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Előszó,
Szabadságharcunk dicső eseményeiről regélek e könyvben
gyermekeinknek s bizonynyal kedvelni fogják, mert minden egyes
lapja nemzetünk hazafias erényeinek csodaszerü megnyilatkozására
emlékeztet. Hol van még nép e földön, mely úgy tudja szeretni a
hazát, mely úgy tudott áldozni, oly halálmegvetéssel harcolni a
szabadságért és az emberiség legszentebb eszményeiért, mint sza
badságharcunk dicső nemzedéke ötven év előtt! Valóban, szent
kötelességet teljesítünk, midőn oly könyvecskét adunk tanuló-ifjuságunk kezébe, melyből lelkesedést menthet ősei magasztos pél
dáján, melyből megtanulja, hogyan tudtak apái a hazáért élni és
meghalni.
Helyes dolgot véltem cselekedni, midőn minden ethikai érték
nélkül és többnyire kozmopolitikai jellegű ifjúsági irataink helyett
a nagy időkre való visszaemlékezéssel oly könyvecskét adok
ezennel ifjúságunk kezébe, mely közelebb hozza serdülő nemze
dékünket a múlthoz és a nemzethez, melynek jövendő sorsa egy
emberöltőn keresztül ennek kezébe lesz letéve. Csak arról beszélek
e könyvecskében, ami felemelő, ami szép, ami dicső. Minek em
lékeztem volna meg arról ami keserűséget hagyna a gonosz indu
latoktól még érintetlenül hagyott fiatal szivekben.
Ezekért ajánlom e könyvecskémet a L iskolai hatóságok és
kartájaim b. figyelmébe,
A szerző»
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Március tizenötödike,
árcius 15! A magyar nemzetnek szabadság-ünnepe!
Örök időkre a kegyelet napja, mert 1848 március 15-én
kihajtott magyar hazánk szent főidén a szabadság fája.
És tudjátok-e, hogy mi a szabadság? Istennek legbecsesebb adománya, mely drágább minden földi kincsnél; drágább
az aranynál és ritka gyöngynél, mert a nemes ércet kiáshatjuk a
föld gyomrából, a drága gyöngyöt felhozhatjuk a tengerek mélyé
ből, mig a szabadság a fölöttünk őrködő Gondviselés menyei ado
mánya
Tudjátok-e, hogy mi a szabadság? Egy sugár azon isteni
tűzből, mely megnemesiti a lelket, megtermékenyíti az elmét,
hogy az ember méltó képviselője legyen Istennek e földön..
Tudjátok-e mi a szabadság? Az embernek az a szent joga,
hogy az örök igazság törvényeinek keretén belül meggyőződését
mindenkor nyíltan vallhassa.
Mi szerencsés időket élünk, mert oly kornak vagyunk
szülöttei, midőn hazánk fölött derülten ragyog a szabadság
napja.
Becsüljük, becsüljük meg isten e nagy kegyadományát, mert
igaz értékét úgyis csak akkor és azok ismerik, kiknek már veszen
dőbe ment a szabadság.
Az a szerencsétlen kor, melynek nélkülöznie kell, úgy vá
gyakozik utána, mint a szabad levegő után, mert a mi a
levegő a testnek, az a szabadság a léleknek : éltető eleme,
mely nélkül elsorvad a nemzet szellemi ereje, kialszik világitó
fényé.
De ha a szabadság a nemzet világitó fénye, úgy a szabadság
ellentéte a rabság, a nemzet sötét éjjele.
És valamint a természetben örök időkön által, Isten rendel
kezése szerint viaskodik az éjjel a nappallal, valamint a sötétséget

Kossuth Lajos legrégibb arcképe,

felváltja a világosság és a világosságra mindig sötétség követke
zik : úgy bizonyára a íölöttünk őrködő Gondviselésnek reánk sza
bott bölcs törvénye, hogy a nemzetek szabadsága és rabsága a
népek nappala és éjszakája is váltakozzék.
Megtudnók-e becsülni a nappalt, ha nem volna éjszaka, meg
tudnók-e becsülni a szabadságot, ha nem leselkednék mögötte a
rabság bilincse?
A magyar nemzet ezer esztendős életében is örökös harcot
folytatott egymással a rabság és szabadság.
Az emberben lakozó tömérdek gyarlóság : a hatalom és birtok
vágy, a gőg és hiúság, a nyers erő érvényesítése a gyengébbek
kel szemben, a haszonnak bálványozása és hogy mi magunk is
bálványoztassunk a tömegek által, mind e gyarlóságok közremű
ködtek, hogy a nemzet egy parányi része elnyomja a nemzet
százezreit; igy alakultak meg a különféle kasztok már az ókor
ban az indusoknál, az egyptomiaknál, igy alakult meg a nemesek
és jobbágyok osztálya a mi földrészünk minden országában is,
igy hajtotta iga alá ember az embert, igy veszett el isten szent
adománya, az égi szabadság !
S mint szerte Európában, úgy nálunk is kifejlődött idővel az
osztályrendiség.
Midőn Árpád és a H é t v e z é r elfoglalta e szép'hazát, sza
badság uralkodott mindenütt s a nagylelkű magyar nemzet kiter
jesztette szabadságát a hon minden fiára, minden itt élő nemzeti
ségre s ez az eredeti ősmagyar alkotmány.
Szabad volt a magyar nemzet minden fia mindaddig, mig
első királyaink alatt a külföldről behozott idegen szellemmel ki
nem fejlődött nálunk is az osztályrendiség
A jobbágy, a paraszt, nem birt emberi jogokkal; élete mun
kája nemesurát szolgálta. A magyar ember csak a nemesnél kez
dődött, ki nem dolgozott, adót nem fizetett, csak előjogait őrizte
féltékenyen és ha ezekhez hozzá mert nyúlni a király, fellázadt
és trónkövetelőt hozótt fejedelme nyakára.
Szomorú századok ezek hazánk történetében. Csak egyszer
próbálta meg a nép, hogy levesse a vasigát görnyedt nyakáról,
akkor is elevenen sütötte meg s úgy marcangolta széjjel a lázongó
nép vezérét, D ó z s a G y ö r g y ö t , a hazáját Mohácsnál el
áruló oligarcha, Szent István koronája után leselkedő Szapolyai
János.
S maradt minden a régiben, újból századokon keresztül.
De nem maradhatott igy örökre, mert a legsötétebb éjszakát
is felváltja a nappali világosság.
Az isteni fényből az emberi lélekbe juttatott sugár villágos-

ságot gyújtott az elmékben. Egyes lánglelkü férfiak terjeszteni
kezdték, egyre terjesztették a világosságot, hirdették a szabadsá
got s midőn késett a hajnal hasadása, tüzet fogott a világ s
vérpatakokkal áztatott földből kisarjadzott a népek terebélyes
szabadságfája, melynek minden levelén ezerszeresen ott ragyo
gót a szentháromság szent igéje : «Szabadság, Egyenlőség, Test
vériség!»
De a tűz kialszik. Az erőszakot elnyomja az erőszak. A francia
forradalmat nyomon követő kegyetlenségek és a lelkek megtéve
dése sírját ásták a szabadságnak.
Sírját ásták, de már elhantolni egészen nem lehetett, mert
kitör az eszme és eget kér.
Nagyot fordult az idő. A népnek fenkölt szellemű prófétáit,
nagy bölcsészek, Írók és költők, szóval és tollal hirdették az
emberi jogokat, a világosság egyre terjedt és pedig nyugat
ról keletnek és sugárkévéje elhatolt mi hozzánk Magyarországba is, elérkezett nemzetünkhöz is az ébredés kora.
Megfigyeltétek e már tavaszszal, midőn a dermedt föld szét
töri hó és jégpáncélját: mint lüktet az erő, mint pezsdül az élet,
mint füstöl a föld, mint feslik a burok, mint tör elő a virág, mint
népesül meg a berek, mint válik mind hangosabbá a még napok
előtt halottnak vélt természet. Mint varázsütésre uj fény, uj szin
mindenütt; uj életerő költözik a lelkekbe, uj életkedvre derülünk
mindnyájan, a nap első szelíd melege átjárja vérünket, uj tett
erőt érzünk ereinkben; újból remélünk, újból hiszünk, új
ból imádkozunk . . . hiszen oly szép az élet és mienk
a jövő!
Ily átalakulás, ily lázas alkotás vesz erőt a nemzeten is. Azaz
most még nem az egész nemzeten, melynek nagy része még nem
vehet részt a közügyekben, nem vehet részt a haza sorsának
intézésében, de azért a nemzeti testnek legnemesebb része, a s z í v ,
már hevesen lüktet. Ott a pozsonyi diétán együtt vannak Kölcsey
és Wesselényi, Dessewffy és Deák, Kossuth Lajos és a legnagyobb
magyar, gróf Széchenyi István.
Gróf Széchenyi István, ki bejárta egész Európát, összehason
lítva a külfölddel hazánk elmaradottságát, kétségbe eshetnék
nemzete jövőjén, de erőt merit nagy kortársai reményeiből és
buzdításaiból és megkezdi áldásos alkotásainak egész sorát. Nyelv
művelő társaság keletkezik, gőzhajó és vasút szeldeli az országot,
felszabadul a lekötött nemzeti erő, költők lantja zendül, felépül a
Nemzeti Színház, magyar színészek játszanak az eddig német
Pesten elfeledett magyar tragédiát, életre kél Bánk bán és Petur,
a nép jogait sürgeti Tiborc, — a lassú halál sötét éjszakája
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Után fényes hajnal ébred: megvirradt, megvirradt a Széchenyi
kora !
S mellette e hitregék félisteneihez hasonló, magyar népsza
badságot, egyenlőséget, testvériséget nálunk is hirdető Kossuth
Lajos ! Mit Theseus, Perseus, Jason és Herakles ! O egymaga több
csodát miveit mindezeknél. Megküzdött félelmes, titkos hatalmak
kal, tekintete dermesztett és életre keltett; szavával halottaiból fel
támasztott egy nemzetet, elhozta alkotmányunk aranyalmáját,
győzelmes csatákra szólított gyermekifjakat és apákat s csodás
tetteiből fakadt a mai szabadság!
S mellette rég feledésbe ment dicső hősi tettekről, a haza
szeretetéről, a nemzeti nagyságról énekelnek költőink s e korban
megszületett a lelket felemelő két magyar imádság : a Hymnus és
a Szózat.
Haladt, nagyot haladt a világ s midőn elérkezett az 1848-ik
esztendő, sorba romba dőltek a nemzeteket bilincsekbe verő kor
hadt államalkotirányok s a nagy világesemények döntő hatással
voltak nemzetünkre is.
1848 február 24 én a feldühödt francia nép betör a királyi
palotába, hol leszaggatja a trónterem kárpitjait; február 27-én már
trónjától fosztja meg a királyt és kihirdetik Párisban az uj alkot
mányt, a köz'ársaságot. Világgá indul a szabadság és a Mar
seillaise megrázó dallamának szárnyain két hét alatt berepülte a világot.
Március 13 án kitöri a becsi forradalom és a császárváros,
melyet lenyűgözve tartott a lelketlen Metternich rendőrsége, most
ezerszeresen hangoztatta vissza a megváltás szavait: Szabadság,
Egyenlőség, Testvérieség!
Március 14 én a pozsonyi diétáról felmennek a követek Bécsbe,
a «Magyar Argonauták» élén Kossuth Lajos, hogy elhozza az
arany gyapjat, a magyar nemzet legbecsesebb kincsét, a magyar
alkotmányt.
S mig Franciaországban elsöpri a forradalom az Orleánsokat,
s Bécs utcáin annyi vér folyt, hogy jóságos V. Ferdinánd inkább
kész megadni Ausztriának az alkotmányt és elcsapja Metternicht,
a kancellárt, csakhogy a véres harcnak véget vessen, az alatt itt,
nálunk Pesten minden vérontás nélkül hozta meg március 15-ike
a népszabadságot.
Már kora reggel gyülekezett a fiatalság, hogy a tennivalók
felől tanácskozzék. Nagy néptömeg előtt Jókai Mór a fiatalság
egyik vezetője felolvasta azt a hires 12 pontot, melyben/a nemzet
jogait követeli. „Testvéreim ! — szólt a költő, — elérkezett a
nagy pillanat, melyben elmondhatjuk : Mit kiván a magyar
nemzet 1“
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1. Sajtószabadság és cenzura eltörlését. 2. Felelős miniszté
riumot. 3. Évenként való országgyűlést Pesten. 4. Törvény előtt
való egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. 5. Nemzeti őr
sereget. 6. Közös teherviselést. 7. Esküdtszéket és képviseleteket az
egyenlőség alapján. 8. Az urbér megszüntetését. 9. Nemzeti ban
kot. 10. A katonaság esküdjék meg a magyar alkotmáryra; a

A bécsi forradalom. Fischhof beszél a Landhaus előtt 1848 márc. 13.

magyar katonákat ne vigyék külföldre ; a külföldieket vigyék el
tőlünk. 11. Egyesülést Erdélyországgal. 12. A politikai foglyok
azonnal szabadon bocsáttassanak. Aztán legyen béke, szabadság,
egyenlőség és testvérieség. Ezt kívánja a magyar nemzet !
Az utcákon tolongó néptömeg ezerszeresen menydörögte :
éljen ! Emberek, kik egymást sohasem látták, nem ismerték, egy
más nyakába borultak, sírtak és nevettek, az öröm magával ra
gadta valamennyit. Ezen általános örömmámor közepette előlépett
a nagy idők nagy költője, Petőfi Sándor és elszavalta hatalmas
szabadság-dalát és megszületett a magyarnak apáinkat csatákra
szólító harmadik imádsága: «Talpra magyar, hi a haza!» És
inaidon elhangzott az utolsó versszaknak utolsó reírainje : „A
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magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem
leszünk," mint egy ember az egész nép esküre emelte kezét és
zúgott, dörgött véges végig a sokaságon, mind lelkesebben, mind
félelmesebben: „Rabok tovább nem leszünk!" A népszabadságból
felemelkedett egy-egy alak : Irinyi József, Vasvári Pál, Bulyovszky, Egressy Gábor, Irányi Dániel, Jókai Mór, Vidacs
Pál és gyújtó beszédekben dicsőítették a százszor szent szabad
ságot.
r
Most megindult a népáradat, hogy végrehajtsa, mit a nemzet
kíván. Landener és Heckenast nyomdája előtt megáll a nemzet-

Petőfi elszavalja a »Talpra Magyar»-t a Nemzeti Muzeum eiőtt, 1848 márc. 15,

tábor s rövid idő alatt kiszedik a 12 pontot s Petőfi szabadság
dalát, melyet ezer meg ezer példányban osztanak szét a nép között.
Megszületett a sajtószabadság !
S mintegy varázsütésre a városi tornyokban megkondultak a
harangok s a hangok azt hirdették : Te deum laudamus ! Téged
isten dicsérünk: megszületett a szabadság!
Délután újból a nemzeti muzeum elé gyülekezett a sokaság
s Petőfi újra elszavalta a „Talpra* magyar"-!. Innen a nép a város
háza elé vonult, hol Nyári Pál pestmegyei alispán javaslatára a
tanács helybenhagyta a 12 pontot, mire rögtön kinyomatták és
száz meg száz példányban kifüggesztették az utcasarkokra, hogy
mindenki megtudja, mi a nemzet alkotmánya.
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Budán pedig vasra verve szenvedett a szabadságért egy derék
magyar iró : Táncsics Mihály. Ennek kiszabadítására indult a nép
áradat. Táncsics kocsijának kifogták a lovait és a lelkes ifjúság
maga vontatta át a szabadság e
vértanújának kocsiját Budáról Pestre,
a nemzeti színház elé. Bánk Bánt
adták elő, mely eddig be volt tiltva.
A színházban kigyulladtak a csillá
rok, de kigyulladtak a szivek is, a
szemek is. A zenekar hazafias dara
bokat játszott. Egressy elszavalta
Petőfi szózatát, mindenki feltüzte a
nemzetiszinü kokárdát, a páholyok
ban, ülőhelyeken, a karzaton éljenzett a nép, egy nemzet ülte szabad
ságának nevenapját, a magyar
nemzetnek születése napját.
És ezt a szent napot, ezt a
fényes, ragyogó felejthetetlen sz p
Egressy Gábor.
napot nem zavarta semmi ellent
mondás, nem mocskolta be egyet
len vércsepp sem ; tisztán, hófehéren, mint igazi égi adomány
született meg a magyar szabadság !

Április tizenegyedike.
Úgy tetszett, hogy megkegyelmezett immár a jóságos Gond
viselés a szenvedések iskoláján keresztülment magyar népnek.
1848. április 11-én ugyanis V. Ferdinand király szentesítette a
törvényeket. Kimondhatatlan lelkesedés szállta meg a sziveket s
Kossuth Lajos indítványára a pozsonyi országgyűlés hálafeliratot
intézett a koronás fejedelemhez, egyúttal azon kérelemmel fordul
ván hozzá : jönne le hü magyarjai közé, látogatná meg az or
szágot. V. Ferdinánd kegyesen fogadta az eléje juttatott óhajtást
és április 10-én lejött Pozsonyba, hogy a szentesített uj törvények
átadásával személyesen rekessze be az országgyűlést. Fényes kísé
rettel vele jött neje, Mária-Anna királyné, Ferencz Károly, a trón
örökös főherceg, a király öcscse és ennek fia is, jelenleg dicsősé
gesen uralkodó királyunk, Ferencz József. A nép nagy lelkese
déssel, ki-ki törő örömrivalgással fogadta őket. Másnap, vagyis
április 11-én István nádor vezetése alatt az országgyűlés küldött
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sége tisztelgett a királynál, a királynénál és a főhercegeknél, d. e.
10 órakor pedig megnyílt az érseki palotában az örökké emléke
zetes országgyűlés.
A napokban kinevezett első miniszterelnök Batthyány Lajos
gróf lelkes beszéddel üdvözölte a királyt, ki a nemzeti szalaggal
átkötött törvénytekercset a következő szavak kíséretében nyújtotta
át István főherceg nádornak :
«Hű magyar nemzetemnek szivemből óhajtom boldogságát,
mert abban találom a magamét is. Amit tehát ennek elérésére
tőlem kívánt, nemcsak teljesítettem, hanem királyi szavammal
erősítve, ezennel által is adom Neked, kedves öcsém s általad az
egész nemzetnek, úgy, mint kinek hűségében leli szivem legfőbb
vigasztalását s gazdagságát.»
Lelkes éljenzésben tört ki az országgyűlés s miután István
nádor hálás szavakban megköszönte az uj törvényeket, a király
magas kíséretével együtt elhagyta a termet.
Az ünnepélyes szertartás után az országgyűlés követei átmen
tek a rendek üléstermébe, hol a szokásos eljárás szerint még egy
szer felolvasták az összes törvénycikkeket, a szentesítést magában
foglaló záradékkal együtt, melyben a király fogadja, hogy a tör
vényeket mind maga megtartja, mind másokkal megtartatja. Erre
a nádor berekesztette az utolsó rendi országgyűlést.
Távolról sem sejtette senki e fényes napon, hogy már sötét
felhők tornyosulnak hazánk ege fölött, hogy nemsokára Vérben
fog állni az ország, mert a bécsi császári ház és annak rossz
tanácsadói, az úgynevezett kamarilla rongygyá fogja tépni a szen
tesített törvényeket.
________

Az első magyar minisztérium.
Az első magyar minisztérium a félistenek tanácsa, mely a
következő halhatatlanokból alakult meg: 1. Gróf Batthyány Lajos,
miniszterelnök. 2. Deák Ferenc, igazságügy miniszter, 3. Herceg
Eszterházy Pál, a közös ügyek minisztere. 4. Báró Eötvös József,
vallás- és közoktatási miniszter. 5. Kossuth Lajos, pénzügymi
niszter. 6. Gróf Széchenyi István, közlekedésügyi miniszter.
7. Klauzál Gábor, a földmivelés és ipar minisztere.
Herkules tizenkét munkája nem volt nehezebb, mint a már
ciusi 12 pontnak végrehajtása. Március 18-tól április 6-ig, vagyis
három rövid hét alatt az uj magyar kormány egy krajcár pénz
nélkül, egy szál katona és egy arra való hivatalnok •segítsége
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nélkül megteremtette a mai alkotmányos Magyarországot s a. ren
dek pozsonyi országgyűlésén megcsinálta a magyar nemzet önálló
ságát, törvénybe foglaltatta az uj alkotmányt, a képviseleti alapon
szervezendő országgyűlést, a sajtó és vallásszabadságot; az anya
országgal egyesítette Erdélyt és Horvátországot és eltörölte az
ősiséget és jobbágyságot. Pedig mennyi nehézséggel kellett a fér
fiaknak megküzdeniök ! Hiszen a császári udvar Bécsben már

alattomosan ásta a vermet, mely nagyjainkat eltemesse A nem
zetiségeket Bécsből már javában lázitották az uj szabadság ellen,
sőt Jellachich horvát bánt, ki a magyar kormánynak volt aláren
deltje, nyílt támogatásban részesítették ellene. Nyűt ellenségeskedés
tört ki pedig az ország és a bécsi udvar között, midőn az osztrák
kormány katonát kér tőlünk az olaszok ellen. Ekkor mondotta ki
Kossuth Lajos, hogy a magyar csak az esetben ad katonát a ki
rálynak, ha a fegyveres erőt első sorban a belső ellenségek meg
fékezésére használhatja. Midőn pedig Kossuth ezen nyilatkozata
folytán nyilvánvalóvá lett a szakadás az országgyűlés és a császári
ház között, a magyar nemzet 42 millió forintot és 200.000 kato-
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nát ajánlott fel szentesitett fogainak védelmére. Ekkor emelkedett
Kossuth Lajos az ország élére : ekkor határozták el Latourék
Bécsben, hogy megfékezik Magyarországot. Julius 11-én voltaképen már vége van a Batthyány-minisztériumnak, mely nem se
gíthetett már másképen sem magán, sem az országon, mint hogy
Kossuth-bankókat nyomatott. Augusztus 14-én a király már nem
is fogadja a minisztereket és 31-én Jellachichot vádlónak fogadják

Deák Ferenc
1848-ban.

el a magyar kormány ellen. Mind bonyolultabbá lesz a helyzet.
A «legnagyobb magyar», gróf Széchenyi István annyira lelkére
veszi a nagy nemzeti szerencsétlenséget, hogy szeptember 5-én
elborul lelke, megőrül. Szeptember 8-án Eszterházy herceg lemond
s 11-én Batthyány is, mert uj minisztériumot akarnak alakitani,
hogy megszabaduljon Kossuthtól. Ámde Kossuth megmarad helyén
és megmarad Szemere és Mészáros is és mikor szeptember 19-én
már az osztrák birodalmi gyűlés is a magyar kormány ellen for
dul, Batthyány és Deák is visszavonulnak teljesen.
Mennyi cselszövés, mennyi rosszakarat, mennyi hitszegés
kellett ahhoz, hogy elbuktassanak egy oly nemzetet, melynek ve
zérei oly dicső férfiak voltak, mint az első minisztérium halhatat
lan nagyjai
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A szerezsánok.
A lázadó szerbekkel már javában folyt a harc, mikor 1848.
szeptember U-én a hitszegő Jellachich horvát bán a bécsi kamarilla biztatására 36 ezer emberrel átkelt a Dráván és betört Ma
gyarország dunántúli részébe. A kamarilla keresve sem találhatott
volna alattomos céljai szolgálatára hitványabb eszközt, mint Jella
chich József bárót. Az egykori granicsár generális fia a bécsi Te-

Jellachich seregei átkelnek a Dráván*

réziánomban neveltetvén, a legundokabb eszközt is elég jónak
találta, ha alkalmasnak látszott arra, hogy őt nagyravágyó tervei
ben előbbre vigye. Folyton a magyar minisztérium ellen áskáló
dott s midőn nyilt törésre került Magyarország és a bécsi császári
ház között, Jellachichot küldötték hazánk ellen. Ő lett a Magyarország ellen kinevezett főhadvezér, a császási ház védője. De ekkor
utolérte őt a büntetés, mert a szószátyár csak a nagy hanggal
birta, de kardja gyenge volt. Móga generális, ki hü maradt a ma
gyar ügyhöz, Bécs felé szalasztotta a gyáva cselszövőt. Már pedig
egy olyan főhadvezér, ki az első összecsapásra megfutamodik,
tarthatatlanná vált — még Becsben is. Ugyan az a kéz, mely fel
emelte, le is sújtotta. Windischgrátz emelkedett helyette a főhadvezéri állásba.

I?

A bécsi kamarilla azt hitte, hogy Jellachlch tábornok, ki el
tudta magáról hitetni, hogy vitéz és ügyes katona, maga is elég
lesz, hogy a „pesti felkelő bandát" megsemmisítse. Jellachich sere
gének legfélelmesebb alakjai a szerezsánok voltak, kik a határőrvidéknek gyermekkoruk óta hadiszolgálatot teljesítő lakói voltak.
Viharedzett katonák voltak ezek, ölmagas, erőteljes, napbarnított
alakok. Bő, hóhérveres köpenyeget, piros sapkát, hosszú puskát
viseltek, széles bőrtüszőjük mellé egész csomó pisztoly és handzsár
volt dugdosva.
De a külsejük után vitéz szerezsánok nemcsak ruházatukkal,
de fegyverzetükkel is bámulatba ejtettek a magyarságot. Gyöngy
házzal kirakott hosszú csövű szép puskát hordtak vállukon és
nemes kövekkel ékített csontnyelü tőrök és kések kandikáltak ki
öveikből.
E vad alakok láttára első pillanatra még a legbátrabb honvéd
szive is megdöbbent, de mikor a kaszával felfegyverkezett magyar
népfelkelők elől vad és rendetlen futásban kerestek menekülést,
tréfára vették magyarjaink a dolgot. Nevetve mesélte a nép, hogy
az elhaj igáit szerezsán köpeny egek úgy virítottak a mezőkön, akár
csak a pipacs. Mert a szerezsánok, hogy a hosszú és nehéz köpenyeg ne akadályozza őket a futásban, ledobták azt magukról s
úgy menekültek dicső honvédeink elől. Jellachich seregéből kilenc
ezret el is fogtak, kik aztán még örültek, hogy a háború fáradal
mai helyett jól tartották őket.

Hurbán csapata.
A tótok között is voltak olyanok, kik irigy szemmel nézték
a magyar szabadságot, noha a nagylelkű magyar nemzet ezt a
szabadságot nem a maga részére akarta lefoglalni, hanem ezen
ország minden fiát részesíteni akarta a szabadság áldásaiban. Ámde
a különben békés természetű tót népet is felhasználta a lelketlen
kamarilla, hogy hazánkban a zavarokat növelje és Hurbán, hlubokai pap segítségével, kit a szükséges pénzzel ellátott, az egész
felvidéket fellázította. Hurbán azt hitette el tótjaival, hogy FelsőMagyarország az önálló szláv államnak egy részét fogja képezni.
Működését cseh-morva diákokból és parasztokból álló légiójával
kezdte meg. Ámde a józan tót paraszt nép nem hallgatott a
ajongó népboldogitó szavaira s ennek következtében nem volt
épes oly jelentékeny hadsereget összetoborzani, mely nagyobb
hadműveletekre alkalmas lett volna. így tehát Hurbán szerepe a
Barna Jónás : Hablúnczun.
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szabadságharcban arra szorítkozott,
hogy a magyar földesúri kastélyokat
fölpörkölje és kirabolja. 1848 szep
tember havában, mikor körülbelül
nyolc ezer embere volt, betört Nyitrába, de a magyar csapatok onnan
könnyű szerrel kivették. 1848 decem
ber 4-én újból szemben álltak Budatinnál honvédeink a cseh-morva
légióval, de ekkor is a magyar fegyver
győzedelmeskedett. Ez időtől fogva
nem is boldogult többé Hurbán
csapata, mig végre 1849 február ha
vában a felvidéki nemzetőrök telje
sen kiszorították azt az országból.
De midőn a tót nép egy része
megfeledkezett a hűségről, melylyel
a hazának tartóz k, annál több sze
retettel kell megemlékeznünk a tót
nemzetiség ama részéről, mely szá
zadokon keresztül mindig híven osz
tozott a nemzet sorsában s melyet
az árulás sohasem tudott tőlünk el
tántorítani. A történet legszebb lap
jain feljegyezve találjuk, hogy már
a Rákóczy által vívott dicső harcok
ban nagy számmal fogtak fegyvert
tótjaink, 1848-ban pedig ezrével har
coltak honvédeinkkel egy sorban, egy
zászló
alatt. A branyiszkói ütközet
Húrban.
dicsősége, melynek fénye örök időkre
besugározza a magyar honvedek fegyvereit, majdnem egészen az
újonc tót honvédeknek köszönhető. Az is jellemzi az ő hűségűket,
hogy mikor 1849 tavaszán az oroszok átkeltek a Kárpátokon, az
öreg tótapák azzal fogadták őket: „Csak menjetek az Alföldre,
majd megismeritek ott a mi honvédfiaink fegyvereit."
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Egyesülés Erdélylyel (Unió).
Régóta fájdalmasan érezte már a nemzet, mennyire gyengíti
a magyarság erejét és befolyását, hogy a Magyarországtól elvá
lasztott Erdély külön fejedelemséget képez. Már a márciusi ifjú
ság is felvette tehát a 12 pontba Erdély egyesítését az anyaország
gal s ifjakat is küldött Kolozsvárra, hogy az egyesülés eszmejenek
híveket toborozzanak. A kormány is belátta az unió keresztülvite-

Puchner Anial
báró

lenek szükségét és többszörös megsürgetésére le is érkezett május
5-én a királyi kézirat, mely az erdélyi karokat és rendeket május
29-ére összehívta Kolozsvárra. Az országgyűlés királyi biztosává a
király báró Puchner Antal altábornagyot nevezte ki, mert ő volt
ekkor Erdély főhadparancsnoka. Báró Puchner Antal a «nemzeti
gyülés«-nek nevezett nyilvános értekezletet magyar beszéddel nyi
totta meg, mi ezúttal először történt. A gyüïést Tefleky József
gróf, az erdélyi kormányzó vezette. Igen mozgalmas volt ez az
első értekezlet, mert inig a magyarok és székelyek egy szivvellélekkel az anyaországgal való egyesülést kívánták, a szászok,
bárha nem merték az uniót egyenesen ellenezni, mindenféle kifo-
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gásokkal éltek, a románok pedig azt kívánták, hogy az ő egyen
jogúsításuk is törvénybe legyen foglalva. Délben minden határozat
nélkül oszlott szét a gyűlés, a délutáni tanácsban pedig a
szászok még inkább vonakodtak, hogy az unióba belemen
jenek. Hiába hozták fel érveiket a magyar^ szónokok, hiába
beszélt Wesselényi és Zeyk József. Ekkor felállt Szász Károly,
a nagyenyedi református kollégium nagynevű^ tanára és lelke
sítő szavakkal dicsőítvén a nemzetet, arra kérte a szászokat,
hogy ne akarják megakadályozni az uniót. Mikor pedig a szászok
közbeszólasai után látta, hogy a kérelem mit sem használ, a be
széd hevében magasan tartva kezében a magyar történelem könyvét,
kimutatta, hogy mily hálátlanságot követnek el a szászok akkor,

midőn a magyar nemzet és magyar haza ellen ármánykodnaK,
mely hétszáz év előtt, mint hazátlanokat befogadta és független
ségüket, de nemzeti sajátságaikat is mind e napig háboritlanul
megőrizhették.
E beszéd hatása alatt elemi erővel tört ki a magyarok és szé
kelyek kívánsága és az egész termet betöltötte a harsogó kiáltás :
unió, unió ! A szászok, mintha éreznék a szónok szemrehányásai
nak súlyát, lehajtott fejjel, csüggetegen állottak, nem találtak sza
vakat, melyekkel kifogásaikat tovább is leplezhették volna. Másnap
tartották az országos gyűlést, melynek feladata volt, hogy az unió
kérdésében végérvényesen döntsön. Wesselényi után újból Szász Ká
roly lépett az emelvényre, s midőn most beszédét semmi közbeszólás
sem zavarta, azon kéréssel fordult az elnöklő Teleky Józsefhez, hogy
'mondaná ki mint határozatot Erdély egyesülését Magyarországgal.
Nagy mozgás támadt és feszült várakozás ült ki a arcokra.
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midőn most Róth Ágoston, Brassó városának követe jelentkezett
szólásra. Küldői nevében kijelentette, hogy pártolja az uniót. Most
többi szász követ is e kijelentéshez csatlakozott
Leírhatatlan az a lelkesedés, mely e kijelentések hallatára ki
tört a szivekből. Félóra hosszáig tartott, mig annyira lecsendesült
az öröm, hogy Teleky gróf Magyarországgal való uniót határozat
ként kimondhatta. A lent várakozó tömeg vállaira emelte Schmidt

Lemény János

szász követet és Lemény Jánost, a hazafias román püspököt, aki
az uniónak szentelt zászlót e szavakkal avatta fel:
«Legyen Isten szent áldása az unión és a hazán !Amen» Az
unióról szóló törvényt Ferdinánd király junius 10-én szentesítette
Insbruckban.

Hogyan jött létre az „érc-alap“.
Midőn az első felelős magyar minisztérium az ország kor
mányzását átvette, mondottuk, hogy nem volt egy szál katonája,
de az állampénztár is teljesen üres volt. Mikor pedig a nemzeti
ségek fellázadtak a magyarság ellen és a haza függetlenségének
megóvásáról van szó, mindenek előtt pénzre volt szükség, hogy a
nemzet fegyverrel kezében érvényesítse jogait. Kölcsönről persze
szó sem lehetett, mert a magyar államnak még nem volt hitele

N
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De Kossuth Lajos lánglelke itt is megtalálta a szabadulás ösvé
nyét, midőn a magyar nép csodás hazaszeretetéhez és áldozatkészségéhez fordult. A kormány felhívta a nemzetet, hogy min
denki siessen adományaival a szorongatott haza védelmére.
És Kossuth Lajos nem csalatkozott, midőn mindent a nem
zet áldozatkészségétől várt. Mert ami most következett, legmegkapóbb részét képezi szabadságharcunknak. Ha a történet nem
jegyezte volna fel, azt kellene hinnünk, hogy népünk lángoló
hazaszeretetének megnyilvánulása, tündérmesék találmánya.
A gazdag elhozta kincseit, aranyát, ezüstjét, ékszereit, a
szegény földje termésének legjavát, hogy igy áldozzon a haza
szent oltárán.

Rottenbiller Lipót.

A lélekemelő szép példával a főváros népe járt elől.
A Városház-téren, melyet március 15-én Szabadság terére
kereszteltek, nagy nepgyülést tartottak és itt Vasváry Pál a szen
vedő haza nevében adakozásra szólította fel a polgárságot. Erre
előlépett Rottenbiller polgármester és kivette zsebéből drága arany
óráját, lehúzta ujjáról nehéz pecsétgyűrűjét és e szavakkal dobta
az értékes tárgyakat egy nagy kosárba:
„Midőn a haza szegénységben van, oda kell adnunk min
denünket felségéiésére. Polgártársak, kövessétek példámat !“
Azonnal követte a diszruhás Kacskovics, ki leoldotta dereká
ról a türkiszkövekkel behintett arany övét és szintén a kosárba
helyezte.
A lelkesedés kitörő hangja zúgott végig a nagy térségen.
Éljen Rottenbiller ! Éljen Kacskovics ! Kövessük nemes példájokat, hangzott ezer és ezer torokból.
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A néptömeg erre egyszerre megmozdult. Mindenki első akart
lenni szent áldozatának meghozatalában. Ki aranyláncát, ki gyű
rűjét, vagy óráját adta oda. A nők levették karpereceiket, letették
függőiket. Egy fiatal leány elragadtatva a hazaszeretet nemes
hevétől, kipirult arccal vette ki kebléből elhalt anyjától reá
maradt drága ereklyét : az arany-amulettet és remegő kézzel nyúj
totta oda a polgármesternek. Egy öreg iparos levagdalta ott a helyszinen dolmányának összes ezüstgombjait és azokat adta oda. Egy
jogász pedig aranyveretü ősi diszkardját oldotta le e szavakkal:
Majd szerzek másikat a csatatéren az ellenség kezéből.

Vasvári» Pál.

Nem tellett egy negyed órába és megtelt sok drágasággal a
kosár. Hoztak egy másodikat, egy harmadikat, ezek is megteltek
a hazafiak értékes adományaival. Mindenki boldogan és büszkén
távozott, ki ott hagyhatta legbecsesebb holmiját.
S megindult az adakozás mindenütt széles e hazában. A pesti
nemzeti kaszinó 20 ezer forintot s nagyértékü ezüst terítéket
adott a haza felsegélyezésére. Batthyány Lajos és Széchenyi István
miniszterek, továbbá gr. Rhédey Ádám, báró Kemény Pál egy-egy
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mázsa ezüstöt. Nádasdy Ferenc, kalocsai érsek tízezer forint értékű
ezüstnemüt, gróf Zichy Manó ötmázsányi remekmívű ^ ezüst tár
gyát a gróf Károlyi család három mázsa aranyat es ezüstöt,
Wodiáner pedig két nagy láda arany és ezüstnemüt tett le a haza
szolgálatára. A ki aranyat vagy ezüstöt nem adhatott, az pénzt
adott. A költők itt is előljártak jó példával. Jókai Mór, Petőfi
Sándor, Vörösmarty Mihály, Bajza József, Bulyovszky Gyula,
Vas Gereben, Vachott Imre, Sárossy Gyula, Fáy András stb.
Az egyes hitfelekezetek sem maradtak el. A pesti izr. hit
község 50 ezer forintos adományán kívül az imaházak összes

Rozsnyói

huszkrajcaros.

ezüstkincseit letette a haza oltárára ; a pesti apácazárda pedig
még a templom egyetlen drágaköves aranykelyhét is oda adta.
Adott mindenki, gazdag és szegény egyaránt, a lapok
hasábjai heteken át tele voltak a szent adományok felsorolásával.
Mások ismét a honvédsereg felszereléséhez járultak adomá
nyaikkal. Gróf Károlyi István 100 lovat adott az első ágyuüteghez, mások fehérneműt küldöttek a honvédsereg részére. Egy derék
csizmadiamester, Gyomai János uram, 50 pár bakkancsot küldött.
Voltak szabóiparosok, kik egyenruhát készítettek s voltak oly lelkes
hazafiak, kik még a honvédek zsoldjának fizetésére is kötelezték
magukat.
Egyes megyék és városok nemcsak adományokat gyűjtöttek,
de kölcsönt is ajánlottak fel az államnak. A többek közt Sopronmegye 50 ezer forintot, Pestmegye 40 ezer forintot, Kecskemét
8000 forintot adott kölcsön.
De a földmives osztály is kivette a nemes versenyből a maga
részét. Ki búzával, rozszsal, vagy más értékesíthető terménynyel
járult a közvagyon emeléséhez. így például Cegléd hazafias népe
400 mérő gabonát, 300 akó bort és 70 mázsa gyapjút gyűjtött
össze. Dömsöd 100 pozsonyi mérő rozsot és készpénzben 1630
frtot adott.

25

Egy szoboszlói szegény özvegy asszony behajtotta tehénkéjét
a gyűjtő-bizottság elé.
„Úgy hallottam — szólt félénken — hogy bajban van a
haza, ellenség fenyeget és segítségre van szüksége. Hát úgy gon
doltam, hogy ilyenkor mindenkinek meg kell tenni a magaét.
Nekem nincs egyebem, mint ez a jószágom. Három árvámat táp
lálta, de azért mégis elhoztam, mert engem majd megsegít az
Isten gyermekeimmel együtt."
Még most is a megilletődés könnye tolul szemünkbe, ha a

Kossuth-bankó pén*.

szent hazaszeretet e meseszert! megnyilvánulását olvassuk és
igaza volt a halhatatlan költőnek, midőn jósló szavakkal hir
dette :
»Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
Es áldó imádság mellett
Mondják el szent neveiket.»

Mert áldanunk kell azokat, kik a hazaszeretet ily páratlan
példáit hagyták az utódokra.

A huszárok hazatérése.
Az osztrák minisztérium már egészen a kamarilla szolgála
tába szegődött s miután a hazánkban lakó nemzetiségeket tellazitani sikerült, a belháboru borzalmait nem kerülhette ki hazánk.
Harci zaj tölté be a levegőt és újonc honvédcsapataink dob
pergés és trombitaszó mellett egymás után indultak a csataterekre.

Az egész nemzet fegyverhez nyúlt, csak a besorozott és kitanult
magyar katonák vesztegeltek távol, idegen országokban, mikor
idehaza, oly nagy szükség lett volna rájok.
A magyar kormány hasztalan sürgette, hogy a bécsi had
ügyminiszter rendelje haza a Galíciában és Csehországban állo
másozó huszárságot. A bécsi kormány nemcsak nem volt hajlandó
a felterjesztett kérelmet teljesíteni, de ezredeinket még messzebbre
helyezte el az ország határszélétől. így a Württemberg-huszárok
is még beljebb : Mariampolba kerültek.
Ámde egyet hagyott számításon kívül a kamarilla: a katona
fiuk végtelen hazaszeretetét, melyet csak növelt a távolság és
annak hire, hogy veszélyben forog a haza.
Azok az egyszerű magyar fiuk, kiknek bölcsője ott ringott a
délibábos szép magyar alföldön, egyszerre csak hírül veszik, hogy
rossz világ van odahaza, majd elolvassák a «Talpra magyar «-t,
mely úgy hangzik a fülükben, mintha édes anyjuk hivó szavát
hallanák.
»Nem járja — mondogatják egymás közt — hogy mikor a
csatamezőkön vér foly oda haza, mikor apáink és testvéreink kar
dot fognak a haza védelmére, mi itt összetett kezekkel tétlen
kedjünk. Megverne minket a magyarok Istene, ha ezen nem se
gítenénk.®
Éjjelenként, mikor már elcsendesült a kaszárnya, összesúg
nak a fiuk és a 2-ik huszárezred legénysége, mély titokban végre
hajtja tervét. Harsányi őrmester vezetése mellptt hosszú, veszélyes
útra készülnek, haza Magyarországba.
A tisztikarból csak Fiáth Pompejus főhadnagy veszi észre,
hogy mi készül, de azért nem szól egy szót se, a világért sem
árulná el őket. Hiszen ő is szeretne haza menni, hogy segítségére
legyen a zaklatott hazának.
Május 28-án, éjjel egyszerre csak lóra kap az egész század.
Hogy pedig a lovak dübörgése el ne árulja őket, posztódarabok
kal kötözik be a lovak patáit. 131 Württemberg-huszár, teljes
hadifelszereléssel megáll Fiáth Pompejus lakása előtt és Harsányi,
a csapat vezetője bemegy, hogy elmondja vakmerő tervöket és a
század nevében arra kéri Fiáthot, hogy jöjjön ő is velük és álljon
vezetőnek a csapat élére.
Hiába akarja őket merész tervükről lebeszélni a derék fő
hadnagy. Inkább száz halált halunk, semhogy innen nézzük a haza
veszedelmét.
A főhadnagyot annyira meghatja az egyszerű fiuk halálel
szántsága, hogy ő sem képes tovább ellentállani szive vágyakozá
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sának. Gyorsan felköti ő is kardját, felnyergelteti paripáját és oda
áll századának élére.
Szökésöket azonban csakhamar észreveszik. A tábornok két
ségbe van esve, hiszen ha megtudják az esetet Bécsben, veszve
van ő is. Hátha el lehetne még simítani a dolgot, miélőtt híre
tovaszáll. Gyorsan lóra ülteti tehát a szökevény század kapitányát,
Lenkey Jánost, azzal az utasítással, ígérjen kegyelmet a szökevé
nyeknek arra az esetre, ha szép szóra visszatérnének.
Lenkey szerencsésen utói is éri a századot s mikor a derék
katonafiuk megpillantották a kedvelt századost, örömrivalgá^bun
törtek ki, mert azt hiszik, hogy ő is velük akar tartani.

Lenkey lánoí,

i éljenezzetek, szól most komolyan Lenkey, nem ázort
jöttem, hogy veletek menjek, hanem hogy visszatérésre bírjalak
benneteket. Jöjjetek vissza és ne hozzatok szégyent a fejemre«.
— Az volna szégyen, ha visszatérnénk, — felelte a legény
ség nevében Harsányi; nem nézhetnénk restelkedés nélkül szülé
ink és testvéreink szemei közé, ha itt vesztegelnénk akkor, mikor
ők életüket és vérüket kockáztatják a haza védelmében. Bizony,
Isten is megáldja kapitány uramat, ha velünk tart, mert nagy
szükség van most otthon olyan vitéz emberekre, mint a
kapitányunk
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Mély hatást tettek e szavak Lenkeyre és jobbját homlokára
téve, tűnődött a mondott szavakon.
— Nem lehet fiaim, nem lehet, mondá végre szomorú han
gon , becsületem és esküm visszatart.
— Ha nem lehet, hát viszszük, — pattant fel Bodó János
köz,vitéz, s elő vonta pisztolyát, — de nem hagyjuk itt a mi
kedves kapitányunkat.
— Jól van, megyek, — mondá elérzékenyülve Lenkey, —
de arra kérlek benneteket kedves fiaim, kötözzetek meg, hogy
senki se nevezhessen valamikor esküszegőnek.
Erre leoldotta kardját. „A határig foglyotok vagyok, mondá,
de ha Isten haza segít, a pokol kapui ellen is vezetlek benne
teket".
S most mint a nekivadult szélvihar megindult a század. Já
ratlan utakon, ezer veszély, tengernyi szenvedés között jöttek sza
kadatlanul három nap és három éjjel. Átusztatták a kiáradt Dniszteren, meghágták a Kárpátok meredekeit, mig végre május 31-én
átlépték a magyar határt.
Amint pedig Fiáth főhadnagy megpillantotta a haza határjelző
oszlopát, harsány hangon vezényelte :
— Állj!
A század megállóit.
— Itthon vagyunk fiuk, — szólt örömteljes hangon, — aki
akarja, megcsókolhatja a haza szent földjét.
Az elcsigázott legénység pedig, mely harmadnapja ült már
nyeregben, villámgyorsasággal pattant le a lovakról és szent áhí
tattal csókolta meg a földet, a szent haza szentelt földjét.
Mily lélekemelő jelenet!
Most Lenkey vette át a század vezetését. A magyar kormány
a római sáncokhoz küldötte őket a szerbek ellen. A bátor legény
ségnek több mint fele elesett. Maga Fiáth Pompejus is a szt. ta
mási ütközetben szenvedett hős halált augusztus 8 án. Lenkey
János ezredes, később tábornok lett. A világosi íegyverletétel után
börtönbe került s a könyörületes halál mentette csak meg a
bitótól.
A Würtenberg huszárokat nemsokára ezer veszélyek között
követte a Nádorhuszárezred, melynél a Jász-Kunság szinmagyar
ifjúsága szolgált. A huszárok e hazatérése is egyik fényes vonása
népünk feláldozó hazaszeretetének.
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Görgei Artúr.
A magyar kormány lázas sietséggel fogott a honvédség szer
vezéséhez. A honvédség vezérei : Perczel Mór, Ihász Dániel, Rohonczy Lipót, Lázár György, Máriássy, Görgei Artúr, Klapka,
Kosztolányi, Dobay és Krivácsy József majdnem egyszerre léptek
a honvédsereg kötelékébe.
Az itt felsorolt jelesek közül mégis különösen kettőnek jutott
nagy és döntő szerep szabadságharcunkban. Az egyik Görgei
Artúr, ki junius 15-én neveztetett ki az ö-ik zászlóaljhoz száza
dosnak.
’ Görgei Artúr a szepesmegyei Toporcon született 1818. január
3-án. Anyja igen müveit lelkű nő volt és az eleven eszü fiú testi
nevelésére nagy gondot forditott. Télen, nyáron egyaránt könnyű
kabátban járt, ruganyos matrac helyett pedig kőkemény szalma
zsákon aludt. Meztelen nyakát, mellét, karjait megbarnitá a nap
és pirosra marta a tél hidege.
Mint edzett, életterőtől duzzadó fiú került Görgei Artúr előbb
a kézsmárki, később a lőcsei iskolába, hol gyors felfogásával, éles
eszével és vasszorgalmával csakhamar feltűnt tanárai előtt. Tizen
négy éves korában már a gymnázium hetedik osztályába járt
Eperjesen. Innen a tulni utász-iskolába ment, hogy a katonai pá
lyára kiképezze magát, melyre hajlama leginkább vonzotta. Itt is
oly szorgalmat fejtett ki és éles eszével annyira bámulatba ejtette
tanárait, hogy a három éves tanfolyamot két év alatt befe
jezhette.
Innen a magyar testőrséghez jutott. Öt évet töltött Bécsben,
mely idő alatt hadi tanulmányainak folytatása mellett állatorvos
nak is kiképezte magát. A testőröktől a Nádor-huszárokhoz került,
de mert ezredesével viszálya támadt, mint főhadnagy elhagyta a
katonai szolgálatot, azzal az eltökélt szándékkal, hogy a polgári
életben néz más pálya után.
Először is Prágába ment, hol az egyetemet látogatta s vegy
tanári oklevelet szerzett magának. Most megnősült s igy került
vissza szülőhelyére: Toporcra. Itt érte a szabadságharc. Midőn a
magyar kormány az első honvédzászlóaljakat szervezte, mint
sokan mások, ő is felajánlá szolgálatait és századosi ranggal be
is osztották az 5-ik honvédzászlóaljhoz. Első állomáshelyén, Győrött,,
az újonccsapatok kiképzését bízták rá, majd nagyobb mennyiségű
gyutacs beszerzése végett a kormány előbb Bécs-Ujhelybe, innen
pedig Prágába küldte. Megbízatásait oly ügyesen végezte, hogy
nemspkára őrnagygyá és a tiszáninneni mozgó nemzetőrség pa-
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rancsnokává neveztetett ki. Mikor pedig Jellachich betört az or
szágba a kormány a Csepel-sziget védelmét bizta reá.
A martalóc csapatok közeledtének hírére rémséges zűrzavar
támadt és leirhatatlan félelem fogta el a pesti népet, melynek egy
része gyors békekötést sürgetett, mig a másik része elszántan ké
szült a végső csatára.
Ezen általános fejetlenség és zűrzavar között egyszerre csak
híre futamodik, hogy Görgei Zichy Eugén grófot, kit az ellenség
gel való cimborálás gyanúja miatt elfogatott és haditörvényszék
elé állíttatott, szeptember 30-án felakasztatta. Az eddig ismeretlen
őrnagy neve egyszerre népszerű lett. Mindenkit meglepett a de
rék katona hajthatatlan erélye és bátor fellépése, reményt öntött
a csüggeteg szivekbe. A kormány figyelmét is magára vonta és
Kossuth Lajoc pártfogásába vette.
Innen kezdve rohamos gyorsasággal haladt Görgei katonai
pályáján. A schwechati csata után már tábornoki rangra emelke
dett. Rendkívüli akaratereje le tud győzni minden nehézséget, szé
leskörű tudása is nagy segítségére van abban, hogy az ő véle
ménye érvényesül és döntő hatással van a hadviselés további me
netére. Csakhamar a hadak élére kerül, majd diktátor lesz, mig
eléri szomorú végzete és Világosnál a hatalmas orosz erővel szem
ben, melylyel megküzdeni már nincs kilátása, minden íeltétel nél
kül leteszi a fegyvert. Egy életrajzírója azt mondja róla : ^
«Görgeit katonái nem szerették, de féltek tőle és félistennek
tartották. Mint katona a legjelesebb tábornokok hírét érdemelte ki
magának.
Rendesen egyszerű, kopott őrnagyi ruhában járt. Rövid hajat,
szemüveget hordott, de csákót soha. Vihar, meleg, egyaránt érte
arcát, mely annak edzett kifejezést, teljes szint kölcsönze.
Gyönyörű paripákat tartott, mint ritka ügyes lovas. A legsö
tétebb éjben elment megtekinteni az előőrsöket. Szigorú katona
volt. Katonáit szolgálati hibákért rangkülönbség nélkül halállal
bünteté, de rangkülönbség nélkül meg is jutalmazá. Fegyelem és
rend páratlan volt táborában.
A világosi fegyverletétel után Klagenfurtban vonult meg s
ott is maradt 1867-ig. Itt irta meg két kötetben emlékiratát, mely
ben eljárását mentegetni iparkodik. A koronázás után haza jött
s néhány évig egy téglagyárat igazgatott, majd Visegrádra vo
nult meg s mint aggastyán máig ott él elzárkózott magányában.
A történet, mely mindig igazságos, érdem szerint fog Ítélni
fölötte is.
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Klapka György.
Klapka György Temesváron született, 1820 ápril 7-én. Atyja
polgármester volt. A szükséges előismeretek elsajátítása után a
karánsebesi katonai iskolába került, innen pedig mint hadapród a
tüzérséghez. Majd a nemes testőrségnél szolgál hadnagyi rangban,
de e mellett tanulmányait szakadatlanul folytatja, úgy, hogy ki
tűnő eredménynyel teszi le a hadmérnöki vizsgálatot. De miután
fényes tehetségeit a hadseregnél nem érvényesíthette, elkedvetle
nedett és 1847 végén lemondott főhadnagyi rangjáról. Éppen egy
nagyobb külföldi útra tette meg előkészületeit, midőn az egészen
váratlan politikai események folytán megváltoztatta szándékát. Ő
is felajánlotta szolgálatait a magyar kormánynak és kardot kö
tött újra.
^
A kormány igen fontos küldetéssel bizta meg Klapkát, mi
dőn feladatává tette, hogy Erdélyben a székely népfölkelést szer
vezze. Miután ezen megbízatásának emberül megfelelt, a kormány
tisztán katonai minőségében a csatamezőre küldötte és innen
kezdve győzelemről győzelemre vezette seregét s benne az 1848-as
hősök egyik legkiválóbb bajnokát tiszteljük, ki mint Komárom
várának .hős védője, tisztességes föltételek mellett legutoljára tette
le kardját, midőn ő egymaga már mitsem tehetett imádott hazája
megmentésére.
Egy életrajz Írója szerint «Klapka lassú a tervelésben, de
villámgyors a kivitelben. Magyar Wellington ; hős és büszke, de
hideg és pontos, mint az angol hadvezér. Alkata nem magas, de
nemes állású. Arca barna, szabályos, fekete bajuszszal és sza
kállal, szemei ragyogók és tüzesek. Arcjátéka, testmozdulata a
magyar faj bélyegét hordozta magán.»
Midőn a harcok után már minden elveszett, Klapka is kül
földre ment. Egy ideig Hamburgban élt, de innen csakhamar Lon
donba költözött. Itt irta meg 1850-ben Emlékiratait, melyekben a
szabadságharcra vonatkozólag hiteles és nagybecsű adatokat
találunk.
Majd Genfben telepedik le, mert ez időtájt számos menekült
(emigráns) itt vonult meg. Ezek az emigránsok még nem adták
fel reményüket, hogy egyik másik külföldi nagyhatalom segítsé
gével visszaszerezhetik még mindazt, a mi elveszett. Az emigrá
ciónak Klapka volt lelke, legtevékenyebb tagja. Kossuth Lajossal
és gróf Teleky Lászlóval együtt innen munkálkodott a letiport
haza felszabadításán. Már-már megalakult volna az olasz magyar
szövetség, mikor romba dőltek a nagy hazafiak tervei. Az olasz
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államférfiunak, Cavournak váratlan halála megsemmisítette a ma
gyar szabadságharc nagyjainak törekvéseit is. Reményvesztetten
most Párisba költözött át, ahol uj munkakört keresett. A francia
fővárosban meg is nősült, D’Arbonin Inez nevű bájos francia
hölgyet vette feleségül.
Ámde Klapka, ki hü szeretettel csüngött hazáján, nem sokáig
élvezhette a boldog családi életet. Nem tudta elviselni a gondola
tot, hogy magyar nemzete lealázva és meggyötörve szenvedje a

győzelmes ellenfél zsarnokságát. Midőn tehát 1866-ban a porosz
osztrák háború kitört, készségesen sietett Bismarck felhívására
Berlinbe, hogy egy magyar légiót szervezzen. Ennek a légiónak
az lett volna a feladata, hogy a porosz fegyverek segítségével
betörjön hazánkba és a magyar népet újból felkelésre birja. A
légió megalakult már és már át is lépte a határt, midőn a hirte
len megkötött béke újból megsemmisítette Klapka reményeit.
.B a r n a
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A königgraetzi nagy csatavesztés Után kitűnt az osztrák had
sereg megbízhatatlansága és ez a tapasztalat nagy fordulatot idézett
elő a politákában is. A magyar nemzet és a királyi család kibé
kültek egymással és most Klapka is visszatérhetett hazájába, mely
től hosszú 18 évig száműzve volt. Eleinte mint országgyűlési kép
viselő vett részt a közügyek intézésében, de mert az uj visszonyokba nem tudta beleélni magát, a magánéletbe vonult vissza.
Ideje nagy részét külföldön, családja körében töltötte, de majdnem
minden évben hazalátogatott. Egy ilyen látogatása alkalmával
érte a halál 1892. május 17-én. Temetése a nemzetnek fényesen
megnyilatkozó részvéte mellett történt május hó 20-án. Örök pihe
nőiét az általa imádott hazai földben, a Kerepesi-temetőben
találta.

A gyermektüzérek.
Minél inkább nőtt a veszély, mely a hazát és nemzetet egy
aránt fenyegette, annál fényesebben nyilvánult meg a magyarság
meseszerü áldozatkészsége is. Harci kedvvel sietett mindenki a
zászlók alá és minden fegyvernemre jutott ember amennyi csak
kellett. Jutott az ágyuütegekhez is, a hová különösen a diákság
tódult. Ezek a vidám, fürge és éles szemű gyermekkatonák rövid
idő alatt oly bámulatos ügyességet fejtettek ki, hogy maga az
ellenfél is sokáig azt hitte, hogy francia és porosz tüzértisztek
működnek ágyúink mellett. Az iskolából a csatatérre került
fiatal emberek oly szabályszerűen irányozták az ágyukat, oly
biztossággal lőttek, hogy az ellenség félelemmel és bámulattal
szólt róluk.
A schwechati véres ütközetben már elnémultak összes ágyúink,
csak egy ágyú szórja a halált, ezt is hat diákgyerek kezeli. De
végre ennek is vissza kell vonulnia, és Mar István tűzmester sür
getve kiáltja: mozdonyra! mozdonyra 1
— Hagyj még egyet lőni Pista, — rimánkodik egy 16 éves
fiú, Veres Jancsi.
És egy szempillanat alatt eldördül az ágyú és nagy pusztí
tást okoz az osztrák seregben. A bodrog-kereszturi heves ütkö
zetben az egyik ágyuüteg mellett szétroncsolt tagokkal hever a
földön egy 15 éves fiú. Még él, a halálos veríték már kiüt a
homlokán, nyilvánvaló, hogy még csak néhány percre van benne
a lélek. Az üteg vezére, Schulcz Bódog, részvétteljesen hajol le
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kis társához, hogy megvigasztalja, de a kis legény felüti utoljára
szemeit és elhaló hangon kérdezi:
— Bácsi, talált-e az én ágyutn?
Meghatva a gyermekifju e hősies viselkedésén, reszketeg
hangon szól a vén katona : talált fiam, pompásan talált, mert öt
németet söpört el golyód.
— Akkor szívesen halok meg — mond a hős ifjú,
lehunyja szemeit örök álomra és néhány perc múlva már
halva volt.
Bem tábornoknak is volt egy 14 éves tüzére. Gál Lacinak
hívták. Székely gyerek volt. Ágyúját «édes apám»-nak hívta és
valahányszor ez talált, kurjantott örömében.
A Piski mellett vívott csatában veszedelembe kerül az ágyú is,
a fiú is.
— Nem engedem az édes apámat, — szól Gál Laci s ott halt meg
öreg ágyúja védelmében.
Ilyenek voltak a gyerektüzérek!

Guyon Richárd,
A Schwechat mellett vívott ütközetben merült fel először
Guyon Richárd gróf babérkoszoruzott alakja. Mannswörth bevéte
lénél oly rettenhetetlen bátorságot tanúsított, hogy egyszerre feléje
fordult a közfigyelem.
Meglepetve kérdezték legtöbben: ki ez az ember és honnan
került hozzánk ?
Guyon Richárd Skóciában született 1815-ben. Ősrégi, de el
szegényedett grófi családból származott s miután a polgári életben
rangjához képest nem élhetett volna, a katonai pályát választotta.
Csakhogy abban az időben hazájának, Angolországnak nem volt
jelentékeny szárazföldi hadserege s miután tengeren nem akart
szolgálni, először Portugáliába, innen 1832-ben Ausztriába
ment, honnan mint osztrák főhadnagyot Magyarországba he
lyezték át.
Az angol Guyonnak csakhamar feltűnt a két alkotmánynak
rokonszervezete, melynek következtében a magyar és angol állam
törvények között sok rokonvonás észlelhető. Ennek tulajdonítható,
hogy Guyon csakhamar megkedvelte a szabadságszerető és alkot
mányát féltékenyen őrző nemzetet s miután a főúri magyar
családokhoz bejáratos volt, csakhamar megkedvelték lovagias jel3*
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lerae miatt, úgy, hogy a legelőkelőbb társaságokban igen szívesen
látták.
Még közelebb jutott a magyar nemzethez házassága ré
vén, midőn a Splényi báróék egyik nőtagját vette feleségül.
Ekkor meg is vált a hadseregtől és neje birtokán gazdálko
dott. Midőn azonban a szabadságharc zaja felverte az országot,
mindjárt a tavaszi mozgalmas élet elején őrnagyi ranggal a nem
zetőrségbe lépett. Először a már említett mannswörthi ütközetben
tüntette ki magát és innen kezdve, mint a legünnepeltebb bajno
kok egyike fokról-fokra emelkedett, mig a tábornoki rangot elérte.
Számos fényes diadal fűződik nevéhez, de a legfényesebb: branyiszkói hőstette, melynek említésére büszkén dobban meg minden
magyar szive.
A temesvári csatavesztés után Guyon is törökföldre menekült,
hol a mohamedán hitre tért és Kursid basa néven Damaskus
parancsnokságát vette át. Nagy szolgálatot tett mint hős katona
a szultánnak is, ki ezért a legnagyobb kitüntetésekben részesí
tette. Később nyugalomba vonult Konstantinápolyban, hol fiatalon,
41 éves korában, úgy a magyarok, mint a törökök szomorúsá
gára 1856 október 12-én meghalt.
Guyon szőke, széles vállu, erős ember volt, sokatmondó
kék szemekkel. Viselkedése mindenben elárulta angol származását.
Mindig megtudta őrizni hidegvérét, csak a csaták zajában öltött
más alakot. Ilyenkor szemei szikráztak, kigyult arccal, kivont
karddal rohant előre. «Avancer, avancer!» Előre, előre, ez volt a
kedvelt vezényszava. Nem dolgozta ki előre csaíatervét, nem fon
tolgatta sokáig, hol és mikor kell megtámadni az ellenséget, de
megbízatásának mindenkor teljesen megfelelt. Csatában senkitől
sem kért kegyelmet, de nem kegyelmezett meg senkinek. A há
borús élet fáradalmait könnyen viselte, nem hallottak tőle panasz
szót sohasem. Katonái között volt szüntelen ; velők evett, velők
táborozott, s ha a viszonyok úgy alakultak, velők koplalt. Nem
csoda tehát, hogy katonái a bálványozásig szerették, egy in
tése elég volt, hogy vakon kövesse minden egyes embere a
halálba.
De nemcsak katonái szerették, hanem ő volt talán az egyet
len vezér, kit tábornok-társai is egytől-egyig tiszteltek, mert nem
avatkozott sem politikába, sem a mások ügyeibe, nem fontosko
dott, nem irigykedett, csak katonai kötelességét teljesítette híven,
becsületesen, odaadással, mely erényei miatt Kossuth is nagy becs
ben tartotta.
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Az ostorosok.
A strázsai ütközetben kitüntette magát Rózsa Sándor szabadcsapata is.
Rózsa Sándor 1813-ban született az Alföldön és 1878-ban
halt meg.
Mikor a szabadságharc kitört, Rózsa Sándor bandájával
együtt már rettegett futóbetyárja volt az Alföldnek. A hatóság
hiába küldötte ki ellene lovas hadnagyait, mert a furfangos és
vakmerő haramiavezér mindenkor ki tudta kerülni a veszélyt.
Hogy mennyire
magával
ragadta a haza szent szolgálata
az egész nemzetet és mennyire
eltöltötte a hazaszeretete minden
magyar ember szivét, mi sem bi
zonyítja jobban, mint Rózsa Sán
dor esete. A szilaj betyár szive
is megdobbant, midőn megtudta,
hogy az elnyomatás veszedelme
fenyegeti hazáját, szép folyamodást
küldött tehát Kossuth Lajoshoz,
melyben arra kérte, engedné meg
neki, hogy egy önkéntes csapatot
alakíthasson. «Amit hibáztam a
törvény és embertársaim ellen, azt
úgy akarom jóvá tenni, hogy én
is küzdeni fogok édes hazánk megtámadói ellen. Nem kérek ezért
egyebet, csak kegyes bocsánatát.»
Nyári Pál ellenezte ugyan a
haramia kérésének teljesítését, de
Kossuth engedett az esdő szóra.
«Hátha megjavul mondá hiszen
a hazaszeretet sok csodát müveit
már.»
Rózsa Sándor tehát megkapta
az engedélyt, hogy egy szabad
csapatot szervezhessen, de oly ki
kötéssel, hogy a bünbocsánatot
csak abban az esetben fogja meg
kapni, ha erre a csatatéren érde
messé teszi magát.
Nagy öröm és mozgalmas
Rózsa Sándor.
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élet támadt egyszerre a nagy alföldi rónán, midőn annak hire járta
be az utszéli csárdákat és a karámokat, hogy Rózsa Sándor honvédeket
verbuválhat a maga emberei közül a haza védelmére. «Nekünk is szabad
szeretni a hazát, nekünk is megszabad halni érte,» mondogat
ták egymás közt a puszták fiai.
Nem telt bele három nap és együtt volt az egész harcra
vágyó csapat. Dehogy kellett ezeknek Ígérni valamit, maguktól
jöttek valamennyien, még a lovat is magával hozta mindegyik.

Guérilla harczosok.

A honvéd-bizottmány ezután teljes felszerelésükről gondos
kodott.
Pörge kalap, sötétkék lobogós ing és gatya, ugyancsak kék
posztódolmány és fehér szűr volt Rózsa Sándor csapatának egyen
ruhája. Fegyverzetük pedig huszárkard, két-két pisztoly mindegyik
nek és karikás ostor, a végén ólomgombbal. Ezek voltak az os
torosok.
A karikás ostor volt a csapat leghatalmasabb fegyvere. Jaj
volt annak az ellenségnek, kinek az ólomgombbal a nyaka közé
csörditettek nem ment az többet csatába. Mikor pedig a karikás
gombja a lovat orron csippentette, először ijedten visszahőkölt,
majd ágaskodott, azután meg veszetten kezdett futni a lovassal
cél nélkül. A karikásnak volt egy drótfonatú suhogója *és m ikor
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ez a hurok az elleniéi nyaka köré tekerődzött, egy hatalmas ránditással kiemelték a nyeregből, aztán futottak vele árkon-bokron
keresztül. Nem lehetett a karikás ellen védekezni sehogysem. Akár
az uhlánus, akár a vasasnémet katona rémülettel gondolt erre a
fegyverre, milyennel még sohasem látott harcolni és mely vesze
delmesebb volt mindennél, mert ha nem is lő, ha nem is vág,
minden suhintásra, bizonyos a halál. Csak Rózsa Sándornak volt
még ezeken felül egy négycsövű karabélya, melyet egy szegedi
puskamüves készített az ő számára.
Már az első nagyobb ütközetben fényesen beváltak az
ostorosok. Rettenthetetlen volt a bátorságuk és a strázsai csatában
Rózsa Sándor egymaga 12 ellenséget ölt meg.
Az ütközet után egy kis ennivaló után néztek. Harácsolni
indultak s egy kerülőre, alig egy óra leforgása ajatt 1800 juhot,
400 darab szarvasmarhát, 50 lovat és 60 darab sertést hajtottak
a táborba.
Egyik hivatalos jelentésében Damjanich a következőket Írja
Rózsa Sándor csapatáról:
»Rózsa Sándor csapatjának vívása látásakor akaratlanul is a
sivatag gyermekei ötlenek élénkbe. Majd hegyen és ismét völgy
ben a legnagyobb gyorsasággal látja őket az ember száguldó
paripákon az ellenséget űzni, majd pedig ravasz vigyázattal a zsákmányos marhát hajtani. Ha az ellenségtől észre vétetnek, zsákmá
nyaikat elhagyva, azt azonnal űzőbe veszik, aztán megint zsák
mányaikhoz térnek vissza. Karikásaikkal nagyszerűen tudnak bánni ;
kiverik vele az ellenséges lovas szemét, vagy hurkot dobnak nya
kába s úgy rántják le a nyeregből.®
Damjanichnak ezen jelentését oly kedvezően fogadta a kor
mány, hogy Rózsa Sándornak megkegyelmezett. Ezt a kitüntetést
meg is érdemelte, mert eddig katonásan viselte magát és a rend
ellen nem vétett semmiben, sőt gyakran megtörtént, hogy a háború
iszonyatosságai folytán nyomorba jutott szegény rác asszonyoknak
néhány forintot adott, hogy az éhező gyermekeknek kenyeret
vehessenek.
Igen jellemző, hogy ennek a fosztogatáshoz szokott szilaj
embernek mindig ellágyult a szive, ha ártatlan gyermek került
elébe s ilyenkor semmi gonoszságot nem volt képes elkövetni.
De a mily lágy volt a gyermekekkel és asszonyokkal szem
ben, oly kegyetlen tudott lenni emberei iránt. Mikor egy Ízben
egyik legényére rábizonyult, hogy egy védtelen asszonyt kifosztott,
ott a helyszínén agyonlőtte.
Egy ideig nem is volt panasz az ostorosok ellen, de a
háborús időkkel járó kegyetlenségek csakhamar felköltötték szilaj
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szenvedélyeiket s kegyetlenkedni kezdtek a szerb falvak
lakóival.
Midőn e miatt Damjanichhoz panasz érkezett, túl adott Rózsa
Sándor csapatán és Asbóth dandárához osztotta be őket.
De Asbóth sem tudott már velük boldogulni. Ezeres oláh
faluban, melynek népe lángoló gyűlölettel volt eltelve a magyarok
iránt, valóságos vérfürdőt vittek véghez. A pópát felöltöztették
misemondó ruhájába, háttal ültették tel egy lóra s úgy hajszolták
íel s alá a községben. Ezután kifosztották a falut.
Már Partecsics őrnagy, ki felügyelőjük volt, sem birt velők,
felirt tehát a kormányhoz, hogy oszlassa íel az ostoros csapatot.
Kossuth intézkedett is, de amúgy is szélylyel mentek volna.
Közeledett a karácsony, mikor az alföldi pásztor ember beszámol
gazdájának ; a csapat nagy része pedig Csanád- és Csongrádmegyei csikósokból állt, kik most már haza kívánkoztak.

Bem József.
Javában folyt a szabadságharc, mikor váratlanul, hirtelen tűnt
fel, mint az üstökös. Mintha csak azért küldte volna közénk a
jóságos Gondviselés, hogy szorongatott nemzetünket kivezesse a
siralomvölgyéből.
Bem József régi nemesi családból származott. 1795-ben szüle
tett Tarnovban. Atyja jónevü ügyvéd volt, ki fiát gondos neve
lésben részesítette. 15 éves korában a varsói tüzériskolába került.
De nem maradt itt sokáig, mert midőn Bonaparte Napoleon
1812-ben világhírű orosz hadjáratára indult, a lengyel ifjú is a
francia hadizászlóhoz szegődött és végig is küzdötte az egész
rettenetes hadjáratot, mely Napoleon vesztét okozta. A háború
után visszatért a szülei házba.
1815-ben újra szervezték a lengyel hadsereget, és Bem újból
katonai szolgálatra jelentkezett. Gyorsan haladt előre a katonai
pályáján, a tüzériskola tanárául is kinevezték, de tüzes hazafisága
miatt haditörvényszék elé állították és csak 1825-ben, Sándor cár
halála után került ki a börtönből.
Midőn azonban 1831-ben kiütött a lengyel forradalom, azon
nal Varsóba sietett, hogy szolgálatait letiport hazájának szentelje.
Csodákat müveit a csatatéreken és rövid idő múlva a lengyel
tüzérség főparancsnokságával bízták meg. De a túlnyomó orosz
erő vérbe fojtja az orosz forradalomat és Bem Párisba menekült.
1833-ban Don Pedro oldala mellett harcol Portugália független-
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ségeért, honnan ismét Parisba tér vissza. De 1848-ban újból
Krakkóban terem, mert azt hiszi, hogy az ő nemzete is lefogja
rázni a rávert bilincseket, csakhogy fájdalommal kell tapasztalnia,
hogy a lengyel paraszt bamba egykedvűséggel tűri szomorú
sorsát. Visszafordul tehát Bécsbe, hol a nép fellázadt elnyomói
ellen. Bécsben nagy lelkesedéssel fogadják, reá bízzák a nemzet
őrség főparancsnokságát s ő rövid idő alatt védelmi állapotba
helyezi Bécset. Csak október 30-án éjjel, midőn Windischgrátz
már az összes külvárosokat hatalmába ejtette, menekül, mint bér
kocsis. Másnap október 31-én egy csatakos bérkocsi hajtott végig
Pozsony utcáin és senki sem sejtette, hogy a kocsis, foltozott
ruhájában, minden időknek egyik legnagyobb hadvezére : Bem
József.
Még a délelőtt folyamán jelentkezett Kossuthnál, ki a schwehati
ütközet után éppen Pozsonyban tartózkodott. Illő tisztelettel fo
gadta Bemet, de bizalmatlan volt iránta. Számos lengyel emigráns
volt már ugyanis e magyar hadseregben, kiket a remény hozott
közénk, hogy szabadságharcunk szerencsés kimenetele után Len
gyelország is felszabadul a magyar fegyverek segitségével. Csak
hogy ezek az emigránsok sok bajt okoztak a magyar kormánynak,
mert egymásra folyton árulkodtak, ezenkívül Bem rosszakarói az1
a hirt terjesztették róla már Bécsből, hogy titokban oroszbarát éa lengyel főnemességnek titkos ügynöke.
Ámde Kossuth még sem akarta egyszerűen elutasítani Beme'
mert hátha a vád nem igaz és ha Bem tényleg oly kiváló had
vezér, aminőnek a hir festi, nagy szolgálatára lehet az országnak
Bem másnap lekisérte Kossuthot Pestre s Kossuthnak, csal
most, utazásközben volt alkalma alaposan megismerni ezt a fák 3
kis embert, kiben lángoló szabadságszeretet, hadvezéri tudás és
vasakarattal párosult szervezőképesség lakozott. Kossuth elhatározta
tehát magában, hogy de igen alkalmazni fogja Bemet, ki egymaga
felér egy hadsereggel és nem fog hallgatni irigyei és ellenfelei be
súgásaira.
Viszont Bem is megkedvelte Kossuthot, kinek lankadatlan
erélyét, hazaszeretetét és szívósságát a szabadság szent ügyénél
védelmében tisztelni tanulta. Pesten mint jó barátok váltak el a
Kossuth arra kérte Bemet, legyen türelemmel pár napig, míg a
minisztertanácsban ügye el fog dőlni, mert az erdélyi hadsereg,
fővezérletével szeretné megbízni.
A közbejött áskalódások folytán néhány nap helyett négy
hétig kellett Bemnek várnia, mig december elsején csakugyan az
erdélyi főparancsnoki állásra neveztetett ki.
Rozoga paraszt kocsin, ódivatú kopott polgári ruhában, kis
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bőrönddel kezében érkezett Bem tábornok december 8-án SzilágySomlyóra, az erdélyi hadsereg főhadiszállására.
Az igénytelen emberke az első megjelenésekor igen rossz
benyomást tett és az első hadiszemle megtartása után az egyik
nagyszájú atyafi odaszól a többiekhez: «No, bajtársak, ha ettől a
generálistól várjuk a megváltást, akkor menjünk haza, mert ez
ugyancsak nem védelmezz meg bennünket sem az oláhoktól, sem
a némettől.»
Csakhogy Bem nem volt az az ember, ki a mások vélemé
nyével sokat törődik. Maga köré gyűjtötte a tiszteket, hidegen
körülnézett, azután tört német nyelven csak ennyit mondott :
«Föltétien engedelmességet kívánok uraim, mert aki nem paran
csaim szerint cselekszik, azt főbe lövetem. Én tudok büntetni, de
tudok jutalmazni is. Most mehetnek.»
A tiszteknek persze nem tetszett ez a beszéd, zúgolódtak is
egy darabig, de midőn első parancsait kiadta, midőn hadvezéri
körültekintésének első próbáit adta, a kétely bizalommá, a bizalom
pedig rajongó szeretetté változott át.
Alig hogy embereit megismerte, táborkara újjászervezéséhez
fogott. Kitűnő emberismerő volt, belátott az emberek leikébe.
Csakhamar hatalmas gárda csoportosult körülötte : Czetz János,
Kiss Sándor, Inczédi Samu, Forró Élek, Gaál Sándor, Tóth Ágoston,
Mikes Kelemen, Teleki Sándor, Bethlen Gergely, Kemény Farkas,
mindnyájan az ő fővezérsége alatt emelkedtek dicső hősökké.
De nem is csoda, ha rendkívüli hatással tudott lenni környe
zetére. Egyik kortársa igy ir róla : «Bem külsejére nemcsak igény
telen, hanem mondhatni csúf. Szemeiben semmi élet, arcán semmi
vonzó. Ősz hajak és szakáll és töméntelen sebhely. Szótalan és ■
komor. Beszéddel nem buzdítja katonáit, de igenis azzal, hogy a
legnagyobb tűzben is elől áll. Három szóval kiadja parancsolatát,
aki nem teljesiti: halál fia. Az erdélyi nép imádta őt. Kolozsvár
diszkarddal ajándékozá meg, a székelyek pedig diszpolgársággal
tisztelték meg. Mozdulatai villámgyorsak voltak, az ellenség soha
sem tudta hol áll. Sebei miatt lóra ülni nem tudott, gyalog pedig
csak tipegett. Ezért legtöbbnyire kétlovas könnyű hintóbán járt.
Mondják, hogy vakbuzgó ember és hisz a végzetben. Legkedve
sebb zenéje az ágyuszó.»
Minden reggel 7 órakor szemlét tartott egész serege fölött,
lyenkor dicsérte meg azokat, kik a csatában vitézül viselték ma
gukat.
Megtestesült képe volt egy valódi vezérnek s minden szigo
rúsága mellett is mindig udvarias Nem ritkaság volt nála, hogy
pirongatva egyik-másik tiszthez igy szólt: «Uram, igen kerem,
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ne hozzon engem abba a kellemetlen helyzetbe, hogy agyonlö
vessem.»
Haditervét soha, még legbizalmasabb emberével sem közölte.
Noha teste egy harminc éves nyilt seb által el volt gyengülve,
reggeltől éjfélig talpon volt a csatában, egy falat étel, egy korty
ital nélkül. Azt állította, hogy a katonának akkor kell tudni aludni
és enni, ha ráér, tehát előre is. S ő ezt tényleg megtudta csele
kedni, mert ha biztos volt benne, hogy nem lesz ütközet, annyit
aludt és evett, hogy három napra is elég lett volna.
De Bem nemcsak mint katona, hanem mint ember is nagy
volt. Nagylelkű, emberséges és jószivü. Mikor Mikes Kelemen
ezredes Szebennél elesett és mikor a piskii, halottaktól fedett
csatatért szemlélte, sürü könnyeket hullatott. Kémszemlére kikül
dött tisztjei sorsa mindig aggasztotta és örült, mint a gyermek,
ha szerencsésen visszatérni látta őket.
Katonáit nagyon szerette, minden pénzét szétosztotta köztük.
Az egész erdélyi hadjarat alatt csak egy híressé vált nagy köpe
nyeget viselt, amelyen 8—10 helyen hagyott nyomot a golyó.
Csak mikor Erdélyt elfoglalta, vett magára uj tábornoki ruhát.
Környezetét azonban fényben és pompában szerette látni.
A székelyeket nagyon megkedvelte s ha valamely nehéz
sáncot kellett bevenni, vagy ha ágyút akart elfoglalni; moso
lyogva szokta mondani : «Majd elvégzik ezt az én derék szé
kelyeim.»
Ha Bem azt mondta: «Előre fiaim!» ezek elkiáltották ma
gukat: «Éljen Bem apo!» s vakon rohantak az ellenségre.
Á legyőzött ellenséggel nagylelkűen bánt. Az ellenfél se
besültjeit ép úgy ápoltatta, m inta maga katonáit, még ruhát és
zsoldot is osztott ki köztük.
Midőn csatái után megpihent, gyakran egy kis könyvet vett
elő, amelyből kedvteléssel olvasott. A könyvből Miczkievicz Ádám,
jeles lengyel költő szomorú költeményeit olvasta.
Nemes szive vonzódott a költészethez és innen magyarázható
az a vonzalom is, melylyel Petőfi Sándor iránt viseltetett. De vi
szont Petőfi is úgy szerette Bemet, mintha édesapja lett volna,
igy olvassuk hátrahagyott leveleiben.
Petőfi még szeptember közepén neveztetett ki századossá, de
sehogysem tetszett neki, hogy ügyetlen újoncok kiképeztetésével
kellett vesződnie, holott ő harci babérok után vágyódott. Azzal
a kéréssel fordult tehát Kossuth Lajoshoz, hogy tétesse át Bem
táborába.
A költő kívánsága teljesült s Bem éppen egy haditérkép tanul
mányozásával volt elfoglalva, mikor Petőfi beköszöntött hozzá. A
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hadvezér meglepetten tekintett az előtte álló szikár ifjúra, de cson
tos, kemény arca egyszerre csak kiderült, apró szemei felragyog
tak, midőn meghallotta, hogy Petőfi Sándor áll előtte. Odalépett
hozzá, kezet nyújtott neki s igy szólt: „ön a kardját ajánlja fel
nekem, pedig én többet kérek öntől, nekem a szive is kell". Ezzel
megölelte, mintha Petőfi Bemnek hazatérő fia lett volna.
Ez a kedves fogadtatás oly mély hatással volt a költőre, hogy
többek között azt is elpanaszolta Bemnek, mennyire mellőzték
Debrecenben, noha nagy áldozatot hozott a hazának, mert szép
fiatal feleségét és csecsemő kis fiát hagyta otthon, hogy a szabad
ságért harcolhasson.
— Önnek családja is van ?
— Van bizony ! Alig egy hónapos fiam otthon betegen
fekszik.
— Ön arany ember ! — kiáltá Bem. — Ilyen jellemeket sze
retek én. Mondja csak Petőfi ! Lenne-e hadsegédem ?
— Büszkének fogom magamat vallani, ha oldala mellett
küzdhetek.
— Jól van, úgy megkapja még holnap kineveztetését.
Ilyen volt Petőfi első találkozása Bemmel. A hadvezér csak
ugyan nem is eresztette el többet maga mellől, kényeztette, becczgette és úgy vigyázott reá, mintha fia lett volna.
Eeyszer feddőleg fordult Petőfihez:
»Önnek kerülni kell az ütközetet, mert ha egy derék honvéd
elesik, más derekabb is kerül helyébe, de ha az én derék Petőfim
el találna esni, nem pótolhatná azt senki a világon. « De azért a
vízaknai ütközetben Petőfi oly vitézül harcolt, hogy Bem érdem
jellel tüntette ki.
Tudva van, hogy Petőfi költészete táborozása ideje alatt sem
pihent, sőt itt, az ágyuk menydörgése közben, a harc förgetegé
ben születtek legszebb csatadalai. Ezeket az örökszép dalokat
Bem a tábori sajtón kinyomatta és ezrével osztotta szét katonái
között.
— Csak azért szeretnék magyarul tudni, hogy az én kedves
Petőfim gyönyörű költeményét olvashatnám 1 — mondá akár
hányszor.
Petőfit egyre jobban megkedvelte Bem, úgy, hogy együtt
mentek a hadak véres utján. Segesvárnál is együtt küzdöttek, it
hol Petőfi, mint a világűrbe lehulló üstökös, eltűnt örökre. Mi
történt vele, hová lett? — máig sem tudja senki bizonyosan meg
mondani.
Bem tábornok pedig még egyszer szembeszállóit Temesvár
nál az egyesült osztrák-orosz hadsereggel, de mert a túlerővel
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megküzdeni már többé nem lehetett, ő is kénytelen volt feladni
az egyenlőtlen harcot. Vándorbotját vette s tovább bujdokolt ki
Törökországba, mely a hazátlanokat nagylelkűen fogadta. Ott
fejezte be 1856-ban sokat hányatott életét, melyet a szabadságharcnak szentelt.

Milyen volt a magyar huszár.
Nagyszeben bevétele s az osztrák seregnek Oláhországba való
kivándorlása után Bem az erdélyi sereg egy kis részével a Vas
kapun át kivonult a Bánátba. Föladata volt a temesvári várat
ostrom alá venni ; továbbá, hogy Puchnernek Mehádia felől
Magyarországba betörő seregét visszaverje Oláhországba. Három
napon vonultunk ellenséges vidéken folytonos veszedelmek között.
Harmadnapra egy oláh faluba érkeztünk, minden élelemből ki
fogyva. Á falura ráparancsoltak, hogy élelmet teremtsenek elő, a
legénységnek pihenőt rendeltek. Mi tisztek bevonultunk egy közeli
lakásba. Tolnai őrnagy kiment s éppen meglátott két huszárt,
akik javában püfölték az oláhokat. Az őrnagy haragjában megkardlapozta a huszárokat, azzal visszatért a tisztek közé. «Rövid
néhány perc múlva, kopogtatás után a szobánkba belép két huszár
ezzel a szóval:
— Jelentjük alásan, őrnagy ur, csak azért jöttünk, hogy
megkérdézzük, miért tetszett megkardlapozni pajtásainkat?
Tolnai katonásan ennyit válaszolt;
—Felelősséggel csak Bem tábornoknák tartozom; jobbra át —
indulj !
— Jelentjük alássan megértettük!
Ezzel a két huszár tisztelegve távozott.
Kevés idő múlva kimentem megnézni mi történik? s hallom,
hogy a huszárok egetverö lármával mondják:
— Ezért jöttünk mi haza Galíciából, ezer veszedelem között ?
így bánnak itthon a magyar huszárokkal? Rongyosak, éhesek
vagyunk. Jöjjön csak a német, legyen ami lesz, megyünk vissza
átállunk — a némethez.
Javában dühöngenek, a mikor a két portyázásra kiküldött
huszár azzal a kiáltással :
„
— Itt az ellenség! Itt van a német!
Megdöbbenve állottam a haragos huszárok között, hogy mi
lesz már most? A huszárok gyorsan nyergelni kezdtek. És —
(alig akartam hinni a fülemnek) ilyenforma kiáltást hallok:
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— No német, éppen jókor jöttél, jókedvünKDen kapsz. Most
megtanítunk rá: mit tud a magyar!
Könynyel a szememben, meghajoltam ez egyszerű emberek
óriás hazafisága előtt.
Ilyen volt a magyar huszár!

A zászlótartó.
Irta: PERÉNYI LAJOS.

Az ütközetnek vége volt. A táborban egybegyűltek a főtisz
tek. A halál már elvégezte a munkáját. Most az élőkön volt a
sor. A győzelem után nem szabad megfeledkezni azokról sem,
a kik életben maradtak és a többiek életét megmentették.
Egyik érdemkeresztet, a másik előléptetést kapott. Végre ott
állt egy napsütött arcú, bogárszemü közlegény a kitüntetésre érde
mes katonák között. Két zászlótartót lőtt le már az ellenség
mellőle és ő nem engedte földre hullani a magyar lobogót. Mikor
legnagyobb volt a veszedelem, mikor legjobban hullottak mellőle
a bajtársak, mikor már hasztalannak látszott minden erőlködés,
mikor már mellőle az utolsó zászlótartót is lelőtték, akkor ugrott
oda és ' lelkesedve kiáltotta el vakmerő elszántsággal a csüggedő
és révedező katonák felé harsány hangon:
— Utánam a ki magyar! Előre, fiuk!
Az egyszerű közkatona hősies föllépése, előre rohanása oly
bámulatot, oly lelkesültséget, oly bátorságot öntött a már-már
csüggedő honvédekbe, hogy csakis az ő váratlan lelkesültségének
köszönhetni a válságos pillanatban, hogy a magyar hadsereg győ
zelmet aratott az osztrákokon.
— Te maradtál, fiam, utolsónak a jutalomban, de te vagy
most a legelső miközöttünk. Jól mondja az írás, az utolsók lesz
nek az elsők, mert úgy is lön. Hadnagygyá léptetünk elő. íme,
ez az arany érdemkereszt a melleden, legyen másik tanúbizony
sága hősi lelkesültségednek. Szólj, fiam, édes bajtárs, mit kívánsz
még? Mivel szerezhetnénk még neked most örömet.
így szólt hozzája Bálint Dezső tábornok.
Tábornok ur! Ha már a jutalmazásra méltónak tartanak, úgy
szépen kérem, ne tegyenek meg engem hadnagynak, mert én
csak közkatona akarok maradni. Hogyha hadnagygyá tesznek,
nem lehetek az én drága zászlóm, a mi ezredünk dicső lobogójá
nak a hordozója. Az a zászló, amelylyel életem össze van forrva,
[hadd maradjon az én kezemben, ha arról lesz ismét szó, hogy
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előre! Nem tudom, mi az, mily változáson jutok át, ha azt a
háromszinü lobogót a kezembe veszem. Csak azt érzem, hogy
lábam fáradtságot nem ismer. Egy égő belső tűz ragad magával,
a vérem forr, és a lelkesülés árja visz magával. Nem ismerek én
akkor veszedelmet, nem hallok én akkor ágyudörejt, puskaropo
gást, csak az arcom ég, az erőm óriási, s úgy érzem, hogy engemet golyó nem talál, kard éle nem fog ! Újra kérem, tábornok ur,
mert csak addig leszek én boldog, az lesz az én legnagyobb
örömöm, mig a kezemben tarthatom a mi drága nemzeti lobo
gónkat !
— Ha már mindenképpen csak ez szerez neked örömet, ám
legyen a kívánságod szerint! De mondd csak édes fiam, hol lak
nak a szüleid, hadd szerezzünk nekik is örömet.
— Nagykőrösön, jelentem alásan. Öregek, bizony törődöttek
már nagyon a szegény öregek.
— A magyar zászlót tehát tartsd meg és hordozd tovább is
oly elszánt lelkesültséggel, mint eddig tetted. Az Isten áldjon
meg érte!
És a diadalünnepen, Fazekas Dániellel, az egyszerű közkato
nával, a lelkes magyar zászlótartóval nem átallott koccintani a
tisztektől fel a tábornokig egyik sem. Fazekas Dániel pedig véghetetlenül boldog volt, hogy kívánsága teljesült.
Oda lenn pedig az alföldi rónaság nagy városában. Nagy
kőrösön, Fazekas Tamás egyszerű nádfedeles házánál néhány nap
múlva nagy esemény történt. Ugyan miért sir a két öreg ott a
kis udvaron, mikor a jó szomszédoknak mutogatják azt a szép
tarka tehenet, a mely a jászolból oly jóízűen eddegéli a friss
csalamádét ?
Hogy miért sirnak? Hiszen éppen most mondogatják el ők
maguk is.
— És tudják, édes szomszéd uramék, hogy ki küldte ezt a
szép jószágot nekünk ajándékba?
— Talán a kigyelmetök jó fia, mondta rá Kanalas Péter az
öreg szűrszabó mester.
— Dehogy is az, hanem Kossuth apánk, a miért a Dani
gyerek oly hősiesen viselte magát az isaszegi csatában. De nem
csak ezt a szép jószágot küldte nekünk, hanem a szénára j|^alót
is. Aztán mondja még valaki, hogy Kossuth Lajos nem a mi
gondos apánk, a nép jóságos atyja! Áldja is meg a jó Isten mind
a két kezével.
Es a két könyező öreg még a jó szomszédokat is megríkatta.
— Édes Fazekas uram, de irigylem én kigyelmedet. De nem
*
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azért a szép tehénért, hanem, hogy nekem nincsenek gyermekeim !
— mondta az öreg Kanalas Péter és pergő könyeit piros babos
kendőjével törülgette.

Csakhogy győztünk!
— Lesz hát megint elég kenyér ! Jó az Isten, adott szép
termést a szántó-vető embernek ! — mondotta Fürjes Boldizsár,
mikor az aranykalászos búzaföldjén végignézett. — Egy-két nap
s már bele lehet kapni az aratásba. A jó Isten nemcsak elegendő
esőt adott a kellő időben, de jókor eresztette rá a kalászérlelő
meleget is.
Pörge kis kalapját levette deresedő fejéről s az ég felé tekintve
szólt hangosan :
— Köszönöm, édés jó Atyám, hogy megáldottad a verejtékes
munkánkat, köszönöm, hogy meghallgattad könyörgésünket. Veghetetlen a te gondoskodásod mi irántunk, jóságos Istenünk ! Véghetetlen a te kegyelmed és szereteted a szegény nép iránt, akinek
bizony már-már alig van betevő falatja. De hát most lesz megint
bőven a te véghetetlen kegyelmedből ! Áldassék a te szent
neved !
Mintha csak templomban lett volna, oly áhitatos buzgósággal
emelte föl tekintetét a mindenható nagy Istenhez, ott az ő legna
gyobb templomában, a szabad ég alatt. Jóleső megnyugvással
nézegette a dus kalászokat, amint lehajtott fejükkel integettek a
szorgalmas földmunkásának. És boldog érzéssel ballagott hazafelé,
a kis falu irányában, ott a kanyargós, barna földes utón.
— Remekül áll a gabonánk odakünn, édes fiam! Csak türe
lem, majd süt anyátok szép, fehér, gömbölyű kenyeret. Lesz majd
lángos is, meg kalács is bőven Isten jóvoltából! Epén a szántó
földünkről jövök. A jövő héten belekapunk az aratásba ! — így
biztatgatta a gyerekeket Fürjes Boldizsár uram, mikor a kis szo
bában a rántottleves-vacsorához letelepedett háza népével. — Majd
dagaszt anyátok sok, sok kenyeret ! Köpülünk majd hozzá vajat
is. Lészen majd vajaskenyér is bőven! Addig csak egyétek meg
az aludttejet kenyér nélkül is és igyátok meg a tejet magában is.
Majd aprítunk bele ezután bőven az újból. Jó az Isten, megsegíti
a szegény embert is ! Csak türelem, édes kis szolgáim !
Egyik se zsörtölődött, egyik se durcáskodott, hanem jóízűen
megette a rántott levesét, amúgy tisztán, minden beleapritás
nélkül is.
Nagy sor ám az, mikor már kenyér se akad a szegény ember
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asztalára.'Be hát a megnyugvás, a reménykedés feledteti sokszor
a jajszót, a panaszkodást is. így bizakodtak, igy reménykedtek
Fürjes Boldizsár nádfedeles kis házikójában a jó gyerekek. Apjok
megígérte, hogy lesz, hát most már csak a sorát kell bevárni.
Hej, pedig nehéz a mindennapi kenyeret nélkülözni a szegény
ember gyerekének. Mert ha már ez sincs valamelyik háznál, akkor
nagyon gyakori vendég ott a koplalás.
Nap-nap után nem is mulasztották el megkérdezni a gyerekek
az apjukat.
— Mikor lesz már az aratás, édes apám ?
— Mikor lesz a csépi és, édes apám?
— Mikor visszük a malomba a búzát ?
— Mikor süt már kenyeret meg lángost az édes anyánk az
uj lisztből ?
És mindegyik kérdésre tudott valami megnyugtatót felelni
Fürjes Boldizsár uram.
— Holnap, holnap lesz az aratás, kis szolgáim! Már ki is
készítettük a kaszákat meg a sarlókat. Az asszonyok marokra
szedve fogják a felső végiben kezdeni sarlóval, a szomszéd uram
meg én az alsó végiben fekszünk neki kaszával, s hipp-hopp!
egy-kettőre learatjuk. Estére már keresztekbe is rakjuk. Egy-két
nap múlva behordjuk, kicsépeljük, a malomba visszük, megőröltetjük, aztán süt anyátok kenyeret, lángost, kalácsot.
Másnap reggelre, azaz már hajnalra készülődtek az örömteli
munkához, hogy az Isten áldását learassák.
Alig harangozták el azonban estefelé a nyolcat, sürü por
felhőben rohantak az osztrák katonák. Eleinte a lovasok, majd
később a gyalogosok. Poros volt a ruhájuk, poros volt az ábrázatuk. A kis falu határán foglaltak állást. Még alig kezdett pitymallani, már úgy két óra után erős trombitaszó hallatszott többfelől, majd ágyudörgés, puskaropogás, lótás-futás, kiáltozás. Fürjes
Boldizsár hamarosan a nádfedeles házikója tetejére ment fel, ott a
kémény mellől nézte, hogy mi történik odakünn a határban.
Hát bizony az osztrák ármádiát szorították visszafelé a hon
védek. A harc, a viaskodás egyre hevesebb lett. Mindjobban össze
gű molyodtak a hadakozók. Egyre nagyobb füstfelleg szállott az
ég felé. Egyre nagyobb lárma hallatszott, közelgett a kis falu felé.
Egyik dörgést a másik követte.
Mint valami égiháboru moraja, úgy közeledett egyre jobban
a harci zaj.
Már-már visszafelé húzódó, rohanó osztrák katonaságot is
egészen jól megpillanthatta. Az egyik szárny már a menekülésre,
a megfutamodásra gondolt. De nini, micsoda lódobogás, micsoda
Barna János: Gyermektüzérek.
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fergetegszerü vágtatás közeledik abban à nagy porfelhőben ott à
kis falu másik útjáról ? Mintha a paripák lába a földet se érné,
úgy száguldanak a porfelhőben.
A felkelő nap épen most bukkant ki vérvörösen a keleti ha
táron és vérvörösen csillogtatta meg a vágtató huszárok kivont
kardjait. Uj riadalom, uj harci zaj, újabb meglepetés, rémület tá
madt a váratlan oldalról jött huszárok előtt. A menekülésről most
már szó sem lehetet- A két tűz közé szorított osztrák hadsereg
nek csak egy útja maradt: a halál torkába. Az aranykalászos
róna, a kis falu határa egy perc alatt véres csatatérré változott.
Mindenféle száguldó, hadakozó lovascsapatok, menekülő lovas csa
patok, rendetlen össze-visszaságban kavargó, lövöldöző, vagdalódzó
csapatok tűntek elő a fel-felgomolygó füstfellegekből. Fenn a ma
gasban kartácsok és ágyudörejek reszkedtették meg a hajnali
levegőt.
Egyszerre csak a nagy riadalom, harcizaj, puskaropogás, füst
és porfelleg közül egy óriási robbanás után, mely még a földet
is megrázta, vakító nagy lángtenger csapott fel. Lángbaborult az
egész határ. Az osztrákok felgyújtották a még lábon levő gabonát,
amit még nem tapostak le teljesen. De ezzel nem a magyar had
seregnek, hanem épen maguknak okoztak veszedelmet. A honvéd
ség és -a hátulról jövő huszárság épen az égő lángtengerbe szorí
totta bele a még menekülni szándékozó osztrák katonákat.
Nem telt bele öt-tiz perc : az osztrákokat teljesen tönkretették
a magyarok.
— Megint győztünk, anyjuk! Vége van a németeknek! Oda
vannak egészen ! — kiáltotta örömmel, lelkesülten Fürjes Boldizsár
a feleségének. — Hála Istennek, csakhogy megint győztünk !
— De a gabonánknak is vége, ugy-e? Teremtő jó Atyám!
Mi lesz velünk!
— Ejh, mit most a gabonánk, mikor a haza sorsáról van
szó ! Másé is oda van, nemcsak a mienk ! Az egész határt le
taposták, felgyújtották. De legalább győztünk, letiportuk a németet
is! Éljen a haza!
— Jó, jó, édes lelkem, de mit adok majd azoknak a szegény
éhes gyerekeknek?
— Majd megsegít a jó Isten ! Csakhogy győztünk !
És Fürjes Boldizsár uramnak igaza volt. Alig vonultak el
győzedelmesen a magyar katonák, már harmadnap a szomszéd
falu bírója a falu háza előtt hirdette ki dobszó mellett:
— A magyar dicsőségnek ismét fényes napja volt tegnap
előtt. A kigyelmetek határa az a nevezetes hely, amelyet büszke
séggel fognak emlegetni és az utódoknak is mutogatni. De nem-
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csak a sok vér, de a kigyelmetek Összes aratási reménye is áldo
zata lett a győzedelemnek ! Ne csüggedjenek, ne szomorkodjanak!
íme, nemcsak mi, de a szomszédos négy falu minden gazdája
felajánlja kigyelmeteknek az ő termésének a felét. Amit elvesztet
tek a győzelem árán, ime visszaadjuk m i! ‘Éljen a magyar haza!
Éljen a vitéz magyar hadsereg!

Csantavéri Dömötörné.
Világosnál véget ért a legszentebb küzdelem. A legnagyobb
ború, gyászos sötétség borította a szabadság leáldozó napját.
A ki tehette, menekült, mert csak Istenben bízott. Az elbiza
kodott, gőgös ellenség pedig nyomában volt mindenütt a mene
külőknek. A kit elfoghatott, azt börtönbe vetette, puska csöve elé,
vagy bitó alá állította. A büntetésben kérlelhetetlen és lelketlen
volt. Büntette még azt is, a ki a menekülésre alkalmat adott a
legcsekélyebb módon is annak, a ki a magyarok szabadságáért
oly kitartóan küzdött, a ki annyi véres csatában oroszlánként har
colt a legszentebb zászló alatt egy nemzet szabadságáért.
Zivataros este volt. A nádfedeles házikó kis ablakán, ott az
ország határához közel, a tanyán, két sötét alak, az egyik őszszakállu, kopogtatott.
— Hamar nyissanak ajtót ! Nyomunkban a zivatar és az
osztrák !
— Kik vagytok, jó emberek ? — kérdé egy asszonyi hang
belülről.
— Magyarok, a gyászba borult nemzet szomorú hírnökei !
— Oh már megint ! Hiszen tegnap rejtettünk el csak egy
magyart s már nemcsak őt, de a drága jó uramat is láncra ver
ten vitték el azok a sátánok, a miért menedéket nyújtottunk. Ne
haragudjatok, ne átkozzatok, hiszen magam vagyok itt négy hetes
és két éves kis gyermekemmel. Mi lenne a szegény árvákból, ha
engem is elhurcolnának azok a lelketlenek ! Menjetek, menekül
jetek, édes honfitársaim tovább, hisz már úgy is vész és kárhozat
van e hajlékon. Meneküljetek oda, a hol biztosságban lehettek az
üldözők elől !
És nagy köpenyébe burkolódzva rohant, menekült tovább a
két katona a szántóföldek között, át a vetéseken, kukoricásokon
messzire . . .
Alig mult el egy óra, már ismét menekülők kopogtattak a kis
tanya ablakán.
4*
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— Nyomunkban az osztrák, nyissatok menedéket legalább
csak holnapig, jó emberek ! Legalább addig, mig a zivatar eláll !
•— Nem lehet, nem lehet, drága, jó fiaim S A férjemet bör
tönbe vetették, mert menedéket adtunk honfitársainknak. Én meg
itt vagyok magamra hagyatva két gyámoltalan gyermekemmel! Ne
kívánjátok vesztemet, hiszen egyre leselkednek rám mindenfelől.
Meneküljetek tovább, a hol nincs akkora veszedelemben a hajlék,
mint ez az Istenverte kis tanya!
— Oh, legalább egy ital vizet adjatok, hogy égető szomjunkat enyhítsük !
— Mindent, mindent, drága, jó fiaim, csak itt ne maradjatok,
íme, itt a viz, itt a bor, igyatok! Itt a kenyér is, itt a szalonna
is, egyetek, igyatok, de ne sokáig időzzetek itt, mert ha megtud
ják azok a lelketlenek, hogy csupán csak vizet is adtam menekülő
magyar testvéreimnek, még ezért a pár korty vízért is láncra ver
nek és elhurcolnak. Ki fog akkor gyámolitója lenni ennek a két
szegény gyereknek ?
És a menekülők gyorsan ittak, gyorsan elvették az ennivalót,
hogy a szegény asszonyt ne döntsék veszedelembe. Aztán mene
kültek arra, el, messzire, a hol egyre jobban hasogatta a szivöket
a fájdalom, mikor egyre közelebb értek ahhoz a helyhez, a melyen
már egészen idegen volt a magyar is.
Éljél felé járt az idő. Az ákácok száraz, tikkadt lombjait erő
sen rázta a készülődő zivatar. Sürü port csapdosott a menekülők
szemébe a kavargó szél. Csúnya éjszaka volt. Lomha, kormos
felhőkkel volt teli az ég. Szinte csüngött belőlük az eső. A távol
ban egyre villámlott.
A kis tanya ablakát megint megkocogtatták halkan.
— No, mi a ? Már sohse lesz vége a költögetésnek ? — szó
lalt meg belülről az asszonyi hang.
— Hamar nyissatok ajtót ! — mondotta az egyik katona. —
Bőiig ázunk azonnal !
— Menekülők vagytok, ugy-e?
— Azok, eltaláltad, még pedig a kikre legjobban leselkedik,
a kiket legjobben üldöz az átkos ármádia.
— Drága, jó fiaim, nem teljesíthetem kivánságtokat. Tegnap
vitték el az uramat láncra verve, mert elrejtett a német elől egy
magyart. Két gyámoltalan gyermekkel vagyok idebenn ; oh, ne
Ítéljetek el, ne kárhoztassatok, de nem visz rá a lelkiismeretem, hogy
e két apróságot is kitegyem a veszedelemnek, mert mindenfelől
leskelődnek rám és a tanyánkra a németek. Kérjetek pénzt, azt is
adok, kérjetek lovat, azt is adok, csak ne hozzatok e hajlékra
még nagyobb veszedelmet. Meneküljetek innen!
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— Jó asszony, ide hallgass ! Tudod, ki áll ott az akác
alrít ? Tudod, hogy ki kér hajlékot reggelig tetőled ? Oda nézz,
a holdvilág kibújt a felhők mögül s megvilágítja az arcát.
— Teremtő szent atyám ! Kossuth apánk ő !
— Eltaláltad, ő az ! Nos, hát néki sem adsz hajlékot, jó
asszony, a hol fáradt tagjait megpihentesse, gonddal terhelt fejét
lehajthassa ?.
— Hogy nem adok-e neki hajlékot és menedéket? Neki! a
ki nékünk az édes apánk, mindenünk ! Oh, jóságos Istenem !
Távolitsd el a veszedelmet erről a hajlékról ! De ha úgy kell
lenni, verjenek vasra, dobjanak tömlöcbe, kínozzanak, gyötörjenek
és pusztítsanak el mindannyiunkat, mert a ki mindannyiunkért
feláldozta életét, azért mi kevesek vagyunk, ha egy szálig is ő
érte halunk meg. Már hogy utasítanám el, de hogy is ne áldoz
nám föl az életemet is érte ! Hamar, édes jó uraim, előre ! Tör
ténjék bármi, büszke leszek, ha életem árán kell is megvédelmez
nem a kegyelmetek drága életét !
A parádés szobába vezette be a két menekülőt: Kossuth
Lajost és kisérő társ it.
— Itt a bor is és itt a füstölt oldalas és a kenyér, drága, jó
uraim ! Áldassék az Ur kegyelme, hogy ezt a szegényes hajlékot
ily nagy vendégekkel tisztelte meg. — A hótehér abroszszal felteritett asztalra rakta az enni és inni valót. A mim vagyon, azt
adom. Fogadják jó szívvel ! Nyugodalmas jóéjszakát kívánok ! —
mondotta, miután az ágyakat megvetette. Kiment és kivette az
ágy alatt elrejtett puskát és pisztolyt, aztán odaült a két vendégé
nek az ajtaja elé, ott az ámbituson a lócára, nekitámaszkodva az
ajtónak.
— Ha ide be akarna valaki menni, akkor előbb én velem
gyűlik meg a baja, — mormogta magában s felhúzta a puska
ravaszát. — Ma nem fogok elaludni !
Aztán összekulcsolta két napsütötte, barnás, a dologtól kicserepesedett kezét és a felhős ég felé tekintve, halkan mormolt vala
mit, a végét már fennhangon mondta :
. . . És szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a
hatalom és a dicsőség, mindöröké ! Ámen ! . . . Hiszek egy
Istenben . . . a magyarok Istenében, hiszek te benned, jóságos
Mindenhatóm, hogy nem haragszol reám, mert annak, a kit leg
jobban szeret a magyar, pihenő hajlékot adtam ! Álmodj szépet,
te jóságos lélek, magyar nép apja . . . és lásd meg legalább
álmodban azt, a mit a gonosz ellenség megvalósulni nem enge
dett. Úgy, úgy . . . csak nyíljatok meg, ég csatornái . . . hiszen
van, nagyon is sok van, a mit megkönnyezhettek ti is e haza
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földén. Úgy, úgy, csak zúduljon mentül erősebben, szilsjabban a
zápor, hogy az üldözőket feltartóztassa, meggátolja lelketlen mun
kájúkban !
És zuhogott, szakadt az Isten áldása a magyar rónára, egyre
sűrűbben. Az ereszről pedig édes altató zúgással csurgott le a
zápor, mély álomba ringatta odabenn a magyar nép apját, Kossuth
Lajost.
Csantavéri Dömötörné szemében örömkönnyek gyűltek a
nagy zivatar láttára s mintegy félálomban dudolgatva mondogatta :
Esik eső karikára !
Kossuth Lajos, kalapjára.
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája!
Éljen a magyar szabadság !
Éljen a haza!

A zuhogó eső egyre tartott még másnap is. Az üldözők fel
hagytak rettenetes munkájokkal. Az ég is meggátolta őket lelket
len cselekedetükben. A menekülők, átázva bár, de nyugodtabb
lélekkel bujdoshattak oda, messzire az édes magyar hazától, a hol
a hontalanság keserű kenyere várt reájok . . .

Szabó Máté fiai.
Irta: PERÉNYI LAJOS.

. . . A világosi szomorú napok után ki-ki ment arra, amerre
a sorsa vezette.
Két csonka vitéz is ott bandukolt egymás mellett a lacházi
poros utón. Hazafelé . . . a szomorú viszontlátásra mentek. Egyik
nek a ballába hiányzott, a másiknak meg a jobb keze.
Ott maradt Szent-Tamásnál. Velük most már senki se törő
dött. Tőlük már senki se félt. Még az osztrák is szabadon eresz
tette őket. Hadd menjenek, — gondolja — Isten hírével haza.
Es a két béna vörössapkás honvéd bánatos tekintettel ipar
kodott faluról-falura — hazafelé. Most már nincs reájok szükség,
de százszor különbekre sem.
Amikoron aztán elérték a nagy községet és befordultak a
széles utcán, hiába keresték azt a drága hajlékot, ahol fölnevel
kedtek, ahol jó szüleik annyi jóságukkal oly sokáig nap-nap után
elárasztották őket.
Ott áll a két jó szomszéd háza . , , fedél és eresz nélkül.
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Nem is kell kérdezniük, hogy mi lett a kis házikóikkal. A kormos
falak mindent elmondanak. De ha már igy rendelte az isten, hogy
a régi hajlékuk, a kedves szülei házuk elhamvadt, de hát hol van
nak az ő jó szüleik?
— Gyerünk csak be a harmadik szomszédhoz, kérdezzük
meg, — mondotta a falábú.
— Szabó Máté uramhoz ? Ahhoz a zsugorihoz, akit senki se
szeretett itt nálunk ?
— Csak gyerünk be. Csak nem tagadja meg tőlünk a fele
letet, nem zárkózik el előttünk, ha az édes szülénk után tuda
kozódunk 1
— Nem bánom, hát gyerünk ! Próbáljuk meg.
Erős kutyaugatás fogadta őket, amint a szürkés ajtón át a
tágas udvarra léptek.
Magas, szikár alakú és tüskésbajszu, kopott fekete nadrágos
férfiú ment eléjük.
— Istenem! Mit látok! Kertész Balázs, Fekete Miklós, ti vol
nátok-e ?
— Azok bizony, édes Szabó Máté uram.
— Szegény, jó fiuk ! Hm ! hm ! Szegények, ti szegények !
— Ha nem átallaná megmondani, édes jó Szabó Máté uram,
ugyan merre találhatjuk fel édes jó szüleinket?
.
— A ti szüléiteket? Hát bizony nagyon messze mentek el
azok, édes jó fiaim. Nagyon messzire.
— Majd elmegyünk hát utánuk . . .
— Oda, édes fiaim, nem mehettek. Messzi, nagyon messzi
vannak ők. Ott fönn ni!
— Jóságos Isten ! Csak nem haltak tán meg ? — kiáltott
rémülten Fekete Miklós.
— De bizony. A nagy tűz, amely elhamvasztotta házaitokat,
elhamvasztotta szegény jó szüléiteket is. Egymás holmiját akar
ták kimenteni és rájuk zuhant a tetőzet.
— Szegény jó szüleim ! — szólt könnyezve Kertész Balázs.
— Szegény jó lelkek! — zokogott Fekete Balázs.
— Most már ott porladnak a földi maradványaik a teme
tőben.
— Jóságos Isten, mi lészen most már mi velünk?
— Mehetünk koldulni . . .
— Bizony, házról-házra, faluról-falura.
— Micsoda, mit mondtál te, Miklós ? Koldulni akartok menni ?
Ti akartok házról-házra, faluról-falura, egy kis alamizsnáért ? Ţi
ketten ?
—?■ Mitévők legyünk, ha éhen halni nem akarunk.
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— No már abból semmi se lesz ! Hát azt hiszitek, azért
küzdöttetek oly hősiesen a hazáért? Azért szenvedtetek meg a
szabadságért, hogy most kegyelem-kenyéren tengessétek, falurólfalura járva, az életeteket?
És ekkor már még magasabbnak látszott Szabó Máté uram,
mint eddig. Arca kipirosodoti, szeme tűzben égett. Hosszú, cson
tos kezével hadonászva mondotta :
— Nem jól van ez, gyerekek ! Nem addig a ! Ez nem
lehet !
És éppen ekkor jött be Szabó Máté uram felesége az ud
varra, a hátsó kis kertből jött. Nagy batyu gyomláltas volt a
hátán.
— Éppen jó, hogy jösz, édes lelkem! — szólt feléje Szabó
Máté. — Nézz csak ide! Ismered-e őket?
— Teremtő szent atyám ! Miklós, Balázs, ti lennétek ! Oh ti
szegény, jó lelkek !
— No hát, édes lelkem, ne úgy tekints többé rájuk, mint a
szomszédék fiaira, hanem, mint a mi gyermekeinkre ! Én a mai
napon fiaimnak fogadom ezt a két árva gyereket! Akik a hazáért
annyit szenvedtek, nem nézhetem, hogy kolduskenyéren tengődje
nek. Nekünk úgy sincsenek gyermekeink, legalább nekik is ismét
lesz szüléjük.
— Helyesen cselekedik kigyelmed ! Öleljetek meg ! Jertek
ide a keblemre, ti derék, jó fiuk ! — mondotta Szabóné és a
batyuját letette a földre. — Hívjatok ezentúl anyátoknak ! Édes
fiaim !
— Engem meg apátoknak. — A mi az enyém, az a tie
tek is !
A két béna vörössapkás katona először nem az arcát, hanem
a jóságos kezét csókolta meg Szabóéknak, csak azután borultak
nyakukba, hálásan, szeretettel.
— Az Isten áldja meg a nemes szivüket kigyelmeteknek ! —
mondotta Fekete Miklós.
— Lám, a jó Isten még se hagyja el a szegény embert! —
folytatta Kertész Balázs.
A lacháziak pedig, mikor meghallották a történteket, váltig
mondogatták :
— No lám, most tudjuk csak, hogy milyen nemes szive van
annak a derék embernek, akiről pedig egyre csak azt tartottuk,
hogy milyen zsugori.
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A törpe trombitás.
Irta : KRÚDY GYULA.

A Krimóczy-huszárszázadnak elesett a trombitása a szabad
ságharcban. Ilyesmi bizony előfordult máshol is, nemcsak a Krimóczy-huszároknál. Csata után bizony néha sok huszár hiány
zott. Az öreg Pap János, a marcona őrmester ilyenkor keservesen
kiáltott fel :
— Fiuk, huszárok, jobban vigyázzatok magatokra ! — Még
megérem, hogy egymagám maradok az egész dicsőséges szá
zadból.
Egyszer éppen a trombitás hiányzott. Hiába szólongatta a
csata után a nevénél Pap őrmester : a trombitás nem jelent
kezett.
— Elment az trombitálni, őrmester uram, a tulvilági had
seregbe, — jegyezte meg egy vén huszár.
De hát most már azon kellett lenni, hogy hamarosan másik
trombitást szerezzenek a huszároknak. A huszár trombitás nélkül
fél ember. A trombitaszó tanítja meg arra, hogy mit kell tennie.
Ha rohamra indul, mint a fergeteg, a trombitás fújja hozzá az
indulót. Ha meg pihenőre tér este, a trombita mellett hunyja le
fáradt szemét. Még paripák is értik már a trombitajeleket. Dehogy
is tévesztenék el a parancsolatot, amit a trombitaszóval ád tudo
másukra a kapitány. Olyan fiatal huszár még akad, aki nem
tud különbséget tenni a trombitajelek között, de huszárló nincs
olyan.
Hát már most hol vegyenek alkalmatos trombitást a Krimóczyhuszárok ! i
Éppen egy rengeteg tölgyfa-erdőn haladtak keresztül, amikor
a fák közül tülök-hangot vitt feléjük a szél. Valami kondás makkoltatta ott a disznó-kondát.
Pap őrmester hallgatta egy darabig a tülök-hangot.
— Jól fújja, — mondta. — Hatalmas tüdejü gyerek lehet.
Hozzátok csak ide azt a kondást!
Egy huszár kiugratott a sorból, aztán vitte nagy nevetve a
disznópásztort. Biz az furcsa figura volt. Fiatal yolt~e, vagy öreg,
ki tudná megmondani ? Az arcát benőtte a szőr. Kék inge, gatyája egy gyermeknek is kicsiny lett volna, mert a kondás egy
cseppet se volt nagyobb, mint egy kisebbfajta törpe.
A vén őrmester is mosolygott a bajusza alatt.
— Te fújtad a tülköt ? — kérdezte.
— Én hát? — felelt hetykén a törpe kondás.
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— Hát a huszár-trombitát tudnád-e fújni?
— Tudnám hát! Már hogyne tudnám, mikor tudom.
Pap őrmester megcsóválta a fejét :
— Ne bolondozz, hékás, mert megharaplak.
A kis kondás csak körülnézett :
— Hol a trombita?
Adtak neki egy trombitát. A szájához vette és belefujt. Hej,
hogy zendült föl egyszerre az erdő! A huszárparipák kényesen
emelgették a lábukat, még a huszárok is vígan mosolyogtak a
bajuszuk alatt. Fújta, fújta a kis kondás. A trombitahang zugvabugva járta be az erdőt.
így még nem is hallottam fújni, — dörmögte az őrmester. —
Hogy hívnak, öcsém?
— Vad Marci a nevem.
— No hát, Vad Marci, akarsz-e huszár lenni ?
— Már hogyne akarnék, — felelt boldogan a kondás, —
mikor akarok. — Csak úgy ragyogott az arca a nagy gyönyörű
ségtől.
— Mentem volna már magamtól is, de mindenütt kinevettek.
Sehol se kellettem.
— No hát velünk meglehetsz, mert jól tudod fújni a trom
bitát, — szólt az őrmester.
Lenyirták a bozontos haját, szakállát. Huszárgunyát húztak
rá. Az igaz, hogy lötyögött az rajta, mintha egy gyerek a nagy
apja ruháját öltené föl. De Marci büszkén pödörgette a bajuszát.
Nézegette magát jobbról-balról.
— Soh’ se hittem volna, hogy még huszár leszek vala
mikor !
Felültették egy vezeték-lóra, nyakába akasztották a trombitát,
aztán kezet szorított vele Pap őrmester:
— Ezentúl pedig megbecsüld magad, mert a legvitézebb
huszároknál szolgálsz, öcsém.
így lett huszár a törpe disznőpásztorból.
Hanem hát hiába íujta olyan nagyon gyönyörűen Vad
Marci a trombitát, azért a huszárok mégis évődtek vele folytonfolyvást. A délceg, szálas legények nagyon lenézték a törpe
huszárt. A hány tréfát elkövettek a világ kezdete óta, azt mind
elkövették Vad Marcival. A trombitás pedig busult, busult, de nem
segíthetett magán. Csak azt emlegette mindig:
— Megálljátok, majd megmutatom én egyszer, hogy ki
vagyok !
A huszárok erre csak nevettek. Nekik mutatná meg Vad
Marci a bátorságát, akik annyi diadalmas csatában vettek részt?
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Tán a világon sincs olyan vitéz huszár mint akármelyik Krimóczyhuszár.
Egyszer, amint a felvidéken járt volna a Krimóczy-huszárok
százada, az előőrsök alkonyatkor azzal tértek vissza, hogy nem
lehet tovább menni, mert az útban eső várost megszállva tartja
az ellenség. Most már visszafordulhatnak, vagy megtámadhatják
az ellenséget.
— Mennyi az ellenség ? — kérdezte Pap János.
— Legalább tízszer annyian vannak, mint mi.
— No akkor vissza kell fordulnunk.
Éjszakára lepihentek az erdőbe. Vad Marci még elfujta nekik
trombitáján az esti takaródét, álomra hunytak a fáradt szemek,
a trombitás pedig titkon elhagyta az erdőt. Szakadt az eső, zúgott
a szél ; lován csendesen baktatott a sáros országúton a város felé,
ahol az ellenség tanyázott.
Mikor pedig a város első házához ért, sarkantyúba kapta
lovát és belefujt a huszártrombitába. Fújta, teli tüdőből fújta azt
az indulót, amelylyel a huszárok rohamra szoktak indulni. Végig
nyargalt a városon és egy percig se hagyta abba a zengő trombi
tálást. A vaksötét éjszakában riadtan ébredt föl az ellenség.
— Itt vannak a huszárok ! — kiabálták mindenfelé.
A trombita pedig recsegett, mintha egy hadseregre való huszár
jött volna valahonnan.
Az ellenség fejvesztetten szaladgált jobbra, balra. Hol van
nak a huszárok ? Csak a trombita zengett folytonosan a vaksötét
éjszakában.
— Körülfognak bennünket, mind itt pusztulunk ! — kia
báltak.
Futott mindenki arra, a merre tudott, kifelé a városból.
A törpe trombitás hajnalban azzal költötte fel Pap Jánost:
— Őrmester uram, kitakarodott az ellenség a városból. Men
jünk be mi addig, amig észre nem veszik a cselfogást.
így szólt Vad Marci és elmondta az éjszakai huszárrohamot,
amit egymaga rendezett a trombitájával.
A vén őrmester csak megölelte a törpe trombitást.
— Fiuk ! — kiáltotta dörgő hangon. — Ne bántsátok többé
ezt a gyereket. Aki bántja, azt vasra veretem. — Igazi Krimóczy-huszár ez!
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A győzelem.
Irta:

PERÉNY I LAJO S.

A harc javában folyt. Édes hazánk földjén ott tombolt, ott
toporzékolt az ellenség. Letaposta a rét tarka virágait, de nem
bírta eltiporni, pedig csak azt szerette volna : a honfiúi lelkesedést,
a hősiesség szent tüzét, a szabadság legszebb virágait, a daliás ifjú
honvédeket.
Hullott az ellenség. A tágas térről egyre jobban visszaszorult,
aki hazájában akarta hontalanná tenni a magyart. De uj borulat
húzódott a gomolygó térre. A kartácsok robbanása egész sorokat
ritkított meg. Az egyszer jól számított az ellenség, mert éppen
oda hullt, ott pattant szét a romboló kartács, ahol a legsűrűbb
sorban, versengve rontottak előre az ifjú honvédek, ahol a legelszántabban áldozták föl nemes véröket a hazáért.
Egy sűrű galagonya-bokor előtt találta mellen a kartács szét
röppent szilánkja Kenecsei Ernőt.
Még alig volt tizenhatesztendős. A debreceni kollégiumból, az
iskolapadból ment oda a történelmi óra után, ahol karddal Írják a
történelmet.
Arca elsápadt, melléhez kapott s alélten terült el a földön. Kenye
res pajtása, Somogyi Endre, megilletődve hajolt le hozzája és fejét
fölemelve kérdé :
— Mi lelt, Ernő?
— Semmi, semmi, kedves bajtárs ! Csak itt Î csak itt ne fájna,
ne marcangolná valami!
— Nagy Isten! Csak nem a kartács szilánkja talált el té
ged is ?
— Az, az, könnyen meglehet.
— Elől rohantál, nagyon is elől ! Oly szédületesen, őly lel
kesülten, hogy nem győztelek követni. Csak mikor a robbanás
után eloszlott a füstfelleg, akkor láttalak meg újra a földön, sá
padtan.
— Oh, ne bánd, oh, ne sajnálj ! Hagyj magamra. Küzdj, har
colj helyettem is ! Hiszen hallom a trombita harsogását. Előre !
Előre !
— Nyugodj meg, bajtárs ! Rögtön visszajövök, csak vizet
és tépést hozok, hogy sebedet kimossam és bekötözzem.
— Úgy, úgy, menj! De ne miattam! Én már veszve vagyok.
Érzem, hogy végem van. Nincs már menekvés, nincs már segít
ség számomra. De azért csak menj, kedves pajtásom ! Rohanj a
harcosok nyomába. Úgy látom, már messze járhatnak, egyre
csöndesebb a harci zaj, a trombiták lelkesítő szózata. Messze,

ei
nagyon messze járnak már a hősök, csak az ágyuk tompa dör
gése és az égig emelkedő füstfellegek hirdetik a küzdelmet, amely
ben annyi drága honfivér ömlik a mezőre.
— De hiszen te egyre sápadsz, egyre gyöngülsz ! Hangod is
egyre halkabbá, suttogóbbá válik.
— Oh, ha szeretsz, kedves jó pajtásom, ha utolsó kívánsá
gomat teljesíteni akarod, úgy esdve kérlek: menj, rohanj és hozz
hirt a mi seregünkről. Ki győzött ? Várlak . . . igen, várni foglak,
ne félj ! . . . Úgy szeretném tudni, mielőtt itt hagyom örökre jó szü
léimét, szép hazámat és derék bajtársaimat.
A harcosok tömege már messze járt és ott a messzeségben vívta
meg, döntötte el a nap dicső eseményét.
Rohanó léptekkel vágtatott a füstfellegek irányába Somogyi
Endre.
Mig ő távol járt, addig aléltan, kimerültén akart néha fel
támaszkodni Kenecsei Ernő, hogy talán ő is láthatna még valamit
abból, ami ott messze történik. De iszonyú nehéz volt a feje,
minden erőlködése mellett sem bírta fölemelni.
A halálverejték is kigyöngyözött a homlokán. Lélegzete is
már inkább csak hörgés volt. Különös kábuhság ólomsulya ne
hezedett gondolkodására. Nemcsak a feje, de a lába, keze is oly
nehéz volt, hogy mozgatni is alig tudta. Sápadt arca eltorzult a
belső szenvedés miatt. Minden perc órának tűnt, mig pajtására
várnia kellett. Szemei is lecsukódtak már. Nem hallott, nem látott,
oly különös fásultság, oly furcsa érzéktelenség fogta el. .«.lómként
vonult el előtte a földi lét, az a kis lak ott a kanyargó Tisza
mellett. . . ahol édes anyja és édes apja, jó kis testvérkéi vannak.
Most is róla beszélnek épen, amint ebédnél ülnek. Neki is terítet
tek, de a szalmafonatos szék üresen áll ott, csak édes anyja te
kinget néha oda az ő tányérjára is, miközben szemét törülgeti.
„Ne sirj, édes lelkem! vigasztalja élete párja, majd megsegíti őt
és hazánkat is a jó Isten És mintha messziről intenének elhullt
bajtársai, hogy miért nem jön már, miért nem hallgat reájok is?
De ö nem tud, nem akar még meghalni, küzd, harcol benne
valami, ami visszatartja a föld kemény rögéhez. Múlnak a percek,
egyre múlnak és őt még mindég a vágy, a haza sorsa iránt való
kíváncsiság élteti a sir szélén.
Lélekszakadt an tért vissza barátja. Hallja a lépteit, érzi, amint le
hajol hozzája és karját rázza.
— Ernő! Ernő! Győztünk! A mienk a győzelem! Éljen a
haza ! — kiáltotta lelkesülten Somogyi Endre.
És mintha mély álomból ocsúdna, úgy tért magához a hal
dokló ifjú katona. Sápadt arcát egyszeribe pir fiatja át. Sötét
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h a a szeme kinyílik. Látszik mosolygásán, hogy Öröm, boldog
ság lepi el szivét. Szólna, kiáltana, ha tudna, de nem tud, mert
már nincs annyi ereje. De piruló arcán ott maradt a boldog érzés
és tudat, mikor susogva rebegi el az utolsó szavakat :
— Éljen a haza !
Többet nem tudott mondani. Feje lehanyatlott, keze lehullt,
vége volt. De arcán nem a szenvedés, nem a haláltusa maradt,
hanem a boldog érzés, a lelki öröm édes kifejezése. Látszott
rajta, mily megnyugodva, mily boldog érzéssel halt meg a hőslelkű ifjú.

Az áporkai dobos.
Irta: PERÉNYI LAJOS.

1849. augusztus 31-ikén egészen beborult az ég a magyar
felett.
A bánat, a szomorúság, a honfiúi keserv ott rágódott az el
nyomott, elcsigázott honfiak szivén. De bármily kegyetlen, lelket
len, bármily vérengző is volt az elbizakodott idegen, azért a csüggedés, a reménytelenség nem birt elhatalmasodni, megerősödni a
jó Istenben bizó magyarokban. A magyarok nem mondottak le
arról, hogy nem maradhat ez mindig igy, lesz még, eljön még
a virradásnak napja is. Megsegíti még a mindenható a magyart I
A hazafiasság elfojtott lángja keserves tizennyolc esztendeig
ott égett titokban a honfiak és honleányok szivében.
Elvették tőle nemzeti viseletét. Megtiltották énekelni dalait.
A diákok fényes kardját elvették. A magyar beszédet eltiltották.
Mindent elvehettek a magyartól, de egyet nem fojthattak el benne,
nem olthatták ki belőle az önzetlen hazafias lángot: a hazaszeretetet ! Mindent megtagadtattak vele, amiről külsőleg is mindjárt
rá lehetett ismerni a magyarra, de belsőleg annál erősebben do
bogott az a vérző honfisziv, amely nem egyszer mutatta meg
nemcsak Bécsnek, de a nagyvilágnak is, hogy miért magyar a
magyar!
. . . 1849-ben, november másodikán, halottak napján (jobb
napot nem is választhattak volna az osztrákok) odalenn az al
földi síkon, a régi, dicső Kunságban, Áporka széles utcáján megint
megperdült a dob. Szomorú volt a pergése, bánatos a hangja.
Megilletődötten, sőt ijedten húzódtak a kis ablakokhoz a község
lakói. Ugyan mi rosszat, mi szomoruat adnak megint tudtára a
magyarnak. Már minden újabb hir csak szomorúságot jelenthetett.
Hozzá voltak már szoktatva. Augusztus 13-ika óta, a világosi
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fegyverletétel megrendito eseménye után eleget gondoskodtak erről
az osztrákok.
— Tram-tram! Tram-tram! — pergett a község dobja.
Nini, de kicsoda dobol ott oly bánatosan, oly vontatottan az
utcasarkon az öreg Fekete András helyett? Hát már más dobosa,
más kisbirója van a községnek? Ki rendelt mást helyébe? Ki ál
lított mást oda ? Pedig ennek a formája is olyanféle, mint az öreg
Fekete Andrásé volt. Ez is alacsony, köpcös ember. Ez is olyan
kurtanyaku, tagbaszakadt. De más a ruhája, más a kalapja. Még
a haja is milyen kurtára van levágva, Se bajusza, se szakálla.
Fekete Andrásnak meg milyen nagy, deres bajusza és milyen
szép Kossuth-körszakálla volt. És lám, ezt meg milyen bő bugyogóba bujtatták ! Milyen hosszú kabát lóg le róla ! Valóságos
maskara ez az uj dobos. Kész nevetség. De haliga, mit is mond :
— Adatik tudtára mindenkinek, akinek bajusza, szakálla va
gyon az arculatján, a mai naptól kezdve azoknak növesztése meg
nem engedtetik, hanem szigorúan tiltatik ! Éhez tartás végett, kiki,
kinek szakálla vagy bajusza vagyon, egyszer huszonnégy óra alatt
egy szálig leberetváltassa és annak meg nem növesztéséről szigo
rúan gondoskodjék. Aki egyszer huszonnégy óra letelte után is
bajuszosan, szakállasán találtatik, elitéltetik, megfenyittetik és bebörtönöztetik !
— Teremtő szent Atyám ! — mondotta Fazekas Bálint kutn ester uram, mikor Fekete András mondókáját végig hallgatta.
Milyen csúfságot csináltak ebből a derék magyar emberből azok
a németek ! Alig ismertem rá a szegényre addig, mig meg nem
szólalt. Szépen vagyunk és még szebben leszünk ! No ilyen csúf
ság még nem érte a magyart!
Bárány-béléses sipkáját fejére tette és kiment az utcára.
Mikor Fekete épen odaért eléje, igy szólt hozzája :
— Jól látok-e, vagy micsoda, kigyelmed volna az, Fekete
András urâm ?
— Bizony, bizony, én volnék, de magam is röstellem, hogy
én vagyok! — szólt elpirulva és a földre nézett maga elé,
— Hiszen kigyelmed egészen el van forgatva ! Valóságos
német lett !
— Már mint én, hogy német volnék ? Az a, igen, német, va
gyok tetőtől-talpig, mert csúffá tettek. Német vagyok az, de csak
kivülről ! De itten bévülrül, esküszöm az élő egy Istenre (és nagyot
ütött jókora csontos öklével a mellére), hogy az utolsó lehelletemig
magyar maradok! Isten engem úgy segéljen! A bajuszomat elvehetik, a szak államat is elvehetik, a gúnyámat is, de a szivem ér
zését soha f

64

Büszkén kapta fel a fejét és ökölre szorította a kezét. Kerek,
borotvált arcát pedig elfutotta a lelkesüitség, a belső tűz pírja.
De alig tett tiz-tizenöt lépést, újra csak a dobpergetéshez kezdett.
Fölnézett az égre, nagyot sóhajtott, azután feje ismét lehanyatlott
a mellére és többen látták, hogy könnye is kicsordult, mikor bele
kezdett mondókájába:
— Adatik tudtára mindenkinek . . .
Az a mély sóhaj, az a néhány könnycsepp többet mondott,
mintha félóráig panaszkodott volna Fekete András uram az egész
falunak.

Akitől nem sajnálta.
Irta: BERÉNYI LAJOS.

Szénásy Mihály uramnak olyan szép négy lova volt, hogy
a vármegyében aligha akadt valakinek szebb. Jártak is hozzá az
urak a négy pej lovat nézegetni.
,
— Száz pengőt adnék egyért! — mondotta Füredi Ernő, a
kenderesi földbirtokos.
Akkoriban pedig száz pengőnek még egyszer annyi értéke
volt, ha nem több, mint most.
— Én kétszáz pengőt is adnék darabjáért ! — mondta Szent
kereszti Dani, a mártonhegyi földesur. — Még pedig aranyban
adnám.
— Ez mind semmi ! Én már ötszáz pengőt Ígértem egyért,
csupa ezüst húszasokban ! És azt hiszitek, ideadta az az elbiza
kodott paraszt? Dehogy is adta! — folytatta Dani Balázs,'j a
kécskei földbirtokos.
— No, akkor én ezer pengőt Ígérek neki ! — mondotta rá
Eszterházy gróf. — Tudom : ennyiért csak ideadja nekem. Négy
ezer pengő négy lóért, nem kismiska !
— Nem hiszem, hogy még ennyiért is odaaja az a keményfejű ember ! Ezek a szentlászlóiak, ha valamit a fejükbe vesznek,
nem lehet attól eltéríteni őket.
>
A négy ur könnyű négyes fogaton hajtatott végig a poros
utón Kecskemétről ki, az alföldi rónaságon, Szent-László felé.
Forrón tűzött le a nap az égboltozatáról. Sürü porfelhő hú
zódott mindenütt a nyomukban a ritkás és öreg akácokkal be
ültetett porhanyós útról.
Nesztelenül, mély keréknyomot hagyva gördült tova az al
földi rónaságon az úri fogat.
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Egyszeribe csak a főutról lekanyarodott, be a szántóföldek
közé.
Rövid negyedórái ut után elérték az akácokkal körülvett kis
tanyát. Előtte egy jókora szikes tó volt. Ijedten ugráltak sekélyes,
szürke vizébe a békák. Vígan lubickolva bukdácsoltak, úszkáltak
benne, befelé a hófehér kacsák, odébb a gágogó libák.
Erősen csaholt a láncán a lompos, fehér bundás kutya. Há
rom göndörszőrü fia el-elvakkantotta magát, meg ide-oda ficán
kolva kellette magát a jövevényeknek. Ezek még inkább játszó
pajtást látnak az idegenben, mint rossz embert.
Jókora nagy dézsát sikált a gémes kút előtt, a hosszú vályú
mellett a szolgáló.
— Itthon van a Szénásy Mihály uram ? — kérdezte tőle
Füredi Ernő, amint leugrott a kocsiról.
— A lovak körül lészen a cserényben ! — mondotta a szol
gáló és szalmacsutakját letette. — Tessenek velem tartani, majd
odavezérlem az urakat.
Mind a négyen gyalogszerrel, a nádfedeles háztól jobbra te
rülő, alacsony akácokkal beültetett gyepes hely felé lépdeltek.
— Gazduram! — kiáltott fel a szénapadlásra a szölgáló. —
Tessen idejönni! Urak vannak itt!
És az alacsony szénapadlásról perjésen, porosán egy gömbölyű
jó magyaros arcú, deres bajuszu, körszakállas kis emberke eresz
kedett le az odatámasztott létrán. Szürke magyar nadrág volt
rajta és szürkés pörge szalmakalap volt a fején,
— Hozta Isten az urakat ! Tessenek a hűvös szobába odaátal befáradni. Marcsa, bor és savanyuvizet hozz iöl !
— Előbb azonban, ha már itt vagyunk, mutassa meg Szénássy Mihály uram a lovait — mondotta gróf Eszterházy.
— A csikókat?
— Azokat is !
— Jancsi te ! A négy pejkót is tereld ide ! — kiáltott Szé
násy Mihály uram a csikós felé.
Alig mult el négy-öt perc, már vagy tizennyolc-husz darab
szép ló kocogott ott a társaság előtt.
Jancsi, a napsütötte arca fiatal csikós nagyot pattintott hosszú
ostorával és illedelmesen megemelte a kalapját.
— Szép jószágok !
— Igazán szépek ! — mondották az urak.
— Aztán mennyiért adná gazduram azt a négy csikót? —
kérdezte Eszterházy.
— Azt a négyet ? Hát bizony nem eladó az egy sem, kö
nyörgöm alássan.
gara* Jóoáa : R ablánczon.
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— De ha jó árt adnának érte?
— Nem adnak azért annyit, amennyiért én megtudnék tőlük
válni.
— Teszem : ötszáz pengőt ezüstben darabjáért.
— Még ezer pengőért sem !
— De ezerkétszázért?
— Még azért se. Igazában legyen mondva, nincs az a pénz,
amiért megtudnék tőlük válni !
Hiába volt minden: Eszterházy se tudta megvenni a négy
pejkót.
Juhsajtos ozsonna után az urak visszahajtottak rosszkedvűen,
bosszankodva, Kecskemét felé a szürkületben, véges-végig az al
földi poros utón.
Régen lehanyatlott már a nyugati határban a nap vörös go
lyója. Mély csend, fátyol húzódott a forró homoki rónára. A
tücskök ciripelése is elnémult. Csak itt-ott csapkod a poros le
vegőben a zugó nagy bogarak után a nesztelen röptű denevér,
majd jobbra, majd balra, avagy lefelé ormótlan bukdácsolással.
És amikor már a csillagok ezrei néztek le a nagy puszta
ságra : egyszerre csak két habos lovu ur kopogott be a szentlászlói tanya kis ajtaján.
A kutyák erős csaholására Szénásy Mihály is kinn termett
csakhamar.
— A jóságos Isten hozott ide benneteket ! Teremtő szent
atyám ! Higyjek-e a szememnek ? — szólt megilletődéssel, amint
közelebb állt a két lovashoz, akik már ez alatt leszálltak lovukról.
— Áldott a hajlék, mely titeket befogadhat, — szólt alázattal és
kalapját fejéről leemelve, mélyen meghajtotta magát, amint sietve
a tanya kis ajtaját kinyitotta.
A két lovas lovát a béres az istállóba vezette. Ők pedig po
rosán, fáradtan betértek a tanyára.
A konyhán egyszeribe sürgés-forgás lett. Nem telt bele egy
félóra, már ízletes vacsoránál ültek a jövevények.
A fölkelő nap biborpalástját még nem terítette szét a har
matos rónaságon. Alig pirkadt még, mikor a könnyező szemét
törülgetve kék babos kendőjével, nógatta a béreseket, hogy csak
mentői előbb fogják be a négy pej csikót.
— Azokat ? — álmélkodott a kocsis.
— Azokat, háti Siessetek!
Egy-kettőre be volt fogva a négy remek állat. Egy meleg kézszoritás, egy Istenhozzád és a két vendég a könnyű kocsin ül már.
Szénásy Mihály odahajolt a kocsishoz és valamit súgott a
fülébe.
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— Miska, te! Most már értettél! Tudod mi vár rád! Haza
találsz te gyalog is !
— Bízza rám, gazduram ! Becsülettel helyt állok magamért !
Miska felugrott a bakra és mint négy táltos, úgy vitte, röpí
tette a pitymalló hajnalban, poros úttalan utakon messzire . . .
messzire, talán az ország határán is túlra, azt a két fekete körszakállú férfiút.
Szénásy Mihály uram pedig ott állt az út szélén és csak né
zett, csak nézett utánok. Miközben sűrűn pergett napsütötte arcá
ról a könny. Már nagyon messzire lehettek, mikor még mindig
ott állt csüggedten, a mint az öreg Andris, a számadó juhász
odalépett hozzája s igy szóllítá meg:
— Tudtam én, megbánja a gazduram, hogy odaadta azt a
, négy remek állatot! Magam is megsirattam már őket!
— Oktondi kend, Andris! Tudja is kend, hogy mit siratok!
— Hát mit mást, mint a négy pejkót! Legaláb jó áron adta
oda a gazduram?
— Ingyen ! Ajándékba !
— Teremtő Atyám! hogy tehette ezt!
— Hát nem tudja-e, hogy kinek adtam ?
— Nem én !
— A menekülő Kossuth Lajosnak és hűséges társának.
— No akkor jól tette gazduram ! Áldja meg az Isten érte !
— Es az öreg juhászgazda bő ingujjával törülgette le azt i
sűrűn pergő könnyeit, a mi örömében csordúltki a szeméből.

A legszebb vásár
Irta : PERÉNYI LAJOS

A vári sikra, ott fenn Beregben, 1703. május 21-én szebb
hajnal derült a kanyargós Tisza mentén, mint máskor. Mikor arra
messze kelet felé, ott a tölgyfa-lombos erdős Kárpátok és bérces
Beszkidek ormai között kikandikált a nap, onnan észak-kelet felől
nemcsak a májusi éltető meleget, de a szabadság lángoló tüzét is
elküldte arra az emberi hangyabolyra, amely ott nyüzsgötta vári
síkon.
Mintha büszkébben, fényesebben ragyogott volna ott fenn a
az ég azúrján. Bearanyozta az édes magyar földet, amelyen
annyit szenvedett a zaklatott, az elcsigázott magyar nép.
Csöndesebb volt a vásárra mindenfelől összesereglett nép,
ii*

mint más esztendőben. Ünnepiesebb, meghatóbb volt minden cse
lekedetében, mint a ki a templomba készül.
Zöldebb volt a mező, tarkább is himes virágaival. És üdébb
szellő lengedezett onnan messze észak felől a lengyel határról.
Még a mezők dalosa, a pacsirta is vigabban csicseregte kedves
dalát a magasban. Vigabban csobogott a Tisza fodros vize sekélyes ágyában. Illatosabb volt a májusi gyöngyvirág az erdők ár
nyékos emelkedésein. Vérvörösebben fakadt a galagonya, a csipke
rózsa tövises bokra. Mintha csak minden azt hirdette volna, más
tavaszpirkadás, más kikeletmulás leszen az idén. Ilyen tavaszra
nem egyhamar virrad a magyar. Még a távoli zöld hegyek is
fenségesebben tekintettek alá, arra a tiszamenti füzes sikra,
mint máskor, ahol életerő, tűz, lelkesedés dobogtatta a magyar
sziveket.
A sátrak százai ott fehérlettek, tarkállottak, mint máskor is
országos vásár alkalmával, nagy táborként a vári sikon. A sok
szekér körülöttük, mint valami sánckoszoru húzódott, mely mögött
hősiesen várja harcra készen az ellenséget a magyar. Nem vérre,
nem halálra virradt a mai nap, hanem életre.
A sok szép portéka ott várta a vevőket. És a sok vevő nem
az asztalosokat, nem a bognárokat, nem a kádárokat, nem a \
gyolcsosokat kereste fel, hanem a szűcsök, csizmadiák, szabók a
kasza- és különösen a fegyverkovácsok körül zsibongott a vá
sári nép.
Kardot, puskát, kaszát, kék és sárga posztót, erős kordován
csizmát vásároltak a legtöbben. De minek annak a puska, a ki a
földet szántja? Minek annak a kard, a ki a gabonáját készül
learatni ? Mikor nincs háború. Minek annak a sárga, a kék posztó,
mikor békesség van a hazában. Kinek van mostan katonaruhára
szüksége? Minek az a sok kasza a szegény népnek, mikor van
otthon úgy is elég? Hiszen, a mi van, annak se veheti hasznát,
úgy sincs mit lekaszálnia, learatnia! Learatott már tavaly is he
lyette a német. Az idén is az fog majd helyette aratni. Minek az
a kordován csizma? Ez a cifiaság, mikor otthon ennivalóra is
alig akad? Minek az uj süveg? Mikor a szegény embernek a
a régi is jó. Mire készül, hova készül ez a vásárlásra kész nép?
Honnan van most mind erre pénze, mikor a német már mindené
ből kifosztotta.
És a nagy sokadalomban a sürgésben-forgásban egyszerre
csak megszólal a tárogató édesen búgó hivó szava.
Mi történt? Miért lesz üres egyszerre minden sátor? Miért
szűnik meg egyszeribe a vásárló kedv?
Mint hömpölygő áradat, tódul a vásár széle felé a kiváncsi
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nép. Forrón, égetően süt le a magas égrgî a májusi nap a tóduló
sokaságra. Egy magasabb helyen ott áll már Esze Tamás, Bige
László és a nagyszakállu Pap László.
Esze Tamás egyik kezében egy lángvörös zászlót tart. Egyet
libbent rajta az északi szellő és ott lobog biborfényében rajta
arany betűkkel : R. B. Rákóczi és Bercsényi nevének kezdőbetűi
vel mindnyájok szemök láitára.
Mintha templomba állnának, áhitatosan nyúl mindenki a sü
vegéhez és buzgón leemeli. Várja, várja, hogy mindenki meghall
gassa áhítattal az ur szavát.
— lm, lengjen itt először magyar földön ez a zászló. Fa
kadjon nyomában mindenfelé a szabadság hajnala: Tudjátok-e:
ki küldötte? Ki adta a szegény magyar népnek ezt a hajnalpiros
zászlót? A kurucok, a magyar nép hűséges apja, a ki ott a Kár
pátokon túl várja és imába foglalja nap-nap után; mikor ébred
már szolgaságából a magyar, mikor töri szét, rázza le rabláncait
és annak kemény vasát mikor zúzza szét a labancok konok
fején !
Föl, jó magyar nép, a szabadság védelmére! íme, fennen
lobogtatom ezt a dicső zászlót, Rákóczi zászlaját. Álljon melléje,
a kinek szivében van hazafias láng! Álljon melléje, a ki újra
szabad akar lenni e hazában. Álljon melléje, a kinek magyar vér
csörgedez az ereiben és ne is hagyja sohse kiragadni a kezünkből !
Mert velünk az igazság!
Szolgaságban, rabságban sohse maradt még a magyar!
Itt vagytok most körülöttem az ország minden tájékáról !
Vigyétek hírül mindenfelé a sóvárgó magyar népnek, hogy ke
zünkben leng már a kibontott zászló.
Jöjjön közénk, a ki tovább rab lenni nem akar, a ki a né
metet tovább szolgálni nem akarja ! Rákóczi már várja a mi ébre
désünket és mint pusztitó orkán jön át a magas hegyeken, hogy
felszabadítsa szeretett magyar népét ! Éljen Rákóczi ! Éljen a sza
badság !
— Éljen Rákóczi ! Éljen a szabadság ! visszhangozta ezer torok
és tüzes tekintetükből, nagy lelkesültségükből látszott, mily öröm
mel üdvözölte Rákóczi zászlajának bibontását. A szabadság leg
szebb hajnalpirkadása volt ez a jelenet.
— Esküdjetek, hogy nem hagyjuk el ezt a zászlót soha! —
kiáltotta harsányan Pap László.
— Esküszünk! — zúgta rá az egész tábor.
És megszólalt a tárogató, zengett a dal. Egyre jobban kitört
a lelkesedés a nagy téren és a sátrak alatt. Az északi szellő
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pedig fennen lengette Rákóczi vérpiros zászlaját ott a vári zöld
sikon . . *
1703 május 21-ének már dicső alkonya borongott ott a ka
nyargós Tisza mentén, mikor a poros utakon hazafelé tóduló lelkes
nép váltig mondogatta sugárzó arccal:
— Ez volt a legszebb vásár, a mit valaha láttam. Odaadtuk
testünket, lelkünket Rákóczinak, a magyar szabadságnak.

A piros sapkások.
KRÚDY GYULA.

Nagyapó a tornácon szeretett üldögélni. Karosszékében egész
délután elüldögélt és pipázgatva nézte a gyerekek játékát. A gye
rekek, ha kifáradtak a játékban odatelepedtek nagyapó mellé a
földre és azt nyüzsögték:
— Nagyapó, meséljen valami szépet!
Nagyapó gyönyörű sok mesét tudott és öreg estig is elhall
gatták volna mesemondását.
Gyuri egyszer észrevette, hogy nagyapó mindig piros sapká
ban ül à tornácon. De nem olyan bojtos törökforma piros sapká
ban, a milyen apának is van, hanem katonás, rézgombos sap
kában. Gyuri kapta magát és nagybátran megkérdezte nagy
apótól:
— Mondja, nagyapó, miért hord maga piros sapkát?
Nagyapó megsimogatta Gyurinak a fejét.
;— A koporsóba is ebben akarok feküdni, mert ez az én leg
kedvesebb jószágom. Régi és rongyos is ez a sapka, de oda
nem adnám száz másformáért. Mert ez volt az én katona
sapkám !
— Hát nagyapó katona is volt?
— Bizony voltam. Pedig nem sokkal voltam nagyobb, mint
te. Akkor még nagy volt a fejemnek ez a sapka, a fülemig esett
a karimája, ha feltettem. De hát jó volt úgy is.
A gyerekek nyüzsögni kezdtek:
— Mondja el, édes nagyapó, hogy volt az, mint volt az?
Vica mindjárt nevetett is azon, hogy a sapka a füléig ért
nagyapónak :
— Jaj be szép lehet! Hát mért nem tett belé ujságpapirost
nagyapó, akkor mindjárt kisebb lett volna. Lám, a szomszéd fia is
az apja szalmakalapját hordja, de nem esik a füléig, mert ki van
bélelve papirossal.
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Nagyapó megölelte Vicát:
— Azért volt jó, hogy nagy volt, te kis bohó, mert a fü
lemre húztam, ha nagyon fázott a fülem. Mert éppen tél volt
akkor, amikor én katona voltam. A szabadságharcban volt az,
kis lányom. A fiuk ott hagyták az iskolát és a melyik birta a
puskát elment honvédnek. A tanitó ur is elment honvédnek. Csak
a lányok és az asszonyok maradtak otthon, de azok se hiába.
Tépést csináltak és ápolták a sebesülteket. Háború volt az ország
egyik végétől a másikig. Én is elmentem hazulról, pedig még csak
tizennégy éves voltam.
A piacon lobogott egy zászló, arra az volt Írva: éljen a
haza! A zászlónál ültek a sorozok. Odatartottam én is.
Útközben hozzám csatlakozott a szomszédunk fia, Sovány
Peti. O is oda igyekezett a sörözőkhöz. Szegény Petinek nem
csak a neve volt Sovány, hanem ő maga is. Rossz fiuk sokat
csúfolták göthös voltáért.
— Te is honvéd leszel, Peti? — kérdeztem tőle?
— Az! — felelt Peti kigyulladó arccal. Szegény fiú, gon
doltam, nem kellesz te honvédnek. Hisz még a puskát se tudnád
felemelni.
Úgy is volt.
A sorozó kapitány, a hogy ránézett Petire, mindjárt azt
mondta neki:
— Eredj haza fiam, gyenge vagy. Várj, mig megerősödöl.
Peti szinte sírva fakadt.
Legalább dobosnak vigyenek el. A dobot csak elbírom.
A kapitány már akkor rá sem hallgatott. Sok dolga volt,
mert özönlöttek a legények, férfiak a zászló alá. Engem is mind
járt bevettek. A kapitány a vállamra csapott:
— Akarsz piros sapkás lenni?
A kezét szerettem volna megcsókolni ezért a szóért. Mert
tudjátok meg, hogy a piros sapkás regimentnek akkor már nagy
hire volt. Ez volt a legbátrabb regiment. Csupa fiatal emberből
állott. Ők rohantak legelői a csatába. Halálmegvető bátorságukat
még az ellenség is tisztelte.
Ha a piros sapkás regiment ott volt a csatában, akkor futott
az ellenség esze nélkül. Hát ide soroztak engem. Peti szegény
olt sirt keservesen a piac egyik zugában, ahol azt hitte senki se
látja. Én odamentem hozzá és meg akartam vigasztalni, de Peti
akkor már nem sirt.
— Ne félj, mondta, én se maradok itthon a kuckón.
így szólt és elment.
Nekem pedig fejembe nyomták ezt a piros sapkát. Volt-e
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nálam boldogabb fiu széles Magyarországon? Nem hiszem. Csak
azt vártam, hogy kardot, puskát adjanak a kezembe, aztán akár
megeszem szőröstől-bőiőstől az ellenséget.
De nem megy az olyan könnyen.
Két hétig előbb ekzeciroztunk. Megtanultunk katonásan járni,
tisztelegni, fegyvert viselni. A többi magától jött.
Szent-Tamásnál voltam először csatában. A piros sapkások
rendes szokás szerint legelői rohantak a tűzbe. Süvölthetett a
golyó, nem törődött azzal senki. A bátrakat segíti az Isten, gon
dolták a piros sapkások. Tehát szuronyt szegezz és előre! A
sáncról az ellenség lövöldözött, mi a sikon voltunk, s úgy rohan
tunk a sáncok felé árkon-bokron keresztül. Hej sok jó pajtásom
vére festette pirosra a füvet, a mig a sáncokig értünk. De a hogy
odaértünk, abban a szempillantásban el is foglaltuk azt. Az el
lenség pedig futott, a merre látott. A sáncra kitűztük a magyar
lobogót.
Kapitányunk akkor rendbeszedett minket. Jó öreg katona
volt a kapitányunk, megsiratott minden fiút a ki a csapatból
elesett.
— Dobosunk is elesett, fiuk ki akar közületek dobos lenni?
— kérdezte.
Egyikünk se vállalkozott erre, mert a dobos nem viselhet
puskát, szuronyt és igy nem is rohanhat legelői az ellenségre.
A dobos csak dobol a sorok mellett. Nekem eszembe jutott
szegény Peti. Ha ő most itt volna, mindjárt dobos lehetne.
Alighogy ezt gondoltam, egyszer csak megszólal egy hang :
— Leszek én dobos.
Mind arra felé néztünk. Hát uramfia, ki áll ott, mint Sovány
Peti. Egy lándzsát tartott a kezében, a mi háromszor oly nagy
volt, mint ő.
—- Hisz te katona vagy, fiú, — mondta a kapitányunk. —
Hogy kerülsz ide !
Peti igy felelt :
— Nem akartak besorozni Erre én azt tettem, hogy min
denütt a csapatok után mentem, a merre azok vonultak. Mikor
aztán megkezdődött a csata, előrefutottam. Egy halott ellenség
mellől elvettem a lándzsát, aztán rohantam én is arra, a merre a
piros sapkások.
Kapitányunk csóválta a fejét:
— Aztán nem féltél?
— Nem hát, — felelt Sovány Peti, — hisz a többiek se
féltek.
Kapitányunk csak nem akarta elhinni a dolgot. Erre Peti
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szétnyitotta mellén a kabátot. Ott volt a mellén egy iszonyú nagy
seb, kardvágás nyoma. Alighogy be volt kötözve a seb, vérzett is
még egy kicsit.
— Ezt a csatában szereztem, — szólt Peti és éreztem,
hogy a tekintetével engem keres. Én odamentem hozzá és meg
öleltem.
— No akkor nem is leszel te dobos, — mondá kapitányunk.
— Az ilyen legénynek puska, kard való a kezébe, nem pedig
dobverő.
Erre aztán elkezdett sírni Peti. Ő volt a legvitézebb piros
sapkás később. Hát ilyenek voltak a piros sapkások, a kikkel
én együtt harcoltam. Azért szent ereklye nekem ez a piros
sapka.
Nagyapó elhallgatott. Levette fejéről a sapkát és megsi
mogatta.

Március tizenötödikén.
Irta: SAS EDE.

Tavasz volt.
Hanem olyan tavasz, aminő még nem volt, nem is lesz talán
soha többé. Ki tudná ezt megmondani !
Mikor 1848 tavaszáról mesélnek nektek, kedves gyermekeim,
ne csak az enyhe, illatos szellőre gondoljatok, mely keletről hozza
a megifjodást suhogó szárnyain; ne csak a virágokat lássátok,
melyek mosolyogva pattantják ki bimbóikat, ne csak a fényes nap
sugár ragyogjon előttetek; ne csak a madarak boldog ujjongása
csengjen a fületekbe.
Az a szellő, mely 1848 márciusán végig repült a világon:
erős, hatalmas volt, mint a vihar. De azért még sem pusztulást
hozott magaval, hanem dicső felvirulást. Nemcsak a hegyi patak
törte szét akkor a fagy bilincseit, hanem az ébredő népek is
széttörték a hosszú szolgaság láncait. Nemcsak a nap ragyogott,
de a szivekben olthatatlan lánggal tört magasra az emberi lélek
legnemesebb érzése : a szent hazaszeretet. És nemcsak a madarak
éneke hangzott föl erdőn-mezőn; de a népek ezreinek egetverő
lelkesedése, büszke diadalkiáltása hirdette az emberiség tavaszát :
Éljen a szabadság!
Erről a tavaszról mondok most nektek mesét, kedves kicsi
nyeim. Olyan mesét, ami megtörtént a valóságban . . .
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T.
A kis Petiék házában akkor az édes apa születése napjára
készültek.
Pétiké bizony alig látszott még ki a földből : ide s tova hat
esztendős volt az egész legény. Hanem azért készült erősen, szor
galmasan, hogy nagyszerű születésnapi örömet szerezzen az ő
édes apjának. Verset akart tanulni, szép verset, amiben csengbong a sok jó kívánság.
Ennek a versnek a kikeresését az öreg nagyapó vállalta ma
gára. Fölkelt a karosszékéből, kezébe vette a botját, mert bot
nélkül nem tudott már járni a szegény nagyapó. Aztán csoszo
gott, csoszogott, hogy bejárja a város könyvkereskedéseit, végig
kutatja az összes könyveket, a mikben köszöntő versek vannak.
Kiválasztja a legislegszebbet, azt viszi haza a türelmetlenül vára
kozó Petikének . . .
Március tizenötödikének reggele volt.
No tehát, kövessük mi is a nagyapót : mi történik vele neve
zetes útjában ?
II.
Pest városának utcáin azon az emlékezetes reggelen sok,
nagyon sok ember tolongott.
Mintha a házakban nem maradt volna senki.
Az ég szürke fellegekbe burkolódzott. Sürü, kövér cseppekben hullott az eső. Az emberek ernyővel jártak.
A nagyapó megkérdezte egy fiatal embertől:
— Mi történt, mi történik ma, kedves barátom ?
A fiatal ember lelkesedéstől felragyogó szemmel felelt :
— Nagy dolog, kedves jó nagyapó. Ünnepe van ma minden
magyar szívnek. Tudja talán, hogy az egész világot átjárta most
a szabadság szellője ? A népek azt akarják, hogy ne legyenek
rabok, hogy alkotmányos utón kormányozzák őket s a pol
gároknak is legyen beleszólásuk az országuk ügyeinek inté
zésébe.
Ezeket a kívánságokat, tizenkét pontba foglalva, kiragasztot
ták az utcák sarkán : mindenütt lelkesedve olvasta a közönség,
S ma, a szent nap reggelén, újra gyűlést tartott az ifjúság. Ott
voltak a vezérei mind : Vasvári Pál, Petőfi Sándor, Jókai Mór,
Bulyovszky Gyula, Degré Alajos, Irinyi József, Egressy Gábor,
Irányi Dániel, Vidacs János és még többen. Van-e unokája, öreg
apó? Mert ha van, tanitsa meg à neveikre, hogy holta napjáig
áldva emlegesse őket!
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— Megtanítom, meg bizony, — felelt a nagyapó könnyező
szemmel. — De folytasd csak, mi történt tovább ?
— De mi ám ! Ezután történtek még csak a nagyszerű dol
gok ! Először Jókai, azután Petőfi tartottak lángoló beszédet a
néphez. Mintha a magyarok Istene szólt volna ajkukról. Petőfi
elszavalta a versét, aminél gyönyörűbbet, lelkesebbet nem irt még
költő a világon. Úgy kezdődik, hogy : «Talpra magyar, hí a
haza». Majd meghallja nagyapó is, mert szavalják azt már utonutfélen.
— Hát menjünk oda, ahol szavalják, hadd halljam! — kiál
tott föl nekibuzdulva az öreg ur.
És mentek. Elmentek a hatvani-utcába (amit most Kossuth
Lajos-utcának hívnak) s ahol ember ember hátán szorongott. —
A fiatalság bevonult Landerer és Heckenast nyomdájába s felszó
lították a nép nevében, hogy a 12 pontot és Petőfi „Nemzeti
dalát" nyomassa ki. A nyomdatulajdonos engedett a fölhívásnak.
Dübörögve indult meg a gép, hogy kinyomassa a szabad sajtó
első termékét. Milyen rajongás fogadta az első példányokat! —
Repültek, repültek a fehér papírlapok, kézről-kézre, mint a magyar
nép tavaszának első, fehér fecskéi . . ,
Irinyi József, a tüzlelkü ifjú kiállott a nyomda küszöbére,
ott szavalta minden szivet fölgyujtó hangon a sajtószabadság
első termékét. Milyen éljenzés támadt utána ! Sírva borultak
egymás nyakába az emberek. Még az ég is zengett a magyar
nemzet dicsőségétől! . . .
Nagyapó pedig ott állott a győzelemittas embersokaság köze
pette és ő is sirt. Óh, de milyen édes örömkönnyek voltak azok!
Hetven éves szive lánggal égett, olyan lánggal, akár a fiataloké
köröskörül. Megfiatalodott ő is — megfiatalította az aggastyánokat
is március bűvös-bájos ünnepe. . .
Nem csoszogott már, nem volt szüksége botra sem. Futott
haza az ő kis Petikéjéhez, a kezében egy papírlapot lobogtatva.
Azt adta oda ragyogó arccal, boldog diadallal a kis fiúnak:
__ Itt van, kis unokám ! Ezt tanuld be, ezt mondd el szépen,
büszkén az apa születése napján! Ezt a verset kell megtanulnia
minden magyar gyermeknek ! Ha ezt elmondod : ennél nagyobb
örömet nem szerezhetsz az édes apádnak!
III.
Hanem előbb el kell mondanom, mit csinált a Peti édes apja
ezen a felséges napon, mely örök dicsősége lesz mindenkor a
magyar nemzetnek, a magyar történetnek.
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Talán bizony otthon ült a sutban, mikor még az aggastyánok
is megfiatalodtak?
Dehogy is ült, dehogy is! Ott volt biz ő mindenütt, ahol
a hősök, a bátrak voltak s részt vett ő is a szabadság kiví
vásában.
Estefelé ment csak haza. Sugárzott az arca a nagy nap
diadalától.
Persze, virágos, ékes örömnap várta. Ki volt világitva a Petiék
lakása, aminek kettős oka is volt: akkor volt a magyar sza
badság születése napja és az édes apa születése napjának előestéje.
Ahogy betoppant elkezdte beszélni ő is a nap dicső históriáját :
— Ott voltam, mindenütt ott voltam. Egy utcasarkon magam
is felolvastam a népnek a 12 pontot és beszédet mondottam, hogy
legyünk méltók őseinkhez, akik a hazát vérrel szerezték!
— Jaj be szerettem volna én is hallani, édes apám ! —
csillogott a Peti szeme.
— Azután a polgárság tanácskozást tartott Pest város tanács
termében, ahol Nyáry Pál és Klauzál Gábor beszéde után a tanács
is magáévá tette a 12 pontot. Elhatározták azt is, hogy a magyar
nemzet kívánságait az ország rendei elé terjesztik: hadd iktassák
szent törvénybe. Majd küldöttség ment Budára, hogy a helytartótanács elnökét, Zichy Ferenc grófot megkérjék : törülje el a cen
zúrát. Tudod mi az a cenzura, kis fiam ?
— Nem én, édes apám.
— A cenzura az volt, hogy amit az ember irt, nem szabad
volt kinyomtatni, mig előbb meg nem vizsgálták. S ha a szabadság
eszméit akarta hirdetni az iró, a költő, nem engedték a kinyomatását.
— S ezt most eltörülték ?
— El bizony. A helytartó engedett a népakaratnak, mert a
nép szava Isten szava. Sőt még azt is megengedte, hogy kihozzák
a börtönből Táncsics Mihályt, akit becsuktak, mert munkáiban a
szabadság, a fölvilágosodás gondolatait hirdette.
— S kiszabadították a szegény rabot ? — kérdé meghatva a
feleség.
— Diadalmenettel hozták ki a katonai börtönből. Nyáry Pál
adta tudtára, hogy a nép letörte láncait. Alig tudott örömében
szólani. Kifogták kocsijából a lovakat, fáklyák vérpiros világa
mellett kisérték át Pestre. S amerre a diszmenet elvonult : ki volt
világitva minden ablak. A nép ezreinek ajkán örömrivalgva har
sogott : Éljen a sajtószabadság !
— Éljen, éljen ! — kiáltott a szobában is mindenki — még
az öreg nagyapó is.
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— Jaj, de még nincs vége a dicső nap históriájának, •—
szólt az apa. — A Nemzeti színházban előadták Katona József
remekét, Bánk-bánt, amit a zsarnok cenzura szintén betiltott volt.
A szinésznők, színészek, nemzeti szinti kokárdát viselve, jelentek
meg a színpadon. A zenekar közkívánatra a Rákóczy-indulótját
szotta, majd Egressy Gábor elszavalta Petőfi Nemzeti dalát. A kar
pedig Vörösmarty Szózatát zengette. Vele énekelt az egész színház.
Nem is színház volt az már akkor, hanem templom, melyből
buzgó imádság szállott a magyarok Istenéhez . . .
így végezte elbeszélését a lelkes magyar hazafi és még soká,
soká elmerengett a nagy ünnep dicső emlékezetén, melyet soha,
soha se feledhet el a magyar nem zet. . .
Ekkor azonban az édes anya, aki gyönyörködve nézett urára,
a márciusi hősre, odasimult hozzá és gyöngéd szeretettel mondta
neki :
— Édes uram, te egészen el is feledkezel arról, hogy ma a
te családi körödben is ünnep van : a te születésed napja !
— Hogyne feledkeztem volna el róla, — nevetett a férj. —
Ki gondol a maga születése napjára, mikor az egész nemzetnek
van születése napja?
— Pedig mi sok ajándékot készítettünk ám neked, — mondta
a jó asszony mosolyogva. S azzal előállott a meglepetéssel: az
aranyrojtos selyem-nyakkendővel, ami becéző gonddal gyönyörűen
ki volt hímezve. Be jól is állott a márciusi daliának !
De még a Pétiké is meglepetésre készült, —- folytatta az
édes anya. — Verset tanult a tiszteletedre. — Állj elő csak,
Petikém !
Az apa biztatva fordult feléje :
— Halljuk, Pétiké, miféle verset tanultál? Mondd el csak
bátran !
Petinek nem kellett sok biztatás, bátorítás. Oda állott büsz
kén a szoba közepére, még a mellét is kidüllesztette, hogy egy
igazándi huszár se tudta volna különben. Azután apja szemébe
nézett : abba a szembe, mely most is a mai nap dicsőségétől,
a magyar ember igazi örömétől lángolt. Abból a szemből merí
tett lelkesedést, hazaszeretetet a kis fiú, azután fölcsendült a
hangja és elszavalta a verset lelkesen, ahogy egy tősgyökeres
magyar fiúhoz illik :
r-:
>

Talpra magyar, hí a haza,
Itt az idő, most vagy soha !
Rabok legyünk, vagy sz ;badok ?
Ez a kérdés, válaszszatok !
_

_

r( <
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A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Apa, anya, még a nagyapó is lelkesedve ismételték a vers
két utolsó sorát :
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !

Kinek ünnepelték meg valaha szebben a születése napját ! ?

A hős tüzér.
Irta: HAVAS MIHÁLY

I.

A szabadságharcról sokat olvastatok és hallottatok már. Ebből
az időből, sok ragyogó példáját ismeritek már a hazaszeretetnek.
Én is elmondok egyet. Hallgassátok meg.
A Garam folyótól nem messze, az ősi várromok alatt épült
Léván : az öregek, meg a gyerekek készülődnek és várnak. A
többiek mind elmentek ; ki honvédnek, ki meg nemzetőrnek. Még
harangoznak is. De ki elé? A honvédek közelednek, Nagy-Salló
elé tartanak.
— Éljenek a honvédek ! — hangzik az ut két oldaláról s a
mohos várfalakról.
— Éljen a haza! — kiáltják a honvédek vissza.
És vonulnak a hosszú sorok, keresztül a városon a gényei
pusztának. Sorra mennek a gyönyörűséges vitézek, a magyar
szabadság őrangyalai. A nézők szive úgy dobog, szemüket törölgetik az öregek, hogy miért nem harcolhatnak ők is.
— Miért könnyes a szemed, Török Jancsi ? Talán atyádat
siratod ? — szólt egy mankóra támaszkodó férfi, egy nagyobb
diákhoz.
— Hiszen a hazáért halt meg, miért siratnám igy ! De ezek
között szeretnék lenni. Nézze csak, nézze !
S a bajusztalan fiatal honvédekre mutatott. A mankós férfi
nem felelt semmit, csak helyeslőén bólogatott. Ekkor a honvéd
tisztek nyargaltak előttük. Az éljenzés folyvást élénkült. Akin az
emberek szeme úgy megakadt, az szelíden köszönget vissza, sürü
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szakálla a mellét veri. Valami csodálatos varázs van a szemében.
O a legünnepeltebb vezér : Damjanich János
A sokaságból elébe ugrik az előbb könnyező diák : Török
János. Leveszi a kalapját és szól:
— Honvéd akarok lenni, tábornok ur!
— Örvendek, fiam ! Mi a neved?
— Török Jánosnak hivnak. Atyám a kápolnai csatában
esett el.
— Ilyen katona kell nekem. Menj Bátori Bódog ezredes
úrhoz, a barsi zászlóalj vezéréhez s mondd, hogy én küldtelek.
Tudod-e a nevemet?
— A szolnoki diadal óta minden magyar tudja, tábornok ur.
S azután a legközelebbi honvédsorokhoz csatlakozott. Bol
dogan lépett velük. Már látta képzeletében az ellenséget, ahogy
menekül az ágyúja elől. Ekkor egy honvéd odaszólt :
— Hát az oskola, ifj’ uram ! ?
— Nem tanulunk most ! Ah, a Gyurka ! Csak most ismerlek
meg, Gyurka, sokat gondoltam rád.
Gyurka erre helyet cserélt a sor szélén menő bajtárssal s át
fogta jobbjával Török János derekát. Sokat beszéltek. Majd a
karját mutatja Gyurka és teszi hozzá :
— Ezt a német golyó csinálta az isaszegi csatában, de felelt
is érte a szuronyom. Ma vettem le róla a kötést.
— Fáj, hogy én is ott nem lehettem, de kipótolom, majd
meglátod Gyurka.
— Adja Isten. Aztán majd elmondjuk otthon, ha már kivív
tuk a szabadságot. Igaz, hogy van édes szülém ? Hogy van a
pej csikó, akit én nevelgettem ? !
— Jól vannak mind !
Ekkor már a városon kívül voltak, a gényei pusztán. Itt
álltak meg, Jancsi az ezredes keresésére indult. Gyurka utána
kiáltott :
— Tudja-e a nemzetes asszony, hogy a fia honvédnek
csapott föl ?
— Nem tudja, Gyurka.
Nemsokára Bátori ezredeshez ér. Szívesen fogadta a legújabb
honvédet.
— Elég erős is vagy, fiam. Hány éves múltál ?
—- Tizenöt, ezredes ur !
— Helyes. Van már két ilyen katonám, mint te, mind a
kettő diák volt s mind a ketten a tüzérségnél vannak.
— En is oda kívánkozom.
— En is azt akarom. Az iskolázott fejnek ott nagy hasznát
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veszszük. Hogy is hívnak? Föl jegyzem. A második üteghez mégy,
a negyedik számú ágyúhoz.
Ekkor néhány legény, énekelni kezd, majd az egész zászlóalj
rázendíti :
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, óh magyar!
Bölcsőd ez, majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely ;
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell!

A fölséges ének magával ragadja őket is : énekelnek. A har
cosok szemébe könnyek csillognak. Bátori meg folytatja ezután :
— Ma még tanulnod kell, hogy holnap tudjad a dolgodat.
Holnap az osztrák sereggel megütközünk. Láttál-e már ágyút ?
— Két év előtt naponkint láttam a gyakorló tüzéreket. Egy
tiszt meg is mutogatta többször. Gábor Áron ágyúját is ismerem
rajzból.
— Jól van, fiam.
Ezután felvette a honvéd ruhát. Délután kitanulta, hogy kell
az ágyúval bánni. Mire Bátori ezredes örömmel jelentette ki
neki :
— Holnap a tüzbe mégy, fiam 1
Valami kimondhatatlan boldogság feszitette kebelét s kipirult
az arca.
Egyszerre csak készülődnek. Nehány perc múlva a barsi
zászlóalj is készen áll. Bátori Bódog ezredes messzehallhatóan a
következőket mondta:
— Fiuk, a Garam völgyébe törtek az osztrák seregek. Az
uj fővezér : Volgemuth, lázadóknak nevezett bennünket s Ígéri,
hogy majd elbánik velünk. Fiuk, diadalaitokat a világ bámulja. A
hivalkodót is legyőzzük. Úgy legyen, fiuk ! Éljen a haza !
— Éljen a haza, éljen Bátori Bódog ! — feleli a zászlóalj.
II.
Másnap pitymallatkor Nagy-Salló határában állnak a harcra
kész honvédek. Az ellenség sincs messze. A Kürth község felé
húzódó dombokat foglalták el a tüzérek és a gyalogosok. Csend
van s a madarak éneke a hősök ezreinek fohászával az egek
Urához száll, a szabadság diadaláért.
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A messzeségben porfelhők mutatkoznak. Az élesszemü fürge
tüzérek ágyúi egy pillanat alatt arra néztek. Volgemuth osztrák
vezér támad. A vasas németeket küldi, hogy kergessék széjjel
azokat a vörössapkás gyerekeket.
— Tűz, tűz ! — hangzik. És elbődülnek a gyerekek ágyúi.
Az ágyuk süketítő dörgésétől szinte remeg a föld. Az ellenség is
válaszol, ágyúgolyói a tüzérek előtt fúródnak a földbe. Mire Török
Jancsi megjegyzi :
— Legalább lesz hely, ahol találok golyót, ha az enyém elfogy !
— Tüzet, fiuk, tüzet! — kiáltja Bátori !
Nehány pillanat alatt egész sor vasas németet söpörtek el a
golyók. És kiíejlődik a szörnyű csata. Damjanich, mint egy had
isten, úgy nyargal a honvédek között. Az ágyuharc hevében egy
alacsony, barna férfi válik ki, az egyik szemere vak. De íelszemeben a lelkesedés lángja ég. Magasra emeli kardját és csengő
hangon kiáltja :
— Utánam, fiuk, a kiben magyar vér van !
— Éljen Földváry Károly! Éljen a haza! — hangzik válasz
képen. Egy pillanat alatt két század is törtet elő. Közöttük van
Gyurka is, kinek odakiált Török Jancsi :
— Majd a hatfontos golyóimmal védlek benneteket, Gyurka!
S ágyúja megszólal s utánna a többi mind. Erős küzdelem
folyik a szuronytszögezve rohanó honvédek s az osztrák ütegek
között. Ekkor a tüzérekhez szól Bátori:
— Csak rajta, fiuk, mindenütt inog az ellenség.
De azért az ellenség golyói sűrűn hullanak a tüzérek mellett.
— Be halovány lettél egyszerre, fiam, — szólt az ezredes
Jancsihoz.
— Se baj, ezredes ur !
S mintegy búcsúzóul mégegyszer elbődül ágyúja, röppenő
golyója végig szánt az ingadozó ellerség sürü sokaságán. Egy
pillanat müve az egész. S Török Jancsi lehanyatlik az ágyúja
mögé. Halovány arcára már rányomta kezét a halál. Bátori
könnyes szemmel hajol a haldoklóhoz és megcsókolja.
— Bácsi, — szólalt meg a hős tüzér — talált-e az ágyúm ?
— Talált, édes tiam, pompásan talált, — feleié a reszkető
vén katona — az osztrákok hátrálnak.
— Akkor meghalhatok ! suttogja a hős gyermek.
Mintha édes álomra szenderülne : nyugodtan hunyja le a
szemét. Arca még a halál után is mosolyog.
Mire pihenni tér a nézésbe elfáradt nap, a honvédek csillagbetűkkel Írták az égre a nagysallói diadalt.
Barna

Rablftnczon.
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Mikor a hősök beszélnek.
Irta: PERÉNYI LAJOS.

Az esti szellő csendesen lengedezett. A tábori tűz sziporkázó,
parazsas tüze mellett a kopott, fakó gyöpön, azaz csak a gyöp
helyén, fáradtan heverésztek a szabadság hőslelkü bajnokai, a fiatal,
majdnem gyerekszámba menő honvédek.
— No, fiuk! — mondta egy bajusztalan szőke ifjú és a-hamvadozó parazsat megpiszkálta, — ki mit szeretne most ? Kinek mi
volna a legforróbb kívánsága ?
— Hej ! — sóhajtott egy nagyot a szemben ülő pelyhedző
bajuszú társa. — Tudjátok, mit szeretnék én ? A németeket egé
szen Bécsig kergetni egy rohamban !
— Én meg tábornok szeretnék lenni! — szólt a másik, egy
tizenhét éves vékony legényke.
— Én pedig azt szeretném, ha oly megbízást adnának nekem,
a melytől százezrek élete függ s ezt nekem kellene végrehajtanom
az ellenség legsűrűbben védett vidéken keresztül.
— Oh, én most otthon szeretnék lenni, a mi kis falunkban,
ott a Garam mentén. Be szeretnék kukkantani abba a nádfedeles
szép kis házikóba, ahol az édes apam, az anyám meg a jó testvér
kéim vannak. Megölelni, megcsókolni szeretném szegény, aggódó
jó anyámat és egyúttal megvigasztalnám, hogy ne sírjon, ne aggód
jék annyit fia után, hiszen nincsen semmi bajom. Ráborúlnék az
én édes jó apámra is és őt is megnyugtatnám. Oda fordulnék a
kis testvérkéimhez. Leülnék velők a földre és eljátszanék, elmesélgetnék nekik addig, mig egyik az ölembe, a másik a bal, a har
madik a jobb oldalam mellett elszundikálna édesdeden. Aztán me
gint visszajönnék ide közétek, kedves bajiársaim, harcolni a haza
fügetlenségéért. — Ezt mondotta az a tizenhat éves fiatal ember, a
kinek puskája majd nagyobb volt, mint ő maga.
— Én meg tudjátok, mit szeretnék ? Azt, hogy holnap fényes
győzelmet aratnánk az osztrákon. Én vehetném el tőlük a zászló
jukat ! — folytatta az a szőké hajú ifjú, a kinek majd a nyakába
csúszott le a vörös sipka.
— Szép, szép mind az, a mit kívántatok. Ifjú, lobbanékony
hősiességteket csak dicsérhetem. De egyikőtök se kívánt olyat, a
mely nemcsak a mi örömünkre, hanem az egész ország örömére,
boldogságára kihatna. Tudjátok-e, kedves bajtársaim, mi az én
kívánságom? — kérdezte a legidősebb honvéd, egy huszonnégy
éves erős szobor-alak.
— Halljuk ! halljuk ! — kiáltották mindannyian. Az pedig
fekvő helyéről felket. Kardját magasra feltartotta és a fel-fellobbanó
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metek tiprói voltak Beri Balog Ádám, Ebeczky István, Vak Bot
tyán János, Fodor László, Bezeiédy Imre és Ocskay László. Ez
utóbbi kettő rut árulásáért pallos alatt mult ki.
Dicsőséges nevöket, rettegett hírüket örökre beszennyezték, ha
nem amig Bezerédyre szánalommal nézünk, mert öcscse felesége
iránt való bűnös szerelme sodorta a hazaárulás megbocsáthatatlan
bűnébe, addig Ocskay árulására nincs mentség, mert csak telhe
tetlen hiúságból, kapzsiságból, és nagyra vágyásból tette.
Pedig ő volt Rákóczinak híres villáma, a tűz fejedelme, aki
végigduha, égette, fosztogatta Morvát, Alsó-Ausztriát s nem egy
szer még a császárt is megszalasztotta Laxenburgból, ahol solymászattal szórakozott, mig országa lángban, vérben állt.
A magyar történelemnek alig van csodálatosabb alakja Ocskaynál. Neve annyira rettegett volt külföldön is, hogy a morva
anyák vele ijesztgették gyermekeiket.
A «tűz fejedelme» címet is a morvák adták neki. Annyi kárt,
rémületet, talán egyik kuruc vezér se okozott, mint Ocskay László.
Amerre 8 —10 ezer lőnyi lovasságával elvonult, ott ugyan sirva
verhette mellét a labanc, mert ő követ kövön nem hagyott.
A hires Steinville osztrák lovas ezredet, mely a franciák el
leni harcokban annyira kitüntette magát, vagy hatvan ember ki
vételével'lekaszabolta s a feldühödt császár meghagyta Stahrenberg grófnak, mikor azt nevezte ki fővezérnek, hogy kövessen el
mindent, hogy azt a kutya Ocskayt elfogja. Meg is szorították egy
párszor a tűz fejedelmét, hanem ő oly könnyen kisiklott a beke
rítő gyűrűn, akár csak a gyik.
A harctéren tehát nem lehetett legyőzni, de mégis sikerült őt
a saját mérhetetlen hiúságával lefegyverezni.
Gróf Pálffy János magyar nevű, de fekete-sárga lelkű osztrák
tábornagy vállalkozott erre. Tudta, hogy Ocskay nem nagy mű
veltségű, a porból emelkedett föl kurucbrigadérosi méltóságra, is
merte nagyon jól, hiszen az ő ezredében szolgált azelőtt mint
közvitéz s évek múlva se tudta többre vinni a káplárságnál.
Ismerte garázda, vérszomjas természetét, hiszen későbbi fele
ségének, Tisza Ilonának a bátyját is agyonlőtte. Tudta, hogy áll
hatatlan, dicsvágyó, hiú, kapzsi s császári kitüntetéssel, hatalom,
fény és pompa ígérgetésével lépre csalhatja. Épp erre, meg vallá
sos érzületere alapította terveit, mert hiszen a zsiványjellemek is
lehetnek vallásosak már csak azért is, mert rettegniük kell az Is
ten haragjától.
Hűséges segítőtársra talált a ravasz Pyber püspökben, aki a
dus javadalmazásu győri püspökséget akarta elnyerni. Ezzel kör
nyékezte meg Ocskayt. A püspök addig beszélt a hős állhatatlan,
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tábori tűz lelkesült, barna arcát m egvilágította. Sötét szeme
villogott, ajkán tüzesen tódult ki a szó :
— A m it a negyvennyolcadiki márciusi szellő kifakasztott,
am it a m agyar nem zet nagyjai, m int a nemzet kivánságait leg
hívebben Írásba tettek , az a tizenkét pont a mi hitvallásunk és
szent akaratunk, ez m enjen teljesedésbe ! Független és szabad
legyen M agyarország ! Éljen a szabadság ! Éljen a haza ! Éljen
K ossuth ! Nagy Isten, ki vezérled az emberek sorsát, a nemzetek
jövőjét, óh hallgasd meg kérésem et : add meg a m agyarnak az
ő legdrágább kincsét : a szabadságot ! M ert boldog igazán csak
igy leszen a m agyar !
— Úgy van ! Úgy van ! Igazad van baj társ. Első most a
haza, aztán csak a mi ügyünk, bajunk jöhet számba, — mon
do tta egy m ásik honvéd.
— Mert ha a haza sorsa eldől, — akkor a mi sorsunk is
eldőlt ! — te tte hozzá az idősebb honvéd.
És akkor m ár m indannyian a talpon álltak, kivont karddal
a kezökben.
— É ljen a Független Magyarország ! — k iáltották lel
kesülten. — Éljen a szabadság !
És gyújtó lelkesedéssel hangzott fel a hamvadozó tábori
tűz m ellett a régi csatadal :
F el, fel v ité z e k , a csatára I
A sze n t sza b a d sá g oltalm ára !
Mén y dörög az á g y ú , c sa tto g a kard,

Ez lelkesíti csatára a magyart 1

. . . Rég elhangzott m ár a dal a hősök ajkáról . . . Elcsen
desedett a tábor. A tábori őrtüzek is kialudtak m ár. De annál
erősebben lobogott szivükben a hazaszeretet lángja. Sürü hűvös
ködfátyolt b o ríto tt rájok az éj, m intha mondaná, am int barna
arcukat sim ogatta : Óh, csak aludjatok, oh, csak álm odjatok
szépeket, ti fiatal büszkeségei e drága hazának !

Jávorka Ádám.

Irta: FARKAS EMÓD.

Sok nagy hőse volt Rákodnak, a mi vitézlő nagy fejedel
münknek, aki száz milliónyi vagyonát áldozta föl a haza oltárán
a nemzet szabadságáért. I lires brigadérosok, csaták villámai, né6*
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ingadozó lelkére, hogy megtántorodott. Ekkor aztán már könnyű
volt lábáról levenni. Már a szomorú trencséni csata napján áruló
volt. Nem ment kuruc bajtársainak segítségére, hanem közelből
szemlélte a csatavesztést.
Aztán nyíltan átpártolt Pálffyhoz, aki tárt karokkal fogadta.
Ezredéből vagy háromszázan rögtön megszöktek s azonkivül is
folyton szökdöstek. «Isten Ítélete rajtunk» — sóhajtott fel keserű
ségében a nagy Bercsényi gróf, mikor ezt a szomorú hirt meg
hallotta.
Ettől fogva saját hazáját dúlta, rabolta, égette Ocskay. A dü
hös kurucok mindent elkövettek, hogy elfogják s hóhér pallosra
adják. De bár többször megkergették, ez biz’ nem sikerült nekik.
Sőt az áruló azzal fenyegetődzött, hogy elfogja és a császáriak
kezére adja Bercsényit, meg Bottyánt. Hanem ez még kevésbbé
sikerült. Az áruló arany nyakláncot kapott a császártól, személye
sen fent járt nála Bécsben, 20,000 frtot csikart ki katona-tobor
zásra, szóval tizenhárom próbás labanc lett.
Az újvári kuruc őrség közül négy tiszt, köztük a daliás
Jávorka Ádám hadnagy kemény esküvéssel fogadta, hogy élve,
halva kézre keríti Ocskayt. A vitéz Jávorkának jutott az a sze
rencse, hogy a ritka császár madarat elfoghassa.
Jávorka maga is Verbó vidékéről való volt s tót kémei hírül
hozták neki, hogy Ocskay a verbói Révay kastélyban dőzsöl. A vak
merő dalia erre Csajághy várparancsnokhoz ment s engedélyt kért
aira, hogy vagy húsz jó huszárral portyázni menjen.
— Várj, öcsém, karácsony utánig — mondotta neki a
várparancsnok, — most a német is pihen, hamarabb megütheted
uj év után őket.
— De már én csak most szeretnék menni brigadéros uram,
mert egy ritka madarat szeretnék fogni.
— Sejtem, kit gondolsz — de az jól befészkelte magát a
császáriak közé.
— Láttam én már a bérctetőről levett sasfészket is, brigadé
ros uram, hátha kifüstölöm, a mig ki nem röppen.
— Hát csak eredj, fiam, de vigyázz, hogy el ne csípjenek a
labancok.
— Engem — abból ugyan nem eszik, még Pálffy uram se.
Másnap aztán nyergelőt fuvatott szakaszának Jávorka s egy
perc múlva kirobogtak a várkapun. Jávorka úgy ismerte az egész
vidéket, akárcsak a tenyerét s a nagy hidegben, hóban, szélfuvásban tizenkét órát is haladtak egyfolytában.
Járatlan utakon, erdőkön keresztül vezette őket Jávorka s
mindig csak a sötétség beálltával folytatták utjokat, hogy a jobbra,

56

balra fekvő császári őrségek figyelmét fel ne keltsék. Sikerült is
észrevétlenül megközelíteniük Verbót, ahol napok óta tivornyázott Ocskay. É pp Sylvester éjjelén érkeztek a határb a s
reggel vakm erő tervet eszelt ki Jávorka, hogy m egtudja, mikor
készül Ocskay kastélyába vissza az áruló.
K oldusruhát kerített, ősz szakállt ragasztott, aztán újév
napja lévén, koldus aggastyánná változva bem ent a Révayék
kastélyába. O tt m ár újból folyt a dáridó, valóságos orgiává
fajulva. A vidék fiatal leányait összefogdostatták s a sikongó,
jajveszékelő nőket m eggyalázták. Ocskay adta a jó példát,
részeg labancai pedig hűségesen követték. K idülledt szemekkel,
bortól gőzölgő szájjal fo ly tatták a napok óta tartó tivornyát.
Jávorka alázatosan kopogtatott a nagy ebédlő a jtaján s
levett kalappal n y ito tt be. Arca csupa alázat volt, csak a szeme
villámlott.
— Boldog uj évet kivánok a nemzetes és nagyságos urak
nak — sóhajtotta öreg motyogó hangon.
Ocskay elébe jö tt tántorgó léptekkel. A szeme keresztbe
állott, arca vérvörös volt, homlokán a m ám or gőzétől vizcseppek gyöngyöztek.
— 'V iszont kívánom kendnek is — m ondotta zsebébe
nyúlva az áruló s bár nagyon fukar volt, egy tallért nyom ott
Jávorka m arkába.
A hadnagy lesütve ta rto tta a szemét s a hangját is el változ
ta tta , hogy meg ne ismerhesse egykori brigadérosa. Ha józan lett
volna, igy is m egismerte volna, de h á t a sok átdőzsölt éjszakától
m indent csak halvány körvonalakban lá to tt s igy még talán
akkor se ism erte volna fel egykori hadnagyát, ha az úri ruhában
és nem rongyos koldusgunyában lett volna.
Jávorka megköszönte a dus alam izsnát s kifelé bicegett.
— Hé, m enjen kend a cselédekhez s kérjen egy kis enni
valót, — m ondotta m ost a kastély ura s a hadnagy hálálkodva
köszönte meg az uraság nagylelkűségét.
É pp ezt akarta ő, hogy a cselédektől mindenről pontosan
értesülhessen. Azok vidám hangulatban voltak, — o tt is folyt
a bor s trak tá ltá k az öreg koldust.
' — Hej, de jó dolga van a nagy uraknak, — sóhajtozott
Jávorka — esznek, isznak, m ulatnak s ha három éjjel és három
nap összeragadna, akkor se volna nekik elég.
Micsoda ? három nap ? — tudja-e bácsi, hogy m ár egy
hét óta folyik a dáridó ?
— Tyüh, ez m ár sok a jóból.

I
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— Na, de most már ők is megelégelték,. Ocskay ezredes uram
is haza készül menni.
— Dehogy készül, úgy táncoltak az imént, a hogy újévet
köszöntöttem, hogy majd kirúgták a kastély falát.
— Igen, mert ez az utolsó nap. Délután már vissza megy
Ocskóra.
— De milyen sokan vannak?
— Meghiszem azt, — az egész vidék jó torkú ura itt dőzsöl.
Némelyik már egy párszor úgy elázott, hogy alig bírtuk az ágyba
dugni.
— Hát a huszárok hol vannak?
— Azok is szanaszét múlatnak a városban. Ok is vigan van
nak — mert hát hire sincsen erre a kurucnak.
— Hogy is lenne — válaszolta Jávorka, — mikor mindenfelé
császáriak vannak.
— Hej nem is volna jó, ha az égből egy pár kuruc pottyanna
le, mert csúnyán megihatnók vele a fekete levest.
— Sohse féljen attól, lelkem — motyogta kifelé menet
Jávorka. — Olyan híres vitéz, mint Ocskay uram, akár ötven
kuruccal is szembe szállna.
— Meghiszem — mormogta fogai közt az öreg cseléd, a ki lel
kében nagy kuruc volt, — csakhogy nem ilyen állapotban, aztán
csak labanc marad a labanc, ha Ocskaynak hívják is.
Jávorka persze nem hallotta már ezt, boldogan sietett ki a
kastélyból s már elfödte a köd, kiegyenesedett s szinte repült tár
saihoz, a kik egy erdőszélen húzták meg magukat.
A lovak abrakoltak a kuruc huszárok meg tüzet raktak s a
mellett melengették dermedt tagjaikat.
— No, fiuk — meg lesz Ocskay — ma készül hazamenni a
feleségéhez s erre kell mennie. Húzódjatok kissé beljebb az erdőbe,
egy huszár meg álljon ki őrszemnek az erdőszélre, hogyha lódo
bogást hall, azonnal jelentse.
A parancs nyomban végre Ion hajtva, Jávorka pedig ledobta
magáról a koldus gúnyát, felöltötte farkas-bőrös kacagányát, kék
pantallérját s ismét a daliás kuruc hadnagy lett.
Vigyázott arra, hogy lángot ne verjen a tűz, inkább csak
parazsa legyen, hogy a sürü ködöt el ne verjék s igy észre ne
vehessék őket.
Kemény hideg volt, de a kurucok hozzá voltak már szokva
s az a tudat is hevitette őket, hogy olyan ritka madarat foghat
nak, mint Ocskay László.
Türelmetlenül várakoztak s estefelé, a mikor a táj szürkülni
kezdett s a hold aranysarlója feltűnt az égbolton, éles fütty hal
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látszott. Az őrszem jeladása volt ez. A kurucok nyomban fel
ugráltak a fagyos fatörzsekről, mindegyik paripájához sietett s
kardjukat felfogva az erdőszélre húzódtak.
Már tisztán lehetett hallani az országúton a lovak dobogását.
Jávorka nyeregbe szállt, a többiek némán követték. Kardjukat kihúz
ták, töltött pisztolyukat kezükbe fogták s lépésben közeledtek az
országút felé.
Már hallatszott a részeg labancok kurjongatása, kardjuk
csörömpölése. A kurucokat eltakarta a köd s az országút szélét
szegélyező cserjés. Minden kuruc Jávorka jeladását leste. Hanem
az nem mozdult. Mikor aztán az utolsó labanc is túl volt
rajtuk, akkor sarkantyúba kapva paripáját mennydörgőén kiáltotta :
— Rajta kuruc! rajta!
A vitézek egy szempillantás alatt bevágtak a részeg labancok
közé s vágták, kaszabolták, aprították őket.
Ezek rémületükben majd a lovukhoz fagytak. Csak annyit
tudtak kiáltani :
»
— Itt a kuruc! — aztán futottak, ahogy csak bírtak.
Hanem a kurucok folyvást a sarkukban voltak s az ötven
labancból vagy harmincat egy-kettőre levágtak, a többit meg
elszántan üldözték. A megrémült Ocskay látva, hogy cserben
hagyják‘labancai, lovával a hóboritott szántóföldre ugratott s egyik
se vette észre a kurucok közül, csupán a sasszemü Jávorka, a ki
nyomban utána ugratott.
Ocskayt csupán két lovásza követté.
— Add meg magad, Ocskay — kiáltozott utána Jávorka,
mire az áruló még jobban sarkantyuzta lovát.
Hanem ez a fiatal paripa a kemény sarkantyuzástól megva
dult, toporzekolni, majd meg ágaskodni kezdett. Jávor ka mind
közelebb ért hozzá. Ocskay ekkor megsimogatta lovának a nyakát
s az ismét szélvészként vágtatott előre.
Már csak egy puskalövésnyire volt a kastélyától. Ha azt eléri,
mentve van. Két lovásza hűségesen követte. Az egyik hátranéz s
látja, hogy csak egy kuruc üldözi őket.
— Nagyságos uram — kiáltja Ocskaynak, — lőjje le ezt az
egy kurucot.
Ocskay föleszmél, karabélyához, majd meg pisztolyához kap.
Mindkettő töltetlen. Dühében fogait csikorgatja és száját harapdálja. Sarkantyuzza lovát, az ismét ágaskodni kezd. Jávorka be
éri s elébe ugrat. Kardjával iszonyú csapást mér fejére. Ocskay
karabélyával fogja fö! s a kard lapja orrát zúzza be. A vér kibugygyan belőle. Most csákányát kapja ki Jávorka s végig vág
vele az áruló homlokán. Az fejéhez kap, elszédül és lefordul lo-
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várói. Két halálra rémült lovásza dermedten ül lován a nélkül,
hogy mozdulni merne.
Most puskalövések hallatszanak Ocskay kastélya felől. A fel
riasztott cselédség a gazdatiszt parancsára fegyvert ragadott s ura
védelmére sietett. Hanem már visszatértek a kurucok is. A cse
lédséget egy pár karabélylövés visszariasztotta, a havon heverő s
nyögve sóhajtozó Ocskayt felragadták, egy vezetéklóra kötötték,
aztán vágtattak Érsekújvár felé.
Az egyik lovászt foglyul vitték magukkal, a másikat a
nemeslelkü Jávorka Ocskaynéhoz küldötte, hogy értesítse ura elfogatásáról.
Annyi ellenségtől körülvéve, az az értesítés igazán páratlan
nagylelkűségre mutat. Hiszen Jávorka minden pillanatban a fejé
vel játszott. Ha Ocskayi.é gyors futárral megelőzheti, elvágják az
útját s ő kerülhet Ocskay sorsára.
De Jávorka bizott önmagában és vitéz kurucaiban, akik kö
zül egyetlen egy se kapott sebet a labancirtásban. Volt egy csomó
vezetéklovuk, amiket a* levágott labancoktól zsákmányoltak s ezek
ben bíztak, ha váratlanul megtalálnák lepni őket.
A lovagías kuruc tiszt értesítette Ocskaynét ura sorsáról, de
vigyázott is aztán, hogy a labancok meg ne foghassák Most is
járatlan utakon, erdőkben, mezőkön keresztül vezette csapatát
messze elkerülve az országutakat, ahol labanc őrjáratok cir
káltak.
Ocskay csakhamar magához tért, a csákánycsapás csak elkábitotta, de vasból való koponyáján nem tört mély sebet. Az
áruló tudta hova viszik, mi sors vár reá s az életvágya kétszeres
erővel rázta föl benne a veszedelmes sátánt.
Ismerte jól Jávorkát, hiszen hadnagya volt azelőtt, mikor még
ő is kuruc zászlók alatt harcolt a szabadságért.
A hadnagy épp most adott parancsot az egyik huszárnak,
hogy vágtasson előre Újvárba s jelentse, hogy viszik már
Ocskayt.
Az áruló odaszólt hozzá s a fülébe súgta:
— Fiam, ne tedd ezt, bocsáss szabadon, meglátod, hogy
úrrá teszlek téged.
Jávorka megvetően mérte végig, aztán kiköpve, igy szólt:
— Az ilyen árulótól még a lelki üdvösségem sem kellene.
— Csapj föl labancnak, pár nap alatt őrnagygyá teszlek s
uradalmakat kapsz.
— Hátha tudnám, hogy a császár koronájának legszebb
gyémántját adná nekem, azt hiszi, hogy megtagadnám uramat és
fejedelmemet ?
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Aztán egy szót se vesztegetve tovább, útnak indította a
huszárt.
Mikor az áruló látta, hogy sátán arcával nem boldogul, hir
telen egészen más nótát kezdett fújni.
— Hej fiam, ha tudnád — sóhajtozott keservesen — hogy
mennyire megbántam már az esküszegésemet.
— Nem először történt, hanem most ötödször — felelte maró
gunynyal Jávorka — s az ilyen embernek akkor se hinne senki,
ha a lelkét is kitenné előttünk.
— Esküszöm neked, hogy mindjárt megbántam tettemet s
már régen vissza akartam térni, csak még a pénzt vártam Bécsből
az ezredem számára.
— Úgy, tehát minket meglopott, a mikor átszökött, magával
vivén az ezredpénztárt, most meg a labanc ezred pénzét lopta
volna vissza. Na ez igazán jellemző vonás kegyelmedben.
— így akartalak titeket kárpótolni az előbbi veszteségért.
— Isten ments — nem szorultunk reá. Nekünk a kongó
pénz is jó, nem kell a császár ezüstje, aranya.
Ocskay leforrázva húzódott be medvebőrös kacagányába.
Látta, hogy az ilyen tiszta jellemű, hűséges kuruc tisztet, a milyen
Jávorka, a világ minden kincsével se tudná eltántorítani.
Nem is szólt többet egy kukkot se, pedig már fölmeredezett
előtte a vérpad, a hóhér, a ki utoljára szőrit vele kezet.
Hej pedig még nem is olyan régen a császár parolázott vele
és veregette meg a vállát.
Jávorka rövid időközökben még két futárt indított Újvárba s
másnap, jan. 2 án délben ő is a várkapu alá érkezett A mint az
őrség megpillantotta a lóra kötözött Ocskayt, örömében kiáltozni
kezdett :
— Hozzák már Ocskayt!
Óriási izgalom, sürgés-forgás támadt erre a várban. Mindenki
a várkapu felé tódult, hogy szinről-szinre láthassa a hírhedt árulót.
A mikor aztán behozták, a népdüh óriási tombolásban tört ki.
Köveket kaptak fel, hogy megkövezzék, a hajdúk kardot, csákányt
rántottak ki, hogy agyonverjék.
Jávorka vitézei kénytelennek voltak közéjök ugratni, hogy
megmenthessék az áruló életét.
— Várjatok sort — csillapította őket Jávorka — majd elbánik
vele a haditörvényszék.
— Karóba kell huzni, kerékbe kell törni, vashorogra kell
akasztani, — ordította a vérszomjas tömeg.
Nagy nehezen mégis utat törtek a várparancsnoki palotáig,
ahol épen nagy lakomát adott Csajághy várparancsnok Ebeczky
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István brigadéros tiszteletére. Jávorka felvitette Ocskayt a lakomázó urak elé. Csajághy, régi haragba volt Ocskaynak, gúnyo
san mérte végig, aztán a szemébe nevetve mondta :
— Régóta vágytam már látni a császárnak ezt a ritka szép
madarát.
— Jobb lesz, ha borbélyt hivat, aki bekötözze sebem, hogy
sem itt gúnyolódik — felelte keserűen Ocskay.
— Majd a hóhér lesz a te orvosod — felelte Csajághy s
vasraveretve, levitette a vártömlöcbe a császár madarát.
Jávorka hadnagyot pedig maga mellé ültette s lelkesen ünne
pelték.
Rögtön futárokat küldtek Rákóczihoz és Bercsényihez,
hogy jelentsék Ocskay elfogatását. A futár örömhirrel tért vissza.
Rákóczi Jávorkát kapitánynyá nevezte ki s egy birtokot ado
mányozott neki. Január 3-án az áruló Ocskay feje vérpadra
hullott s később Pálffy gróf egész csomó ártatlan kuruc tisztet
végeztetett ki az árulóért. Nemsokára ezután lehanyatlott a
kurucok szerencsecsillaga.
A majtényi sikon egy év múlva 14.000 kuruc tette le a
fegyvert, a tábornokok kibujdostak, a főtisztek nagy része az
országban lappangott. Akiket elfogtak, azok közül sokat kivé
geztek, vagy hosszabb rabságra vetettek.
Jávorka haza készült családjához. Az útban őt is elfogták
s a budai várban tömlöcbe zárták. A hőst elevenen akarták elte
metni. Egy szűk, földalatti nedves cellába zárták, amelynek
csak a föld felé kinyúló keskeny ablakrostélyán szivárgott ki
egy kis világosság.
Kezén, lábán bilincs volt, amely minden mozdulására na
gyokat csörrent. A folyosón őr járkált, amely argus szemekkel
őrködött a kuruc rabok felett. Jávorka jól tudta, hogy kegyel
met nem várhat. Lassú halállal akarták elsorvasztani, a kivég
zett áruló miatt. Csak egyszer egy héten engedték ki a tömlöc
udvarára egy kis szabad levegőt szivni. Jávorka vakmerő és
nyaktörő tervet eszelt ki, hogy tömlöcéből megszabadulhasson.
A koplalás, a bűzös levegő teljesen lesoványitotta. A bilincset
könnyű szerrel le tudta venni kezéről.
Éjjelenként, mikor az őrök is szundikáltak, az ablak alatt
gödröt kezdett vájni. Naponta alig haladt egy két centimétert.
De hónapokig folyton vájta a földet s úgy tett mint a csiga, a
kiszedett földet lenyelte. De hogy észre ne vehessék a folyton
mélyített gödröt, a felső földréteget bámulatos ügyességgel
összeragasztotta s egy földkockát alkotott belőle, amelylyel
bármikor elfödhette a nyilást.

92

Ezt a kemény földkockát a vizes korsóból nyert vízzel gyúrta
össze s hogy tartósabb legyen, a naponta kapott kenyér bélével
ragasztotta keményebbre. A kőkockát mindig a legnagyobb óva
tossággal emelte föl, hogy szét ne málljon s ugyanilyen óvatos
sággal tette vissza.
Egy évig dolgozott a legnagyobb vigyázattal ez üregen s
hetekig várta a jó alkalmat, hogy megszökhessen.
Végre aztán egy teljes év múlva a megkezdett munka után,
1712-ben egy zivataros éjszakán leereszkedett az ölnyi mély s
vagy három öl hosszú üregbe, amely egy szomszédos ház falánál
végződött. A földkockát előbb ráhúzta az üreg tetejére, aztán úgy
csúszott végig az annyi keserves fáradsággal vájt üregen. A szél
vihar tombolt, a villám csattogott s igy most már sokkal nagyobb
bátorsággal dolgozhatott, hogy az üreg tetejét áttörve, a szabadba
juthasson. A szakadó zápor is segítségére volt, mely a földet több
ujjnyi vastagon megpuhitotta.
Éjfél után keze már szabad levegőt érzett s néhány perc
múlva fejét is kidughatta. Ekkor aztán már gyermekjáték volt
teljesen a szabadba jutnia.
A várból sikerült kimenekülnie és családjához jutnia.
Tudta, hogy keresni fogják mindenfelé, azért Jankó fiát ma
gához “véve, váltott lovakkal menekült a határszél felé. Szeren
csésen elérte Lengyelországot, ahol fölkereste Bercsényit s elmondta
neki csodálatos menekülését.
Junius 29-én (1712) értesíti Bercsényi Miklós gróf erről a
fejedelmet, ilyformán : «Jávorkával szokottam ; megfogták vala még
tavai. Budárul csudásan s vakmerőén szabadult s bujdokolva
gyütt bé s csak Tóth Pállal s más oly meghittel szólhatott maga.
Beszéli, mint persequaltatnak (üldöztetnek), üldözéssel az tisztek,
csak két három német tiszt belejek garázdálkodik s agyonlövődözik. Ocskay Sándort s többet nevezett olyat, kik úgy vesztek»...
E levélből látható, hogy akkor is úgy irtották a magyart,
mint 49-ben Haynau és pribék társai. Az említett Ocskay Sándor
testvéröcscse volt Lászlónak, az érsekujvári várban lefejezett áruló
nak s mindvégig hü maradt Rákóczihoz, mint kuruc ezredes.
Mikor bátyját fogva vitték Újvárba, ő is ott volt. A haditörvény
szék Ocskay Lászlót karóba huzatásra ítélte s ő a szerető testver
sirva borult a várparancsnok lábaihoz csupán annyi kegyet
kérve, hogy az irtózatos halálnem helyett bátyját pallosra ke
gyelmezze.
A hü és vitéz testvér kérésére történt azután, hogy Ocskay
pallos alatt mult ki.
Kézrekeritője, Jávorka Ádám, ezután Jankó fiával együtt
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Franciaországba ment s tisztté lett a Bercsényi-féle francia huszár
ezredben. Felesége és leánya Magyarországon maradt.
Mikor már leánya lérjhezadó hajadonná serdült, az öreg kuruc
ezer tallért küldött neki hozományul.
Hanem a kibujdosott kuruc pénze már nem találta életben a
leányt. Anyja meghalt s ő nemsokára követte a sirba. A pénzt
egy régi kuruc bajtársának küldte, aki nem tartotta meg magának,
hanem átszolgáltatta gróf Pálffy Miklós nádornak.
Ez aztán elrendelte, hogy az akkori időkben igen nagy öszszeget a szent Ferencrendi barátoknak adják misealapra Jávorka
fia, János, francia diplomata lett s éveket töltött Krímben, mint
francia követ.
Jávorka Ádam megfogadtatta vele, hogy visszatér hazájába s
a derék, becsületes fiú öreg korára vissza is tért hazájába, melyet
mint néhány éves gyermek hagyott el.
Hogy mi lett, hol halt meg a hős Jávorka Ádám, azt nem
tudja a történelem. Csak annyi maradt följegyezve róla, hogy meg
látogatta Rodostóban csöndes visszavonultságában élő fejedelmét.
Mily fájdalmas viszontlátás lehetett az?
Az öreg, beteges fejedelem, aki esztergályos munkával foglal
kozott, a Marmara-tenger partján töltötte szomorú életét Bercsényi
Eszterházy Antal és Mikes Kelemen társaságában s már korán
reggel templomba ment misét hallgatni ; délután ismét a kápolnába
ment, hol térdre borulva órákig imádkozott a nemzet szabadságá
ért, boldogságáért.
Jávorka Ádám valószínűleg Franciaországban halt meg, mig
fiának utódai máig is élnek a hazában. Viszontagságos életében
mindig példás hűséggel ragaszkodott a haza ügyéhez s annak di
csőséges fejedelméhez. Hős volt a csatamezőn s hős volt a be
csület mezején is. Ha minden kurucban ilyen tiszta jellem, nagy
s z í v , hadi erény, hősiesség és állhatatosság lett volna, már régesrégen független volna a haza, nagy, hatalmas és boldog a nemzet.
Hanem, hát sokan voltak az Ocskay-féle árulók, akik akkor is,
mint utóbb 49-ben, magukkal rántották a sirba a nemzetnek oly
sok hősi vértől öntözött szabadságát.

Petőfi mint katona.

Irta : FARKAS EMŐD

A szabadság és szerelem tüzes szavú költőjében csaknem
minden vonása megvolt az igazi katonának. Egyenes, nyílt, szó
kimondó lélek, tiszta jellem, szigorú becsületesség, vaskövetkeze
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tesség, józan m értékletesség és ritka bátorság egyesült benne s
ezek azok a lelki tulajdonságok, a mik az igazi férfit igazi kato
nává teszik.
Talán egyik költem ényében se dom borodik ki olyan jellem
zően a becsületről és férfiasságról alk o to tt valódi katonai fel
fogás, m int a „H a f é r f i v a g y , l é g y f é r f i “ kezdetűben,
ahol többek közt ezt m ondja
S zázszorta in k áb b élte d e t
Tas;; d d m eg, m int m agad ;
H ad d v esszen el az é le t, ha
A becsű let m arad.

Es ez a katonai becsület tizparancsolatja is. Az igazi férfi,
a tökéletes tiszt példányképe s viszont a tisztnek az igazi férfi
minden jellem vonását egyesítenie kell felfogásában, magavisele
tében és gondolkozásában.
Megvan benne az összetartás, a pajtásság szelleme is, amely
szintén egyik gondosan ápolt jellemvonása a katonának. Egy
m indért s m ind egyért, ebben a régi m ondásban csúcsosodik ki
ez a katonai felfogás s Petőfi életéből tudjuk, hogy ő egész szi
vével ajándékozta meg b arátait. A baj társak is összeszólalkoz
nak, meg kibékülnek, igy volt ez Petőfinél is.
Életében még egy szem betűnő vonást találunk, mely álta
lánosságban az ifjú k a to n ák at jellemzi és ez a becsületes könynyelmüség. A holnapra kevés gondja van, a pénznek ham ar nya
kára hág. De épp oly könnyen tu d nélkülözni, m int amily könynyen elkölti a pénzt. Hanem ezt is csak jó pajtásai társaságában
teszi, épp m int a katona. Külseje nem katonás, de lelke, gondol
kozása s a férfi becsületről való szigorú felfogása egészen az.
Hanem azért Petőfiből sohase le tt volna jó katona s a m a
gyar irodalm at örök hálára kötelezte dr. R ö m e r ezredorvos,
hogy a 48-ik számú Gollner-ezredből az 1840 dec. 23-án meg
e jte tt felülvizsgálat alapján végleg elbocsátotta.
Mert m ind e fölsorolt jellem vonások még csak az eszményi
k ato n át teszik, aminek húst és v ért a fegyelem ad. Ennek pedig
az engedelmesség a forrása, mely viszont ebből indul ki : Tanulj
meg engedelmeskedni, hogy parancsolni tudj.
A fegyelem az, mely vastag választófalat von a polgár és
katona között. És ezt a válaszfalat Petőfi semmibe se vette.
Csak akkor nem te tte túl m agát rajta, am ikor m int 16 éves
vézna gyerm eket az élet kényszerűsége (s az a remény, hogy
Itáliába ju t) h a jto tta a hadi zászló alá.
E kkor különben még nem is edződött meg benne az a fér-
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fias dac és hajthatatlan büszkeség, amely később az irigy emberek
bántó gunyjától és a meg-megujuló szenvedések tüzében acélkéménynyé izott.
De már ekkor is fel-fellázadt benne a korán ébredező férfias
önérzet s végtelen keserű hangú panaszban tört utat. „Csak néha
emel ki e pokolból — írja egyetlen fennmaradt levelében Nagy
Imréhez — a költészet, a mennyei maiasztok. Oh, ha ezt keb
lemben nem hordanám, a kétségbeesés ölne meg ! Egy hónapja
már, hogy itt vagyok (Grácban) s még igen keveset Írtam, de
hogyan is írjak? A káplár mihelyst tollat lát kezemben, lármáz,
szitkozódik reám s dolgot ad. Itt vagyok, a z o n b a n n e m
csüggedek.
Egyetlen értelmesebb közlegény bajtársával a hat gymnasiumot
végzett s kalandos hajlamú Kupis Vilmosnak, gróf K e g 1 e v i e h
János nagyoroszi kasznárjának fiával bizalmas barátságot köt, két
költeményében meghatóan énekli meg az állhatlan természetű ifjú
nak (volt papnövendék, katona, írnok, gyógyszerészgyakornok stb.)
hezzá való nemes jó szivét s igaz barátságát megőrzi iránta akkor
is, amikor már 1846-ban a hir szárnyaira vette, költői jövedel
méből „testvérként" segélyezi, sőt még azt is kijárja, hogy állás
hoz jusson.
Hanem a költő katona már Sopronban is jelét adja lobba
nékony, hirtelen haragú természetének.
Éjente ugyanis faggyugyertyát dugott fogason függő szuronya
hüvelyébe s szalmával töltött vánkosára könyökölve olvasgatta
Horatiust. Egy cigánybaka szobatársa egyszer ellutta a gyertyát,
ami az ifjút annyira dühbe hozta, hogy szuronyát vágta az incsel
kedő után. A szokatlan zajra az egész szoba legénysége felriadt s
a szobaparancsnok kihallgatásra rendelte és csakis kapitányának
jószívűsége mentette meg a súlyosabb büntetéstől.
Érdemesnek tartjuk íölemliteni itt, hogy az ifjú Petrovics, aki
hosszú, de felette vékony dongáju és szűk mellű volt s akit, mint
barátjához Írott egyik versében maga mondja a »balvégzet szám
űzött katonának« alighanem egy P e t r o v i c s nevű kapitány
pártfogásának köszönhette, hogy «egészen a közlegénységig» felvihette a katonáéknál.
Mert abban az időben, amikor a csákó egymagában is majd
nem oly nehéz volt, mint ma a megkisebbitett Manlicher, szinte
csodálatosnak tűnik föl, hogy a sápadt arcú, gyönge mellű Petrovicsot mikép vehették be katonának. Az ugyan nincs sehol se föl
említve, hogy Petőfinek egy Petrovics nevű kapitány rokona szol
gált volna abban az időben a Gollner-ezredben, de az ezred törté
netében 1839 ben, vagyis Petőfi besoroztatása idején ott van a
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kapitányok névsorában egy Petrovics nevű is s nem volna érdek
telen fölkutatni, hogy nem volt-e a költőnek távoli rokona. Petőfit
M o u l l h o l l a n d ezredparancsnok a felülvizsgálat alapján 1841
febr. 28-án bocsátotta el a »pusztaság eme vidékéről «, mint a
költő katonáskodását nevezte.
És, hogy a v é r k ö p é s b e n , s z í v d o b o g á s b a n
s k e z d ő d ő t ü d ő b a j b a n s z e n v e d ő i f j ú el nem
veszett a katona-kórházban, az csakis dr. R ö m e r ezredorvos
érdeme, aki az ifjú kezében mindig latin remekírókat látván, rész
vétre gerjedt szomorú sorsa iránt s őszintén megmondta neki :
— Nem önnek való a katonaélet, akar-e megszabadulni tőle?
— Nekem mindegy, — felelte a kedélybeteg ifjú, — másutt
sincs mit reménylenem.
De a jólelkü orvos a kórházi törzsorvossal is megvizsgáltatta,
aki szintén észrevette nála a t ü d ő b a j r a v a l ó h a j a m o t
s igy jutott a felülvizsgálatra, ahonnan elbocsátó levéllel s kapott
katonaruhájában tért vissza Sopronba. Treu und redlich gedient
(híven és becsületesen szolgált), mondotta az elbocsátó levél, amire
mindig büszke volt a költő.
S későbbi vándorlásai közben már sokkal könnyebben viselte
el a sorscsapásokat, a nélkülözéseket, az újabb szenvedéseket, mert
a katonaélet nyomorúságai megedzették. De nem csak ily irányban
hatott jótékonyan reá rövid katonáskodása. Költői képzeletét is
megtermékenyítette az.
Köztudomású, hogy a forradalom előszelét az ő gyújtó dalai
tüzesitették át és ez a tűz, mely később oly hatalmas lángokban
csapott ki, az első szikrát ott fogta szivében a hadgyakorlatok lel
kesítő szuronyrohamai közben.
Mindenki tudja, hogy a dobok pergése, a kürtök harsogása
s a puskák ropogása közt szuronyszegezve előrerohanó katonákra
mily feledhetetlenül mámoritó hatással van a villogó szuronyok
csengése, amely még a bárány természetű emberben is a harag és
elszántság lobogó villámait gyújtja fel s nem látva, nem hallva,
vakon rohan előre a gomolygó íüstoszlopok között. Csatában az
ilyen szuronyrohamokban öszpontosul minden katonai tudomány,
, ebben van a háborúk végcélja, a szuronyok hegyére van Írva a
hadak győzelme, vagy csatavesztése.
Petőfi igaz, hogy hónapokig nyomta a gráci és zágrábi kór
házak ágyát t í f u s z , v é r k ö p é s , s z í v d o b o g á s é s
á l t a l á n o s g y e n g e s é g m i a t t , de az ő gazdag kép
zelő tehetségének elég volt, ha csak egy-két ilyen mámoritó
szuronyrohamban vett is részt.
Ezeknek gyújtó, izgalmas hatású emléke mélyen bevésődött
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fogékony leikébe s később a lázas politikai események izzó forga
tagában uj életre kelve, harci dalainak legszebb képeit és hason
latait mentette belőle.
Zrinyi megéneklője, Körner Tivadar 26 éves kora dacára
megcsontosodott katona volt s nehéz formákba szorított csatadalai
ban még sincsen félannyi tűz se, mint Petőfi hasonló költemé
nyeiben.
De ugyancsak a katonai vasfegyelem nyűge volt az, mely
tökéletes függetlenséget áhitó lelkében az első szikrákat adta azok
hoz a villámokhoz, amikből később tüzes korbácsot fonva osto
rozta a zsarnokságot.
Az ő éles megfigyelő tehetsége látva az ezredben a szaba
dabb szellem és a magyar fiuk elnyomását, látókörének szélesbedésével tükörként mutatta ez neki az egész nemzet elnyomását
is s dalai, mik ilyenkor termettek, csakugyan villámlási voltak
haragos lelkének.

Budavár bevétele.
Irta: FARKAS EMŐD.

A honvéd fegyverek meteorszerü dicsőségének legfényesebb
része Budavár ostroma és bevétele volt, amelyet Kossuth és a kor
mány diadalmenetben való bevonulása után szerencsecsillagunk
rohamos hanyatlása követett.
Budavár gyors bevételére a nemzeti becsület sarkalta Kossuthot,
Görgeit és Klapkát, ellentétben Bayer ezredes és vezérkari főnök
ama hadászatilag egyedül helyes tervével, hogy a fősereg nyomul
jon egyenesen Bécsbe s ő szabja meg a békekötés föltételeit.
Görgei különben sem nagy véleménynyel volt Budavár erős
ségéről s azt hitte, hogy ha 30.000 emberrel körülzárja s a víz
vezetéket elvágja, a 4800 főnyi őrség első felszólítására kitűzi a
fehér zászlót. De Windischgrátz herceg már előbb védelmi álla
potba helyezte a várost s a hátráló Welden táborszernagy őrséggel
megrakva, parancsnokuk Hentzi tábornok újabb védmüvekkel látta
el, a bécsi és fehérvári kapukat eltorlaszoltatta, a lépcsőket lerom
boltatta, a kevésbbé védhető helyeken falakat húztak s a lőréseket
homokzsákokkal rakta meg. Lőszerrel és élelelemmel hónapokra
el voltak látva, a várbástyákról 90 ágyú torka ásított a fővárosra,
s Hentzi tábornok el volt tökélve rá, hogy mindaddig védelmezi
a várat, mig a fölmentő sereg meg nem érkezik. Görgei ama fölszólitására, hogy adja meg magát, gúnyos hangú választ adott s
Barna Jónás * Rablánczon
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midőn a Kís-Svábhegyről és Gellérthegyről megdördültek a hon
védágyuk, ő erre Pest város bombázásával felelt.
Görgei ekkor rendszeres ostromhoz fogott, de az első véres
megrohanás, amelyet a Bombatér felől Kmetty hadosztálya kezdett,
sikertelen maradt, mert várvivó ágyuk hiányában rést nem törhet
tek, a hágcsók pedig nem értek föl a várfalakra.
Amikor aztán Komáromból megérkeztek az ostrom ágyuk.
Kleinheitz vezérkari őrnagy éjjel-nappal épitette az ostrom-telepeket,
hogy a vizkapu közelében rést törjenek.
Hentzi tábornok, aki valóságos fatalizmussal bízott Jellasich
táborszernagy fölmentő seregének megérkezésében, kevés figyelmet
fordított a restörő ágyuk működésére, s inkább azon volt, hogy a
honvédsereg visszavonulási útját elvágja s azt a fölmentő sereggel
együtt megsemmisítse.
Május 16 án már járható rést törtek a várfalon az ostro nágyuk s Görgei másnap hajnalra általános támadást rendelt. De
a támadás tervét egy budai vincellér elárulta Hentzinek s ez töob
mint 600 bombát repített Pestre, a Lipótváros harminc háza lángba
borult, a Rókuskórház és muzeumkert környékére csak úgy om
lottak a bombák, a megrémült lakosság a Városligetbe vonult s
Aulich hadtestének zászlóaljai a tűz eloltására rendeltettek. A ro
hamot május 17-én hajnalban nagy elszántsággal nyitották meg a
főváros összelövetése miatt végsőig elkeseredett honvédek, de a
támadás irányával az árulás folytán jóelőre tisztában levő várőrség
irtózatos kartácslöveg és puskatüze visszanyomta őket s a hág
csókra fölmászott önkéntes vállalkozókat a német határőr vidéki
ezred szuronynyal és vasrudakkal taszította a mélységbe.
A rés se volt még elég nagy arra, hogy nagyobb rohan osz
lopok nyomulhassanak be rajta s ezért Görgei a támadást félbe
szakítva, kettőzött erélylyel folytatta a réstörést, amelyet most mar
a segítség érkezéséből kiábrándult Hentzi be akart tömetni s a
Pestnek szögezett ágyuk egy részét megfordítva az ostromagyuk
szétrombolására rendelt.
De ez az intézkedés már késő volt, mert az ostromágyuk
romboló lövegei mind szélesebbre nyitották a rést s Pollini vezér
kari százados, aki az egyre jobban tátongó rés betömését végezte,
egy lövegtől mellbe találva maga is elesett.
Görgei eközben szinleges rohamokkal éjjel-nappal nyugtalaní
totta a várőrséget, amire Hentzi, bár Pest felől meg se támadta
tok, a pesti oldal szakadatlan bombázásával felelt s május 20-án
ezernél több bomba omlott a fővárosra. De a Psotta tüzérezredes
parancsnoksága alatt álló honvédütegek is ontották a bombát a
várra és várpalotára, amelynek egyik szárnya teljesen le is égett.

Ô9

Görgei az általános rohamtámadást május 21-én hajnali három
órára tűzte ki s hogy megrohanásával a kimerült várőrséget meg
lephesse, késő estig folytatta az ágyúzást, ekkor az ütegeket mind
el hallgattatta s megparancsolta, hogy a rohamoszlopok legnagyobb
csendben s lehetőleg észrevetlenül húzódjanak a várfalakhoz.
A Nagy Sándor vezénylete alatt álló első hadtest a rés és
várkapu, a Knézich vezénylete alatt álló harmadik hadtest a bécsi
kapu, Kmetty ezredes hadosztálya s vizikapu körül sorakozott s
a jelt az általános támadásra a Nyárs-, Szent-Gellért-, Sváb- és
Kalváriahegyen fölállított ütegek egyszeri elsütése adta meg. Az
első hadtest tartaléka a Horváth-féle kertbe helyezkedett el.
Hajnalhasadtakor a rohamoszlopok már mind helyükön állot
tak, de a várőrség meglepetése ezúttal sem sikerült, mert a rés
törmelékei ropogtak a honvédek lábai alatt s a bástyafalakon álló
őrszemek felriasztották az egész várőrséget.
Mihelyt a jeltadó ütegek megdördültek, az első hadtest roham oszlopa, élén a 34. honvédzászlóaljjal, szuronyszegezve kúszott
tölfelé a meredek várhegyen, de a rést védő osztrák gyalogság
öldöklő puskatüzzel fogadta őket s ugyanekkor a körbástyáról
rettentő kartácszápor söpört végig a balszárnyukon. A honvédek
erre megálltak, sortüzet adtak s aztán halált megvető elszántsággal
kúsztak föl a résen s az önkéntesek a várfalakra hágva szuronynyal
támadták meg a várvédőket.
Hentzi tábornok, aki a vizi táborvédnél állott, két század
gyalogságot küldött onnan a rés védelmére, s ezek szuronysze
gezve törtek ki s egy pillanatra sikerült viszanyomniok a kifáradt
honvédeket.
De ezalatt a többi zászlóaljak is előretörtek, benyomultak a
Szarvas-rétre, a várfalra támasztott hágcsóikon a várkapu belső
ivezetén át a várba hatoltak s a 47-ik zászlóalj foszlánynyá lőtt
lobogója 4 órakor már ott lengett a vár fokán, mire az egész
első hadtest földrengető «éljen a haza» kiáltásban tört ki s ehez
fogható lelkesedést csak akkor láthatott Budavára, mikor a be
fagyott Duna jegén 40,000 ember kiáltotta királylyá Hunyadi
Mátyást.
Az arcokról eltűnt a fáradság, a várfokon büszkén lengő
zászló s a mögöttük zengő Rákóci-induló erőt, lelkesedést és el
szántságot öntött a lankadókba, egymás hátán törtettek be a vár
kapun s a már csak gyengén tüzelő Ceccopierri-ezredbeli olaszok
fehér kendőket lobogtatva lábhoz eresztett fegyverrel jelentették ki,
hogy megadják magukat.
A vérrel festett s elesettek holttesteivel borított résen az árviz
zúgásával s a fergeteg tombolásával nyomultak be a honvédzászló
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aljak, egyik részük a várőrséget fegyverezte le, a másik pedig a
fegyvertárba rohant, ahol a német bánsági határőrök halálsápadtan
remegve várták a sorsukat s borzasztó félelmükben „Kossuthbarátomnak" szólitgalták a fegyvereiket elszedő győztes hon
védeket.
Eközben a Il-ik hadtest is betört a várkertbe s a kérdés
körök íépcsőzetein szuronyszegezve tört utat. A várvédőket a
királyi palota déli részéről a Szent-György térre szorították s azok
lépésről-lépésre harcolva a Zsigmond-utcába hátráltak.
E válságos pillanatban jelent meg közöttük tábornoki díszben
Hentzi várparancsnok, a hátráló őrséggel szuronyt szegeztetett s
rohamot vezényelt, de alig tett néhány lépést, golyótól találva
megtántorodott s Josipovics várparancsnoksági segédtiszt karjai
közt vitte a főparancsnoksági épületbe.
A várparancsnok elestével a körbástyát védő olasz század is
megadta magát, de az őrség többi része a házakból és várpalota
mélléképületeiből még egyre tüzelt s a várkapuk torlaszait szét
zúzó s mindenfelől beözönlő honvédeknek minden talpalatnyi
tért vérük hullásával kellett megváltaniok. Ezalatt a III-ik had
testből Leiningen Károly gróf hadosztálya is megrohanta a bécsi
kaput, élén a Gorove Antal által vezényelt hős harmadik zászló
aljjal.
A meredek falhoz létrákat támasztottak s az őrség gyilkos
tüzelése között kettesével, hármasával ugrottak föl a várfalakra.
Ezt megelőzőleg egy 60 fontos robbanó bombával akarták szétvetni
a bécsi kaput, de erre önként vállalkozó Szervatius Péter, zilahi
születésű diákot az oldalbástyákról omló kartácszápor merész
társaival együtt mind megölte.
Ekkor hágtak aztán a lajtorjákra s a bástyát védő varasdkörösi határőrök puska- és az oldalbástyák kartácstüzében csak
hosszas és véres küzdelem után tudtak fölhatolni a bástyafokra.
A legelső, aki feljutott, Farkas György hadnagy volt, ezt
követte Gorove Antal ideiglenes zászlóaljparancsnok, Szabó
János százados, mig a zászlót Vaszil József őrmester tűzte föl a
bástyafokra.
Ekkor a horvát határőrök is letették a fegyvert s a létrákon
felmászó zenészek a holtestekkel borított utcákon sorakozva a
Rákóczi-induló lelkesítő hangjaival járták be a várost, mire a
Duna balpartján a hullámzó pesti nép egetverő éljenriadalmát
hozta át a szellő a diadalmámorban úszó honvédekhez.
Budavár reggel hét órakor negyedfélórai ostrom után be volt
véve. A győzelemittas honvédek a foglyokat összeterelték s
minthogy Görgei Hentzihez intézett levelében a leghatározattabban
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kijelentette, hogy Pest város bombáztatása esetén a várőrséget
kardélre hányatja, türelmetlenül várták a svábhegyi főhadiszállás
ról való megérkezését.
Görgei azonban kegyelmet adott nekik s a tiszteknek
becsületszavát vevén, hogy ellenük nem harcolnak, szabadon
bocsátotta őket, a legénységet pedig hadifoglyokként Szolnokra
kisértette.
Ezután a főhadiparancsnoksági épületbe sietett, ahol a lelőtt
Hentzi tábornok köpenyegével betakarva haláltusáját vívta.
Görgei bemutatta magát s a legyőzött ellenfél egy pillanatra
a győző szemébe nézve, fájdalomtól eltorzult arcáról a fal felé
fordult s egy hangot sem szólt.
Ugyanitt feküdt a sátánlelkü Alnoch ezredes iszonyúan megcsokintott holtteste is, akire a vizi kapu védelme volt bízva, s
amikor látta, hogy a honvédek elfoglalják a várat, ördögi boszut
akart állni a fővároson, a világhírű lánchíd felrobbantásával.
Már jó előre 16 mázsa lőport helyezett el a budai lánc
kamarában s amidőn látta, hogy visszavonulási útját elvágják,
az akna fölé állva pisztolya csövét a gyujtólyukhoz tartá és el
sütötte.
A tompa mennydörgésszerű moraj után a fojtó füstfelleg el
oszolván, Alnoch ezredes darabokra tépett holtteste a hídon hevert
s a lánchidnak a rázkódáson kivül semmi baja sem történt, mert
a 16 lőporos hordó közül csakis az az egy robbant föl, amelybe
belelőtt.
A vár bevételénél a kinyomatott jelentés szerint 257 hős
vesztette életét, a sebesültek száma pedig 673 volt. A császáriak
vesztesége halottakban a Hentzi-szobor szerint 420 volt.
Az elesett honvédeket még aznap délután hántolták el a krisz
tinavárosi, a császáriakat pedig a budai katonai temetőben.
Görgei másnap hálaadó istentiszteletet s utána a csapatok
fölött díszszemlét tartott, melyet az ostromnál magukat kitüntetett
hősök érdemjelekkel való feldisziszitése követett.
Mielőtt az érdemrendek feltüzését megkezdette volna, igy szólt
a díszbe öltözött honvédekhez :
„Fiaim! Minden jónak egyszerűen és gyorsan kell történnie'.
Én tegnap azt mondtam nektek : ezt a várat be fogjuk venni
és ti bevettétek. Becsülettel teljesítették a haza iránti kötelességteket, nekem viszont kötelességem, hogy titeket megjutalmaz
zalak."
Örömmámorban úszott ekkor a diadalának tetőpontján álló
honvédsereg, a főváros népe és az egész nemzet, pedig akkor
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már gyorsan közeledett észak felől az a rettenetes szurony-erdo,
mely pár hét alatt ledöntötte az annyi hős véréből kihajtó szabad
ságot, hogy aztán hóhérkötél fojtogassa a vesztett szabadságát
sirató nemzetet.

Nagy-Sallónál.
Irta : FARKAS EMÓD.

A győzelemittas honvédsereget, amely gyors menetekben
haladt az éjjel-nappal bombázott Komárom fölszabadítására, fényes
diadalutjában Welden táborszernagy, az Olmützbe hivott Wíndischgrátz utóda Wohlgemuth altábornagy IV-ik hadtestével akarta
megállítani Nagy-Sallónál.
Welden biztosra vette a győzelmet, mert a megáradt Garamon minden hidat lerontatott, a hidveréshez szükséges minden
fakészletet felégetett s honvédeinknek előbb anyagot kellett terem
teni a hidveréshez. Hanem a lelkesedés mintegy varázsütésre
ezeket is előteremtette s a hidak villámgyorsan elkészültek, úgy
hogy Klapka és Damjanich hadteste már 18-án átkelt a Garamon
s csak Görgei hadteste állt még a Garam balpartján, a SzentGyörgynél vert hid elkészültére várakozva. Klapka hadtestéből
Dessewffy hadosztálya április 19-én pitymallatkor indult AlsóSellén át Nagy-Salló felé, a csatavonalban haladó sereg jobb
szárnyát képezve. A centrumot, mint rendesen, most is Damjanich
csatákban edzett hadteste képezte, mig a balszárnyon a Gáspár
vezényelte VII. hadtest vonult Zselész felé.
Klapka az elővéddel Hölvénybe érve, észrevette, hogy Wohl
gemuth balszárnyával a nagy-sallói erdőre, zömével a helységre
s az ezt koszoruzó sürü halomsorra támaszkodva, még csak
most akar kifejlődni, nem is sejtvén, hogy már két honvéd had
test közelítette meg.
Eszrevételérői rögtön értesítette a parancsnokló Damjanichot
(Görgei még Léván volt s a csatában nem vett részt), aki tüstént
előre vágtatott s a kedvező pillanatot felhasználva, egyszerre három
felől támadta meg a helységet. <
A honvédzászlóaljak kibontott zászlóval, lelkesítő csatadalokat
zengve, harci oszlopokban nyomultak előre, aztán csatárláncokba
fejlődve, viszonozták a mindenfelől ropogva hulló puskatüzet,
mely egész porfelhőket vert föl ellőttük.
A pattogva széteső gránát-szilánkok, a búgva röppenő ágyú
golyók, a jégesőként omló golyózápor sorokat döntött ki közülük,
,de ők halálraszántan követték lobogóikat, a miknek golyószab-

chita selyméről lángbetüként lobogott feléjük ez a büszke jelszó:
„Ha foszlányokban is, csak előre!"
Az ágyuk pöfögő érckigyói részünkről is tüzes menydörgés
sel ontották a halált, hanem az osztrák gyalogság halmok és
sövényék mögött állt s jeles ütegparancsnokaink, mint Freidenreich,
Lapinszki, Markó és Philipolszki előbb tüzéreiket söpörték eí, hogy
aztán bömbölő ércdobként zendüljenek bele a csaták igazi zené
jébe; a csattogó szurony viadalba. Mert a Strasdil-dandár hiába
szórta rájuk a vasból öntött halált, hiába patakzott előttük elesett
bajtársaik vére, ők rendületlen törtek elő a rohamoszlopokban s
mialatt a Rákóczi-induló hangjai lobogtatták harci vágytól felgyuladt vérüket, egyre csak azt lesték, mikor harsan föl már a
csaták zengzetes riadója az: előre, rohamra!
Damjanich, aki maga is tüzvonalban állott s hulló röppen
tyűk sasszárnyok csattogásával csaptak le körülte, mihelyt^ a hely
ség szélén álló osztrák ütegek elnémultak, azonnal intett kürtö
sének, aki szájához vett trombitával leste a vezér szemeinek azt
a gondolatát, hogy no most fiam, fújjad azt a nótát, hogy szuronyt
szegezz és előre!
A csatakürtök nyomban átveszik a rohamjelet, a szuronyok
szempillantás alatt a fegyver csövére szegződnek, s
hős fiuk
vezérük szemébe nézve, mely a jéghideg nyugalom és lángoló
lelkesedés csodaforrása volt, a földrengés morajával, a szélvész
zúgásával, a fergeteg csattogásával s az üstökös káprázatos lobosával rohannak előre, szemükben tűz, arcukon elszántság, szuro
nyukon halál.
Legelői rohan most is a Visoczki-hadosztály dísze és virága,
a hősök zászlóalja, a harmadik, élén a kis tömzsi Földváry
Károlylyal, akinek köpenyegét, lovát s a balkezében tartott zász
lót a váci Gombás-patak hidján 75 golyó fúrta át s mégsem esett
baja. „Nem járja a golyó“ — mondták erre a zászlóalj hősei,
mikor a tábortűz mellett föl-fölcsendült ajkukon a nóta:
Földváry a mi vezérünk,
Még az ördögtől sem félünk.

— Nem bizony — felelte rá a hősök hőse — de még azt
se, aki utánam jő.
Repültek is utána mindnyájan, akárcsak a vasba fogott vil
lám. Lengő fehér kakastolluk táncot lejt a széllel, szuronyukat
tükörré teszi a napsugár, de a másik pillanatban már a menekvő
ellenség vére ömlik róla.
A helység keleti oldalán törnek az osztrákra, velük egy
vonalban nyomulnak előre a vörössipkás 9-ik, a Wasa- és
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Schwarzenberg-ezredek zászlóaljai. Ok képezik a rohamoszlopok
balszámyát, amelyet a Dessewffy-hadosztályból Dippold dandára
támogat, a nagy-sallói erdő ellen nyomulva. Az ellenség országúti
frontja ellen Kazinczy hadosztálya tör szuronyszegezv^e, mig Knézich
hadosztálya és Bobics dandára a tartalékban a hölvényi erdőt és
a vezekényi dombokat tartja megszállva. A 3-ik zászlóalj mint
egy lábrakelt szálfaerdő rohan be Nagy-Salló utcáiba s mikor a
Strasdil-dandár fejvesztve menekül az ellenállhatatlan szuronyroham
elől, az Olmützből leküldött s válogatott legényekből álló grá
nátos-zászlóalj veti eléjük magát, először sort űzet ad, aztán szurony
harcra készül.
Olaj ez a hősök harcvágyó tüzére. Mint a íörgeteges éjnek
cikázó villáma csapnak össze, velük villog a sok szurony, csat
tognak a pengék, dőlnek jobbra-balra a ledöfött osztrákok; testük
alatt patakot váj a vér. Őrnagyuk elsápad, a vér inába fut, le
ereszti kardját és megadja magát.
— Éljen a haza! kiáltják a győztesen előre rohanók s most
már nem a mellükön, hanem a hátukon küldik be a halált a
megfutamló gránátosoknak. Köröttük rosta-lyuk sűrűségével hulla
nak a golyók, lábuk alatt halomra hányt ellen, fejük fölött grá
nátok tűzesője sivit s ők repülnek előre, kiverve, vagy elfogva a
házak, fák és kerítések mögül puskázó osztrákokat.
Félóra alatt az egész utca megtisztul előttük, csak torzarcu
halottak, kihűlt ágyúgolyók, tört kardok, puskák, szuronypengék
véres halmaza borítja útjukat. De a másik utcába szorított ellen
ség újra felveszi a kétségbeesett küzdelmet, ismét ropog a fegyvertüz, hull a gránáteső, a házsorok két oldaláról öldöklő golyó
zápor omlik, de a fekete füstoszlppok között, amiket tüznyelvek
lobbanása nyaldos, büszkén lobog előre a Szűz Máriás-zászló s
utána rohamlépésben az egész zászlóalj. Egy-egy reszketve kilőtt
sortüz után leteszik előttük a fegyvert, megadják magukat ; ezeket
hátra kisérik, ők pedig rohannak életet söpörve a helység másik
oldalára, ahol az osztrák röppentyü-ütegek dörögnek.
Mire odaérnek lángban áll ez a rész, vérvörös tüzoszlopokat
löknek ki magukból az égő háztetők, tüzéreink gyújtották föl,
hogy kikergessék onnan a két tűz közé szorult osztrák ütegeket. t
A Wisoczki-hadosztály többi zászlóalja, más utcákban vívja a z '
öldöklő szuronyharcot, s mikor a harmadik zászlóalj a helység
végére ér, bajtársaitól elvágva egymagára marad. A halmok mögül
tüzelő ellenség észreveszi ezt s túlnyomó erővel, csatárláncokká
gyűrűzve akarja körülfogni őket.
Földváry körülnéz s megpillantja a közelben a körülárkolt
temetőt. Egy szempillantás alatt odaveszi magát a zászlóalj s a
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sirdombok és sírkövek mellől osztja a golyózáport. Hanem a túl
szárnyaló erővel támadó csatárláncok mind szükebbre fogják körü
löttük a szuronygyürüt s a hősök a végső ellenállásra készülve
el vannak szánva rá, hogy mind egy szálig elesnek inkább, de
meg nem hátrálnak. Már összecsap velük az egyik csatárlánc,
friss vérrózsák hullanak a hervadt sirkoszorukra s elesett bajtár
sak hörgése, korhadt kereszteket tördelő golyók ropogása, fákat
széthordó gránátok pattogása veri fel a halottak álmát. De a vész
teljes pillanatban két honvédágyu dördül meg az osztrák csatár
lánc mögött, a süvöltő vasgolyók széles résttörnek közöttük, majd
meg egy huszárszázad robog soraikra, mire a zászlóalj is kitör a
temetőből s az összetört szuronygyüní egyes roncsai hanyathomlok menekülnek a halmok felé.
Hanem ezalatt már az egész honvéd-balszárny keresztültört
a falun, Kiss Pál és gróf Leiningen dandárai szurony szegezve
lökték ki a helységből az ellenség rohamoszlopait, a 17-ik, a
19-ik honvéd és a Dóm Miguel-zászlóaljak a helység jobboldalát
is bevették s Wohlgemuth hasztalan tett ismételt kísérletet NagySalló visszafoglalására, rohamait mindannyiszor roppant veszte
séggel verték vissza győztes honvédeink.
Wohlgemuth az egyik „custozzai hős“ ekkor a Fajkürthről
magához vont dandárral egészítve ki szétzilált centrumát, azt
gyenge jobszárnyukra vetette s Dippold és Bobics dandárai a túl
erő elöl a hölvényi erdőbe hátráltak. De ekkor a csatában önké
nyesen résztvevő Guyon Rikárd (a komáromi uj várparancsnok,
aki mindeddig nem tudott bejutni az ostromzár alatt levő várba)
állott az élükre, a két dandárt villámgyorsan újból előre vezette
s a centrumból erősítést kapva sziklafalként állt meg a túlnyomó
ellenség előtt. Lapinszki által vezényelt ütegeink pusztítva sodor
ták el csatárláncaikat, mire osztrák lovasság száguldott ellene.
Lapinszki 300 lépésnyire engedi közeledni őket, ekkor közéjük
kartácsolt s a lovasság fele elhullott, a másik fele visszafutott,
magával ragadva az egész támadó hadoszlopot, mely a nagysallói erdőbe húzódott. Ekkor Klapka egész hadteste nyomult
ellenük, tüzéreink az erdőt íelgyujtották s lövéseiket úgy intézték,
hogy a lövegek a fa lángoló sudarait törjék le. A lobogva lehulló
gályák miatt aztán ki kellett vonulniok az erdőből, mert lőporoskocsijaik minden pillanatban felrobbanhattak volna.
Négy óra felé földrengető dobaj hallatszott az ellenség jobb
szárnya felől. Gáspár tábornok lovas hadosztálya közeledett ottan,
ami egészen fölvillanyozta a reggeltől csatázó fáradt honvé
deket.
Wohlgemuth a Nagy-Sallót övező halmokon foglalt állást,
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de néhány véres szuronytámadás ebből a hadállásból is kiszorí
totta s Nagy Sándor lovasságától jobbfelől bekerítve, feladta a
harcot s Málas, Cseke és Jászfalu felé megkezdte a visszavonulást.
Nagy Sándor lovas hadosztálya azonban Mái ásnál-utolérte a hát
ráló csapatokat, a visszavonulást fedező vérteseket egy pillanat
alatt lekaszabolta s a futva menekvő gyalogság közé vágtatott
egész zászlóaljakat vert szét s több száz foglyot ejtett.
Ez volt a legnagyobb és legfényesebb győzelme a dicsőség
teljes tavaszi hadjáratnak, amelyben 1200 foglyon kivül tömén
telen hadizsákmány hirdette a nap diadalát. Bayer ezredes, Görgei
vezérkari főnöke, a nagy-endrődi főhadiszállásról Debrecenbe kül
dött győzelmi jelentését igy kezdte: „A tegnapi nap fegyvereinkre
igen dicső nap vala.“
A jelentést Fekete László, Kossuth titkára vitte Debrecenbe.
Ugyanaz, aki április 17-én a függetlenségi nyilatkozat hírét vitte
meg Görgeinek a lévai főhadiszállásra.
A nagy-sallói csata közvetlen eredménye Komárom felszaba
dítása volt, ahová Guyonnak pár nappal későbben sikerült bejutnia
egy félszázad huszárral.
*
*
*
A győzelmes csatában háromszáz honvéd esett el s aluszsza
a nagy-sallói csatasikon közös sirhalomban a dicsőség álmát.
Barsmegye hazafias közönségének áldozatkészségéből 1876 óta
gyönyörű gránitoszlop hirdeti az ott elesett szabadsághősök em
lékét. A gulaalaku oszlop tetején bronzból öntött cserkoszoru van,
hatszáz métermázsás talapzatát vaskorlát köríti, a sarkokon ágyút
jelképező vascsövekkel, mindegyik tetején ágyúgolyó, kitörni látszó
lánggal. Aranybetüs felirásán ez olvasható:
Az 1849-ben, április 19-én vívott nagysallói győzelmes csata és az abban elvér
zett vitéz honvédek emlékére.
1876. április 19. Barsmegye közönsége.

A gránitemlék lombos iákkal beültetett sétatéren áll s itt fog
lefolyni az a kegyeletes emlékünnep, amelyet Barsmegye közön
ségé rendez a győzelmes csata ötvenedik évfordulóján.
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Petőfi Sándor hőstette.
Irta: FARKAS EMÓD.

A szabadság lánglelkü dalnoka 1848. évben kapitány lett a
28 ik honvédzászlóaljban s december havában indult Erdélybe,
Bem apó, a rettenthetetlen csataoroszlán táborába.
Felesége Erdődön volt s érzékenyen búcsúztak egymástól.
— Vigyázz magadra, édes fiam, ha már a haza úgy kívánja,
hogy te is a harctérre menj.
— Mindnyájunk élete Isten kezében van, — válaszolta a
nagy költő, — s az ember hasztalan kerüli, mégis utoléri sorsa.
— Csak az oláhoktól őrizkedjél, fiam! — kiáltott utána ifjú
felesége, a mikor a költő már az ócska kocsira ült.
— Ne félj, angyalom, itt van oldalamon ez a Rákóczi-fringia
s nem egykönnyen adom oda az életemet.
Neje felsikoltott, aztán eltakarta arcát.
Petőd, a ki imádta a gyönyörű, barna asszonyt, leugrott
kocsijából, feleségéhez rohant, gyöngéden átölelte s aggódva
kérdezte ;
— Mi bajod van, édes szivem?
— Semmi, semmi, csak attól döbbentem meg, hogy valami
különös feketeséget vettem észre a kocsid felett, mintha csak az
égből leereszkedő gyászlepel lett volna.
— Eredj már, te édes kis bogaram, hiszen te csak képzelődöl.
— Igen, de aztán eloszlott ez a kép s vad oláhok tűntek föl
mögötte, a kiknek a feje fölött hollók károgták s kezükben hosszú,
véres lándzsákat villogtattak.
— Balga képzelődés az egész, édes lelkem ; ezért csak ne
okozz nyugtalan éjszakát magadnak.
— Jaj, csak vigyázz, Sándor, hogy valami szerencsétlenség
ne érjen azután.
— Őrködik felettem a szabadság istene, — válaszolta átszellemülten a költő s még egyszer megölelve drága hitvesét, beug
rott a kis kocsiba s csakhamar kirobogott az ódon várkastély
udvaráról.
Egyedül ült a kocsiban, de a legközelebbi faluban egy fiatal
honvédhadnagygyal találkozott, a ki Nagybányáról jött s jól ismer
ték egymást Pestről, a hol az ifjú jogász volt.
Barátságosan üdvözölték egymást s a hadnagy : Fekete Géza,
visszaküldve fuvarosát, Petőfi kocsijába szállott s igy folytatták
utjokat a bérces Erdély felé.
Harmadnap már Kolozsvár közelébe értek, a mely akkor
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császári katonasággal volt megrakva, mig a környéken mindenféle
felkelő oláh hordák portyáztak, dúlva, rabolva, égetve és mészá
rolva a védtelen magyarokat.
A magyar falukban leírhatatlan rémület uralkodott.
Sohasem tudták, mikor rohanják meg őket a vérszomjas
oláhok s mikor agyalják le őket és gyermekeit.
Petőfi mindenütt vigasztalta és bátorította a csüggedőket, hogy
csak ne féljenek, itt van már Bem tábornok, a világhírű osztrolenkai hős, majd szétveri az az osztrák sereget és az oláh hordá
kat úgy, hogy hírmondójuk se marad.
Szavaival bátorságot öntött a csüggedőkbe, megnyugtatta a
nőket és zokogó gyermekeket, hiszen még ezek is tudták, mily
nagy ember az a Petőfi Sándor.
Minél közelebb értek Kolozsvárhoz, annál nagyobb rémü'etet
találtak mindenfelé s nők, férfiak, gyermekek és aggastyánok csat
lakoztak hozzájuk, úgy, hogy már legalább húsz szekérrel halad
tak a hepehupás országúton.
Csak annyi időt vesztegettek, a mennyi a lovak etetésére
kellett, aztán éjjel is folytatták utjokat.
Petőfi bajtársával a harmadik szekéren ült, elől azok mentek,
a kis ismerték az utakat.
Dermesztő hideg volt s a nők, gyermekek dideregve búj
tak össze.
A szél sivitott s nagy hólabdákat dobált a kocsin ülőkre.
A mikor már alig voltak Kolozsvártól két vagy három mértföldnyire, hallották, hogy Bem tábornok nagy sereggel siet Kolozs
vár fölmentésére.
— Hátha csatát veszt ? — sóhajtották a menekülők.
— Bem sohase vesztett még csatát, — bátorította őket
Petőfi.
A menekülők elhallgattak, de ezer aggodalommal és szoron
gással figyelték az utat, hogy nem állják-e el a vérszomjas oláh
hordák.
Késő éjjel értek egy falu alá s csak a magukkal hozott lám
pások szórtak némi fényt az útra, mert az ég oly fekete volt
mindenfelé, mintha korommal kenték volna meg.
Egyszerre csak vad kiáltás hallatszott a néma éjszakában s
lándzsák csörgése ütötte meg a menekülők fülét.
Az első szekér megállott, mert két oláh keresztbe tette előt
tük a lándzsát s harsány hangon dörögték:
— Állj, ki vagy?
A kocsis jól tudott oláhui s azt felelte nekik, hogy igaz járat
beliek s Kolozsvárra igyekeznek.
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— Az nem igaz, ott a császár katonái vannak, — felelte a
két oláh és szemök vadul villámlott, — Hazudtok, ti az urak
katonái vagytok. Mit visztek a szekereken.
— Egy kis ruhaneműt és élelmiszert, — felelte a megrémült
kocsis, látva, hogy mind több lándzsás oláh tódul köréjük és
szemök úgy lángol, mint a pokol tüze.
— Szánjatok le a szekerekről ! — dörögte most egy a tömeg
ből előlépő oláh, a ki öles termetű óriás volt s vállán finom vadász
puska, oldalán ezüstveretü drága kard lógott.
— Le ne szánjatok ! — hallatszott most a hátuk mögött
s Petőfi hadnagy bajtársával kiugorva a könnyű kocsiból, az első
szekérhez sietett.
Kardja kezében villogott, mig baljában pisztolyt szorított.
— Mit akartok itt ? — rivallt a lándzsás oláhokra.
— Nem mondtam, hogy ezek az urak katonái, — szólalt
meg az előbbi vad oláh s lándzsáját ütésre emelte.
Ezalatt a többiek is odasiettek a szekerekről, de a mikor meg
látták a nagy oláh tömeget, kérve-kérték P.'őfit, hogy ne tegye
kockára az életét, talán nem fogják bántani őket, ha szépen bán
nak velük s egy kis pénzt adnak nekik.
— Tévednek, uraim, e fenevadak olyanok, hogy ha a kis
ujjúnkat mutatjuk nekik, hát az egész kezünket bekapják.
A mig ez izgatott párbeszéd tartott, a leghátul álló szekerek
megindultak az oldaluton, hogy a benne ülők messze mehessenek
az útonálló oláhok szörnyű bosszúja elől.
Hanem erre a vad tömeg egy része bőszült ordítással a mene
külő szekérek elé rohant, a lovakat lándzsáikkal ledöfték, vagy
elvagdosták instrángjukat s tigrisüvöltéssel lerángatták a szekérben
ülőket.
— Félre az utunkból, kutyák! — dörgött most a szabadság
hőslelkü dalnokának hangja s a következő pillanatban rásütötte
pisztolyát az óriás tribunra.
„.
Az felhördült mint egy oroszlán s kirántotta kardját.
A golyó csak vállát horzsolta s az óriás oláh vérben forgó
szemekkel ugrott előre.
Az oláhok fölkapták lándzsáikat, de a honvédhadnagy a leg
elsőt, a ki le akarta döfni, keresztüllőtte, majd meg kardjával
kezdte vagdalni őket.
Petőfi ezalatt az óriási tribunnal csapott össze, mig a szeke
reken ülő gyermekek a kétségbeesett harc láttára jajgatni és sikol
tozni kezdtek.
— Nyárson süttetlek meg! — ordította a bősz tribun, am int
kardjával borzasztó csapást mért Petőfi fejére.
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De a költő kitűnő vívó volt, a halálos csapást ielfogta kard
jával, hátraugrott, leguggolt, aztán fölcsapta az óriás kardját s az
kirepült kezéből.
— Lándzsát ide ! — hörögte dühtől tajtékozva a tribun, mire
rögtön hat lándzsát is nyújtottak feléje.
Petőfi ezt a pillanatot felhasználva, iszonyú csapást mért a
tribun fejére.
Szinte recsegett bölényfejének vastag koponyája, a mint a
vékony, de széles acélpenge végighasitotta.
A tribün arcát tüstént elöntötte a vér s kissé megtántorodott,
de aztán minden erejét összeszedte s egy lándzsával egyenesen a
költő mellének döfött.
Hanem az ő sastekiníetét nem lehetett kijátszani. Tudta, hogy
a tribunnak ez az utolsó erőfeszítése, azért tehát bámulatos
ügyességgel félreszökött a döfés elől s az óriás tribun már a
másik pillanatban véres fejével arcra bukott s idegfagyasztóan
hörögni kezdett.
Bajtársa ezalatt oly hősi elszántsággal forgatta a kardját,
hogy a vérszomjas fenevadakat távol tudta tartani Petőfitől.
A mikor ezek aztán észrevették, hogy vezérük a földön
fetreng, egyszeribe inukba szállott a nagybátorság s hátrálni kezdtek.
— Utánuk ! — dörögte Petőfi s most már a többi magyarok
is nekibátorodva, űzőbe vették a menekülő oláhokat.
Petőfi kardja cseppegett a vértől. A kiket utóiért, azokat
keresztüldöfte, vagy levágta s a megrémült oláhok úgy futottak,
hogy lábuk se érte a földet.
Csakhamar tiszta lett az utcza; a gyáva szolganép bemene
kült a házakba és eltorlaszolta az ajtókat.
Petőfi erre bajtársával visszatért a szekerekhez, a magyarok
ismét felültek s nyugodtan keresztülhajtottak a falun, az eldobált
lándzsákat az utszélen hagyva, csupán a haldokló tribun vadászfegyverét s ezüstveretü kardját vivén magukkal.
A midőn megvirradt, szent karácsony első napja volt.
— No most már nem messze vagyunk Kolozsvárról, de vájjon
bemehetünk-e oda? — tanakodott a költő fuvarosa.
— Miért ne mehetnénk be, azt hiszem már kiverte onnan
Bem apó a németeket.
— Vagy ki tudja, — csóválta a fejét a fuvaros, a mi nála
a kételkedés jele volt.
Alig mentek vagy száz lépést az utón, a midőn erős ágyudörgést hallottak.
— Szorulnak a németek, — jegyezte meg csillogó szemmel
Petőn.
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— De hátha a mieink szöulinak, — aggódott bajtársa.
— Sohse félj te attól, öcsém, — felelte Petőfi. — Bem tábor
nok nem engedi, hogy elveszszen Kolozsvár.
— Legjobb lenne, ha bevárnók a csata eredményét! — kiál
tozták feléje a menekülő magyarok.
— Bizony, tekintetes ur, én nem is megyek tovább, mert
lovaimat pihentetni kell, már úgy is agyonhajszoltam a szegény
párákat.
A költőt csak a legnagyobb erőfeszitéssel lehetett rávenni,
hogy nehány óráig pihentessék a lovakat.
De nekik is szükségük volt egy kis pihenésre és melege
désre, mert már majd megvette őket az Isten hidege.
Papfaluban tehát megállapodtak s valamennyien egy magyar
emberhez szállottak.
Alig fogták ki a lovakat, a midőn nagyszámú huszár- és
honvédcsapat ment keresztül a falun.
Elől gróf Mikes Kelemen lovagolt. Széles aranypaszomántos
fekete báránybőrkuczma volt a fején, a melyről nagy, vörös
selyembojt lógott le. Mellén fekete asztrakánprérnes szürke bekecs
feszült s angol telivér paripája büszkén ficánkolt alatta.
Petőfi arca szinte lángolt az örömtől és gyönyörűségtől, a
mint a délceg huszárok elléptettek előtte.
Nem is bírta megállani, hogy hozzájuk ne rohanjon.
— Győztetek fiuk ! — kiáltott föl karjait ölelésre tárva.
A huszárok megálltak s egy őrnagy megkérdezte a költőtől,
hogy kicsoda és honnan jő?
— Én Petőfi vagyok, — felelte büszkén a nyakravaló nélküli
kapitány.
— A nagy költő ? — kérdezték kíváncsiságtól égve a
tisztek.
— Igen, — válaszolta Petőfi boldogan.
A Kossuth-huszárok erre lekapták csákóikat s magasra emelve,
lelkesen harsogták:
— Éljen Petőfi Sándor !
— Hát ismernek ? — kérdezte Petőfi kigyult arccal.
— Hogy ne ismernők a Talpra magyar költőjét ; áldja meg
az Isten, a hol egyet lép, — felelték a huszárok s kimeresztett
szemmel bámulták a legnagyobb magyar költőt, a ki oly bűbá
josán énekel a hazáról és szabadságról.
Petőfit rendkívül meghatotta ez a határtalan tisztelet s csak
nagysokára tudott szóhoz jutni.
— Hová mentek ? — kérdezte aztán.
— Megyünk Kolozsvárra azzal a sok némettel, — mondták,
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büszkén hátrafelé mutatva, a hol nehány száz német gyalogolt
lesütött fővel a Kossuth-huszárok fedezete alatt.
— Hát kivertétek már a németeket Kolozsvárról?
— Ki bizony már tegnap, ezek pedig egy pár lövés után
megadták magukat.
— Éljen ! — kiáltott föl örömében Petőfi, — hát Bem apó
hol van, — kérdezte azután.
—• Ott van Kolozsváron, ott töltjük a karácsonyi szent
ünnepeket.
— Pompás, — örvendezett Petőfi, — akkor én is mindjárt
megyek utánatok, csak befogatok.
De ezalatt villámgyorsan elterjedt a faluban az a hir, hogy
itt van a lánglelkü Petőfi s a lelkes magyarok úgy körülfogták s
oly nagy szeretettel hívták szerény hajlékukba, hogy Petőfi már
csak este indulhatott Kolozsvárra.
A menekülő családok pedig biztonságban érezvén magukat,
ott maradtak.
j
Egy ottani birtokos hintóját fogatta be számára s ezen értek
úgy éjféltájban a város határába.
— Küldjük vissza a kocsit, bajtárs, — mondta Petőfi a fiatal
hadnagynak, — már úgy elzsibbadt a lábam, hogy alig tudok
rá állani.
— Helyes, barátom, — felelte a hadnagy, — legalább egy
kicsit kijárjuk magunkat.
Azzal leszálltak a hintóból, a kocsist megjutalmazták s gyalog
szerrel indultak a város felé.
— De ismerős vagy-e itt, barátom ; nem szeretném, ha ily
késő éjjel tévednénk el.
Dermesztő szél zúgott, a mely erősen paskolta a havat, de
ők föl se vették, elég melegen voltak öltözve, aztán annyit
kellett koccintaniok a honvédek diadalának örömére, hogy fejük
majd szétcsattant a tüztől s még jót tett nekik ez a csípős
szélvész.
Már alig lehettek a város végétől harminc lépésnyire, a mikor
Petőfi megállott.
— Nézz csak oda, bajtárs, nem látsz ott valamit ? — s kezé
vel az országuttól jobbra mutatott.
— De bizony látok, valami gyanús csillogást.
— Mit gondolsz, mi lehet az, csak nem a honvéd előőrsök
szuronyos fegyvere?
— De alighanem, — felelte a hadnagy.
— Nekem valami különös előérzet azt súgja, hogy azok
németek lesznek.
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— Ah, az lehetetlen, — válaszolta a hadnagy, csak nem
merészkednek a városba, mikor tudják, hogy ott több ezer hon
véd van.
— Gyere arrafelé, pajtás, hátha mégis németek.
— Menjünk, — felelte vállat vonva a hadnagy.
Azzal letértek az országutról s jobbra tartottak ; Petőfi szeme
folyton arra a pontra meredt, a hol azokat a szuronycsillogásokat
vélte látni.
Hanem azok a csillogó pontok egyre távolodtak tőle s végre
egészen eltűntek.
— Bizonyára csak a szemünk káprázott, szólalt meg a hadnagy, — de az is meglehet, hogy a kavargó hópihéket néztük
szuronyhegyeknek.
— Az lehet, barátom, bár én esküdni mernék rá, hogy azok
a fénylő pontok szuronyok voltak.
— Hát csak gyerünk tovább, — mondotta a hadnagy.
Mintegy harminc lépést haladtak előre s ekkor úgy rémlett
nekik, mintha hangokat hallottak volna.
— Pajtás, — suttogta Petőfi, — nem hallottál valami gya
nús neszt ?
— De igen, valószínűleg a fák gályái verődtek össze.
Most egy szélroham csapott feléjük s mindketten tisztán kivehették az emberi hangokat.
Megálltak és döbbenve néztek össze.
— Itt valahol németül beszélnek, — mondotta Petőfi súgva.
— Még jó, hogy annyi fa van erre s nem vehetnek észre,
— jegyezte meg a hadnagy.
— Feküdjünk hasra, pajtás s úgy kuszszunk előre.
A hadnagy fejével bólintott, aztán mindketten hasra feküdtek
a hóban s úgy csúsztak lassan előre.
Most már egészen tisztán hallották a német beszélgetést.
Egy fa tövében több osztrák katona ült s ezektől jött a hang,
a melyet egyenesen fülük felé hordott a szél.
A vastag hólepelben meglapulva, hallgatózni kezdtek.
— Ha sikerül észrevétlenül bejutniok azon az eldugott föld
alatti helyen a városba, hát nemcsak a foglyokat kiszabadíthatják
hanem még azokat a Kossuth-kutyákat is elfoghatják, — hallat
szott most a német katonák egyikének szava.
A hadnagy kezével meghúzta Petőfi köpeny egét.
— Mily csodálatos a te előérzeted, Sándor, — súgta a
fülébe.
— Ugy e, pajtás, mindjárt sejtettem én, hogy itt nagy
baj lehet.
B a rn a J ó n á s : R a b lá n c z o n .
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— Tudod hová tűnhettek azok a szuronyok, a miket az
imént láttunk ? Van itt a városban egy patak, a mely télen egészen
kiszárad, de tavaszszal s nagy esőzések alkalmával egészen meg
telik, sőt gyakran ki is árad.
— Tehát ők ebbe a patak medrébe bújhattak, ugyebár? —
kérdezte Petőfi.
— Az egészen bizonyos, mert a patak medre be van bol
tozva vastag tölgyfagerendákkal s föld van reá hányva, hogy a
városban ki ne önthessen, ha megárad.
— És ezen át észrevétlenül a városba juthatnak?
— Bizony oda, még pedig a kellő közepére.
— Ezt meg kell akadályoznunk minden áron, — mondotta
Petőfi.
— Meg ám, csak az a kérdés, hogyan?
— Megtámadjuk az itt lebzselő hátvédet.
— De ki tudja, hányán vannak.
— Akármennyién vannak, mindegy, fő az, hogy a honve
deket megmentsük az éjjeli orvtámadástól.
— De akkor nekünk föl kell áldoznunk magunkat, — felelte
a hadnagy.
Hát aztán ; bármely pillanatban szívesen meghalok, hogy
ezerek életét megmenthessem.
— De kérdés, hogy ezzel célt érünk-e ? Pedig semmit se sza
bad kockáztatnunk.
— Ha mi rájuk sütjük pisztolyunkat, a dörrenés zajára fel
riadnak a honvéd őrszemek, megperdülnek a lármadobok s a
honvédek nehány perc alatt talpon lesznek, — válaszolta Petőfi.
— Ez igaz, — mondta megkönnyebülten a hadnagy, — bár
lehetne vissza is kúsznunk s úgy értesítenünk az előőrsöket.
— Az késő lenne, nekünk pedig nincs egy percnyi veszten1
valónk se.
Azzal Petőfi kihúzta pisztolyát s halkan odasugta bajtársának :
— Előre Isten nevében.
A hadnagy csöndesen követte s kardjukat combjukhoz szorí
tották, hogy meg ne csörrenjen.
— Már alig voltak a németektől tizenöt lépésnyire. Azok
lehettek vagy tizen.
— Mintha mászna itt valami, — szólalt meg a németek
egyike.
— E pillanatban Petőfi villámgyorsan felugrott s pisztolyát a
fa tövében guggoló németekre sütötte.
Ezek rémülten ugrottak föl, de újabb lövés dörrent s ketten
lebuktak közülök.
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Petőfi most már kardot rántott s nekirohant a németeknek.
A váratlan támadás annyira megrémítette ezeket, hogy leve
gőbe lőtték puskáikat, aztán futásnak eredtek.
A fiatal hadnagy ekkor harsányan vezényelt:
— Első szakasz, rohamlépésben előre !
Aztán elkezdtek dobogni s kardhüvelyüket csattogtatni.
A németek erre eszeveszetten rohantak tova s csakhamar
nagy fegyvercsörgés hallatszott a patak beboltozott medréből is.
— Jól vagyunk már, — mondá diadalittasan Petőfi s tüzes
szeme csak úgy lángolt az örömtől.
A városban már hallani lehetett a lármadob pörgését, az ágyuk
döbörgését, a huszárlovak nyeritéset s a trombiták riadót íuvó har
sogását.
— De most már menjünk ám mi is, — suttogta a hadnagy,
— mert hátha erre találnak rohanni a németek.
— Menjünk pajtás, mi már megtettük kötelességünket.
Szerencsésen bejutottak a városba s egyenesen Bem tábor
nokhoz mentek jelentkezni.
A sebhelyes, igénytelen kis szürke csataoroszlán álmélkodva
hallotta, hogy az ő kedves költője mily vakmerő hőstettel mentette
meg oly sok ifjú honvéd életét.
— Derék, kedves fiam, — mondá megölelve a nagy költőt,
— a mai nap emlékére kedvenc arabs paripámmal ajándékozlak
meg s holnap ünnepélyesen logom melledre tűzni a cserkoszorus
érdemrendet.
— Kettőnk érdeme volt, tábornok ur, — szólt Petőfi, fiatal
bajtársára mutatva.
— Önt pedig, főhadnagy ur, az egész sereg előtt meg
dicsérem.
A honvédek csak másnap tudták meg, hogy mily nagy vesze
delemben forogtak s a költő és bajtársa egész nap lelkes ünneplés
tárgya volt.

A drága rongy.
Irta : FARKAS EMŐD.

Az éj csöndjébe harsány trombitaszó vegyült. A honvédcsa
patok futva gyülekeztek. Az égen sötét felhők ültek, csak a hó
világított.
Amint a századok sorba álltak, Kemnitzer Károly őrnagy,
alig 26 éves, magas, karcsú ifjú, kihúzta a kardját és indulást
vezényelt. A honvédek némán haladtak a ropogó hóban. Der8*
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mesztő szél süvöltött, amely borotvaként vágta az arcukat. Sokan
lehajoltak, felmarkoltak egy csomó havat s megdörzsölték vele a
szemüket, hogy elmúljék az álmosságuk.
Alsó-Turcsek alatt megállott a zászlóalj és lepihent a havon.
Kemnitzer kémcsapatot küldött ki s néhány perc múlva apró tüzcsikok villanása látszott, amit fegyverropogás követett.
A honvédek vezényszó nélkül is azonnal talpra ugrottak.
— Vigyázz! — kiáltotta Kemnitzer — mire a honvédek
közt elhalt minden nesz s jobbjukkal oldalukhoz szorították a
hideg puskacsövet.
A vak sötétségben tisztán látták a távoli hegyoldalon kilob
banó vékony tüznyelveket, amiket erős visszhangot verő durrogás
követett. Az őrnagy rohamoszlopokba fejlődtette zászlóját s lassan
a hóboritott fensik felé nyomult.
Egyszerre csak az ágyuk is bömbölni kezdtek s a tüzes
golyók, mint lángoló kígyók süvítettek el a fejünk mellett. Oldalt
egy honvédzászlóalj tört a falu felé. Szuronyaik csengtek, fegyve
reik csörögtek, amint lelkes „előre honvédek!" kiáltással a bejárat
felé rohantak.
De csakhamar süketítő lárma, puskaropogás, százszoros
«hurráh»-kiáltás reszketteti meg a levegőt, a faluvégi nagy juhakolból egy egész osztrák zászlóalj tört ki és a honvédeket öl
döklő puskatüz után körülfogják.
Sokan iszonyú harc után keresztültörték magukat a bekerítő
vonalon, a többit pedig elfogták.
— Őrnagy ur ! Mentse meg bajtársainkat — szólt lihegve
Kemnitzerhez egy fiatal tiszt, akinek sikerült elmenekülnie s lélek
szakadva rohant a zászlóalj felé.
— Ez kötelességünk — felelte az őrnagy és rohamot ve
zényelt.
Az akol íelől azonban jégesőnként omlott a golyózápor s
jobbra-balra dőltek a honvédek.
A roham-oszlop megingott, a honvédek elesett bajtársaik véres
tetemei között döbbenve álltak meg.
— Előre ! — hangzott most az őrnagy lelkesítő kiáltása, mire
még közelebb nyomultak az osztrák tüzvonalhoz.
A golyók pattogását vérfagyasztó hörgés s halálorditás kö
vette. A szuronyok sátán szemekként villogtak a sötétségben. Az
előre törtetők a sürü golyózáporban ismét megállották.
— A habozás halál! — süvölté az őrnagy s hangja riadó
ként zúgott végig a rohamoszlopokon.
Megint kezdtek előre nyomulni — de csakhamar meg
állották.

117

Az őrnagy ekkor kivont kardját bojtjánál fogva karjára füg
gesztő, két honvédet kapott a hóna alá s velük előre törve, el
szántan menydörgé:
— Utánam fiuk !
De alig tettek néhány lépést, amikor egy golyó karját össze
zúzta s a magával húzott két honvéd egyike is sebesülten rogyott
le. A másik honvéd riadtan futott el s a megingott Kemnitzer ki
hullott kardjáért lehajolt, hogy azt balkezébe kapja, de a vérvesz
téstől szintén lerogyott . . .
Ezt látva a honvédek, hátrálni kezdtek, mig az osztrákok vad
üvöltéssel rohantak utánuk. A honvéd rohamoszlopok bomlottan
hátráltak a gyilkos golyótüz elől. Amint az osztrákok előre ro
hantak, többen felbotlottak a íöldön fetrengő Kemnitzer tes
tében.
Dühödten ugrottak föl, s amint észrevették, hogy egy se
besült hever ott, fogaikat csikorgatva, vadállati sziszegéssel vag
dosták bele a szuronyaikat.
— Dögölj meg, te Kossuth-kutya — mormolták a dühödt
fenevadak s az ifjú hős mellét össze-vissza döfködték szuronyaik
kal, azután kegyetlenül megrugdosták s tovább rohantak.
A puskaropogás, a harci zaj egyre távolodott a falutól s a
hajnali szürkületben már ki lehetett venni a harcoló felek kör
vonalait.
Az alsó-turcseki biró fia, Pintér Sándor és Lehoczky Pál, a
korcsmáros fia, e véres összecsapás idején a mészárszékben rejtőz
ködtek, de a puskaropogás távolodásával előbujtak onnan s az
akol elé siettek, hogy a sebesült honvédeket biztonságba he
lyezzék.
Legelőször a borzasztóan összeszurkált Kemnitzer őrnagyot
kapták a vállukra, aki szörnyű sebei dacára is eszméletnél volt s
nyugodtan mondta :
— Hagyjatok meghalni.
De a két ifjú a vérbefagyott hőst bevitte a házba s mialatt
kint dörögtek az ágyuk, sustorogtak a kartácsok, az osztrákokat
széjjelverték és egyik őrnagyukat báró Pichel Nándort többedmagával elfogták, a két fiatal legény Kemnitzert vette ápolás alá.
A véres attila testéhez fagyott s ezt késsel kellett levagdosni róla.
Össze-vissza volt lyukgatva az a véres attilla. Jobb karját
egészen összeroncsolta a golyó s az ingujja is hozzá volt fagyva.
Ezt ollóval szabdalták le róla.
Ezt a levágott ingujjat azután Lehoczky Pali, a korcsmáros
fia ablak feletti mélyedésbe dobta.
A hős most is magánál volt s amint a szoba melegétől föl
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engedett mellén a darabokká fagyott vércsomó, át meg átlyukgatott testén szörcsögve jött ki a vér. Amikor lélekzetet vett, a le
vegő átyukasztott mellkasán sipulva futott ki.
A két ifjú bekötözte a hős tátongó sebeit, azután bundákba
csavarva szánra tették s bevitték Körmöcbányára, a hazafias Campione-család házába, ahol kivették karjából a golyót, szortyogó
mellét pedig erős kötésekkel látták el.
— Mily kár fáradniok, — monda ilyenkor a magánál levő
hős, hisz — hisz ily rettentő sebekkel úgy se élhetek sokáig.
A ház úrnője könyezve válaszolta:
— Életünk Isten kezében van ; én nem hiszem, hogy az önét
elvenné, mert az ily hősökre nagy szüksége van most a ha
zának.
— Mint a fűszál a mezőn, annyi hős terem most hazánk
ban. Nem is fájna nekem, hogy meg kell halnom ; leróttam köte
lességemet, csak az bánt, hogy el se búcsúzhatom az én kedves
menyasszonyomtól.
— Hol lakik, hogy hívják, tüstént értesíteni fogom őt, — fe
lelte a ház úrnője.
— Ne fáradjon asszonyom, ő nagyon messze lakik, mire a
levél odaér, az én lelkem már rég elköltözött innen.
*— Mondja meg legalább a nevét, hadd értesítsem őt.
— Nem, asszonyom, ezt nem mondom meg.
— De miért őrnagy ur?
— Mert nem akarok szegénynek fájdalmat okozni. Minél
később tudja meg, hogy elestem, annál tovább tart szivében a bol
dogság.
— Igaza van, — felelte szomorúan a háziasszony.
— Hadd álmodjon, hadd szője tovább a boldog szerelem
álmait. Most az ő lelke tündérkertben jár, miért törné le az a
gyászos levél a szárnyait, miért tapodná össze e kert virágait.
Eljön az az idő úgyis, amikor siratni és keresni fog engem, de
még akkor is erőt ad neki szenvedéseiben az az édes remény,
hogy hátha nem vesztem el s ő még megtalálhat.
A háziasszony hangos zokogásra fakadt.
— Ne sírjon, asszonyom, a könyek engem már meg nem
menthetnek. De ha menyasszonyom egykor majd megtalálja
síromat, kérem, mondja el neki, hogy utolsó sóhajom is az ő
neve volt.
Nemsokára ezután utolsókat hörgött az összevagdalt hős s
eme fájdalmas sóhajtással szállt ki belőle a lélek :
— Ilonkám, drága jó Ilonkám ! . . .
Az elvérzett hőst másnap katonai pompával temették el a
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körmöcbányai temetőben. Tavaszszal virággal borították, ősztől
fogva pedig télen-nyáron mindig friss koszorú volt rajta. Senki se
tudta, ki teszi a hős sirhalmára a koszorúkat.
Egy évvel azonban a nagy nemzeti tragédia után egy mély
gyászba öltözött, fiatal nő jelent meg Lehoczki korcsmárosnál.
Szemei ki voltak sírva, arca pedig olyan halovány volt,
mintha a teritőről kelt volna föl.
— Úgy hallottam, hogy Kemnitzer őrnagyot legelőször az
önök házába hozták,-*— szólalt meg a bánatos fiatal hölgy ezüstcsengetyü hangján.
— Igen, én hoztam be a házunkba a biró fiával — felelte a
korcsmáros fia.
— Köszönöm önnek, nagyon köszönöm, hogy ilyen jó szív
vel volt a boldogult hős iránt.
— Mi vagdaltuk le róla a véres attilát és ingujjat, de itt nem
volt orvos, azért Körmöcre vittük.
— Áldja meg önöket a jó Isten érte — felelte a hölgy és
könyek folytak végig hófehér arcán.
— Még most is megvan talán ingujjának az egyik darabja
— folytatta a korcsmáros fia.
A fiatal nő megrendült s egész testében összevonaglott. Fejét
felkapta, mint aki váratlanul valami kedves hangot hall.
— Megvan ? Igazán megvan ? — kiáltá örömében fölsikoltva
és megragadva az ifjú kezét.
— Azt hiszem, hogy meglesz az ablakfülkében — válaszolta
a korcsmáros fia.
— Hol, melyik fülkében, mutassa meg nekem — szólt esdek
lőn az ismeretlen hölgy.
Az ifjú az ajtó melletti kis ablakhoz lépett s annak limlomját leszórta a földre. Azután egy összezsugorodott véres rongyot
kapott fel onnan.
— Megvan —- mondá sugárzó arccal — ez volt az őrnagy
ingének az ujja.
A hölgy kezébe kapta, hosszan nézegette az összeszáradt
rongyot, amelyén téglaszínűvé fakultak a nagy, sötétpiros vér
foltok.
Azután roskadó térdekkel támolygott egy gyékényfonatu
székhez.
Szinte roskadozva dűlt rá s azt a drága rongyot előbb a
szivéhez, azután az ajkához szorította.
Majd heves zokogásra fakadt s könyei patakként omlottak.
— Oh szegény Károlyom — rebegte elhalóan, amint azt a
véres rongydarabot simogatta, ölelgette.
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Sokáig sirt keservesen, mig az ifjú néma részvéttel állót*
előtte. Sejtette, hogy menyasszonya, vagy a húga lehet az elvér"
zett hősnek.
A hölgy végre felállt s egy aranyat adott emlékül az
ifjúnak.
— Köszönöm, hogy e drága emléket megmentette — hálál
kodott az ifjú hölgy s azzal keblére rejtette azt a drága
rongyot.
Ezután még néhány évig télen-nyáron friss koszorú borította
a hős honvédtiszt jeltelen sírját. Hanem egyszerre csak elmaradtak
a koszorúk. Talán azért, mert valahol az országban temetőbe
kisértek egy megtört szivü menyasszonyt.
De a város közönsége folytatta az ő kegyeletes tettét. Minden
évben megkoszorúzta a honvédőrnagy sírját s nemrég emléket is
állított neki, hogy aki oly hősiesen halt meg a hazáért, annak
neve tovább éljen a hazafias szivek kegyeletében.

Thurzó György fiai.
KRÚDY GYULA.

Egy mély völgykatlanban, a zordon Zogor hegy lábá
nál áll még ma is csonka tornyaival, bedőlt kerítésével a
Thurzók egykori várkastélya. A hatalmas kastély üres ab
lakaival ugy bámul a Vágra, mint a világtalan ember.
A kastélyban a varjakon, baglyokon kivid senki se lakik.
Valamikor itt vig élet volt. Thurzó György, a felvidék
egyik leghatalmasabb ura mulatozott itt a családjával.
Fegyveres cselédek jártak a várudvaron és az erdők csend
jét vig vadászok kiáltozása verte fel. Nemcsak a házigazda
m ulattatta a vendégeket, hanem két fia is: Gyurka és Kál
mán. A két fiú még alig cseperedett föl, már a fegyverrel
ugy tudott bánni, mint akármelyik felnőtt. Hátas lovuk volt
és sólymuk. De még másban is utánozták az édes apjukat.
Az édes apjuknak volt fegyveres serege, volt nekik is.
A falubeli gyerekekből szerveztek hadsereget. Az igaz, hogy
csak fakardja volt ennek a hadseregnek, de épen ugy kato
náskodtak, mintha igazi harcosok lettek volna.
Ha a vár kisebbik tornyán meglebbent a fehér-kék
zászló, akkor a falusi fiuk mind a várudvarra gyülekeztek.
Moholai bácsi, az öreg kulcsár kiosztotta közöttük a fegy
vereket, ruhákat. Egyszeriben olyan kis hadsereg támadt
az inges, gatyás tót gyerekek helyén, hogy még maga
Thurzó György uram is jókedvűen jegyezte meg:
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— Derék kis katonák. Maholnap m ár ráteremnek az
igazi fegyver viselésére.
Amig a Thurzó várkastélya udvarán igy mulatoztak
a gyerekek, messze, körül az országban nagy dolgok tör
téntek.
Rákóczi Ferenc a Beszkiden kibontotta a szabadság
zászlaját és a magyarok, fegyverforgató urak gyülekeztek
a kibontott zászló alá. Olyan varázslatos egy zászló volt az,
hogy még olt is látták, ahol nem volt: az egész ország fölött
lebegett az a lobogó, a leikével látta lengését minden
magyar.
Thurzó Györgyöt is fölkereste egy napon Rákóczi kö
vete, aki senki más nem volt, mint Jávorka uram, a diák.
Thurzó elgondolkozva hallgatta a követ beszédét, aztán
szomorúan jegyezte meg:
— Elmennék, hogyne mennék, csak azt nem tudom,
hogy kire hízzam addig a váramat, amig oda leszek.
Jávorka odalépett az ablakhoz:
— Hát azokra ni, akik odalenn sorakoznak az udva
ron épen.
— Bohóság. Hisz azok még gyermekek.
Jávorka csóválta a fejét:
— Csak addig, mig fakard van a kezükben. Ha rá
kerül a sor, igazi férfiúk lesznek egyszerre.
Thurzónak elborult a homloka:
— A tulajdon két kis fiam a gyermekcsapat vezére.
Gyurka tizenkét esztendős, Kálmán tizennégy. Mit tudná
nak ők csinálni, ha igazi ellenség csapna le a váramra?
— Azt csak bízza rájuk, nagy jó uram, — felelt
Jávorka.
Lementek az udvarra. Amint Jávorkát közeledni lát
ták, a két Thurzó fiú előre futott. Kálmán kezdte:
— Hallottuk, mi járatban van, Jávorka uram. Vigyen
el minket is Rákóczihoz. Itt van a seregünk is.
Thurzó szelíden barackot nyomott a Kálmán l'ejebubjára.
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— Hát akkor itthon ki vigyázz a várra, ha mindnyá
jan elmegyünk? Ki lesz édes anyátok mellett? Talán hizonv
egyedül hagyjam őt idehaza?
Kálmán lesütötte a fejét:
Igaz biz az! Valakinek itthon is kell maradni.
Jávorka diák búcsúzott:
— No hát én megyek, nagy jó uram. Engem a dol
gom ugvis ehhez a vidékhez köt. Én itt toborzom Rákóczi
hadát. ígérem, hogy megnézem hébe-korba, hogy mint
viselik magukat a fiuk.
— Jó lesz biz az. Nyugodtabb is leszek akkor, — szólt
Thurzó György.
Másnapra virradóra megszólaltak a harsonák: Thurzó
György hadba szállt. Egész kis hadsereg telt ki a cselédei
ből, vitézeiből. Csörögtek a fegyverek, kényesen lépkedtek
a paripák, a bástya ormán megdördültek az ágyuk, hirdet
vén az egész vidéknek, hogy Thurzó György elindult vitézei
vel Rákóczi zászlója alá. A falubeli tótok is mind elmentek.
Csak a nagyon öreg emberek meg az asszonyok m aradtak
otthon. Néhány öreg vitéz m aradt őrnek a kastélyban, aki
már nem indulhatott messzi útra.
De hát ott m aradt a kis hadsereg is. Most m ár minden
nap összegyülekeztek a várudvaron a környékbeli fiuk és
ugyancsak csattogott kezükben a fakard és kiabáltak, bir
kóztak, csatáztak. Thurzóné az ablakból gyönyörködve
nézte daliás fiai játékát.
Már hónapok óta oda volt Thurzó György. Csak a Ilire
érkezett haza győzelmes csatáinak, vitézi cselekedeteinek.
Rákóczi zászlója mindenütt diadalmasan lobogott.
Egyszer késő este egy vándorember kért bebocsáttatást a kastélyba azzal, hogy nagyon fontos híreket akar
mondani. A vándort a kastély úrnője elé vezették, aki fiai
társaságában hallgatta meg a hireket.
.Azok a hirek csöppet se voltak kellemesek. A ván
dor pedig azt beszélte, hogy labanc-csapat portyázik
a környéken és még ma vagy holnap bizonyosan meg-
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támadják a Thurzó-kastélyt is, amelyről tudnivaló, hogy
nincs benne fegyveres katonaság.
— Dehogy is nincs, — szólt közbe Thurzó Kálmán. —
Hát a mi hadseregünk, az semmi? Nyomban itt lesznek
a mi vitézeink, csak süsse el a bástyán a mozsarat, Moholai
bácsi. Tudják m ár azok, hogy mi a kötelességük.
A vén kulcsár se sokáig gondolkozott. Nagyot pukkant
a mozsár a bástyán, hangját százszorosán visszhangozták
a hegyek. A köves utón nemsokára hallatszott ám a kis
hadsereg dobogása. Futólépésben mentek a fiuk. De követ
ték ám az asszonyok és öregek is a faluból, mert megsejditették, hogy veszedelem van.
— Hát, édes anyám, — mondta most Kálmán, felöltvén vitézi ruháját, melyet édes apjától születése napján
kapott — mostantól kezdve én leszek a várkapitány.
— Menj, te gyermek, — fedte szelíden Thurzóné a fiát.
— De bizony komoly dolog ez, édes anyám. Legelsőbben is kiadom a parancsot Moholai uramnak, hogy zárja be
a kapukat s többé ide senkit be ne eresszen. De ki sem!
A vén kulcsár csoszogva sietett végrehajtani a pa
rancsot.
Aztán lement Thurzó Kálmán a várudvarra az ő kis
seregéhez.
— Fiuk, itt az idő, hogy megmutassuk, mit tudunk.
Mindenki igazi fegyvert kap a kezébe. Van elég kardunk a
kamrában. Moholai uram mindenkinek ád. Ellenség köze
ledik a várhoz. Nekünk kell megvédeni azt.
A kis hadsereg lelkesedését ki tudná leírni, amikor
a vén kulcsár mindegyiknek igazi kardot kötött az oldalára,
de még puskát is kaptak azok, akik vele bánni tudtak.
Puskapor, golyó volt elég a pincében. Thurzó Gyuri néhány
fiúval az ágyukhoz értett. Két kerekes ágyú volt a bástyán.
Hamarosan megtöltötték azt. Úgy ment minden, mint a
karikacsapás. Az a néhány várőrző cseléd csak útban volt.
Kálmánka rájok is kiáltott:
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— Ne lábatlankodjanak itt kendtek! Inkább főzzenek
gulyást a katonáknak. Aztán jó legyen ám!
Éjféltájban a holdvilágos éjben felbukkant egyszerre
a labanc-csapat. Volt vagy száz főnyi lovas. Amolyan zsák
mányoló had volt, amely mindenfelé elárasztotta az orszá
got. Mentek szép csendesen a vár felé. Szalmacsomó volt
a lovak patkójára kötve, hogy dobogásukkal föl ne ébreszszék a vár lakosait.
De hiszen ébren volta' azok.
Thurzó Gyuri a bástya tetején kivette a lüzesvégü
drótot a szenes serpenyőből, aztán odanyomta azt az ágyú
gyujtólyukához. Füst, láng csapott föl a sötét bástyán, nyo
mába akkora dördiilés, hogy megrázkódtak belé a hegyek.
A labanc-csapat pedig egyszeriben százfelé futott. A kapi
tányuk alig tudta őkel visszakiabálni:
— Hová futtok, ti bolondok! Hiszen csak tacskó gye
rekek vannak odabenn! A félfogamra kevés valamennyi.
Hanem ekkor megszólal a mások ágyú is. A kapitány
is kezdte belátni, hogy ez m ár nem tréfadolog. Bevonult
a közeli erdőségbe, ott kipányvázták a lovakat és tanakod
tak, hogy mit csináljanak.
A labancok addig tanakodtak az erdőben, amig szépen
megvirradt. Akkor követet küldtek a várba. Semmi egyebet
nem akart a követ, mint azt, hogy adják meg magukat,
mert ha le nem teszik a fegyvert, senkinek nem kegyel
meznek.
Thurzó Kálmán csak hallgatta a követ szavait, aztán
rászólt Moholai uramra:
— Van itt nekünk egy vizhordó szamarunk. Vezessék
csak elő azt a csacsit.
Moholai uram nem tudta felfogni, hogy mit akarhat
Kálmán a csacsival. Ám tegnap óta megszokta az engedel
mességet. Elővezette a csacsit.
Kálmán pedig nem akar semmi egyebet, mint azt,
hogy a követet kössék föl a szamár hátára. Csakhogy háttal
a csacsi feje felé. Aztán úgy küldték vissza a labancokhoz.
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Éktelen dühre gerjedt a labnnckapitány.
— No, megálljaink, fölperzsellek benneteket! — kiál
totta — öklével fenyegetve a várat.
Aztán egész késő délutánig hordatta katonáival a
fenyőfa szálakat, rőzséket a vár alá. Estefelé akkora
máglya lett ott, hogy három olyan várat is felgyújtott volna.
— Fiuk, haj van! — mondta Thurzó Kálmán a kis
hadseregnek. — Ha ezek a labancok beváltják fenyegetésü
ket, valamennyien itt sülünk meg. De meg aztán leég a vár
is, amit édes apám rám bízott. Már most tanakodjunk azon,
hogy mit tégy fink?
Megszólalt ám erre Thurzó Gyurka:
— Hallottam én édes apámtól, Szigetvár hős védőjé
ről, gróf Zrinvi Miklósról. A török ostromolta a várat és
mikor azt Zrínyi m ár tovább nem tarthatta, kirohant vi
tézeivel. Rohanjunk ki mi is. Aztán lássuk, ki az erősebb?
Mi-e vagy az ellenség?
A kis hadsereg nagy lelkesedéssel elfogadta a tervet. '
— ‘Aki fél, az maradjon, — mondta Kálmán.
De senkise félt.
— Húzzátok ki a kardot, aztán előre ! A hősök a
mennyországba jutnak. Van ott m ár sok magyar. Ti is oda
juttok, fiaim.
Aki pedig ezt mondta, senki más nem volt, mini a teg
napi vándor. Csakhogy a poros, kopott gunva helyett ra
gyogó kuruc öltözet volt rajta. Jávorka volt, a diák.
Hej, megörültek a gyerekek a diáknak.
— Most m ár biztosan győzünk. Velünk van Jávorka,
— kiáltották lelkesen.
A diák mosolygott:
— De egyébért is. Az erdőszélről tárogató hangokat
sodor felém a szél. Az én jó kuruc vitézeim jönnek ott. Most
majd két oldalról rohanjuk meg az ellenséget. Hát előre,
fiaim! Éljen a szabadság!
Az öreg Moholai uram kitárta a várkapukat. A kis
hadsereg kivont karddal rohant ki az ámuló labancokra.
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Ebben a pillanatban a labancok mögött felharsant a
tárogató lelkesítő hangja. Mint a szélvész, nyargalt előre a
kuruc-csapat.
Nem telt bele annyi idő, mint azl elmesélem, hirehamva se volt a labancnak. Mert a labanc mindig nagyon
gyorsan tudott futni a kuruc elől.
Felszabadult a Thurzó várkastélya. Estére már a bás
tyán szólt a kuruc vitézek tárogatója és ropták hozzá a
daliás táncot. Thurzóné sirva ölelte keblére két vitéz fiát.
Sirt, nevetett és csókolgatta az arcukat.
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