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GARIBALDI 

Hogy is szól csak a legenda ? 1860-ban 
május 6-án a quartoi öbölben ezer szedett-
vedett ember szedett-vedett fegyverzettel ha-
hóra ül, Marsalánál kiköt, a szárazföldön meg-
indul, mint a hógomolya a bércről. A hó-
gomolya, mely hógörgeteggé válik, hogy 
aztán mint hólavina útjából mindent elseper-
jen mindaddig, amíg célhoz ér . . . Ezer em-
ber, — élén egy egyszerű vezetővel, ki ren-
desen a föld túrásából él, — pár hét alatt 
összetöri a zsarnokság pár évszázados bilin-
cseit, megteremti az olasz szabadsággal az 
olasz nemzet egységét és messze egész 
Európára világító lángot gyújt a szabadság-
szerető népefenek, hogy virradni fog minde-
nütt. Virradni fog, mert a szabadságszeretet 
ösztöne örök, virradni fog, mert más helyt is 
megteremhet a marsalai ezer és virradni fog, 
mert a világszabadságharc vezérének lába 
alatt megdobbant a föld, a megdobbant 
anyaföld lázas forrósága pedig milliók és 



milliók szivét dobbantotta meg, milliók és 
milliók szivében a zsarnokság széttörésének, 
a szabadság kiküzdésének vágya, reménye, 
követelő akarata ég! Virradni fog, mert e 
vágynak, e reménynek, e követelő akaratnak 
m'ár neve is van és ez a név Garibaldi! 

Garibaldi!... Ott a régi nemesi kúriák 
ambitusain gondterhes arcokkal suttogva be-
széltek rólad apáink, a magyar szabadság-
harc félistenei. — Emlékszem jól,— Kossuth-
ról is beszéltek. Valami mély, valami nehéz, 
valami rejtelmes, mégis valami bűbájos be-
szélgetés volt ez. Az én gyermeklelkemben 
csak az maradt belőle, hogy ez a két nagy-
nevű történelmi alak, Garibaldi és Kossuth 
él valahol és .érettünk él. Az én gyermek-
lelkemben csak az maradt belőle, hogy ez a 
két fényes emlékezet nem a múlté csak, de 
még jövő építhető reá. Talán e jövőt a mi 
eljövendő nemzedékünk építi fel ? És amikor 
elnémult a beszélgetés s előbb csak halkan, 
majd mind tüzesebben zengett fel a dal, 
magam is utána énekeltem gyermek-szívem 
teljes melegével, szinte öntudatlanul: 

Evviva la patria  / 
Evviva la glória! 
Evviva Garibaldi! 
Coi suoi soldati! 



Emlékszem jól, miként tüzültek ki apáink 
arcai e dallamtól, dalolás közben miként 
pergett alá egyik-másiknak könnye ősz sza-
kállára. Valami édes titkos, fájó érzés uralta 
gyermeklelkemet, valami büszke határozott-
ság uralma terjedt mind jobban el az öregek 
arcain. A mult emlékezete, a jövő reménye, 
elfojtott keservek, eltakart, elsiratott gyászok, 
széttördelt ábrándok visszasugárzása volt ez 
egy újabb, egy merészebb reménységre, mi-
ről akkor még csak suttogni lehetett. Egy 
letiport nemzet mind hatalmasabb szívdob-
banása volt ez, egy még névtelen, egy még 
alaktalan vágy, egy elolthatatlan törekvés, 
talán valami magyar marsalai ezer, talán 
valami magyar Garibaldi után?! 

Garibaldi! Egy más, de tőlünk sohasem 
idegen nemzetnek hőse így lettél mienk is, 
mert a mi lelkünknek nem voltál,'nem lehet-
tél idegen soha, az azonos törekvésnek, egy-
azon érzelemvilágnak tüzoszlopa te, nemzeti 
hősünk voltál nekünk is a reménytelenség, a 
csüggedés korában, a mi lelkünkben is fenn-
tartottad a reménységnek fényét, a bizalom-
nak melegét! A te ragyogó példád, az erős 
akaratnak az eredményekben e glorifikálása, 
minket sem engedett elcsüggedni. Lábaidnál 



összetördelt rabbilincsek mutatták, hogy szét-
tördelhető minden rabbillincs s a zászlód 
alatt egyesített s naggyá lett olasz nemzet 
példájával mutattad, hogy a szabadság sze-
retete széttörheti még a kishitüséggel ma-
gunk, vagy erőszakkal mások által reánk 
rakott rabbilincseket is, megteremtheti még 
a magyar nemzeti szabadsággal a magyar 
nemzetegységet is. 

Garibaldi! Ott voltál és ott vagy nép-
dalainkban, népdalainkkal ott voltál és ott 
vagy lelkünkben kitörülhetlenül. Az előttünk 
élt nemzedék Garibaldistái a te katonáid s 
veled együtt az emberi szabadságnak vérke-
resztséggel szentelt apostolai lelkünkbe vés-
ték nevedet, emlékezetedet. Az emberi nagy-
ságot, kit a hír, szerencse, dicsőség meg-
tántorítani nem tudott soha, az emberi nagy-
ságot, kinek egyszerűségét királyok ajándékai 
felérni nem tudták soha, az emberi nagysá-
got, ki hivatása betöltésétől eltántorodni pil-
lanatra sem tudott soha. Ezt az emberi 
nagyságot nem egyes nemzet, nem egyes 
korszak, nem is egyes nemzetnek és kor-
szaknak dicsőséges eredménye emeli ki, de 
az ilyen nagyság teremt meg korszakokat és 
emel ki nemzeteket. Az olaszok Dante]a, az 



olaszok Michelangeloja, az olaszok Paga-
ninije, Verdi\e  mind mind az egész világé; 
de az olaszok Garibaldija világhíre mellett 
csak a szabadságért sokat szenvedett, csak 
a szabadságért mindig halálra kész nemze-
teké igazán. Garibaldi a mienk! . . .'Mintha 
ereiben turáni vér folyna, a turáni faj hódító 
erejével és stoikusan nyugodt, fenséges egy-
szerűségével. Garibaldi a mienk, két egész 
nemzedéknek Garibaldi-kultuszával. A föld-
nek azt a szívdobbanását, mikor most 50 
éve Garibaldit először fölvetette, az olaszok 
után mi magyarok értettük meg s éreztük át 
leghevesebben. A mi, a magyarok vére om-
lott legönzetlenebbűl Garibaldi csatáiban a 
szabadságért s ha az ő dicsősége nem is 
lett a mi nemzeti dicsőségünk, a Garibaldi-
kultusz szerzett már és jöhet idő, hogy sze-
rez még nemzetünknek dicsőséget. Ápolnunk 
kell hűségesen ezt az atyáinktól öröklött Ga-
ribaldi-kultuszt, át kell hagynunk gyerme-
keinkre, át kell hagynunk, mert azonos a 
Rákóczi-, a Kossuth-kultusszal, mert azonos 
a magyar nemzeti függetlenséggel, a magyar 
szabadsággal! . . . 

Dózsa Endre 



Garibaldi. 
Hagy idők emléke lelkemet megszállja . . . 
Ceigázott népek szabadságcsatája 
?él évszáz ködéből fényesen rám ragyog. 
Fíem meddő tusázás — fényes diadalok! 

Bánat éjszakáján, börtönben születtem, 
Csak jaj, csak síralom fakadt bús szivek-
nem csitítja semmi a gyászos sirámot, [ben. 
(Tlég a reménység is messze, tova szállott. 

Ris gyermekül vittek tudás kútfejéhez, 
Füstös romok közé, hol a rög is vérez, 
fltkot sí minden kő bitorra, latorra, 
Üszkét, gyilkát aki orvul ide hozta. 

5 egyszerre pirkadni kezd a hosszú éjjel, 
Denevérfalkái rebbenének széjjel. 
Rózsaszínű hajnal dereng a kék egen, 
Uj remény, új hit kél a zsibbadt lelkeken. 

Odakünn, odakünn, szép Olaszországban, 
nem vérezik a kéz rozsdás szolgaláncban. 
Ceverte a béklyót, fényes kardot forgat, 
Felbúg a harcikürt, diadalt harsogtat. 



Dicső Garibaldi viszi diadalra, 
foglalják tetteit szózatos szép dalba. 
Szájról-szájra szállong csodavitézsége, 
hogy aki csak hallja, menten megigézze. 

Ifjú, meleg szívek megdöbbentek rája: 
Ceszek Garibaldi fia, katonája ! 
5 járatlan utakon, veszedelmek között, 
Deli sok szép fiu zászlójához szökött. 

Elrongyollott könyvek kézről-kézre jártak, 
Olvastuk életét csaták táltosának. 
CT)inden kunyhó falán ott függött a képe, 
(Dég a hitetlen is imádkozott érte. 

És jöttek a hírek, (zsandár, kém hiába!) 
5 ragyogott a rabok halovány orcája: 
Győzelmes csatáik' ha künn megharcolják, 
Jönnek hozzád, készülj, te szép magyar-

ország! 
Égett szivünk forró, lobogó tűzlángban. 
Veresingesekhez, oh, én is úgy vágytam I 
Ha nagyobb lehetnék, oh bárcsak tíz évvel! 
De nem vesztegelnék, oda osonnék el. 
(Dég mo6t is érzem e bűvös melegséget, 
flz emlékezetnek verőfénye éget. 
5 a nagy hőst, nagy embert, esteli órámon, 
fDég jobban szeretem, kulcsolt kézzel áldom. 

Versényi György 



GARIBALDI MOST ÖTVEN ÉVE 

Ott az aranykalászt ringató, nagy róna-
ságon az én szülővárosomat minden javaival 
megáldotta a jó Isten. Édes anyánk olyan 
kenyeret sütött, amilyennél jobbat sehol a 
kerek világon nem ettek. Búfelejtő tüzes bor-
ral kínálgattuk a vendégeket, mikor esténként 
összegyűltek nálunk politizálni, búsulni. (Sok-
szor láttam könnyet a szemökben.) 

De mégis volt a városnak két nagy 
fogyatékossága: nem volt tengere, nem vol-
tak hóval borított hegyei. Segítettünk mi, 
gyermekek, ezen a bajon is. Minthogy a 
Maros nem igen esett a kezünk ügyébe, ki-
neveztük tengernek az Orosz-temető árkát, 
bár több volt benne a béka mint a víz. A 
szőlőskertek alatt meg gubbaszkodött egy ök-
lömnyi domb, akkora lehetett, mint a kolozs-
vári fásberek Csigadombja. így tavasz elején 
pongyola pitypang lepte be az oldalát. Ki 
tudja, melyik hun vagy avar vezér sírja lehe-
tett. Ott tartottuk a hadgyakorlatokat. Jóso-



káig Araráthegyének hívtuk, de egyszer 
Kántor Pista III. elemista bajtársunk indítvá-
nyára átengedtük az örményeknek azt a di-
csőséget, hogy Nóé bárkája őnáluk akadt 
légyen meg először az özönvíz után, és attól-
fogva „Garibaldi-halma" lett a neve. 

Hejh, sokszor megvertük ott az osztrá-
kot, meg a Bourbonokat! Vagyis azokat a 
cigánypurdékat, akiket egypár piculáért vagy 
egy marék pipadohányért besoroztunk ellen-
ségnek. Mert mindenki veresinges akart lenni. 
Kántor Pistának volt a leghosszabb szőke 
haja, a legszebb kék szeme, ő volt köztünk 
a legjobb úszó, a legjobb lovas, a legmar-
kosabb legény, tehát magától értetődött, hogy 
őt választottuk meg Garibaldinak, a veres-
ingesek fővezérének. Győzött is ő mindig. 
Nem volt rá eset, hogy ne az ellenség húzta 
volna a rövidebbet. Nem is fogta Kántor 
Pistát a golyó; de nem fogta volna még 
akkor sem, ha nem bodzafából lett volna a 
puskánk. 

Egy ragyogó májusi napon nem kellett 
iskolába menni, mert a tanító úr házasodott, 
akkor harmadszor. Addig csak hat gyermeke 
volt, de az országnak sok katona kellett: 
vártuk Garibaldit. Javában folyt a lissai ten-



geri csata. Tegethoff admirális hajóiba akkora 
lékeket lőttünk, hogy menthetetlenül el kellett 
sülyedniök. Félig-meddig már ki is reparál-
tuk az olaszok veszteségét, amikor hirtelen 
megrontották a játékunkat. Honnan, honnan 
nem, oda hajtotta a förgeteg Patkós Bálint 
mészárost, kiszolgált osztrák obsitos káplárt. 
Az egész utcánkban neki volt a legmérge-
sebb bajusza; azért nézett ki olyan mérges-
nek, mert 59-ben Magentánál valamelyik 
olasz baka szuronya véletlenül nekiakadt az 
ábrázatának s akkora barázdát szántott rajta, 
hogy örök emléket hagyott a nyoma. 

Letörött a bécsi torony gombja, 
Ihatnék a Garibaldi lova. 
Magyar kis lány, meríts neki vizet, 
Garibaldi a csatába *iet. 

Alig érünk a nóta végére, ránk kiált az 
osztrák obsitos: 

— Már megint az én kaszálómon gázol-
tok? Hát aztán tudjátok-e, tacskók, hogy ki 
volt az a Garibaldi? 

— De tudjuk ám, vágta vissza neki 
Kántor Pista. (Kár, hogy ez a gyerek faze-
kas-inas lett. Milyen nagy „országháborító" 
lehetett volna belőle !) Már hogy Garibaldi 
ki volt? Mészáros volt az is, mint kend, 



csakhogy nem ökröket taglózott le, hanem 
osztrákot meg Bourbont. 

— Sok bűne van annak, hékás! 
— Egy bűnéről én is tudok. Az a bűne, 

hogy nem magyarnak született. De majd 
segítünk mi ezen a bűnén is: megválasztjuk 
Csanád vármegye vicispánjának. Akkor aztán 
mindjárt magyar lesz belőle . . . 

Most ötven éve! Akkor ragyogott rá 
legszebben a kék, olasz égbolt s a hadi-
szerencse ; akkor mosolyogtak rá a legszeb-
ben a szép olasz asszonyok. Beteljesült 
Petőfi jóslata. 

A sóhajokból égi háború 
Lett s láncok helyett most kardok csörgenek, 
S halvány narancs helyett a déli fák 
Piros vérrózsákkal lesznek tele. 
A te dicső katonáid ők, 
Segítsd őket, szabadság Istene! 

Most ötven éve indult hódító-útjára a 
lelkes kis csapattal, köztük négy magyar 
vitézzel. Ott volt Türr,  akkor még ezredes, 
aki először lépett Szicília földjére s lett Ná-
poly kormányzója, a vezérnek jobb keze. Ott 
volt Ttiköry  ezredes, aki Palermo ostrománál 

/hősi halált halt. A temetésén még azok a 
sebesültek is ott voltak, akik a kórházból 



kimehettek. Tíirr, „ez a vasba vésett alak, 
aki soha nem szokta mutatni a fájdalmát", 
— ő vezette a halottas menetet. Amerre el-
haladtak, a nők letérdelve virágokat szórtak 
az erkélyekről a koporsóra és a hősökre, 
akik elhunyt bajtársukat kisérték az utolsó 
útra. Ott volt egy Goldberg Antal nevü tize-
des, akit a „marsalai ezer"-ről összeállított 
hivatalos névsor pesti születésűnek mond. 
A negyedik magyar vitéz nevét — talán toll-
hibából — Sacchy Lajosnak szedték ki; az 
apját Ferdinándnak hívták; az egyik jegy-
zékben úgy van feltüntetve, hogy Magyar-
országon Edimburgoban! (talán Oedenburg-
ban, Sopronban) született. Alighanem Sághy 
volt. 

Ez a sors vár a „névtelen" hősökre . . . 
Később folyvást többen csatlakoztak a 

kis csapathoz s egész légiókat képeztek áz 
olaszok szabadságáért küzdeni vágyó külföl-
diek is, első sorban a magyarok, akik a 
Garibaldi seregében 1860-ban szolgáló 24 
ezer idegen önkéntes közt körülbelől négy-
száznegyvenen voltak. A Türr nevét viselő 
XV-ik hadtest történetéről megírt könyvében 
ennyi magyar garibaldistát mutat ki Pecorini-
Manzoni, a vezér táborkari századosa. 



Garibaldi elragadtatással emlékezik meg 
magyar vitézeinek hősies magatartásáról. 
Emlékirataiban különösen Türr,  Tüköry, 
Éber, Dunyov és Eberhardt neve fordul elő. 
Hazánkról mindig az őszinte szeretet és ro-
konszenv hangján szól. A mi honfiaink közül 
előkelő szerep jutott még ki Mogyoródy 
Adolf ezredesnek, aki az október 1-én vívott 
volturnoi csatában a 40,000 főnyi Bourbon-
sereget háromszáz emberével megszalasztotta. 
Garibaldi kezeírásával ismerünk egy levelet, 
amelyben Mogyoródyról és vitézeiről ezt 
mondja: „Ezeket a hősöket Mogyoródy a 
szemem előtt bámulatos hidegvérrel és ret-
tenthetetlenséggel vezette szuronyrohamra. 
Fényesen járult hozzá ehhez a győzelemhez 
és magatartásuk egyforma volt e szerencsés 
hadjáratnak mindazon harcaiban, amelyekben 
részt vettek. Ennek a bátor és nagyérdemű 
tisztnek hazám nevében nagyrabecsülésem és 
hálám bizonyságával tartozom." 

Teleki  Sándor ezredes, Kossuth Lajos 
kormánybiztosa, az erdélyi hadsereg volt 
felügyelője, aki alig tudta kikerülni az aradi 
Golgotát s a császári haditörvényszéknek 
meg kellett elégednie azzal, hogy „in effigie" 
akasztassa fel, — szintén kedves katonája 



és jó barátja volt a vezérnek. Fia, László 
gróf kolozsvári vendégszerető házában sok 
becses ereklyét őriz atyja hagyatékából. Nála 
láttuk a többek közt azt a remek olajfestésü 
képet, amelyet Pagliano Eleuterio festett, az 
országosan elismert művész, Garibaldinak 
szintén katonája. Ez a kép három lovast 
ábrázol : közbül Garibaldi, mellelte Türr 
tábornok és Teleki Sándor ezredes. 

A szerencsétlen kimenetelű aspromontei 
csatában, amint tudjuk, — a vezér megse-
besült. A saját kormánya lövetett rá. Sok 
csatában kapott sebet, de egyik sem fájt úgy, 
mint az az ötödfél centiméter mély seb, ame-
lyet akkor ütött egy goiyó a balcombjába. 
Azt a mankót, amelyen akkor járt, később 
Teleki kérte el tőle emlékül, aki azt mindig 
kegyelettel őrizte, de halála után nyoma ve-
szett. Ott láttuk azt a vadászati engedélyt is, 
amelyet a vezér Teleki részére sajátkezű alá-
írásával s a magyar légió pecsétjével állított 
ki a casertai vadászterületre, 1860. október 
8-iki kelettel. 

Casertában október 16-án mondotta a 
szemlén összegyűlt katonaság előtt: „Most 
nincs egyéb hátra, mint hogy egypár dicsérő 
szót mondjak a derék magyaroknak, akik 



többször ontottak vért a mi csatamezőinken 
Olaszország szabadságáért. Dicséret illet meg 
benneteket, Magyarország vitéz fiai! Köszö-
nöm nemzetem nevében. Nemcsak szóbeli 
hálával tartozunk nektek, hanem kötelessé-
günknek is tartjuk, hogy ügyeteket a magun-
kévá tegyük s a magunkévá is fogjuk tenni \u 

Türr és Teleki a hősnek mindvégig 
bizalmas barátai voltak. Nem csak a csata-
mezőn találkoztak, hanem Caprera szigetén 
is többször fölkeresték a „remetét", aki ott 
kapálgatta sovány földecskéjét! Ők legjobban 
bepillanthattak a nagy lélekbe, amely olyan 
tiszta volt, mint egy kis gyermeké. Színről-
szinre láthatták a Krisztusi arcot; csodálhat-
ták a két világrész hősének nemes egyszerű-
ségét, a szabadságért való rajongását,' azt a 
véghetetlen szeretetet, amely minden népet 
szabadnak és boldognak akart látni. Az ő 
rövid leírásaikból, amelyeket itt közzéteszünk, 
— fogalmat alkothatunk erről a tüneményes 
alakról, egy rég letűnt legendás korszak 
utolsó lovagjáról. Amikor összeesküdött ellene 
a politika s rálövétett a saját kormánya, ő 
azért csak halad tovább a maga útján s ad-
dig nem teszi le a kardot, míg le nem tör-
deli milliók lábáról a rabbilincset. 



Egyik ütközet alkalmával rohamra ve-
zényli katonáit, de csüggedést olvas le az 
arcukról. Kardja hegyére tűzi a zászlót . . . 
előre! 

— Futó, vagy rendes lépésben menjünk-e, 
tábornok? kérdezi az egyik tisztje. 

— Győzelmi lépésben! feleli Garibaldi, 
s neki lett igaza. 

Három hónap sem telt belé, s a diktátor 
felszabadította Szicíliát a nápolyi király uralma 
alól. Már akkor föltette magában, hogy Vik-
tor Emánuelt Olaszország királyává koronáz-
tatja meg Rómában. Tehát tiz évvel akart 
elébe vágni az eseményeknek, amelyek csak 
70-ben következtek be. Nápolyra került a 
sor. A zsarnokság ellen föllázadt nép az 
egész úton Messiásként üdvözli. Nem törődik 
a király letiltó parancsával, s ezt izeni neki: 
„Engem a nép hív. Ha hívására nem hall-
gatnék, akkor elmulasztanám a kötelessége-
met és veszélyeztetném Itália egységének 
szent ügyét. Bocsásson meg, de most az 
egyszer nem engedelmeskedem Felségednek." 

És a királyi tilalom ellenére átkelt a 
messinai szoroson, 4500 önkéntesével, holott 
30 ezer Bourbon-zsoldos állott vele szemben. 
Október 1-én volt az a híres csata a Vol-



turno partján, ahol a hadjárat sorsa eldőlt s 
amelyről Garibaldi ezt mondja Emlékiratai-
ban: „Szép volt látni a magyar vitézeket, 
társaikkal az „Ezer"-rel együtt. Olyan nyu-
galommal, olyan hidegvérrel és- olyan szép 
rendben mentek a tűzbe, mintha gyakorló-
téren sétálgattak volna." Szeptember 7-ikén, 
jóformán egyedül vonult be Nápolyba, pedig 
az ellenség 45 ezer főnyi serege csak egy-
pár puskalövésnyi távolságra volt. Erről 
mondta Kossuth: „Mindez korunk történel-
mének kétségtelenül legérdekesebb s a tör-
ténelmi bölcsészeinek úgy a népekre, mint 
a kormányokra nézve egyik legtanulságosabb 
fejezetét képezi." Október 26-án találkozott 
Garibaldi Viktor Emánuellel, hogy átadja a 
felszabadított népek millióit s a zsarnokok 
összeharácsolt kincseit. 

így beszéli el egy szemtanú a találko-
zást. Lóháton ültek mindaketten. A hős le-
emelte kalapját. A király viszonozta az 
üdvözlést s jobbját nyújtva, ezt mondta 
neki : 

— Üdvözlöm, kedves Garibaldi. Hogy 
van ? 

— Jól, Felség! Hát felséged ? 
— Nagyon jól, felelte a király. 



Ekkor Garibaldi a környezethez fordulva, 
ezt kiáltotta: 

— Éljen Olaszország királya! 
Hatalmas éljenzés. Menetközben az oda 

csődült parasztok mindenütt Garibaldit élje-
nezték. Elképzelhetni, mennyire röstellte a 
dolgot. Úgy látszott, hogy a király sem a 
legkényelmesebben érezte magát és meg-
sarkantyúzta a lovát. Mikor beértek Teanóba, 
elváltak egymástól. 

Egy óra múlva már egy istálló előtt egy 
lócán ült a hős. Reggelizett. Előtte egy kis 
hordón ott volt egy darab kenyér, egy darab 
sajt és egy üveg víz. Jó étvággyal evett, mint 
rendesen. Szájához emelte az üveget, de 
hirtelen elkiáltotta magát: 

— Kellemetlen szaga van ennek a víz-
nek. Bizonyosan valami döglött kutyát vagy 
macskát dobtak ebbe a kútba. 

Az az ember, aki azelőtt egy óráyal egy 
országot adott át Viktor Emánuelnek, még 
csak egy korty tiszta vizet sem ihatott! 

Másnap hivatta a király, hogy együtt 
menjenek be Nápolyba. Leírhatatlan volt a 
nép lelkesedése. A király a királyi palotában 
szállt meg. A trónteremben fogadta a rendes 
„napraforgók" hódolatát. A terem egyik sar-



kában állott Garibaldi. Elővette a pápasze-
mét, valami levelet olvasott. Mikor végig-
olvasta, a trón felé fordult: 

— Felség, itt nekem már nincs semmi 
dolgom. Elmegyek. 

— Menjen csak, felelte a király, de el 
ne felejtse, hogy ma várom ebédre. 

Garibaldi kiment a királyi palotából és 
soha többé nem tette a lábát arra a küszöbre. 
Egyik vendéglőben vett szállást. Ott írta meg 
ezt a levelet a királynak : 

„Felség! Átadom a hatalmat tíz millió 
olasz fölött . . . Esedézem, terjessze ki magas 
pártfogását mindazokra, akik munkatársaim 
voítak Dél-Olaszország felszabadításának e 
nagy munkájában, és fogadja fel hadseregébe 
bajtársaimat, akik a haza elismerésére érde-
meket szereztek." 

A király elismerése jeléül elküldötte neki 
a Szent-Annunziata nevü legmagasabb lovag-
rend nyakláncát. Garibaldi a kezébe vette s 
olyan különösen nézett rá. Azután visszaadta 
az udvari embernek, ezzel az izenettel: 

— Vigye csak vissza a királynak ezt az 
ajándékot. Mondja meg neki, hogy köszönöm, 
de efféle csecsebecsét én nem viselek. 

November 7-ikén éjfél után két órakor 



három szekér állott meg a vendégfogadó 
előtt. Garibaldiért jöttek. Vele volt a fia, a 
veje, meg öt más kedves embere, a többi 
barátja künn várta a tengerparton. Nem 
volt sem hivatalos, sem udvari fogadtatás. 
A hős köszönt nekik, homlokon csókolta 
mindegyiket, azután felszállt a Washingtonra. 
Őmaga odaült a kormányhoz, felszedette a 
horgonyt s tiszta, érces hangon kiadta a 
parancsszót: 

— Caprerába! 
Haza ment, szegény kis szigetére, a 

zsebében egypár lírával. De vitt magával egy 
zsák babot is elültetni. 

Ez volt utolsó szava: 
— Találkozunk a római úton! 
Most ötven éve történt. Akik ma élnek, 

azok talán elhiszik még, hogy így történt. 
De már száz esztendő múlva sokan hitetlenül 
rázzák a fejőket, ha majd régi írásokban 
olvasgatnak a veresingesek legendás hőséről, 
akit hajdanában a magyar nép is remélve, 
sírva várt, hogy letörülje sűrűn omló köny-
nyeit és erős kezével kettétörje rabbilincseit. 

Régi dal, régi dal, régi dicsőségről . . . 
* * * 



Most ötven éve nem élt már Garibaldi 
felesége, a hőslelkü Anita, a hazaszeretet 
szent példányképe és vértanúja, a hős dicső-
ségének 9 éven át mindenben osztályosa. 
Dél-Amerikában ismerkedtek meg. Az első 
látásra megszerették egymást. Emlékirataiban 
Garibaldi maga elbeszéli, hogy mint történt 
meg az eljegyzés. Ágyúdörgés, golyók süvöl-
tése közben. Csak éhséget, szomjúságot, vi-
szontagságot és halált Ígérhetett neki a vő-
legény .nászajándékul. Mégis elment vele, 
megosztott minden szenvedést. Megtanult a 
puskával bánni, az ágyút elsütni, a betege-
ket ápolni s minden kényelemről lemondani. 
Kimondhatatlan nélkülözések közt, örökös 
szegénységben három szép gyermeket nevelt. 
Férje oldala mellől halálos betegen sem akart 
eltávozni. 1849 augusztusában együtt buj-
dostak, menekülniök kellett az osztrákok és 
pápai zsoldosok elől. Ravenna mellett étlen-
szomjan, forró lázban, félholtan vitték egy 
tanyára. Fejét alig tette le a megvetett ágy 
vánkosára, elszenderült örökre. Garibaldi 
akkor sírt először. Ráborult a drága halottra 
és zokogva suttogta: „Mit mondjak majd a 
gyermekeinknek, ha kérdik tőlem, hogy hol 
van az édesanyjok?" A hirtelenében meg-



ásott sír nem tudta gondját viselni Anitának. 
Hatodnapra kóbor kutyák kiásták a sírt, 
lerágták a halott félkarját és ott hagyták a 
homokban, ahol a játszó gyermekek akadtak 
rá. Most Garibaldi anyja mellett nyugosznak 
hamvai. 

Még csak egypár szót azokról a lelkes 
ifjakról, akik most ötven éve Garibaldi zász-
laja alá siettek, a szicíliai és nápolyi hadjá-
rat után. Külső ellenséggel nekik, egyelőre 
nem volt dolguk, de annál keményebb tusa 
várt reájok a brigántikkal. A megzavart belső 
rend helyreállítása körül tiszteletreméltó mun-
kát végeztek. A sok szép remény azonban 
nem vált valóra. A magyar légió feloszlott. 

A szép, nagy napok egyik tanúja Hor-
váth Kálmán nyugalmazott kúriai biró. Egy-
korú föl jegyzései bői igen érdekes kivonatot 
adunk közre egyik cikkelyünkben. Rajta kivül 
itt Kolozsvárt csak három légionárius él: 
Horváth Ferenc magánzó, Münszter Ede, 
nyug. városi hivatalnok és Puskás Lajos 
nyug. államvasúti főkalauz. 

Cs. Papp József 



Garibaldi-nóták. 
Egy nép akkor fogad igazán a szivébe vala-

kit, ha nótájába fűzi. hogy a magyar népnél? mi 
volt Garibaldi, legszebben mutatják e nótái?, melyei? 
így összegyűjtve itt jelennel? meg először. 

Garibaldi csárdás l?is kalapja, 
nemzetiszín pántlika van rajta, 
nemzetiszín pántlika van rajta, 
Kossuth Cajos neve ragyog rajta. • 

Cetörött a bécsi torony gombja, 
Ihatnék a Garibaldi lova. 
fílagyar kis lány, meríts neki vizet, 
Garibaldi a csatába siet. 

* 

Ezernyolcszázhatvankettedikbe 
fölment Garibaldi egy nagy hegyre, 
Onnan nézte szép (Dagyarországot. 
Hogy harcolnak a magyar huszárok. * 

Rerek ez a zsemle, 
Hem fér a zsebembe, 
Rétté kéne vágni, 
Éljen Garibáldi! 

Éljen Garibáldi! • 



Szennyes az én ingem, 
Szennyes a gatyám is. 
fDajd hoz f?ossuth tisztát, 
Türr Pista meg puskát. 

Éljen Garibáldi! • 

Rossuth, Rlapka meg Türr 
(Tlind be fognak törni 
Sereg is jön velük 
Húsz-harmincezernyi. 

Éljen Garibáldi! * 

De sok itt a holló, 
De kevés a kard s ló. 
majd elhozzák, csak mi 
(Legyünk készek halni 

Éljen Garibáldi! 

Ezernyolcszázhatvanba 
Garibaldi hápolyba, 
Onnan jön Velencébe, 
magyarnak segítségre. 

Hagy a sasnak a körme, 
majd levágunk belőle, 
fl tollát is kitépjük, 
fl kalpagunkra tűzzük. • 

Elmentem a debreceni vásárra, 
Lovat vettem Garibaldi számára, 
liemzetiszín pántlika a kantárja, 
Én leszek a Garibaldi huszárja. 



Garibaldi-himnusz (1885) 
Szövege Mercantini Lajostól 
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GARIBALDI-HIMNUSZ 

— Luigi Mercantini — 

Megnyílnak a sírok, kikelnek az árnyak, 
A vértanuk ime csatasorba szállnak. 
Kezükben a fegyver, fejők dísze repkény, 
Szivökbe* csak egy fény: Itália ég. 
Előre, előre, oh ifjú vitézek, 
Lobogók sora lengjen fuvalmin a szélnek, 
Ki kard a hüvelyből, a szívbe csak egy láng, 
A szívbe csak egy láng, Itália ég. 
Itália rajta, most, vagy soha, űzd el, 
Most, vagy soha, űzd el, mind ez idegent. 

Te földje virágnak, te földje a dalnak, 
Légy újra. mint régen te földje a harcnak. 
Kezed ha verik száz láncra, bilincsre, 
Suhintani birsz te, csodálja, ki lát. 
Itália, téged meg nem tör a német, 
Igába se hajtja a római népet. 
Önkényt idegentől mért tűrjön e föld meg, 
Hurcolta bizony rég a rút rabigát 
Itália rajta, most vagy soha, űzd el. 
Most, vagy soha, űzd el, mind az idegent! 



Itália földjén Itália úr csak, 
Duna, törvényt nem szabsz, de mi önmagunknak; 
Mezeink' ha dúltad, kenyerünk, ha rabiád, 
Fiainkat hagyd hát, a miénkek ők. 
Alpes, meg tenger; ez ami határunk, 
Appeninen zúgva robog át az ágyúnk. 
Lehull a sorompó, mi határ volt rég itt, 
A zászlót, a régit, mind egyesítők. 
Itália rajta, most, vagy soha, űzd el, 
Most, vagy soha, Azd el, mind az idegent. 

Némuljon az ajk el, csak a karral sújtsunk. 
Ellenre szegezzük merészen az arcunk; 
Fut az idegen már, fut amíg határt ér, 
Ha Itáliáér' minden szív bobog. 
Nem elég leverni az ellent, a barbárt, 
Rablóktul e földnek küszöbét is elzárd. 
Itália népe — száz városa eggyé — 
Száz városa eggyé, eggyé lenni fog. 
Itália rajta, most, vagy soha, űzd el, 
Most, vagy soha, űzd el, mind az idegent. 

Az Alpesen át, ha leszállni akarnak, 
„Garibaldi*  jelszót riadozva halinak. 
Caprera süvölti, ezeren kiáltják. 
Ezeren, kik az Aetnát megostromolák. 
A vörös csapat, ha előre tör bátran, 
Haditábor támad szép Itáliában. 
Nyomában üget már a királyi levente, 
Sarkantyúba vette tűz csatalovát. 
Itália rajta, most vagy soha, űzd el, 
Most, vagy soha, űzd el, mind az idegent. 



Letörve a gőg már, a nép im ujjongva 
Kiséri királyát föl a K api tóira; 
A Szajna, a Themze üdvözli Rómát, 
Aki régi trónját hirva, úr leszen. 
A régi határral megelégszik újra, 
-Csak a zsarnok ellen kel erős bosszúra. 
Akit, ha elűzött, a magva is ve$s?en. 
Menekülve messze, szárazpjn, yizen. 
Itália rajta, most, vagy soha, űzd el, 
Most, vagy soha, űzd el, mind az idegent. 

Fordította: Hegedűs István 



TELEKI SÁNDOR — GARIBALDIRÓL 

A következő levelet Teleki Sándor gróf 
ezredes írta emigráns korában édesanyjának 
Cú/?rerű-szigetéről, hol 1864-ben családjával 
együtt lakott. Teleki Sándornak édesanyja láto-
gatását jelentette. A találkozást Firenzébe tűzte 
ki a grófné. Fia az örömtől és szeretettől 
lelkes levélben válaszol s mintegy ékességül 
leveléhez Garibaldiról ír, azzal a közvetetlen 
eredetiséggel, mely jellemzi Teleki Sándor 
nagybecsű írásait. 

Caprera, március 15-én 1864. 
Kedves, édes, drága lelkem jó Anyám! 

E percben veszem kedves levelét. Örömem-
ben nem tudom, mit írjak — csak annyit: 
áldja meg az Isten mind a két kezével. — 
Annyira elszoktam az örömtől, hogy szédül 
a fejem — az öreg úr (Garibaldi) néz reám 
és mosolyog s jóságában ő is éppen úgy ör-
vend, mint én —; én soha életemben jobb 
embert nálánál nem ismertem — áldja meg 
őtet is az ég. 



Sietek levelemmel, mert innen minden 
hónapbaif kétszer jön és kétszer megyen csak 
a posta és ma posta-nap. 

Ugrál a szívem örömemben, hogy kedves 
anyámat össze-vissza csókolhatom, — indul-
jon el május elején és én mindenesetre eleibe 
megyek, ezt majd elrendezzük. 

Én azt hiszem, jó lenne, ha Pétert (a 
Teleki család híres szakácsa, kinek főztjére 
nagyon vágyakozott az ezredes) is elhozná 
magával. — Flórencbe olyan szállást fogad-
nánk, hol konyha is lenne, így sokkal, de 
sokkal kevesebbe kerül s az útiköltséget 
kinyernök a koszton és ennénk a mi módunk 
szerént, mert az olasz koszthoz idő kell, míg 
megszokjuk, minden olajjal járja. 

Mikor Flórencbe a nagy melegek beálla-
nak, elmennénk a lucaî  fördőbe, melly ide 
közel van. Lucáig vasúton másfél óra. 

A lucai fördő nagyon kellemetes hely, 
olcsóbb Flórencnél — kevés idegen járja egy 
pár évtől, mikor a nagyherceg uralkodott, 
nagy módiba volt — most hanyatlik, de ez 
nekünk sokkal jobb — ismételnők a boldog 
spai napokat, az Appeninusok közt lévén 
nem olly borzasztó meleg, mint Flórenc. 

Én itt maradok, míg pénzem megjön 



— addig nem mozdulhatok — időmet jól 
töltöm — vadászok, halászok, az élet olcsó, 
minden héten 3—4-szer az öreg úrnál hálok 
és ebédelek. Remetei egyszerűségben élünk, 
— reggel 5 órakor talpon, akkor kezd pity-
mallani, egy findsa fekete kávé és egy darab 
száraz kenyér, hetenként egyszer sütnek. 
Délben leves és hús, vagy hal, vagy egy tál 
makaróni, mindig két tál étel, soha több, soha 
kevesebb —, este 7-kor egy tál hideg étel 
bor soha, ehez legnehezebben szokom. Ha 
nem halászunk, vagy ha nem vadászunk, 
dolgozunk a mezőn, a kertben, bontjuk a szik-
lákat és hordjuk a követ s az idő pompásan 
telik. Eddig jó volt, mert nem ölt a meleg, 
de már ma a napon, hol dolgoztunk, 28 gra-
dus Reaumur. Soha sincsen kevesebb ember 
az öregnél 12—14-nél, jön ide bámulni a 
világ minden résziből anglus, spanyol, né-
met, polyák, görög, brazíliai, montevideoi, 
— a világ öt résziből jönnek enni és nézni 
az öreget, pedig olyan szegény, mint a tem-
plom egere. Az a szerencséje, hogy innen is, 
onnan is küldenek neki egyet-mást, a halá-
szat és vadászat jó; mikor nincsen egyéb, 
leölünk egy-egy vén kecskét s a finom ang-
lusnék rágják a kecskecombot s az öreg úr 



oly megelégedve mosolyog, mintha strasz-
burgi pástétomon hizlalná vendégeit. Ő az 
egyszerűségnek megtestesült evangéliuma, 
legjobb a jók között, legbátrabb a bátrak 
között, — de nundenekfölött legegyszerűbb, 
soha sem beszél magáról, ő soha 6em csinált 
semmit —, mindazon csodákat mi csináltuk 
az ő közreműködésével. Én Jézust nem tudom 
másképpen képzelni, — szent, — nagy, — 
bátor, — jóságos jó, — szerető gyűlölet nél-
kül, — javító körében — egyszerű, igaz és 
igazságos szenvedelem nélkül, kész élni és 
meghalni minden percben az emberiségért, 
koldus szegény — és dúsgazdag erényben. 
Isten álclja édes, kedves jó anyám — Készül-
jön előre száfc millió csókra —; hálával fia, 

Sándor. 
Közreadja Gyalui Farkas 



GARIBALDI FELESÉGE 



Qaribaldi fe lesége. 

Ott született a tenger partján, 
Hol a hab zsong, szellő dalól; 
Vagy a háborgó hullámoknak 
Riadó harsonája szól. 

Meglátta ott a hősök hősét, 
J^egdobbant szerető szíVe, 
,Tiéd leszek, tiéd örökre !' 
S csaták tüzébe ment Vele. 

Ágyúdörgés Volt nász-zenéje, 
Babér fonta be homlokát, 
Mesés erőVel járt a Vészbén, 
Azzal ment a halálba át . . . 

,Érzem meghalok... El kell Válnom l 
Dicsőséggel járj útadón 
Én Cjaribaldim, — úgy halok meg, 
A te neVeddel ajkamon !' 



,Nem a haláltól félek, — az fáj, 
Hogy olyan korán hagylak el, 
S nem leszek ott a diadalnál, 

T^hol egy Világ ünnepel/ 

.J^Iagylelkű asszony! . . . a csatákon 
Hű társam, drága hitvesem ; 
Fényben, Viharban együtt jártunk : 
Ne hagyj el, óh maradj Velem 

„Mit mondjak majd a gyermekeknek, 
Ha keresik a jó anyát ?" 
,Engemet mindig megtalálnak, 
Mikor szeretik a hazát!' 

„De magamnak mit mondjak — édes, 
J-íogy  lelked tőlem messze száll?!" 
,|ía  összetörted a rabláncot: 
yinita Vár . . . Anita Vár!' 

felszeghy DezsS 



TÜRR GARIBALDIRÓL 
Ezt a beszédet Türr  István  altábornagy,, 

a két világrész hősének legkedveltebb bajtársa 
s a szicíliai és nápolyi hadjáratban főhadse-
géde 1882 júniusában mondotta el Párisban, 
a Garibaldi halála után rendezett gyászün-
nepen. 

Miután abban a megtiszteltetésben ré-
szesültem, hogy mint Garibaldinak a „mar-
salai ezer" expedíciójában részt vett főhad-
segéde a párisi olasz gyarmat nevében be-
szédet mondjak, első kötelességemnek isme-
rem, hogy köszönetemet fejezzem ki Fran-
ciaországnak azokért a rokonszenves érzel-
mekért, amelyeket Garibaldinak, az olasz 
egység egyik megalkotójának halálakor tanú-
sított. 

Nemcsak Olaszország siratja őt meg. 
Sajnálják valamennyien a népek lelkes és 
önzetlen védelmezőjüket, a szolgaságnak ret-
tenthetetlen ellenségét! 

Az előttem szólt kitűnő szónok az imént 
ecsetelte előttünk Garibaldi érdemeit és élet-



rajzát. Mit tudnék én azokhoz hozzátenni? 
Ez a tettekben gazdag élet mindnyájunk előtt 
ismeretes. Látjuk, hogy Garibaldinak kora 
ifjúságától kezdve csak a szabadságért vert 
a szíve; hogy Amerikában is, ahol szabad-
ságért küzdöttek, az elnyomott félnek nyúj-
tott segítő jobbot. 

Egyszer Rosas diktátor tisztjei elfogták 
a hőst. Minden emberi érzésből kivetkőzve 
megkínozták. Pár hónap múlva azonban meg-
változott a hadi szerencse s mindazok a tisz-
tek Garibaldi fogságába jutottak. De ő visz-
szaadta szabadságukat, egy kisújjal sem nyúlt 
hozzájok és holmijokhoz. A parancsnokot 
még látni sem akarta, mert attól félt, — 
úgymond, — hogy ha az az ember a szeme 
elé kerül, talán eszébe talál jutni, hogy meny-
nyit szenvedett tőié, s talán olyasmit követ 
el, ami nem lenne méltó hozzá. 

Garibaldi öt éven át harcolt Amerikában, 
Montevideóban és környékén. A San-Antonio 
mellett lefolyt híres csata után, 1846-ban, 
Lainé francia tengernagy egy magasztalások-
kal telt levelet írt hozzá és minthogy szemé-
lyesen akarta átadni neki a levelet, egy este 
elment Garibaldihoz. Sötétség volt a hős 
szobájában. Ennek az embernek, aki a sza-



badság szolgálatában állott, nem volt annyi 
pénze, hogy egy szál gyertyát tudott volna 
venni. Hanem igenis, olyan betegséget ka-
pott Dél-Amerika mocsaraiban, amely egész 
életén át kínozta. 

Néhány évvel 1859 előtt készítette elő 
e k̂orszaknak döntő mozzanatát egy nemzeti 
bizottság, amelynek tagjai Manin, Pallavicino 
és Lafarina volt, akikhez csatlakozott Gari-
baldi is. 

Elérkezett 1859. A ti dicső hadaitok ki-
vették ott a maguk részét, Lombardiában is, 
Közép-Olaszországban is. 

1860-ban, Szicília első harci kiáltására 
összegyűjtötte „Ezer" emberét és oda sietett. 
Ez volt a jelszava: „Olaszország és Viktor 
Emánuel !" Ez a jelszó nem tetszett néme-
lyeknek. Garibaldi ezt mondta nekik akkor: 
„Ti azt gondoljátok, hogy nagyobb republi-
kánusok vagytok nálam ? Hát tudjátok ti azt, 
hogy mi a köztársaság? Ha száz olasz közül 
nyolcvanan ezt kiáltják: Viktor Emánuel! 
Mert ez a név egyesít bennünket. Amit pedig 
ti akartok, az elválaszt bennünket egy-
mástól". 

Marsala, Palermo, Messina, Nápoly . . . 
Jól emlékszünk erre a hat hónapra, telve 



harcokkal és diadalokkal. Emlékszünk nagy 
lelkének önzetlenségére, midőn letette diktá-
tori hatalmát és átadta Viktor Emánuelnek a 
két királyságot. 

Megteremtette Olaszország egységét. Az-
után visszavonult Caprera szigetére. 

Nem említem föl azt a két kísérletet, 
amelyet Rómáért tett. Csak még egypár szót! 

Mikor később szerették volna elszakítani 
Viktor Emánueltől, ezt mondták neki: 

— De hát nem emlékszik ön Aspro-
montéra és Mentanára? 

Garibaldi ezt felelte : 
— Nem, uraim ! Már elfelejtettem. 
Merítsünk lelkesedést az ő nemes sza-

vaiból. Kövessük a példáját annak, akit ma 
siratunk és feledjünk el mindent, ami elvá-
laszthatna egymástól bennünket. 

Legyünk szabadok, függetlenek s a ma-
gunk urai! De ha jönne a veszedelem órája, 
akkor egyesüljünk, mert egyikünk szeren-
csétlensége sohasem teszi boldoggá a mási-
kunkat ! 



A MAGYAR LÉGIÓBAN 
— Egykorú följegyzések. — 

Irta: HORVÁTH KÁLMÁN 

Kibujdosás Olaszországba. 
Az 1860. évben, tíz évi mély hallgatás 

után minden magyar hazafi szíve hangosab-
ban kezdett dobogni a hazáért. 

Ösz felé elérkezettnek hittük az időt, 
amelyben kinek-kinek a cselekvés mezejére 
kell lépni, hogy a haza iránti tartozását le-
róhassa. Ezen elvből indulva ki: a gazdag 
pénzével, a szegény vérével  adózzon: én, az 
utóbbiakhoz számítván magamat, komolyan 
elhatároztam, hogy véremet áldozom fel a 
hazának. Általános volt a vélemény, hogy a 
mindenki által oly rég óhajtott szabadság 
csak úgy lesz kivívható, ha minél több fiatal 
szív és kar törekszik eljutni Olaszországba 
és ott csoportosulni a szent szabadság zász-
lója alá. Én is azon meggyőződésben vol-
tam, tehát a kivándorlásra határoztam el ma-
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gamat. Tervem előttem is kivihetetlennek 
látszott, jóllehet mint 20 éves, tapasztalatlan 
ifjú egészen rózsaszínben láttam a világot, s 
a menekülés nehézségeire nem is gondoltam. 
Hiányzott a legfőbb kellék: a pénz. Szegény 
szülőimtől, nyíltan e célra, segélyt nem kér-
hettem; tudva, hogy a szülői szeretet tilta-
kozni fog elhatározásom ellen; azon bűnt 
pedig nem tudtam elkövetni, hogy egyéb 
szín alatt csikarjak ki pénzt tőlük. 

Ha társaim nincsenek: minden tervem 
meghiúsúl, de „a komoly elhatározás minden 
akadályt legyőz". Mi is (Kelemen  József, 
Almási Samu, Muntyán János és én) rövid 
tanácskozás után meghatároztuk a napot, 
melyen búcsút veendünk a szent falaktól, 
melyek között boldog gyermek- és felserdült 
éveinket töltöttük, t. i. a kolozsvári ref. kol-
légiumból. 

Az elindulás napjáúl december 3-ikát 
tűztük ki. 

December 2-án ünnepélyes esküt tettünk 
le egymásnak, hogy „mielőtt hazánkba visz-
szatérnénk, egymást soha el nem hagyjuk; 
azon esetben pedig, ha elfognak, azokat, kik 
a kimenetelre segédkezet nyújtanak, el nem 
áruljuk." 



3-ikán d. u. 3 órakor hagytuk el Ko-
lozsvárt 40 osztrák értékű forinttal a zsebünk-
ben. (Az egész társaság hat személyből állott, 
mivel Galló Guszti és Milnszter Ede is hoz-
zánk csatlakozott.) 

Bakautói Galacig. 
29-ikén zsidó szekereseink, ünnepjök 

lévén, nem akartak tovább menni. Minden 
szónoki tehetségünket összeszedtük, csakhogy 
ott ne kelljen egy napot töltenünk abban az 
elhagyott ronda fészekben. Végre csakugyan 
meglágyították fenyegetéseink a jámbor izrae-
liták szívét és utaztunk tovább. 

Bakautói a pléhes fogadóig a legjobb 
csinált úton űtaztunk s meglehetős könnyen 
mozogtak a gebék, még az a fehér is, mely 
Ecsedi barátunkat cipelte. Hanem bezzeg 
bekövetkeztek ezután a „nem szeretem na-
pok", midőn amellett hogy gyalogoltunk előbb 
az iszonyú sárban, majd az övig érő hóban, 
még a szekeret is tolnunk kellett. 

29-ikén csaknem egész nap esett az eső, 
minden megszakadás nélkül. A rémítő nagy 
sár miatt egész nap alatt alig tudtunk pár 
mérföldet hátrahagyni. Minden áron el akar-



tunk vergődni legalább egy faluig, (az egész 
nap nem találtunk egyet sem,) hanem 3 óra 
tájt megrekedtünk egy fogadónál, mely ma-
gánosan állott az út mellett, lehetetlen lévén 
a kifáradt párákat tovább hajtani. 

A fogadó egy kopasz domb oldalán 
feküdt, közel a tetőhöz, az út mellett. A lo-
vakat bekötötték valami sövénykotyeszbe, mi 
pedig erőszakkal beszállásoltattuk magunkat 
a fogadó egyetlen szobájába: az ivószobába. 
A lelketlen görög korcsmáros nem akart 
szállást adni fogadós létére. Hallatlan dolog! 
Mégha valami rablókinézésünk lett volna! 
Annyira ment az erőszakoskodásával, hogy 
kihivatta a faluból a bírót, és annak tekin-
télyével akart pressziót gyakorolni reánk; 
persze hiában. Hiszen csak nem fagyhattunk 
meg! Az ivószobában egyetlen rozzant asz-
tal és a szoba két oldalán a fal mellett levő 
két szál deszka hosszúságú lóca (prics) tette 
a bútorzatot. Az ajtó mellett nagy boglya-
kemence állt. Az ablakon fütyörészett be a 
szél, mely estefelé orkánná fajult. A szoba 
földjén nagy mélységek tátongtak több he-
lyen, iszonyú veszéllyel fenyegetve az ember 
lábát, ha mozgásközben szemét szüntelen 
földre nem szegezte. Egy darab kenyér, egy 



csepp víz és egy szál tüzelőfa nélkül ért az 
éjszaka és talált a reggel. A bosszús görög 
bezárkózott a szobájába és mit sem akart 
tudni rólunk. Gyertyát is egyik zsidó kocsi-
sunk adott. Az éjet részint állva, részint ülve 
dideregtük át. Künn rémítően hullott a hó és 
süvöltött a szél. 

Reggel felé, midőn a kocsisok a pitvar-
ajtót kinyitják, hogy lovaik felé nézzenek̂  
bámulattal tapasztalták, hogy a ház eleje az 
eresznél feljebb tele van hófuvataggal s hogy 
még ki sem lehet látni a szabadba, nemhogy 
kimenni lehetne. Nem volt mit tenni, mint 
a hó eltakarításához fogni, hogy legalább a 
kijárás lehető legyen. Nem kis fáradságba 
került ezen vállalat, de mindazonáltal egy 
órai munka után kész volt a hó-alagút, me-
lyen legalább kinézhettünk a semmiségbe. 
Kimenni, aki egyszer már volt künn, többé 
nem volt kedve. A szél még mindegyre dü-
höngött és a roppant síkságon át úgy röpí-
tette a havat, mint a számum a Szahara 
homokját. A továbbmenetelre senki sem gon-
dolt. A kocsisok hasztalan igyekeztek lovaik 
közelébe jutni, csak másnap délfelé sikerült 
az; elfedve tartotta addig a szegény állatokat 
egy iszonyú hótömeg, szekerestül, istállóstúl 
együtt. 



30 ikán tehát kénytelenek voltunk os-
trommal elfoglalt ronda szobánkat őrizni. 
Tüzünk egy csepp sem volt, hanem volt a 
szoba földjén, a behordott hó miatt, iszonyú 
sár. Ez és a 30—40 ember kigőzölgése miatt 
olyan rossz volt a levegő, amilyet a sötét 
börtönök legfenekén is hasztalan keresnél. 
Egyszerre ülni sem tudott több 25-nél. Tizen-
tizenketten mindig állottunk rendre, a bokáig 
érő sárban. 30-án megszánt bennünket a 
szívtelen görög és átadta mintegy 15—20 
rozslisztből sült cipócskáját. (Egy-egy olyan 
nagyságú lehetett, mint egy kolozsvári kolé-
gyomcipó.) Evvel és ezenkívül szentjános-
kenyérrel táplálkoztunk egészen 31-én dél-
utánig, vagyis jobban mondva, estig, amit 
hallatlan drágán fizettünk meg az álnok gö-
rögnek. Pedig hólevet ittunk rá. 

A galaci élet. 
Megérkezésünk után csakhamar asztalhoz 

ültünk, hogy a három napi koplalás után 
egyszer már becsületesen ebédeljünk. Ezen 
ebédünket a galaci elöljáróság fizette, úgy-
szintén a szállást is, ami nem a legkényel-
mesebb volt, mert egy kicsiny szobában 



négyen-öten is voltunk, holott egy ágynál és 1 

egypár széknél egyéb bútorral nem volt 
ellátva; ágyneműről szó sem volt, na de ezt 
fel sem vettük, nem sokat adtunk a kénye-
lemre. Még megérkezésünk napján találkoz-
tunk egynehány magyar emberrel, kik na-
gyobbrészt 48-iki emigránsok voltak. Ezek-
től kérdezősködtünk azon hírek igazvolta fe-
lől, melyekkel Erdélyben úgy meg volt 
maszlagozva a levegő. De csak bámultak 
kérdezősködésünkön; semmit sem tudtak. 

Január 2-ikán meglátogatott a rendőr-
őrnagy. Ugyancsak e napon kaptunk fejen-
ként 5 leit (60 új krajcárt) az oláh kor-
mánytól. 

Midőn a 60 krt kifizették, ismét olyan-
. forma véleménnyel voltunk az oláh kormány-
ról, mint midőn Bakauban a 2—2 aranyat 
kifizették: magasztaltuk, dicsőítettük eljárását 
a Kuza-kormánynak, mely tárt karokkal fo-
gadta a zsarnokság elől menekülőket, s mely 
oly nemes áldozatkészséggel nyújt segéd-
kezet a szabadságra törekvőknek. 

3-án is vártuk a 60 krt, de hiába, mert 
ezen a napon egy krt sem kaptunk. 

4-én kaptunk fejenként egy frankot, ha-
nem ugyanakkor egy rendeletet is, melynek 



értelmében a szállodát rendőri engedély nél-
kül el nem hagyhattuk, és ezért egy rendőr-
segéd folytonosan őrzött bennünket egy pár 
közrendőrrel. E napon ismét meglátogatott 
a rendőrőrnagy és Cantacuzéne (a helybeli 
prefect), kik közül egyik sem a legjobb 
szemmel nézett bennünket. 8-áig voltunk 
rendőri felügyelet alatt. E napok ismét na-
gyon megviselték kedélyünket. Nem tudtuk 
kitalálni, hogy valójában már mit várhatunk? 
Mi lesz belőlünk? 7-ikén a legfelső fokra 
fokozódott levertségünk, midőn a rendőrség 
tudtunkra adta, hogy az oláh kormány nem 
tür meg bennünket a területén, hanem át-
költöztet a Dunán; ha pedig ebbe nem egye-
zünk belé: azon esetben kénytelen átadni az 
osztrák konzulnak. E két „vagy" között bajos 
volt választani, mert Törökországban még a 
legkisebb pártfogásra sem számíthattunk, 
mégis inkább voltunk hajlandók az utóbbit 
választani. Berzenczeiben volt még egy kis 
reményünk, de Berzenczei még nem érkezett 
vissza. Végre 8-án csakugyan megjött a mi 
apostolunk, aki mindent elkövetett, hogy Gala-
con maradhatásunkat kieszközölje, ami csak-
ugyan sikerült is valami nagy bajjal Előbb, 
midőn még nem tudta kieszközölni, az angol 



konzultól kapott annyi biztosítást, hogy ez 
megígérte: miszerint ha Galacon nem marad-
hatnánk, <5 megengedi, hogy a telet egy ott 
állomásozó angol hadihajón töltsük. Igen 
örvendettünk, hogy nem kellett igénybeven-
nünk az angol konzul ajánlatát . . . 

Már néhány hetet töltöttünk Galaczon, 
és még mindig nem tudtunk semmit: ha 
vájjon mehetünk-e fel Olaszországba és hogy 
ott mi vár reánk ? Egyik kósza hír a másikat 
követte, mely most felemelt, majd földre súj-
tott. Egyik azt állította, miszerint Berzenczei-
től tudja, hogy mihelyt a Duna jege felol-
vad, azonnal visznek fel Olaszországba; a 
másik pedig evvel ellenkezőleg azt állította, 
hogy Galacon fognak szervezni egy légiót 
belőlünk; míg a harmadik ugyanakkor avval 
lépett szobánkba: „Végünk  van! Galacról 
menekülnünk kell, ha börtönbe nem akarjuk 
záratni magunkat! És ez így volt mindennap. 

Március 15-én iszonyú zivataros idő 
volt. Fútt a szél kegyetlenül és esett a hó. 
Ez azonban nem akadályozott bennünket 
abban, hogy a távol fekvő protestáns tem-
plomba ki ne menjünk és az imádság után lel-
kesedéssel el ne zengjük a „Hazádnak rendület-
lenül "-t. Ugyancsak 15-én estefelé ért azon 



örömhír is bennünket, hogy 16-án indulunk 
az oly hőn óhajtott útra. Azonnal el volt 
feledve minden nyomor, minden szenvedés... 

16-ikán este ültünk fel egy francia pos-
tahajóra, a Taurusra,  mely Galacból Kon-
stantinápolyig szokott járni. 

Utazás Galactól Nápolyig. 
. . . 19-én, miután a hajó szenet vett fel, 

11 órakor tovább mentünk. Éppen az ebédet 
hozták nagy vasbográcsokban tíz-tiz sze-
mélyre és már egy zsák kétszersültet is ki-
öntöttek a fedélzeten, midőn valamelyiknek 
eszébe jut, hogy ma József napja van. És 
miután az osztrák császár is József: illő, 
hogy egy poharat emeljünk az egészségére. 
Azonnal elő kellett állani Ecsedinek, az 
emigránsok fűzfapoétájának és ki kellett tenni 
magáért. De ki is tett. Egy hosszú versben 
köszöntötte fel a Józsefeket. A fedélzeten egy 
hordóra állva egy pohár rumot tartott a ke-
zében. Sokszor megnevettetett eredeti gon-
dolatával. Végül elénekeltük egyik kedves 
harci dalunkat és a „Hazádnak rendületle-
nül M-t és igen jó étvággyal ebédeltünk . . . 

21-én reggel 5 óra előtt, midőn az egész 
hajón csakis a kapitány vezényszava és a 



gőzgépkerekek egyhangú moraja zavarta a 
csendet: iszonyú kiabálás és egy hirtelen 
következő borzasztó ropogás ébresztett fel 
álmunkból. Én egynehányadmagammal éppen 
a hajó orrán feküdtem a fedélzeten, hol a 
lárma és recsegés a legnagyobb volt. Mind-
nyájan ijedten ugrottunk fel álmunkból s 
minden kémlelődésünk dacára sem tudhattuk 
meg, mi történt, egypár percig, mert a nagy 
sötétség miatt nem láthattunk, a matrózok 
pedig sokkal jobban el voltak foglalva, mint-
sem nekünk felvilágosítást adni ráértek volna. 
Az iszonyú rázkódásból azt következtethettük, 
hogy valamibe ütköztünk, de azt nem tud-
tuk, hogy mibe. Azonban éppen virradni 
kezdett és csakhamar megláthattuk a csendes 
habok tetején lebegni azt a szerencsétlen 
hajót, melyet balsorsa oly biztos veszélybe 
sodort. Ez a hajó egy nagy, háromárbocos, 
vitorlás porosz hajó volt. Neve: Seejungfrau. 
A lámpája kialudt volt az árbóc tetején és 
így a mi hajónk nem vehette észre közelgé-
sét. A Seejungfraun pedig még a kapitány 
is aludt, csak a kormányos volt ébren egy 
matrózzal. Midőn csak pár ölnyire voltunk 
egymástól, az ébren levő matróz észrevett és 
kiabált, hogy vigyázzunk, de már késő volt. 



Egy pillanat és a mi hajónk a porosz hajó 
bordáit bezúzta. Ez volt azon ropogás, amire 
mi felébredtünk. A mi kapitányunk rögtön 
küldött át néhány embert, hogy segítsenek a 
bajon, de lehetetlen volt meggátolni a víz 
betódulását és így nem volt egyéb hátra, 
mint megmenteni azt, amit még megmenteni 
lehetett, t. i. az embereket és holmi aprósá-
got. Csaknem egy óráig lebegett az összetört 
hajó a víz színén, úgy hogy mindennémü 
apróságot átszállíthattak hozzánk. 

A fiatal, szőke porosz kapitány sírva 
jött át legutoljára hozzánk. (Ez volt legelső 
útja, mint kapitánynak.) Alig lépett fel a 
hajónkra, midőn hajóját egy pillanat alatt 
elmerülni látta. 22,000 porosz tallért fogadott 
magába a tenger rideg keble. E pillanatban 
a porosz kapitány egészen magánkívül rohant 
fel a lépcsőkön arra az állványra, hol a mi 
kapitányunk sétálni szokott, hogy megragadja 
és a tengerbe dobja a mi kapitányunkat, aki 
— szerinte — egyedül volt oka a veszély-
nek. A mi kapitányunk sejtve a porosz szán-
dékát, intett egypár matróznak, akik meg-
csípték és vasra verték a szerencsétlen embert. 

27-ikén reggel 7 órakor Nápoly kikötő-
jében voltunk. 10 óráig a hajón maradtunk, 



mely idő alatt egy küldöttség ment felkeresni 
Vetter  Antal altábornagyot, a légió parancs-
nokát, hogy megérkezésünkről értesítse. Ez 
idő alatt nem győztünk eleget gyönyörködni 
a még soha nem látott szép tájék nagysze-
rűségében. 10 órakor megérkezett egy adju-
tánsa Vetternek, talpig vörös zsinóros magyar 
egyenruhában, aminőt a boldog 48-as idők 
óta nem láttunk. Két nagy bárkán kieveztünk 
a partra. 160-an voltunk. Egyenesen a vasúti 
indóházhoz mentünk. Itt az altábornagy szem-
lét tartott felettünk s kérdezősködött is ke-
veset a hazai dolgokról. Sajtot, szalonnát, 
kenyeret és bort hozatott számunkra, mely-
nek jó étvággyal való elköltése után elhelyez-
kedtünk a már készen álló vaggonokba és 
megindultunk Nola felé, hol akkor a magyar 
légió állomásozott. 

A légió létszámáról egészen megérkezé-
sünkig nem volt bizonyos tudomásunk. Oláh-
országban az a hír keringett, hogy van 15— 
20,000 magyar összpontosítva és midőn meg-
érkeztünk, találtunk egy igen rosszúl felszerelt 
kis csapatot, melynek létszáma nem haladta 
meg az 500-at, ami vakmerő reményünket és 
lelkesedésünket nagy mértékben lehűtötte. 

Megérkezésünkkor az indóháznál a Rá-



kóczi-indulóval fogadott a légió zenekara és 
a laktanyában készen várt a menázsi, mely 
rizskásalevesből és marhahúsból állott. 

A katonai élet. 
(Március 26-tól július 7-ig.) 

29-ikén beosztottak mindnyájunkat azon 
testületbe, melyhez kívánkoztunk. Ekkor a 
légió állott: egy honvéd- és egy vadász-
zászlóaljból, két század huszárságból és két 
üteg tüzérségből. Hanem megjegyzendő, hogy 
egyik sem volt teljesen kiegészítve. Én a 
gyalogsághoz kéredzettem és néhány jó ba-
rátommal a 2-ik századhoz osztattam be 
magamat. Századosa volt Keller Lőrinc, fő-
hadnagya Krisztiánig hadnagyai pedig Hub-
ner és Serbán Dani voltak. 

Április 8-án kaptunk fegyvert, azután 
már rendesen mentünk mindennap gyakor-
latra,- noha fegyverünkön kívül semminemű 
felszerelésünk nem volt. 

5-én voltam legelőször őrségen, még 
pedig a laktanyában. Este 7 órakor, midőn 
éppen a második kétórát sétáltam az őr-
helyen, fenn a harmadik emeleten, a maga-
zin előtt, hirtelen lármadobot verettek és az 
egész kis sereget kirukkoltatták a laktanya 



előtti térre. Én ugyan egészen 8 óráig sem-
mit sem tudtam a nagy mozgás okáról, mert 
egy lélek sem járt arra, hogy megkérdez-
hettem volna. Midőn felváltottak, egyik bará-
tom a kezembe nyomott egy üres kenyér-
tarisznyát és egy töltést, mondván: „Nesze, 
akaszd a nyakadba és töltsd meg a puská-
dat, mert jönnek a brigántik." Nyakamba 
akasztottam az üres tarisznyát, belé tettem az 
említett egyetlen töltést a puskámba és egész 
reggelfeléig vártam talpon, mint mindenki 
— a brigántikat. Nem jöttek el. Nem volt 
szükség az egy töltésre sem. 

9-én megérkezett a másik emigráns 
transzport is, mely a telet Bakauban töltötte 
volt. Ezek 125-en voltak. 

11-én felszereltek egészen bennünket, 
azonban csak olyan ruhát kaptunk, amelyet 
a rendes olasz gyalogság szokott hordani, 
mivel a légió számára még csak most kez-
dettek hozzá a magyar egyenruha készítésé-
hez Nápolyban . . . 

Május 10-én megérkezett Türr  altábor-
nagy, kit a minisztérium küldött az iszonyú 
rendetlenség elenyésztetése végett. 

12-én este rendeztünk fáklyászenét az 
altábornagy lakása előtt. 



13-án TO.rr  altábornagy szemlét tartott 
felettünk a laktanyában 

A Türr investigatiójának eredménye az 
lett, hogy" a Vetter  Antal altábornagy elleni 
komplot fejei (Vettert Nolában elmenetelünk 
előtt pár nappal erővel kényszeritették lemon-
dani a parancsnokságról) Sréter  ezredes, 
Figyelmesi alezredes stb. a légiótól eltétettek 
és várfogsággal bűnhődtek. Dandárparancs-
nokúl hagyta fl magával hozott Ihász Dani 
ezredest; az agregált tiszteket pedig, kik 
semmi szolgálatot nem akartak tenni, elkül-
dötte Aquiba, hol egy tiszti depót alapított 
számukra. Halász Konrád. Donát és Gyulai 
(szintén agregáltak) — mint a Gál Sándor-
féle forradalmi tervnek részesei, 3 havi vár-
fogságra- ítéltettek és a testülettől végkép 
elszakíttattak. 

22-én tartottuk a Teleki László requie-
mét. A ravatalnál én is állottam őrt. 

Június.  Ezt a hónapot egészen katonai 
gyakorlatokkal foglalkozva töltöttük el . . . 

22-én öltöztünk először az új magyar 
ruhába. A gyalogság kapott: kávészín  atillát, 
setétkék magyarnadrágot és csákót, magyar 
cipőt;  a tüzérek kávészín  atillát és csákót 
(fekete forgóval; a gyalogsági vörös volt)> 



fekete bugyogót. A huszárok kék atillát, vö-
rös nadrágot és zöld csákót, fehér forgóval. 
A zsinórzat egyforma volt; ezeknél vörös-
színű. A vadászok kaptak setétszürke posztó-
ból atillát, bugyogót és csákót. A zsinórzat 
ezen testületnél zöldszínű volt. 

A brigantaggio. 
. . . . Monté Miletto egy sziklacsúcson 

fekszik. Ódon kinézése valami középkori rabló-
fészek gyanánt tüntette fel a falut az idegen 
előtt. Ide fészkelte be magát néhány száz 
rabló, ezt kellett nekünk megostromolni. Alig 
haladtunk pár száz lépést a szőlők, gyümölcs-
fák és vetések között, midőn egy század 
piemonti rendes gyalogsággal és néhány lovas-
csendőrrel találkoztunk, akik mindenképpen 
igyekeztek bennünket visszatérésre birni, mond-
ván, hogy a Monté Milettóba való menetel 
teljes lehetetlen oly gyenge erővel, mert az 
ott összpontosult rablók száma meghaladja 
az ezret. Mi az olaszokkal együtt sem voltunk 
200-an, és csakugyan vissza is fordúltunk, 
de alig haladtunk pár lépést, midőn Somlyai 
százados ismét arcot fordíttatott velünk a falú 
felé, hogy legalább saját magunk győződjünk 
meg a legyőzhetetlen akadályról. 



Midőn lőtávolságra voltunk a falutól, 
csatárláncba feloszolva haladtunk előre. A 
faluban síri csend uralkodott. Sehol egy lel-
ket sem láttunk. Midőn mintegy 300 lépés-
nyire voltunk a falutól, Somlyai százados ro-
hamot fúvattatott és mi egyszerre több helyen 
törtünk a varosba. Az egész helységban nem 
találtunk egy rablót sem. Az utcákon nem 
lehetett mást látni, mint síró nőket és gyer-
mekeket, akik annyira örvendettek érkezé-
sünknek, hogy kezeinket csókolták és letér-
delve imádkoztak előttünk. Ezek a szeren-
csétlenek beszélték, hogy a rablók, akik 
nagyon sokan voltak, még reggel eltávoztak 
Monté Falcione felé. 

Mindnyájan elborzadtunk, látva az iszonyú 
kegyetlenség nyomait, miket a rablók hagy-
tak maguk után. Egy igen gazdag és művelt, 
derék családot a legnagyobb kegyetlenséggel 
öltek ki. És hogy még a végtisztességet se 
adhassák meg a hullának, a szoba összehal-
mozott bútorain égették meg. 

9-én reggel megvizsgáltuk a falú környé-
két, délfelé pedig elíndúltunk Monté Falciöne 
felé. Délutáni 3 órakor érkeztünk meg, middn 
zászlóaljunk másik két ázázadá már birtoká-
ban volt a falunak. 



Monté Falcionéban már két nap óta tar-
tották bezárva azon piemonti század sorka-
tonaságot és nemzetőrségei, mely itt a rendes 
helyőrséget képezte, — egy üres kolostorba, 
melyet laktanyául használtak. Két nap óta 
nem ettek semmit a szegény katonák, a ki-
szabadulásról pedig szó sem lehetett felmentő 
sereg nélkül; úgy körül voltak véve. 

A klastrom éppen a falú végén feküdt. 
A rablóknak egy része a falun kivül, a másik 
pedig belől volt. Midőn a mieink megérkez-
tek, könnyen égő anyagot hordottak össze a 
klastrom körül. Fel akarták gyújtani. Erélyes 
támadás következtében sikerült a mieinknek 
a künnlevőket beszorítani a faluba, és ézzél 
az eléhezett piemontiak fel voltak mentve, 
de még nem jöhettek ki, mivel a kapu a falú 
felől volt és ott még a rablók voltak az urak. 
A faluból kiverni igen nagy feladat volt e 
maroknyi csapatnak, s ha csak legkisebb 
bátorságuk van a rablóknak, bizonyosan nem 
is sikerül. Azonban szerencsénkre, éppen ez 
hiányzott. Girczi őrnagy előbb nem akarta 
megkísérteni az ostrómot, amíg mi meg nem 
érkezünk. De végre engedett a Krisztiani fő-
hadnagy kérésének és beleegyezett, hogy áz 



említett főhadnagy menjen be a faluba egy 
néhány önként vállalkozó harcossal. 

Midőn Krisztiani a két századot felszó-
lította, mindenki ajánlkozott és így mégis 
csak el kellett rendelni, hogy kik menjenek, 
mivel mindnyájan nem mehettek. Krisztiáni 
29-edmagával indult a falunak. Kis-csapatját 
két részre osztotta és megparancsolta, hogy 
egyes sorokban menjenek az utca két olda-
lán és hogy ne lőjjenek, míg ő nem paran-
csolja. Ő maga pedig egyedül, kivont kard-
dal, az utca középén indult meg. Ezen vak-
merő fellépésük annyira megrémítette a 
különben is gyáva rablókat, hogy alig tettek 
egypár lövést, (amit a mieink nem is viszo-
noztak,) s így azonnal futásnak eredt az egész 
csőcseléknép. Ekkor a mieink közül azok, 
kik a falun kivül maradtak, mint a nyulakat 
lövöldözték a futó rablókat, s elfogtak vagy 
50-et. 

Midőn mi, t. i. az I. és II. század meg-
érkeztünk, már híre-pora sem volt a rablók-
nak . . . . Az éjet a klastromban töltöttük. 
Nagyon bágyadtak voltunk és mégis a leg-
nagyobb rész egész éjszaka mulatott az ola-
szokkal, kik rendkívül örvendettek a meg-
menekülésnek. 



10-én reggel kimentünk a falú mellé és 
tábort ütöttünk. Eltemettük két halottunkat, 
(mindakettő olasz volt,) és d. u. 1 órakor 
megindultunk Lapia felé, magunkkal vivén 
az elfogott rablókat. Lapiába naplementekor 
érkeztünk. A rablók közül három főbünöst 
azonnal agyonlövettek a falú közepén, hogy 
elrettentő például szolgáljon a brigantifalú 
lakosainak. Az éjet a falun kivül a mezőn 
töltöttük. Én az út szélén aludtam, fejem alatt 
egy kőhalom volt a párna. Jól aludtam. 

A brigantikon vett győzelmünk híre vil-
lámgyorsasággal terjedt el az egész vidéken. 
Visszatértünkkor mindenütt nagy lelkesedés-
sel fogadtak, de különösen Avellinoban tün-
tettek ki bennünket. Az egész város nemzet-
őrsége és elöljárósága kijött elébünk lobogók-
kal és bandákkal. A város sindacoja fejezte 
ki a város örömét győzelmünk felett. A vá-
rosba a Garibaldi-induló mellett vonultunk 
be. Este a várost ünnepélyesen kivilágították. 
Bevonulásunk alatt az utcákon mindenütt 
Evviva i nostri fratelli  ungheresi! Kiáltásokkal 
fogadott a nép . . . 

. . . István király napját megünnepeltük 
és e napon megvendégeltük Solofroban a 
városi és nemzetőrségi tisztikart egy csinos 



magyar ebéddel. Egész estig mulattunk saját 
szállásunkon. Egy hét múlva ők adták vissza 
a meghívást és a városház nagy termében 
rendeztek egy igen fényes estélyt, melyre az 
egész századot meghívták. 12 óra utánig 
maradtunk a kedélyes olasz urak társaságá-
ban, víg zene mellett ürítvén poharainkat az 
pEgyesült Olaszországértu  és a „szenvedő 
magyar hazáértu . . . 

1862. julius 20-án reggel tudtuk meg 
Szabó Bucsi Hugó főhadnagy-adjutánstól a 
századnál történt előléptetéseket. E szerint 
Kósi Cs Szöcs Károly szakaszvezetők őrmes-
terekké; Zsámbokréti tizedes szakaszvezetővé; 

Simén Sándor és Gábor, Almási Samu, 
Szőke  Béla, Perlei Viktor, Dimén János, Mo-
yási Péter, Virágh  József közharcosok tize-
desekké lettünk kinevezve. E naptól fogva 3 7* 
bajokkal kaptam több zsoldot. A terhes köz-
harcosi szolgálat alól ugyan ezután sem vol-
tunk felmentve, mert a századnál sokkal ke-
vesebb közharcos volt, mint altiszt. Salerno-
ból még ezen nap délután elmentünk. Az 
tjst Ebuliban töltöttük. Inpen 2l-én Olivettoig 
mentünk. 22-én érkeztünk Lavianóba, mely 
állomáshelyül volt számunkra kijelölve. 

ugusztus 31-én Alessandriába érkéz-



tünk. Ezen az úton a legregényesebb tájakat 
bámultuk. 11 alagúton mentünk át, melyek 
közül a legnagyobb 8—10 percig tartott. Az 
indóháznál, mely az egész országban egyike 
a legnagyszerűbbeknek, a légió zenekara fo-
gadott és vezetett be a citadellába, a Rákóczi-
indulóval Előttünk a marciális Málnor őr-
mester lobogtatta azt a csaknem történelmi 
nevezetességű lobogót, melynek fiai oly nagyon 
megfogyatkozának! 

Rendeltetésünk helyén a citadellában, a 
San Carló-laktanya előtt Bethlen Gergely tábor-
nok üdvözölt bennünket egy igen szép és 
lelkes beszéddel. wKalapot emelek előttetek, 
így kezdé beszédét, — édes fiai  a szegény 
hazának! kik a dicsőséges,  de szerencsétlen 
magyar zászlóhoz tántorithatlanul hívek  ma-
radtatok!" . . . 

Október 6-án gyászmisét tartottunk az 
aradi vértanúkért. 

9-én olvasta fel Türr az osztrák kormány 
által kiadott amnesztiát. Beszédjében a kibé-
külésre vonatkozólag ezeket mondá: nA ma-
gyar nemzet, ha elfeledte  is az eperjesi napo-
kat, az aradit nem fogja  elfeledni  soha.u 

December 8-án indúltak haza a Simén-
testvérek. Ugyancsak e nap d. u. búcsúzott 



el Girczi őrnagy és adta át a zászlóaljpa-
rancsnokságot Farkas őrnagynak. A commis-
sio munkálatának bevégzése után, az újra-
szervezéskor, a megmaradottak s ezek közt 
én is, az 1863. augusztus havának 20-ikáig 
kötelezték magukat a légiónál maradni. Én 
ugyan ezt csak azon feltétel alatt tettem, „ha 
családi körülményeim engedni fogják", — és 
így volt mire támaszkodnom, amidőn elbo-
csáttatásomért folyamodtam. 

Apám haláláról, mely 1862. év október 
13-án történt, én csak december 12-én érte-
sültem. Ekkor is csak az Almási Samu ba-
rátom leveléből, kinek apja írta meg. 

December 13-án már folyamodtam is 
elbocsáttatásért. 

15-én kaptam anyám levelét, melyben 
körülményesen értesített a nagy csapásról. 

26-án érkezett meg a válasz kérelmemre, 
ami azért késett ily sokáig, mivel a dandár-
parancsnokság nem lévén felhatalmazva sen-
kit is elbocsátani, — kérelmemnek egyene-
sen a minisztériumhoz kellett menni. 

29-én vettem búcsút azon testülettől, 
melynek kebelében csaknem két éven át oly 
sok ínséget, nyomort, méltatlanságot szen-
vedtem, de amelyet mégis mindig elfeledtet-



tek azon édes, ábrándos remények, s amely-
nek az elválás napján már csak a hamvai 
voltak keblemben. 

Nem akarom megkísérteni azon lelki 
állapotot leírni, melyben akkor voltam, midőn 
barátaimtól búcsút véve útnak indultam. Úgy-
sem fogom elfeledni azon fájdalmas perc 
emlékét soha, melyben a leghűbb barátoktól 
kellett elválnom s talán örökre?! 

Elindulásomkor keblemben nem lakott 
egyéb a fájdalomnál és néhány jó barát ké-
pénél, melyek közt legfényesebben tündök-
lött feledhetetlen századosomé: Szabó Bucsi 
Hugóé. 

1863. év január 1-én reggel 10 órakor 
felmentem Veronában a policiára és hosszas 
várakozás után bejutottam a direktorhoz. Mi-
után nevemet megmondottam, felnyitotta a 
fekete könyvet és felolvasta a reám vonatkozó 
helyet, melyben igen pontosan be volt jegyezve 
rólam, hogy ki és mi voltam? mikor men-
tem ki? kikkel és hol? miféle rangban szol-
gáltam a légiónál ? Ezután átvette útlevelemet 
és egy másikat állított ki helyette, mellyel 
egészen hazáig mehettem. 

Az újév első napját Velenczében töltöt-
tem, mert a hajó csak éjjeli 12 órakor indult 
Triesztbe . . . 



GARIBALDÍSTÁK NÓTÁJA 

Öreg ember már Puskás Lajos bátyánk; 
de délceg vitéz volt abban az időben. A 
szíve kivitte őt is Olaszországba, hogy a sza-
badságért küzdjön. Küzdött is hősiesen, — 
s aztán hazajött és még most is, öreg ko-
rában, büszkén gondol vissza a dicsőséges 
nagy napokra. Mikor pedig csordultig lesz a 
lelke a visszaemlékezéssel, el-eldúdolja magá-
ban azt a nótát, mely ott termett a szép 
Itáliában harcoló magyar vitézek ajkán. El-
dúdolta előttünk is és mi följegyeztük, hogy 
itt lapunkban jelenjék meg először nyomta-
tásban : 

Vérző hazánk szent érdeke kötelez, 
Utazzunk ki Olaszország népihez. 
Elmegyek én, hazám, mihelyt megvirrad. 
Velem jön, ki hű fiad. 
Ha kiszökik kalitkából a madár, 
Börtönébe az ugyan vissza nem száll. 



Hozzád sem száll, zsarnok, vissza a magyar, 
Mert rab lenni nem akar. 

Ha majd aztán Garibaldi fegyverrel 
Zsarnokidat kikergetni jön majd el: 
Ott leszek én, ott, közöttük, óh hazám I 
Vívok mint az oroszlán. 
Diadallal felkeresem szülőmet, 
Árván maradt hűséges szeretőmet, 
Egybekelek az én kedves rózsámmal; 
Nem cserélek királlyal. 
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ERDÉLYI LAPOK 
Az Erdélyi Irodalmi Társaság lapja 

Szerkeszti 
Kovács Dezső és Kiss Ernő 

Erdély 
egyetlen elő-

kelő színvonalon álló 
gazdag tartalmú szépirodalmi 

lapja. Megjelenik min-
den hó 1. és 

15-én. 

Előfizetési ára 
Egész évre 10 K — fillér 
Fél évre 5 K — fillér 
Negyed évre 2 K 50 fillér 

Egyes szám ára 40 fillér 

Elő lehet fizetni: Gámán-nyomda Kolozs-
vár Kossuth Lajos-utca 10-ik szám alatt 



Az 

ERDÉLYI LAPOK 
kiadóhivatalában (Kolozsvár, Kossuth Lajos-

utca 10.) kaphatók: 

Dózsa Endre: Tied a hatalom. Regény 
két kötetben . i'"60 K 

— .Cine mintye. Regény 3 kötetben .. 6 — K 
Dr Cs. Papp József fordításában Dante 

Paradicsoma. A költő arcképével. 
Fűzve 2 K, kötve 3 — K 

— Dante Purgatóriuma (2.—) .. .. 3' — K 
Dr Kiss Ernő:  Mikszáth Kálmán . . . 1— K 

Legközelebb megjelennek: 

Kovács Dezső új novellás kötete. 
Cs. Papp József: 

D a n t e Pokla > l ' o K i a 
Második teljes kiadás. 


