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BAGU BALÁZS — FAKÁSZ MIHÁLY: 
Vázlatok a munkácsi vár szerepéhez az 1848/49-es 

szabadságharcban 

A XIX. század közepére a munkácsi vár hajdani fénye 
erősen megkopott. A Rákóczi szabadságharc után stratégiai 
jelentőségét nagyobbrészt elvesztette, a legszükségesebb 
javításokon kívül semmiféle építkezés nem folyt rajta. Némi 
változás csak a XVIII. század közepén történt, amikor úgy 
alakult a nemzetközi helyzet, hogy Ausztriának fontolóra 
kellett vennie egy Oroszország elleni fellépés lehetőségét. 
Ezzel kapcsolatban 1769-től császári mérnökök felügyelete 
alatt dolgoztak a vár megerősítésén. Ezek a munkálatok 
azonban már lényegesen nem változtattak a sziklacsúcson 
emelkedő várnak a XVIII. század elejére kialakult általános 
képén. A várat érintő legjelentősebb változás az volt, hogy a 
külső sáncmüvek eltűntek. A sáncokon belül rétek 
keletkeztek, amelyek a vár alatti Palánka község lakóinak 
birtokába kerültek. Maga a község is lassan terjeszkedett az 
egykori külső vár területén.1 Északra, a vársík; és a Latorca 
folyó között, ahol hajdan a hídfőerődítmény volt, 
kukoricaföldek terjeszkedtek. A vársík többi részét legelőnek 
használták. 

A munkácsi uradalmat, amely korábban a Rákócziak 
birtoka volt, a király 1729-ben a Schönborn családnak 
adományozta, a vár azonban megmaradt a kincstár 
kezelésében. Ettől fogva a várat hadiszerek raktáraként 
használták. 

Egy 1782-ben kelt császári rendelet értelmében a 
munkácsi várat 1782-89 között állami fogházzá alakították 
át, ahová főleg politikai foglyokat internáltak.2 Nevezetesebb 
foglyai közé tartozott Kazinczy Ferenc, báró Riedele, I. 
Ferenc császár volt nevelője, aki köztársasági eszméiért került 



ide, Jiri Ruzsicka cseh zeneszerző, Hormayr német történész, 
Alexander Ypsilanti görög szabadságharcos, volt orosz 
császári vezérőrnagy, Franz Reindl kapitány, I. Ferenc császár 
merénylője stb. 

A várban azonban a foglyok mellett még hadiszereket is 
őriztek, így 1787-ben II. József császár meghagyta, hogy az 
itt elraktározott hadiszereket Nándorfehérvár ostromára innen 
a táborba szállítsák.3 

Tovább rontott a vár állapotán, hogy 1834. július 27-én 
Rasko várkapitány gazdasszonyának gondatlanságából a vár 
kigyulladt és leégett. A várat ekkor előbb fel akarták számolni, 
de később mégis úgy döntöttek, hogy kijavítják, bár csak a 
legszükségesebb épületeket és falakat állították helyre. 

1848 tavaszára a munkácsi vár parancsnoka Franz Laube 
őrnagy a várban két századnyi Hartmann ezredbeli 
gyalogosnak parancsolt, körülbelül ugyanennyi katonaság 
állomásozott a városban is gróf Mayerberg parancsnoksága 
alatt. 4 

Maga Munkács ebben az időben jelentéktelen kisváros, 
mintegy 4000 főnyi lakossággal vegyesen magyarok, ruszinok, 
németek, zsidók. Jelentéktelensége azonban a fellendülés 
ígéretét rejti magában: a Galíciából Magyarországba és az 
Erdélyből a Felvidékre vezető utak kereszteződésénél fekszik 
és hamarosan a környék jelentős kereskedelmi központjává 
növi ki magát. (Nem utolsósorban az északról lassan 
beszivárgó zsidó betelepülőknek köszönhetően.) 

A márciusi események híre viszonylag gyorsan eljutott 
Munkácsra is: a márciusi eseményekről tudósító falragaszt 
már 18-án olvasni lehetett a városban. A falragaszt Pesten 
egy bizottmány adta ki, és az volt a célja, hogy a pesti 
eseményekkel megismertesse a vidék lakosságát. Az 
országos hangulatnak megfelelően Munkácson is kitűzték a 
nemzeti lobogókat, kokárdákat. 



A nemzetőrség felállítását elrendelő törvénycikk 
értelmében Bereg vármegyében is megalakultak az első 
nemzetőregységek, kezdetben Munkácson, Tarpán, 
Beregszászon, Nagyberegen és Váriban. Munkácson a városi 
hatóság a kezdeményező polgárok javaslatára már március 
30-án elkezdte szervezni a nemzetőrséget, melynek 
parancsnoka Ruzsák Lajos kiszolgált gránátos altiszt lett, akit 
századosnak választottak. Ebbe hamarosan 371 keresztény 
és 251 zsidó lakost írtak össze. Ez a nemzetőrség már a 
húsvéti római katolikus és görög katolikus feltámadási 
ünnepségeken díszőrséget adott, illetve rendőri feladatokat 
látott el. 

Július 26-án a nemzetőrséget felsőbb intézkedés hatására 
átszervezték, amely így már két századból állott: az egyik 
parancsnoka Ruzsák Lajos, a másiké Nedeczey Ferenc lett. 
A zsidó nemzetőrök szolgálata terén azonban nézeteltérések 
merültek fel, mivel a zsidó vallású nemzetőrök szombaton és 
más vallási ünnepeiken megtagadták a fegyverviselést, és 
ezt a keresztények sérelmezték, sőt gúnyolták őket. Emiatt 
augusztus 29-én a zsidó hitközség elöljárói kérvényt intéztek 
a városi hatósághoz, amelyben kifejtették, hogy ők a 
forradalom és a szabadság kezdetén önként felajánlották 
életüket a hazáért, de ezt keresztény honfitársaik gúnnyal 
fogadták és kirekesztették őket. A sérelmeket ugyan 
orvosolták, de az altisztek választásánál megint csak gyakran 
mellőzték a zsidó vallású nemzetőröket. Az antiszemitizmus 
mindazonáltal más városokhoz képest igencsak mérsékelt 
volt.5 

A nemzetőrség felfegyverzésének kérdése állandóan 
napirenden szerepelt. így a megye közgyűlése 1848. május 
26-án a minisztérium figyelmébe ajánlotta a nemzetőrség 
felfegyverzését, annál is inkább, mivel a megye az ország 
határvidékén fekszik, és így a támadásoknak is jobban ki 



van téve. A megye és Munkács városa azonban a saját 
erejéből is igyekezett enyhíteni a fegyverhiányt. A 
nemzetőröknek azonban gyakran csak lándzsa jutott.6 

A nemzetőrség létszáma azonban a nehézségek ellenére 
is növekedett: így április végére Bereg megyében 1.180 fő 
volt a nemzetőrség létszáma, augusztus-szeptemberben pedig 
már 6.000 fő. A nemzetőrség megyei parancsnoka Eötvös 
Tamás lett. 

Kezdetben úgy tűnt, hogy az országban végbement 
változások nem érintik a munkácsi várat, ahol továbbra is 
császári őrség tanyázott. A helybéliek azonban hamarosan 
követelni kezdték, hogy a vár falára is nemzetiszínű lobogót 
tűzzenek a sárga-fekete zászló helyébe. A város 
képviselőtestülete egy bizottságot küldött a várparancsnokhoz 
azzal a felhívással, hogy a nemzeti zászlót, mint a magyar 
szabadság és államiság jelképét tűzze ki. Laube ezt nem 
ellenezte, de kijelentette, hogy nincs nemzeti színű lobogója. 
Amikor újra felszólították a háromszínű lobogó kitűzésére, 
udvariasan azt válaszolta, hogy mivel feljebbvalóitól ilyen 
parancsot nem kapott, a városi hatóság kérését nem 
teljesítheti. 

Az első felelős magyar minisztérium még április végén 
elrendelte az ország váraiban fogva tartott politikai elítéltek 
szabadon bocsátását. Mivel a munkácsi várban is több ilyen 
elitélt raboskodott, az utasítás Franz Laube-ra is vonatkozott. 
О azonban vonakodott ennek eleget tenni, mire a munkácsi 
polgárokból egy hatvan tagú küldöttség ment fel a várba 
Kralovánszky László vezetése alatt, és az emberiesség 
nevében követelte a foglyok szabadon bocsátását. Laube 
arra hivatkozott, hogy a budai főhadparancsnokságtól erre 
nem kapott közvetlen parancsot, de hajlandónak mutatkozott 
arra, hogy a foglyok sorsára vonatkozóan sürgős információt 
kérjen Bécsből. A kedvező válasz gyorspostán nyolc nap 



múlva meg is érkezett és így a várban őrzött politikai foglyok, 
köztük katonatisztek, akik az 1840. évi tervezett galíciai 
felkelés szervezői voltak a lengyel kiegészítésű Mazzuchelli 
ezredből, hét év után végre kiszabadulhattak. A 
szabadságukat visszanyert foglyokat a munkácsi polgárok 
diadalmenetben kísérték a városba, ahol a szabadság 
mártírjaiként üdvözölték őket. A volt foglyokat 
polgárházaknál helyezték el, ahol magyaros 
vendégszeretetben részesültek. A kiszabadultak között volt 
Auffenberg (Ormai) Norbert is, aki később a honvéd 
vadászezredek szervezője lett, és Haynau első aradi 
áldozataként került az 1848/49-es vértanúk közé.7 

Az országban élénk érdeklődést váltottak ki a külföldön 
szolgáló, magyar sorozású ezredek legénységének hazatérési 
próbálkozásai. Az első felelős magyar minisztérium egyik 
legfőbb gondja a magyar ezredek hazahozatal volt, amibe 
elvileg a becsi kormányzat is beleegyezett. A gyakorlatban 
azonban a csapatok hazahozatalának ügye igencsak 
vontatottan haladt előre, a kisebb nagyobb egységek csak 
lassan, vontatottan érkeztek be. Emiatt gyakorivá váltak az 
önkényes hazaindulások. A hivatalosan szökésben lévő 
katonák egy részének útja Munkácson át vezetett. Május 
21-én Vereckén át bejött Münster főhadnagy, május 27-én 
Schultz főhadnagy, de megelőzte őket Várady káplár, aki a 
6. Wurtemberg huszárezredből szökött meg. A hónap vége 
felé pedig már több huszárcsapat is megindult, hogy 
hazatérjen. Ezeket a Kassán, Munkácson és 
Máramarosszigeten állomásozó osztrák katonaság erővel 
igyekezett visszatartani. Május 31-én váratlanul megjelent 
Munkácson a 10. Vilmos huszárezred egy százada Kőrösy 
kapitány parancsnoksága alatt, amelyet a város nagy 
lelkesedéssel és vendégszeretettel fogadott.8 

Ugyancsak a 10. huszárezred 2. őrnagyi osztálya június 



5-én érkezett Munkácsra, ahol a helyi császári parancsnokság 
megkísérelte visszatérítését, ám eredménytelenül, mert a 
huszárok kijelentették, hogy a magyar kormány 
alárendeltségébe tartozóknak tekintik magukat. 

A délvidéken fellángoló harcokkal kapcsolatosan 
Mészáros Lázár magyar hadügyminiszter úgy rendelkezett, 
hogy az országban lévő katonaság könnyebb mozgósítása 
érdekében áthelyezéseket hajt végre, ennek folytán 
Munkácsra érkezett a 9. Hartmann-ezred egy újabb százada, 
és ezzel a galíciai sorozású ezrednek már nyolc százada 
állomásozott a vidéken. 9 A Hartmann-ezred tisztikara 
rendkívül ellenségesen viszonyult a magyarországi 
eseményekhez, elég megemlítenünk, hogy később soraikból 
került ki több aradi vérbíró is.10 

Közben Munkácson híre ment, hogy a munkácsi császári 
katonaság május 27-én kiindul Ungvár felé, hogy onnan ezer 
darab puskát hozzon be a várba. Erre vonatkozóan 
Freyseysen Gyula nemzetőri százados május 26-ánjelentést 
tett Uray Pál Bereg megyei alispánnak, ez az ügy azonban 
hamarosan elcsendesült." 

Közben folyt a nem magyar sorozású ezredek kivonása 
az országból. Szeptember 4-én a magyar hadügyminiszter 
elrendelte a 7. Hardegg vértesezred áttelepítését Somogy 
és Baranya megyéből Galíciába. Az ezred útközben Bereg 
megyén is áthaladt, így október 17-én ért Munkácsra, 19-én 
pedig már Vereckén volt. Az ezred áthaladása sok kiadással 
járt a megye számára. 12 Szeptember 29-én és október 4-én 
a hadügyminiszter nevében gróf Török Bálint tudatta Bereg 
megyével, hogy a 2. Schwarzenberg ulánusezred a megyén 
keresztül fog Galíciába vonulni és útközben a községek lássák 
el az ezredet. Az ezred október 20-án ért Munkácsra, 22-én 
Vereckére, ahonnan tovább menetelt Galíciába. A helyzet 
kiéleződését jelezte, hogy Szatmár megye értesítette Bereg 



megye bizottságát, hogy mivel az említett ezred Munkács 
felé tart, ügyeljen, nehogy az ellenséges érzelmű ezred 
megszállja és elfoglalja a munkácsi várat. 

A munkácsi várban még mindig császári helyőrség 
tanyázott. A nemzeti lobogót az Országos Honvédelmi 
Bizottmánynak rendelete ellenére sem tűzte ki (A rendelet 
előírta, hogy az ország várainak falaira tűzzék ki a nemzeti 
színű lobogót). Franz Laube a fiatalabb tisztek nyomása alatt 
arra hivatkozva, hogy elöljáróitól nem kapott parancsot a 
lobogó kitűzésére, sőt a bécsi kormány október 3-i 
manifesztuma éppen ellenkező értelmű utasításában ezt 
megtagadta. Közben a városban az osztrák helyőrség és a 
polgárok közötti feszültség fokozódott. A császári csapatok 
parancsnoksága úgy döntött, hogy a csapatokat összevonja, 
és az eddig a polgárházaknál elszállásolt katonákat 
kaszárnyaszerüen helyezi el. Ebbe a városi hatóság is 
beleegyezett, mivel így a polgárok megszabadultak a 
beszállásolástól. A város a katonaság ellátását is hajlandó 
volt fedezni. 

Az Országos Honvédelmi Bizottmány 1061. sz. alatt leírt 
Bereg megyének és tudatta, hogy Galíciából Magyarországra 
olyan katonaság készül áttömi, amelyet az országba nem a 
Honvédelmi Bizottmány rendelt be, és így ellenségnek 
tekintendő, ezért szigorúan meghagyja a megyének, hogy 
mindazokat az utakat és szorosokat, amelyek Galíciából 
Magyarországra vezetnek, felássa, fával és boronával 
elrekesztve torlaszolja el, és az ellenség betörését tőle 
telhetően gátolja. 

Híre terjedt annak is, hogy a 9. Hartmann-ezredet 
Munkácson fogják összpontosítani, és ezt alátámasztani 
látszott az is, hogy az ezred 9. százada váratlanul Ungvárról 
Munkácsra érkezett. Piattoli őrnagy, a Hartmann-ezred 
Máramarosszigeten állomásozó 2. zászlóaljának parancsnoka 



értesítette Bereg megye hatóságát, hogy október 20-án egy 
605 főből álló csapattal, a törzskarral és tisztekkel Munkácsra 
érkezik, onnan pedig másnap Szerednye felé halad tovább, 
tehát a megye gondoskodjon előfogatokról élelemről és 
kenyérről. Máramarosszigetre rendelték be a zászlóalj 
Kapnikbányán és Nagybányán állomásozó századait is, ez 
utóbbi azonban rögtön tovább indult Kassa felé. 

Az eddig Munkácson állomásozó és most Munkácsra 
beérkezett századokat a vár alá, Palánkára összpontosították 
Kari Knorek főhadnagy parancsnoksága alá, így itt most négy 
Hartmann-század állomásozott, nem számítva a vár 
helyőrségét. Az erők összpontosítása Munkács alatt 
érthetően nyugtalanította a magyar hatóságokat, annál is 
inkább, mivel ezzel érdemleges erőt nem tudtak 
szembeállítani. Szintay Pál kormánybiztos október 25-én Uray 
Pál alispánhoz beterjesztett iratában jellemezte a munkácsi 
viszonyokat: A katonaság hangulata percről percre 
veszélyesebb. További századokat is várnak, a polgárok 
nyugtalanok, hogy az osztrákok Munkácsnak, mint fontos 
stratégiai pontnak az elfoglalására mindent meg fognak tenni. 
"Fegyverkezünk, s bizonyára a hazának hasznosabb 
szolgálatot nem tehetnénk, mintha ezen katonaságot 
lefegyverezhetnénk, mely előbb-utóbb fegyvereit ellenünk 
fordítandja. Erőnk nincsen, a nemzetőrség disolutioban, 
önkénteseink meg nem érkeztek, honvéd újoncaink 
fegyvertelenül, mondhatni meztelenül állanak". Ezért 
haladéktalanul szükség van a megye segítségére. 
Intézkedjenek, hogy az önkéntesek azonnal induljanak 
Munkácsra, ezenkívül pedig vagy ezer nemzetőr. Rámutat, 
hogy csak összpontosított erőkkel érhető el siker. Szüksége 
van pénzre is a zsoldok kifizetésére. Az újoncokat 
Mezőváriból indítsák el Munkácsra, akárcsak a 
máramarosiakat, és erről a máramarosi kormánybiztost már 



értesítette. 13 Uray Pál első alispán a Pestről érkezett 200 
gyutacsos lőfegyvert az önkéntesek közötti szétosztás céljából 
elküldte Munkácsra. 

Az Országos Honvédelmi Bizottmány igyekezett a nemzet 
ügyének megnyerni vagy lefegyverezni az osztrák 
gyalogságot, erre utasította Mihályi Gábor máramarosi 
kormánybiztost és Mahn József, Máramaros megye 
bizottmányának elnöke is erre kérte Szintay János beregi 
kormánybiztost. Ez azonban nem sikerült. Laube is 
kijelentette, hogy a vár alatt tanyázó katonaság nines neki 
alárendelve, és csak az élelmiszert kapja a vár raktáraiból, 
de a zsoldot nem. A katonaság a máramarosi századok 
beérkeztével október 21-én ügy is eltávozik, így tehát nincs 
ok a nyugtalanságra. 

Közben beérkezett a máramarosi zászlóalj, de a város a 
szállást és az élelmezést megtagadta. Erre a katonaság a 
várost felgyújtással fenyegette, Szintay pedig a sorgyalogság 
tisztjeivel való tárgyalásain semmire sem jutott. Közben 
azonban kezdtek beérkezni a környékbeli nemzetőrök és 
újoncok, így az osztrákok jobbnak látták a rövidebb utat 
választani, és Szerednye helyett Verecke felé indulni 
Galíciába. Itt a beszkidi határra érve záróvonalat képeztek, 
hogy a Galíciából Magyarországra szökő katonákat 
feltartóztassák. 

így helyreállt a nyugalom Munkács városában, de Laube 
a vár helyőrségével továbbra is helyén maradt. A városba 
azonban megérkeztek a segítségül hívott nemzetőrök és 
újoncok. Máramarosból honvéd újoncokat, Fejér Antal 
hadnagy a beregszászi nemzetőri századot hozta be 
Munkácsra. Október 23-án beérkezett Székely József 
főhadnagy a tarpai századdal. így hát itt voltak a tarpai, 
kaszonyi, beregszászi és még más nemzetőr századok is, a 
21. honvédzászlóalj újoncai, valamint az önkéntes 



nemzetőrség százada, ami — bár embereik nagyobbrészt 
csak lándzsával vagy kiegyenesített kaszával voltak 
felszerelve—elegendő erőt képezett ahhoz, hogy a 250 főnyi 
várbeli császári helyőrséget elgondolkoztassa. 

Mindez arra késztette Laube-t, hogy előzetes 
megbeszélések után beleegyezzen hogy a vár külső kapuja 
előtt magyar nemzetőrséget helyezzenek el, amely a nemzeti 
színű lobogót is kitűzte és megszállta a vár bejáratát. A 2. 
helyőrségi zászlóalj egy százada Podheringbe vonult, ahol 
október 26-tól november 7-ig állomásozott, majd a Hartmann-
ezred felgyógyult katonáival végleg elvonult.14 

Kis idő múlva azonban a várőrség, miután meggyőződött 
róla, hogy az idegen ezredek valóban kivonulnak az országból, 
és a magyar sorozásúak beérkeznek és esküt tesznek a 
magyar alkotmányra, a vár körül pedig egyre több csapat 
összpontosul, elhatározta, hogy kivonul a várból. Benczek, 
aki parancsnokló századosként Laubetől átvette a várőrség 
parancsnokságát, kikötötte, hogy néhány tekintélyesebb 
munkácsi polgárt túszul magával vihessen a határra, nehogy 
a környékbeli nép beléjük köthessen. így, miután Joó Alajos 
munkácsi polgárt és másokat magukkal vittek, a császáriak 
november 13-án kivonultak a várból. Helyükre Kralovánszky 
László százados vezetésével lelkes zeneszóval bemasíroztak 
a környékbeli derceni, gáti, izsnyétei és beregszász-végardói 
nemzetőrök. A családos és földművelő nemzetőröket azonban 
hamarosan a 21. honvédzászlóalj újoncai váltották fel. 

Amikor a magyar nemzetőrök november 13-án 
bemasíroztak a munkácsi várba, az inkább fegyházhoz, mint 
erődhöz hasonlított. A felső várban Zrínyi Ilona hajdani 
lakosztálya az elköltözött császári parancsnoknak és 
tisztjeinek szolgált lakásul, akik azokat szinte teljesen üresen 
hagyták hátra. A középső várban voltak a rabok cellái, míg 
az alsó kapu feletti keskeny házban a foglár lakott családjával 



együtt, valamint a számvivö tiszt. A várat megszálló 
honvédség a középső vár udvarát Rákóczy térnek nevezte 
el, amit fel is vésett az udvar nyugati oldalépületének falára, 
a felirat mindmáig ott van és jól olvasható. 

A várban maradt még 38 várfogoly és sáncrab. Ezek 
közül 19 katonai fegyenc volt, a többi polgári rab. 

A határon a helyzet egyre fenyegetőbbé vált, így 
szükségessé vált a vár megerősítése. Mivel a munkácsi vár 
nem volt felkészítve az ellenállásra, Eötvös Tamás, akit 
időközben a vár parancsnokául neveztek ki, intézkedett, hogy 
néhány ágyút szállítsanak oda. így a vár falain nemsokára 
két mozsár és tizenkét vaságyú jelent meg. A lövegeket a 
kabolapolyánai vashámorból szállítottak oda (most 
Kobileckaja Poljana), tüzérekül pedig a környék iskolázottabb 
ifjai lettek, akiket Nagy Abraham és Decső Károly 
főhadnagyok tanítottak be. A kabolapolyánai hámorból 16 
ágyút szállítottak a munkácsi uradalmi frigyesfalvi vasgyárba, 
ahol kifúrtak és felszerelték őket. Itt nemcsak különféle 
ágyúgolyókat és bombákat öntöttek, hanem szuronyokat, 
lándzsákat és egyéb fegyvereket is készítettek. 

A vár régen elhanyagolt alsó sáncait is rendbe hozták, 
ehhez a munkácsi polgárok munkáját vették igénybe, akik a 
napszámban végzett munkáért bért is kaptak. Később, 1849 
nyarán, amikor Kazinczy serege Munkácson állomásozott, a 
csapatok ezekben a sáncokban tanyáztak. 

A várparancsnokául a magyar hadügyminisztérium a 
korábbi várparancsnokot, Franz Laubet nevezte ki 
alezredesként október 16-i hatállyal, akit novemberben 
ideiglenes jelleggel Eötvös Tamás váltott fel. 1849. január 
15-től aztán Mezősy Pál lett őrnagyi rangban a vár 
parancsnoka. Rajta kívül a vár tisztikarához tartozott 
Kralovánszky László térszázados, Wehle Károly utászkari 
főhadnagy, akit február 27-én századossá neveztek ki, báró 



Barkóczy Ferenc 21. honvédzászlóaljbeli térfőhadnagy, 
Kosztka Károly mérnökkari tiszt, Nozák Sándor erődítési 
számvevő, Chriszt Ferenc várbeli tábori lelkész, Köller Ferenc 
élelmezési tiszt, Schmoll erődítési számvevő, Dör Antal 
élelmezési raktárnok, Francz Mihály hadnagy, fogházi 
számvevő, Dr. Zehmann József főhadnagy törzsorvos, Filler 
Arnold katonai orvossegéd, Kurusta Márton élelmezési 
hadnagy. A vár őrségét alapjában véve a 21. honvédzászlóalj 
katonai adták, de szolgáltak itt más egységek is. 15 

A munkácsi vár védseregében szolgált többek között a 
német légió egy százada, amely Henryk Rembowski "Kárpáti 
lengyel lövészlégió"-jának a munkácsi várban szolgáló részét 
váltotta fel 1849 nyarán. 

A Lengyelországból a magyar forradalom megsegítésére 
igyekvő lengyel önkéntesek egyik útja Munkácson keresztül 
vezetett. Irányi Dániel kormánybiztos október 22-én 
Eperjesről utasította a szolgabírákat, hogy előfogatokkal 
menjenek a határra és ne csak szabadon bocsássák be az 
ide igyekvő lengyeleket, hanem szállítsák is el őket és 
élelmezésükről gondoskodjanak, majd irányítsák őket 
összpontosításuk helyére, Kassára. Ezt az utasítást a Bereg 
megyei bizottmány leküldte a munkácsi bizottmányhoz további 
intézkedés végett. Ekkor szép számmal keltek át a lengyelek 
a határon. így október 28-án bejött Sebelovsky és 
Krizsanovsky csapata, majd Zunkovsky Izidor egy másik 
csapattal, később novemberben Peter Ortinatik és Karel 
Ziemlitzky. 

Eperjesen Rembowski szervezett egy vadászezredet, 
amely januárban elindult Munkács fele, mivel Rembowski 
Munkács védőseregét kívánta megerősíteni. Eötvös Tamás 
Bereg vármegyei nemzetőr őrnagy január 22-én jelentette a 
Honvédelmi Bizottmánynak, hogy Rembowski őrnagy 350 
főnyi csapatával "bekérezkedett" a várba. Ugyanakkor 



Szintay János is tudósította Kossuthot, hogy Rembowski 300 
embere a várban van. Maga Rembowski azt jelentette 
Kossuthnak, hogy 699 embere áll Munkácson és 400 
fegyverre van szüksége. Valójában az ezred mindössze 200-
250 emberből állhatott. A csapatot Munkácson szívesen 
fogadták, mert a vármegye védelmére szervezett katonai 
erő gyarapításának jelét látták benne. A megye katonai és 
polgári hatóságai minden támogatást megadtak, hogy 
csapatát fejlessze. Mivel a megerősödött osztrák 
határvédelem miatt Galíciából már csak kevés emberre 
számíthatott, a helyi szlovák és ruszin lakosság körében 
toborozott. Vadászezrede végül elérte a tervezett 600 fős 
létszámot. 

Rembowski ezredét öt századra osztotta, felállított egy 
szakasznyi lovasságot és egy 3 ágyúból álló félüteget, így 
osztagában valamennyi fegyvernem képviselve volt. 
Ezredének fegyelme azonban csapnivaló. Az állandó 
kihágások idővel a helyi lakosságot is ellenük fordították. 
Rembowski kétszer is beütött Galíciába, ám minden látható 
eredmény nélkül. A kormány végül Debrecenbe rendelte, 
ahová némi huzavona után (február 15-én Ungváron volt, 
25-én Beregszászban stb.) meg is érkezett. Itt egységét 
feloszlatták, katonáit más lengyel egységekbe osztották be.16 

Rembowski 1849 nyarán tűnik fel ismét, ekkor a már 
említett "Kárpáti lengyel lövészlégió" parancsnoka alezredesi 
rangban Kazinczy Lajos hadtestben. 

1848 végére az egyre élesedő helyzetben gondoskodni 
kellett a határőrizet megerősítéséről is. Ide nemzetőr 
önkénteseket, majd inkább honvédegységeket vezényeltek, 
így már novemberben szolgalatot teljesítettek itt a 21. 
honvédzászlóalj alegységei, majd ide rendelték a 22. 
honvédzászlóaljba besorozott román újoncokat is. 

A határvonalat szemrevételezte Szintay János, Eötvös 



Tamás és Pulszky Sándor alezredes, és kijelölték a 
legalkalmasabbnak tűnő védelmi pontokat. Itt, pl. a Vereckei-
hágó déli kijáratánál a Pudpolóc (Vezérszállás) községnél és 
a felsőhrabovnicai Rozgyil hegynél, hevenyészett sáncokat 
emeltek, kidöntötték az évszázados tölgyeket. Sőt, Munkácsról 
még ágyukat is szállítottak a völgyszorosok védelmére. 17 

November végén a dobronyi nemzetőrök is Verecke felé 
vonultak. 

Az általános felbuzdulás még a munkácsi vár 
köztörvényes rabjaira is hatott, mivel közülük többen 
jelentkeztek honvédnek, és jelentkezésüket Mészáros Lázár 
hadügyminiszter is jóváhagyta.18 

A határszélen az osztrák határőrökkel vívott 
összecsapások különösen február végén, március elején 
sokasodtak meg, amikor a 4. Deutschmeister ezred 1. 
zászlóalja Barco altábornagy dandárjába beosztva 
Máramarosig portyázott és többször össze-csapott a magyar 
határvédő erőkkel. így a nevezett ezred három százada 
Langsfeld százados és báró Riesenfels főhadnagy vezetése 
alatt február 28-án és március 10-én, illetve 17-én a 
Máramaros megyei Toronya helységnél tűzött össze a magyar 
egységekkel, Priszlopon egy magányos házba szorult 
nemzetőröket támadott meg Noswitz káplár három 
szakasszal, majd Franz Schwarz hadnagy és Boynger 
őrmester három szakasszal megint a Priszlopon, majd március 
elején az Oporec faluban állomásozó harmadik század 
Rolletschel hadnagy vezetésével a Beszkid körül csapott 
össze a magyarokkal, március 16-án Holyatyinnál váltottak 
lövéseket velük. 

Március 20-án Barco altábornagy parancsára a 
Deutschmeister ezredből négy, a Hartmann-ezredből szintén 
négy század, és báró Merville ezredes külön négy századdal 
két ellenkező irányból ismét megindult Toronya helység felé 



az ott gyülekező magyar csapatok megtámadására, akiket a 
térdig érő hóban történt felvonulás után Novoszelicén túl 
megtámadtak és kitartó küzdelemben visszaszorították. 
Osztrák adatok szerint 140 magyar esett el és ötszázat 
elfogtak. Ezek az adatok azonban nyilvánvalóan túlzottak. 

A portyázó kisebb nagyobb osztrák egységek gyakran 
mutatkoztak a határszélen, így Bilaszovica és Verbias 
környékén is, de a magyar határra kirendelt egységek 
rendszerint visszaszorították őket. Ilyen jelentéktelen 
összecsapásokra került sor a Beszkiden, Volócon és a 
Laturka völgyében. A határra rendelt egységeket gyakran 
váltották, így szolgáltak a határon Nedeczey Ferenc alatt 
munkácsi nemzetőrök, ugocsai nemzetőrök, Matheidesz 
százados vezetése alatt Borsod megyei kaszások, majd 
megint a 21. honvédzászlóalj egyes századai. Ung megye 
határán is hasonló volt a helyzet, ahol Riczkó Lőrincz nemzetőr 
őrnagy ütött be Galíciába, felgyújtott egy osztrák őrtanyát és 
zsákmányt is ejtett. 

Március 26-án a Beszkid alatt lévő Verbiáson az uradalmi 
kocsmában a 21. honvédzászlóalj mintegy ötven katonája 
vert tanyát tisztjeikkel együtt. A tisztek Dobozy Dániel 
századosi kinevezését ünnepelték, és közben elfelejtkeztek 
a szükséges elővigyázatossági intézkedésekről: az őrjárat és 
az őrszemek kiállításáról. A honvédek ittlétéről értesültek a 
határ túloldalán lévő osztrák egységek: a 4. Deutschmeister 
ezred 4. és 5. százada éjfélkor megindult Merville ezredes 
vezetésével Klimiecről. A 4. század Pruckner százados 
irányításával egyenesen Verbiasnakvonult, az 5. Lütgendorf 
százados parancsnoksága alatt Zsupánya helység felől 
közeledett, Meissl hadnágy hetven emberrel szintén külön, 
Thaler hadnagy Rosztoka felől meneteltek és a megbeszélt 
ponton találkoztak, majd Künhe hadnagy vezetésével 
megrohanták a korcsmát. A meglepett honvédek az ablakból 



tettek ugyan néhány lövést rájuk, de hamarosan elnyomták 
őket. A keletkezett zűrzavarban több tisztnek és katonának 
sikerült elmenekülnie. Dobozy Dániel hadnagy és egy 
közvitéz azonban elesett. Több tisztet és katonát elfogtak. 
Ezeket később besorozták a Deutschmeister ezredbe. A 
besorozott Guthy Antal néhány hét múlva megszökött 
Stájerországból, és hosszas bujdosás után éppen akkor 
érkezett Budára, amikor a honvédek bevették. Visszakerült 
zászlóaljához és tovább szolgált itt. 

Ennek és a többi rajtaütésnek a megtorlására március 
28-án Munkácsról ide sietett Bangya József a 35. zászlóalj 
őrnagy a honvédeivel és megtámadta a Hartmann-ezred 
katonáit a Beszkid tetején, ahol azok mellvédet emeltek. A 
katonákat elűzték, az ott lévő korcsmát pedig felégették. A 
futó ellenfelet üldöző magyarok eljutottak Klimiecbe, amelyet 
a menekülő osztrákok felgyújtottak. Másnap Bangya és 
Dercsényi István Krefka falura vetették magukat és az 
elmenekült császári katonák szálláshelyeit feldúlták, élelmüket 
elvitték, majd elhajtották a lakosság barmait. 19 A határ 
megerősítésére más intézkedések is történtek. így Mészey 
őrnagy (a tárgyalt időben a 22. honvédzászlóalj parancsnoka) 
március 27-én Vucskómezőről jelenti Zuricsnak, az 1. dandár 
parancsnokának, hogy csapatokat irányított a 
folyóvölgyekben felfelé a hegyekbe.20 Franz Amman, a 21. 
honvédzászlóalj századosa jelenti szintén az 1. dandár 
parancsnokságának a Fehér-Tisza völgyi határőrposztok 
állapotát és megtett intézkedéseket.21 

A határ megerősítésére szükség is volt, mert áprilisban 
az osztrák hadvezetés ezen a tájon is komolyabb 
intézkedésekre szánta el magát. 4. Deutschmeisterezred 
Lembergben (most Lvov) állomásozó törzse április 14-én a 
második zászlóaljjal, Sztrijben egyesült a harmadik zászlóaljjal 
és április 18-án megérkezett Klimiecre. Itt kialakult Barco 



altábornagy dandára, amely a 4. Deutschmeister ezred két 
zászlóaljából, a 9. Hartmann ezred egy zászlóaljából, két 
osztály (mintegy 450 lovas) könnyülovasból, egy üteg 3 és 6 
fontos ágyúból, tíz lőszer és hét málhás kocsiból állott, a 
dandárt 150 galíciai fuvaros kísérte.22 A dandár összlétszáma 
mintegy 3600 főt tett ki. Barco a jobbszárny fedezése céljából 
a Deutschmeisterek 4. osztályát Rosztokán és a hegygerincen 
át, a Hartmann ezred három századát pedig Timsomak és 
Felső—Vereckének irányította, mivel pedig tartott a 
visszavonuló magyar csapatok rajtaütésétől, a tavaszi záportól 
átázottan a szabadban töltötte az éjszakát Alsó-Vereckén. 
Másnap már reggel 3 órakor megindult innen a 
Deutschmeisterek 2. zászlóalja Rossi őrnagy vezetése alatt 
Felső-Vereckén és Volócon át a vicsai völgyön lefelé 
Szolyvának, egy órával később pedig útrakelt a dandár zöme, 
amely az országúton egy századot Kis-Abránkának irányított. 
A hátráló magyar csapatok mindenütt felszedték a hidakat 
és megrongálták az utat, eltorlaszolták a szorosokat, de nyíltan 
nem szálltak szembe a behatolókkal. Az akadályokon nehezen 
mozgó császáriak Felső-Hrabovnicán túl a Rozgyil hegyhez 
értek, itt a magyarok nagy távolságból lőni kezdték ugyan a 
császáriakat, de amikor két század csatárláncba fejlődött és 
megindult feléjük, gyorsan elvonultak, így az előnyös állásokat 
ellenállás nélkül feladták és visszavonultak Munkács felé. 

A császáriak így a szük völgyeken és a bevágott, de nem 
védett szorosokon áthaladva április 20-án este Polenára 
érkeztek. Itt az uradalmi majorudvarában rakott tüzek körül 
éjszakáztak (Polenán az áprilisi éjszakák még meglehetősen 
hűvösek), míg a Volócon áthaladó oldalbiztosító osztag 11 
órás nehéz menetelés után Hársfalvára és Szolyvára érkezett, 
ahol a házakban éjszakázott. Az előző napon báró Warkotsch 
főhadnagy az 1. Chevaux-legers ezredből Alsó-Vereckén 
nagy mennyiségű szeszt, szénát és az élelmen felül a 



Schönbom uradalomtól ötven zsák zabot, Schwartz főhadnagy 
pedig 19 szarvasmarhát rekvirált. Polenán a majorban 
felkutatták a raktárt és a kamrákat, és azokból minden élelmet 
elszedtek és elfogyasztottak a katonák, ráadásul reggel a 
parancsnok aznapi ellátmányul még 6 ökröt, 40 köböl rozst 
és elegendő zabot rendelt a gazdatisztektől. Április 21-én a 
Latorca itt már széles völgyén lefelé menetelve Paszikáig 
jutottak, ahol a híd és az erdészlak között letáboroztak. Itt az 
eddig külön menetelő egységek egyesültek (Rossi osztaga is 
csatlakozott) és itt töltötték az éjszakát. Április 22-én vasárnap 
a dandár reggel öt órakor Szentmiklóson át megindult 
Munkács felé, elővédjében a 9. ezred egy zászlóaljával, egy 
lovas osztállyal és két ágyúval. Szentmiklóson Köller 
főhadnagy a Hartman ezred 2. zászlóaljának 2. századával 
hátramaradt egy kis harácsolásra (35 mérő zabot "vételezett" 
az ottani uradalmi gazdatiszttől, Benker Sámueltől), ezen felül 
erőszakkal elvett nagy mennyiségű bort, szeszt és egyéb 
élelmet, miközben egy Polenán hátrahagyott csapat a rozst 
őröltette és kenyeret süttetett a korcsmabérlőnél. Bangya itt 
sem merte feltartóztatni az ellenfelet és annak ellenére, hogy 
rendelkezésére állt a 35. honvéd-zászlóalj, nem kívánt harcba 
bocsátkozni, sőt megkezdte az elvonulást a síkság felé. 
Martinyi ezzel élesen szembeszállt, és a saját felelősségére 
elhatározta, hogy feltartóztatja a császáriakat, és e célból a 
megyei hatóságoktól kért segítséget. Bangya közben 
Beregszász felé elvonult. 

Martinyi 23 tehát Podheringnél tervezte bevárni és 
feltartóztatni a közelgő ellenséget. A helyet ehhez jól 
választotta meg. Két oldalról magas hegyek övezik a völgyet, 
amely a szoroson túl végelláthatatlan síksággá terebélyesedik; 
közvetlenül a Szarka hegy alatt folyik a Latorca, amelyen 
mindenképpen át kell kelnie az ellenfélnek, hogy a síkságra 
jusson. A Latorca általában nem képez áthatolhatatlan 



akadályt az átkelni szándékozó előtt, nyáron helyenként még 
egy kisgyerek térdéig sem ér. Most azonban április van, 
hóolvadás és az esőzések annyira megduzzasztották a folyót, 
hogy az átkelés nem minden veszély nélkül való még a 
magányos ember számára sem, ráadásul a Latorcát a Szarka 
hegy alatt átívelő híd pallóit is felszedték, csak a gerendák 
maradtak. Megjegyzendő, hogy a híd után, Munkács felé, 
már a Szarka hegy mögött van a Schönborn féle sörgyár, 
mellette a korcsma. 

A betörés hírére megindult a környékbeli magyar csapatok 
lázas összpontosítása. Mandics Pál24 aki a Woronietzky féle 
vadászzászlóalj 64 emberét kísérte Debrecenbe és útközben 
Beregszászon megpihent, Péchy Pál felszólítására Munkács 
felé fordult, hogy csatlakozzon a védőkhöz. Útközben egy 
honvéd tüzérszakasz is hozzácsapódott két csajkás, három 
fontos kis ágyúval, akik szintén Munkács felé tartottak. Ide 
igyekezett Amman százados is. A lengyel vadászokat Gátig 
fogatokon szállították, innen gyalog mentek tovább. Voltak 
azonban kishitűek is, Mandics különféle honvéd és 
nemzetközi csapat-részekkel találkozott, akik már feloszlóban 
voltak. Koch Mihály honvéd főhadnaggyal a gáti 
Vereskocsma környékén találkozott, aki azt a tanácsot adta 
neki, hogy kár a legénységet a mészárszékre vinni. Munkács 
környékén találkozott Bangya őrnaggyal is, aki közölte vele, 
hogy Beregszászba siet népfelkelést szervezni, mert nagy a 
veszély, ő azonban csak menjen Podheringbe és jelentkezzék 
Martinyi századosnál. Munkácson találkozott Szomjas és 
Csapó századosokkal, akik szintén igyekeztek elpályázni. 

Mandics, miután megszállt a munkácsi "Csillag" szállóban, 
másnap kivonult a Munkácstól négy kilométerre lévő 
Podhering hídjához, ahol jelentkezett Martinyi századosnál, 
aki közölte vele, hogy a legjobb belátása szerint intézkedjen. 
Mandics a híd munkácsi feljárójánál torlaszt emeltetett, 



csapatát pedig a korcsmánál elterülő uradalmi kertekben 
helyezte el.25 

Mások sem tétlenkedtek azonban. A falu felett emelkedő 
Szarka hegy tetején, ahol a XV-XVI. században egy női 
kolostor létezett, amelynek ekkor azonban már nyomai sem 
lelhetők fel, és ahonnan belátni felfelé a Latorca egész 
völgyét, letarolták a hegy csúcsát és egy 18 méter hosszú és 
10 méter széles megtisztított terepet másfél méter magas 
földhányással vettek körül, ahol a munkácsi várból ideszállított 
két hatfontos ágyút helyeztek el. Ezeket Mezősy Pál őrnagy, 
munkácsi várparancsnok csak kelletlenül engedte át. Az 
ágyúk kezelését Andrejkovics Endre 26 tűzmesterre bízták, 
aki ökrökkel vontatta fel a két vaságyút a mintegy 40 méter 
magas Szarka hegy tetejére. (A hegy oldalai meglehetősen 
meredekek. A folyó felől még gyalogosan sem lehet 
felkapaszkodni rajtuk). A honvédek két háromfontos ágyúját 
a Latorcánál földtöltések mögött helyezték el, az ágyúk 
fedezetéül ugyanitt sorakoztak fel a beregszászi, a surányi 
es a csarodai nemzetőrök, a hídtól balra állt fel a munkácsi 
nemzetőrség többnyire vadászfegyverekkel, a 21. 
honvédzászlóalj két százada a hídtól jobbra, Franz Amman 
parancsnoksága a folyó túlsó oldalán lévő timsógyárat szállta 
meg, maga Martinyi Bangya 35. honvédzászlóaljának egy 
századával és a vadászokkal a hídtól lefelé húzódó töltés 
mögött foglalt állást. A vidékről berendelt lándzsás és kaszás 
nemzetőrök a falu körül nyüzsögtek, Dercsényi István pedig 
gerilláival Nagy-Lucska felé rándult ki kémszemlére. 

A városban közben meglehetős nyugtalanság uralkodott, 
mivel a lakosság attól tartott, hogy a visszatérő Hartmann-
ezredbeliek bosszút állnak a városon. A városban tolongott 
a vidéki csendbiztosok kíséretében felrendelt, kaszákkal, 
lándzsákkal és puskákkal felszerelt vidéki nemzetőrség is, 
amely szintén Podhering felé tartott és a Kustánfalva 



környékén emelkedő hegyhátakat foglalta el. A szomszéd 
megyékből is vártak nemzetőröket. 

Április 22-én reggel, mint arról szó volt, öt órakor a 
táborból elővédként megindult Hartmann-ezred egyik 
zászlóalja, egy lovas osztály és 2 ágyú. Ezt nemsokára követte 
a dandár zöme is. Miután áthaladtak Szentmiklós falun, a 
völgyben a két ágyú megkezdte a tüzelést, a 2. zászlóalj 
elterelő támadás végett Kölesén felé indult, hogy a Latorcán 
túl állást foglalt magyar sereg erejét és állásait felderítse. A 
dandár tovább nyomult előre, míg az üteg többi része és három 
század a 2. zászlóalj támogatására indult. 

Az elővédet képező Hartmann-zászlóalj (a Szentmiklóson 
visszamaradt 2. század kivételével) az országút észak-nyugati 
részén nyomult előre a timsógyár irányába. A zászlóalj 
állományából egy század rögtön csatárláncba bontakozott, a 
másik század a csatárláncot támogató alakzatba, két század 
a jobbszárny mögött, mint tartalék fejlődött fel és nyomult 
előre, az átkaroló támadásra szánt részt a Deutschmeisterek 
12 százada képezte az Obava patak és az országút között 
lévő fasor túlsó oldalán, és Kölesén északkeleti kijárata felé 
haladt, a lovasosztályt — az üteg fedezetére hátrahagyott 2. 
szakasz kivételével — az Obava patak mentén a jobbszárny 
biztosítására Frigyesfalva déli kijáratához rendelték. 

Ilyen felállás után az ütközet a következőképpen folyt le: 
a két tarack a hídtól kétezer lépésre vonult fel, mielőtt 
azonban a tüzelést megkezdte volna, a Szarkahegyen felállított 
két hatfontos löveg néhány szerencsés lövéssel leszerelte és 
harcképtelenné tette, a fedezetére rendelt lovasság többször 
megkísérelte a tarackokat visszavonni, a magyarok hatásos 
lövegtüze azonban ezt megakadályozta. Ekkor a négy 
hatfontos löveget az úttól keletre eső körtefához vontatták 
előre, és az élénk tüzelést kezdett a védők ellen. Ennek 
azonban csak annyi hatása volt, hogy néhány lövedék a hegy 



oldalába csapódott, amitől a hegy tetején a bámészkodók 
eszeveszetten elrohantak. A Szarka hegy tetején lévő magyar 
ágyúk ekkor ezeket az ellenséges lövegeket vették tüz alá, 
és annyi eredményt értek el, hogy az osztrák tüzérek ágyúikat 
kénytelenek voltak a közelben lévő majorhoz visszavonni. A 
Hartmann-zászlóalj a timsógyárat minden ellenállás nélkül 
birtokába vette, mivel Amman százados két századával az 
ellenséget puskalövésnyi távolságra sem várva be, Kölcsénen 
és Klastromalján át egészen Lucskáig visszavonult, majd 
bevonult a munkácsi várba, így ténylegesen az ütközetben 
nem vett részt. A timsógyámál a csatárlánc, magához vonva 
a támogató századot, a mostani vasúti híd környékén a 
Latorca jobbpartján lévő füzest és rekettyési szállotta meg, 
és élénk tüz alá vette a védőket, különösen a két háromfontos 
lövegeket, amelyeknek érzékeny veszteséget is okozott.27 

Ezek az ágyúk ugyan megkísérelték a Hartmannokat innen 
elűzni, de azok holttérben lévén, a tüzelés elől biztonságban 
voltak. Andrejkovics tűzmester azonban felfigyelt a heves 
tüzelésre és a Szarka hegyen lévő két hatfontos lövegét, hogy 
azok a meredek csúcsról le ne zuhanjanak, vontató kötelekkel 
a fákhoz erősítette és egészen előre vonta őket. A füzest 
megszálló Hartmannokat olyan pusztító kartácstűz alá vette, 
hogy azok kénytelenek voltak ismét a timsógyárhoz 
visszahúzódni. 

Ezalatt az átkaroló támadásra irányított két 
Deutschmeister zászlóalj, miután Kölcsénben nem talált 
ellenállásra, attól délnyugatra összpontosult a folyón való 
átkeléshez, és e célból Komberger, a 9. ezred főhadnagya a 
dandár összes utászával egy átjáró készítéséhez fogott. 
Martinyi őrnagy felismerte a veszélyt, hogyha az átkelés 
sikerül az osztrákoknak, úgy nemcsak elvágják a 
visszavonulási útját de gyenge, kiképzetlen csapatával a 
további ellenállást is teljesen fel kell adnia. Ezért ezt 



megakadályozandó, a két-háromfontos löveget és egy század 
honvédet Kölcsénnel szembe rendelt, és ezek gyorsan tűz 
alá vették az átkelőhelyet. Vashara 9. ezredbeli százados 
ugyan megkísérelte a folyót átúsztatni, hogy biztosítsa az átjáró 
készítését, de érzékeny veszteségek árán, miután maga is 
súlyosan megsebesült, kénytelen volt visszatérni. 

Végül még Wahrlich Bubna ezredes tett egy kísérletet, 
hogy Deutschmeistereivel átjöhessen, de tomporán halálosan 
megsebesülve, éppen úgy visszafordult, mint a lovasosztály, 
amikor Habermann ezredes szintén megsebesült, vagy mint 
gróf Franz Bubna őrnagy a "Császári cheveaux-legerektől, 
aki — midőn Kölesén alatt a Latorcát a fordulón túl akarta 
osztályával átúsztatni — halálos lövést kapott. Megsebesült 
gróf Catty főhadnagy is. Barco tábornok alól kilőtték a lovat, 
így aztán délután 3 órakor elrendelték az általános 
visszavonulást Kölcsénen át az Obava patak mentén, amit 
elég rendben végre is hajtottak. A magyarok tűzzel nem 
üldözték őket, mert már erősen fogyóban volt a lőszerük. 

Barco döntését bizonyára befolyásolta az a 
meggyőződése, hogy a magyarok Podheringnél és 
Munkácson nagy haderővel, tömérdek ágyúval és jól 
kiképzett, szervezett honvédséggel rendelkeznek, így minden 
szorost kellően fedeznek és védenek. Ráadásul az álhír is 
elterjedt, hogy Máramarosból egy tekintélyes segédhad tart 
a pudpolóci szoros felé és észak felől az Ung megyei felkelők 
a Túrja völgyön át oldaltámadást fognak intézni ellene. így 
nehogy a visszavonulási útját teljesen elzárják, Podheringnél 
félbeszakította a csatát, majd sietve visszavonult Galíciába. 

Az ellenfél elvonulása után a honvédség és a tüzérség 
együtt maradt, hogy arra az esetre, ha az ellenség netalán 
visszafordulna, a helyén legyen. Martiny intézkedett arra 
nézve is, hogy a Gát felé elvonult századok azonnal 
visszatérjenek. 

A Szarka hegy ormán Andrejkovics a tüzéreivel egyedül 



maradt, mert a hegygerincen összegyűlt nemzetörök és 
bámészkodók még az ütközet folyamán távoztak onnan. így 
amikor a munkácsi várból este megérkezett a 
lőszerutánpótlás, és a szekér a meredek és felázott úton nem 
tudott felmenni a hegyre, a lőszer mindaddig lent maradt, 
amíg a helybeli görög katolikus lelkész harangozója 
segítségével zsákban, a hátán fel nem vitte. 

A Gátról visszarendelt 35. zászlóaljbeli század késő este 
megérkezett Kölcsénbe ahol egyesült a védelemben részt 
vett századdal, és éjfélkor a gerillák kíséretében az ellenfél 
üldözésére indult. Csak Uklinnál sikerült azonban utolérniük 
(ez már Polena felett van) és az utóvédből hét katonát foglyul 
ejteniük. Négy nap múlva a Verhovinán újabb hét katonát 
ejtettek foglyul. Ezeket a munkácsi várba kisérték és ott 
tartották őket fogságban.28 A délutánig tartó csatározásban 
a két Bubnán kívül még Cordier őrnagy sebesült meg 
halálosan, Habermann ezredes, a tüzérségtől egy kapitány 
és két főtüzér életveszélyesen megsérült, sokan (osztrák 
adatok szerint huszonheten) elestek, 46 ember pedig 
megsebesült. Barco angol lován kívül, amelyet kilőttek, több 
ló is megsebesült, két ágyút leszereltek. A magyarok közül 
két tüzér és hat honvéd elesett, Dancinger József vadász 
főhadnagy és a Zrínyi-század egy hadnagya is megsebesült.29 

A visszavonuló ellenfél április 23-án Alsó-Hrabovnicán 
és Vereckén volt, 24-én Klimiecen. Bubna március 25-én 
meghalt, rendelkezésére az ezredet báró Merville vette át, 
1. zászlóaljat Brucker százados. A Deutschmeister ezred 1. 
zászlóalja Klimiecen maradt, a 2. pedig Zsupanyán és 
Karlsdorfban, ahonnan naponta vonult ki egy-egy század a 
határ őrizetére. 30 

A vidéken állomásozó magyar csapatok ebben az időben 
a "máramarosi hadosztályba" (19. hadosztály) voltak 
összevonva. Ez a hadosztály két dandárból állott. Az első 



élén február 13-tól Zurits Ferenc 31 őrnagy, a Szatmár-
Ugocsa-Máramaros megyében lévő csapatok parancsnoka 
állt. A 2. dandárparancsnoka április 5-től (egyben a Zemplén 
hadmegye és a Zemplén-Ung-Beregben lévő csapatok 
parancsnoka) Lázár Vilmos őrnagy.32 Ő már április 23-án, 
tehát már az ütközet másnapján csapataival Szerednyén át 
Munkácsra érkezett, ahonnan hamarosan Polenára ment. 
Itt sikerült neki egy tiszti zavargást elfojtani, majd a munkácsi 
várba látogatott. Nyilvánosan megdicsérte Andrejkovics 
tűzmestert, akit méltónak tartott az érdemrendre és az 
ütközetben szintén kitűnt Lángfi László tűzmesterrel együtt 
hadnagyi rangra terjesztette fel. 33 Időközben az orosz 
betörésről szállongó hírek hatására az észak-keleti határt 
tovább erősítették. így szükségesnek találták a vicsai, latorcai 
és a pinyei folyóvölgyek eltorlaszolását, a pudpolóci Napóleon-
kő alatti szoros elzárását, az Uklin feletti Rozgyil, a Kamen 
és a vele szemben lévő Koszak hegy, a Mencsel körül lévő 
átjáró, a szolyvai havasok alatt lévő Zsdimir hegy és a Paszika 
felett lévő Sólyomkő eltorlaszolását. A munkálatokat Bánffy 
és Nemegyei őrnagy, Bangya, Dobrojevics, illetve Kossuth 
Sándor alezredes és Kazinczy Lajos ezredes irányította illetve 
ellenőrizte. 

Június 2-án a máramarosi 19. hadosztály parancsnokává 
Kazinczy Lajos ezredest nevezték ki. Feladata az észak-
keleti határ őrzése, és szükség esetén megvédése volt. 
Főhadiszállását Munkácson ütötte fel, bár Munkács vára, 
mint erőd, rég elvesztette fontosságát. Kinevezéséről innen 
írt Zurits Ferencnek, az 1. dandár parancsnokának innen 
jelentette Görgey hadügyminiszternek, hogy átvette 
hadosztálya parancsnokságát, de egész hadosztálya egy 
fegyvertelen, szervezetlen embercsoport.34 

Munkácsról írt részletes jelentést Görgey Arthur 
hadügyminiszternek június 23-án, amelyben jellemezte 



helyzetét Ung, Bereg és Máramaros megyében. Véleménye 
szerint a rábízott határszakaszt a rendelkezésére álló erőkkel 
nem lehet megvédelmezni. Visszavonulnia sem lehet, mert 
csapatai nagyjelentőségű sóbányákat, lőpor és puskagyárakat, 
valamint vasöntő telepet fedeznek. Szükségesnek látta egy 
hadtest megszervezését az észak-keleti határon egy 
hadosztállyal Ung és Bereg számára munkácsi 
főhadiszállással, egy másikat Máramaros számára szigeti 
főhadiszállással. Ezt az elképzelését június 6-án meg is 
valósította és különben is gyenge hadosztályát hadtestté 
alakította át, amely két nagyon hiányos hadosztályból állott. 
Ez merőben önkényes intézkedés volt, ami abból is kitűnik, 
hogy Kazinczy hadosztályát Mészáros július 16-i a 
hadügyminiszterhez intézett levele szerint a Knézich III. 
hadtestébe osztották be, tehát hivatalosan még mindig 
hadosztálynak számított.35 

A Kazinczy hadtest 1849. július 6-án Huszton papírra 
vetett hadrendje tudósít azokról az erőkről, amelyekkel a 
magyar hadvezetés ebben az időben az északkeleti 
hadszíntéren — Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros 
megyében — rendelkezett. Ebből kitűnik, hogy csapatainak 
létszáma 7299 ember és 23 ágyú.36 

Kazinczy 19. hadosztálya és Wysocki IX. hadteste alkotta 
együttesen az északi hadsereget. Mivel Wysockinak is csak 
9 ezer embere és 34 lövege volt, a június közepén a Dukla 
szoroson át betörő orosz intervenciós hadsereggel meg sem 
kísérelhették a szembeszállást. Wysocki az elsöprő túlerőben 
lévő orosz "armija" elől visszavonult és Miskolcról utasította 
Kazinczy-t, hogy a Tiszánál fedezze Vásárosnaményt. Az 
előrenyomuló oroszok azonban Kazinczyt hamarosan úgy 
Wysockitol, mint a feldunai hadseregtől elvágták. így ő 
kénytelen volt június 30-án Munkácsról Husztra hátrálni.37 

A magyar hadvezetés nem tudott Kazinczynak világos 



parancsokat adni a tevékenységre. Egymást követték az 
egymásnak ellentmondó parancsok. Június 30-án Kazinczy 
Bemhez fordult, és felajánlotta hadosztályát az erdélyi 
hadsereg támogatására. Bem ezt visszautasította és 
meghagyta Kazinczynak, hogy az oroszok háta mögött 
igyekezzen zavart kelteni. Ugyanezt parancsolta neki július 
10-én Mészáros fővezér is, de ugyanebben az időben kap 
egy parancsot valószínűleg Perczeltől, akinek ekkor alakuló 
közép-tiszai hadseregéhez beosztották, hogy vonuljon 
Ungvárra és északról támogassa Görgey visszavonulását 
(amit délről Perczelnek kellett támogatnia az orosz fősereggel 
szemben.) Kazinczy július 15-én jelenti, hogy megindul 
Ungvár felé és július 18-19-én valószínűleg Munkácson lesz. 
Ezen a napon azonban Kazinczy hadosztályát Knézich 
hadtestéhez csatoljak, majd Mészáros utasítja, hogy szállja 
meg Kassát. Július 25-en Görgey utasítja, hogy ha elég 
erősnek érzi magát, maradjon eddig állásaiban, ha nem 
csatlakozzon hozza. Július 27-en Görgey vezérkari főnöke, 
Bayer ezredes utasítja, hogy siessen Nagykálló környékén 
csatlakozni hozzájuk. Estére azonban változott a helyzet és 
Kazinczyhoz újabb futár indul azzal a rendelkezéssel, hogy 
vagy maradjon a helyen, vagy menjen Erdélybe Bemhez.38 

Az utóbbi futár még nem érkezett Kazinczyhoz, amikor 
az előző levélre válaszolva július 30-án Ungvárról közli, hogy 
maga is csatlakozni kíván a fősereghez, és ennek érdekében 
31 -én elhagyja Ungvárt és augusztus 2-án Tiszaújlaknál átkel 
a Tiszán. 

Július 27-én Kazinczy Ungvárról közli Görgeyvel, hogy 
annak jóváhagyása esetén az Uzsoki szoroson át Galíciába 
kíván betörni.39 

Július 28-án lezajlik a hadosztály egyetlen harci 



vállalkozása a galíciai Klimiecnél. Kazinczy három százada 
a Vereckei-szorosnál átment Galíciába és szétugrasztott két 
ellenséges századot. Itt elég nagy zsákmányt is ejtettek, 
többek között 30 fegyvert.40 

Július utolsó napjaiban Bem már maga kérte, hogy 
Kazinczy hadosztályát bocsássák a rendelkezésére. Aulich 
hadügyminiszter augusztus 3-án, Görgey és Kossuth pedig 
augusztus 5-én ebben az értelemben intézkedik. Bem azonban 
július 31 -én Segesváron vereséget szenvedett, így többé nem 
találkozhatott Kazinczyval. О azonban ezt még nem tudta, 
így augusztus 6-án Munkácsról megindult Erdély felé. 41 

Beregszásznak tartott, de mivel tudomására jutott, hogy az 
orosz egységek már a Tiszántúlon portyáznak, Szatmámak 
fordult, és augusztus 22-én érkezett Zsibóra. Augusztus 23-
án megkapta Görgey augusztus 16-án irt levelét a világosi 
fegyverletételről. Itt, miután egyesült Gál Sándor megmaradt 
seregével, augusztus 25-én tisztjei élén letette a fegyvert (a 
legénység a kapituláció előestéjén szétszéledt) Grotenhjelm 
orosz tábornok előtt.42 

Munkács vára mélyen az orosz seregek háta mögött 
maradt. Kazinczy seregének elvonulása után mozgó 
nemzetőrök és gerillák portyáztak a megyében és őrködtek 
a határok mentén. Ezek lefegyverzésére és Munkács 
várának megszállására az orosz vezérkar Karlovics 
tábornokot küldte ki a 4. gyaloghadosztály 2. dandárának 
hét zászlóaljával, egy szakasz utásszal, négy század ulánussal 
(a Miklós nagyherceg ezredből), két könnyű üteggel és tizenöt 
napi élelemmel. Arra a hírre, hogy a Munkácson lévő 
magyarok száma eléri a tizenkétezer főt, ezt a kontingenst 
még erősítették hat zászlóaljjal és egy üteggel. Ezzel az 
oroszok elsöprő fölénybe kerültek a várőrséggel szemben, 
amelyben csak a 21. és a 92. honvédzászlóalj, valamint a 



Rembowsky lengyeleit felváltó német légió egy százada 
maradt. 43 

Augusztus 19-én a Lucska felől a vár alá érkező 
Karlovies kiküldte az orosz sereghez rendelt Pozner császári 
hadbiztost és Szavin orosz századost, hogy felszólítsák az 
őrséget a kapitulációra, mivel Görgey fegyverletételével a 
szabadságharcnak vége. A vár tisztjei rövid tanácskozás után 
úgy döntöttek, hogy előbb hitelt érdemlően meggyőződnek a 
helyzetről és csak azután határoznak. Kérték, hogy tiszteket 
küldhessenek Görgeyhez, megbizonyosodni arról, hogy 
valóban nincs tovább értelme az ellenállásnak. Karlovies ebbe 
beleegyezett, így maga Kralovánszky László helyettes 
várparancsnok ment el két tisztje kíséretében Görgeyhez 
Nagyváradra, aki ismertette velük a helyzetet és levelet is írt 
Mezősy várparancsnoknak. Kralovánszky augusztus 25-én 
visszaérkezett Lucskára és ott a gazdatiszti lakásban 
megállapodtak a kapitulációs feltételekben. A vár katonáit 
és tisztjeit hadifoglyoknak tekintették.44 

A vár átadására augusztus 26-án vasárnap került sor. 
Délelőtt Lucskán ünnepélyesen aláírták az átadási okiratot, 
majd délután a felső vár udvarán az őrség zeneszó 
kíséretében letette a fegyvert. Az őrség a két honvédzászlóalj 
és a német légió századán kívül mindössze néhány gerillát és 
tüzért tett ki. A kapitulált őrség létszáma 1.329 közlegényből 
és 29 tisztből állott. Átadtak 26 ágyút, 600 különböző 
lőfegyvert, 12 ezer töltényt és egy hónapra való élelmiszert. 

A legénységet Lucskán az uradalmi tengeri górékba és 
csűrökbe zárták, majd másnap Kassára kísérték őket, ahol 
átadták a foglyokat a császári osztrák parancsnokságnak. 
Útközben azonban a kísérő orosz katonák nem nagyon 
akadályozták, ha valamelyik fogoly meg akart szökni, amivel 
sokan éltek is. 

Az orosz seregek elvonulása után augusztus 27-én 



Munkácsra érkezett egy osztrák gyalogoszászlóalj 
Schwandtner alezredes vezetése alatt, aki Kariovicstól 
átvette a munkácsi várat. 

A vár hamarosan a szabadságharc fogságba esett 
résztvevőinek börtönévé vált. A várban az 1850. évben 77 
fogoly raboskodott, ezek közül 15 fogoly sáncmunkára ítélve 
béklyóban, a többi várfogságra vasban vagy vas nélkül. Az 
ítéletek 2 évtől 16 évig terjedtek. Valamennyi fogoly említést 
érdemelne, most azonban csak néhányat emelünk ki közülük. 
Itt raboskodott Dercsényi Lajos alezredes 16 évi várfogságra 
ítélve, Fomszek Sándor huszárőmagy 3 évi várfogságra ítélve, 
gróf Festetich Ernő százados, Perczel László, Sebő Alajos 
huszárezredes (akinek tápióbicskei párviadala Riedesel 
őrnaggyal mintául szolgált Jókainak Richard és Palvicz Ottó 
párbajához). 

Később is szállítottak ide rabokat, köztük volt Eötvös 
Tamás beregi főispánt és kormánybiztost is. A rabok között 
nemcsak magyarok voltak. így 1850-ben a foglyok között 
15 olasz, 14 lengyel, a többi magyar volt. 

1855-ben a munkácsi várat a katonai erősségek sorából 
törölték és az itt őrzött katonai és polgári foglyokat más 
börtönökbe szállították. A várat átadták a polgári 
hatóságoknak polgári kerületi fegyintézetté való átalakítás 
céljából. 

Jegyzetek: 

1. Az 1780. évi "Situations-plan" és az 1782. évi "Rap-
ports-Projects und Situatuons-Plan der kaysl. königl. Festung 
Munkács" tanúsága szerint haszonbérletbe volt adva. 

2. Soós Elemér: A munkácsi vár (Hadtört.Közi. 1910.) 
546. old. 

3. Ua.. 546. old. 



4. Lehoczky Tivadar: Beregmegye és a munkácsi vár 
1848/49-ben. Munkács, Kroo Hugo kiadása, 1899. 25. old. 

5. Lásd pl. az április 19-i és azt követő eseményeket 
Pesten (Urbán Aladár: Az nemzetőrség és a honvédség 
szervezése 1848 nyarán Bp. 1973. 48. old.) 

6. így a város június 3-án ötven lándzsáért a nyelek 
festésével együtt 53 forint 20 kr-t fizetett. Lehoczky: i.m. 
11. old. A kárpátaljai nemzetőrség szervezésére lásd: Bagu 
Balázs—Szakáll Mihály. A szabadságharc nemzetőrei, 
Ungvár—Budapest, Intermix, 1944. 

7. A kiszabadultak közül többen beálltak a szerveződő 
honvédseregbe (pl. Agonát Pompejusz). 

8. Nemeskürty István: Kik érted haltak, szent 
világszabadság. Bp. 1977. 67.o. 

9. Uo. 
10. Lehoczky: i.m. 26. old. 
11. UoÁ6.o\á. 
12. Uo. 58. old. 
13. Uo. 65. old. 
14. Mezőssy Pál: Nagybodollón született Abaúj megyében 

1801-ben. Vagyontalan nemesi származású magyar. Kilépett 
hadnagy, 1819 és 1824 között a 3. huszárezredben szolgált, 
majd Zemplén megyei hivatalnok. 1848. VIII. 12-től 
főhadnagy a Zemplén megyei lovas nemzetőrségnél. No-
vember 17-én áthelyezik a 34/1. gyalogezredbe. Október 1-
től százados ugyanitt. Decembertől a pesti laktanyák 
főfelügyelője. 1849. január 15-től Munkács várparancsnoka. 
Június 15-től őrnagy. Augusztus 26-án a 800 főnyi várőrséggel 
kapitulál. Aradon 18 évi várfogságra ítélik, 1850 nyarán 
kegyelmet kap. 

Wehle Károly: 1818-ban született Pesten, polgári 



születésű. A szabadságharc kitörésekor kalauz az Első 
Magyar Központi Vasútnál Pesten. 1848 tavaszán nemzetőr 
főhadnaggyá választják. November 1-től főhadnagy az 1., 
majd a 2. utászzászlóaljban. 1849. január 16-tól Munkács 
várerődítési igazgatója, február 8-tól százados. Július elején 
egy Duna híd építési munkálatainak vezetője Pakson. A 
szabadságharc után kimenekül az országból. 1864. építész 
New Yorkban. 

Kralovánszky László: Nemesi származású magyar. 
"Doktor és uradalmi hivatalnok" Munkácson. 1848 nyarán a 
helyi nemzetőrség századosává választják. Október 22-től 
Munkács helyettes parancsnoka. 1849. május 21-től hadbíró 
százados a máramarosszigeti rögtönítélő törvényszéknél. 
Végül Munkács térparancsnoka a vár feladásáig. Az 1850-
es években vasgyári felügyelő Munkácson 1867/68-ban a 
Bereg megyei honvédegylet tagja. 

Kosztka Károly: 1814-ben született. Magyar, 
segédmémök a temesvári kerületi építészeti igazgatóság 
vízmüépítő osztályán, Lúgoson. 1849januáij ától ideiglenesen, 
április 1-től hivatalosan főszámvevő a munkácsi hadszer-
hivatalnál. Végül mérnökkari százados a munkácsi 
várőrségnél. Nyugalmazott állami mérnökként halt meg. 

15. Kovács István: A légió. Bp. 1989. 156-159. old. 
16. Lehoczky: i.m. 71. old. 
17. Uo. 
18. Bangya március 27-én kelt levelében értesíti Zurics 

Ferenc dandárparancsnokot, hogy egy hadi vállalatba kezd, 
amiről tudomása van Woronietzky alezredesnek is. Bangya 
szerint a magyarok vesztesége egy tiszt és két közvitéz, 40 
ember fogságba esett. (Kárpátaljai Területi Levéltár, F. 1000. 
op. 1. e.h.l) 

19. Ideiglenes Verchovinai Tábor Parancsnok. A 19-ik 



Hadosztály 1-ső Dandár Parancsnokának Vucskómezőn, 
márczius 27-ikén, 1849. Szigetben. Az ide mellékelt leveléből 
Bangya őrnagy úrnak kilátszik, hogy az első tervünkkel 
felhagyni kénytelen vagyok és valójában csekély erővel a 
megtámadási állásbúi a védelmire áttérni. Voronyeczky 
alezredesiül átvett sereg úgyszólván maradékát ismért 
felindítottam, a Nagy Ágban a 21-ik Honvéd Zászlóalj 3-ik 
századát és egy vadászcsapatot a Talábor völgyben a 22-ik 
Honvéd Zászlóalj 3-ik és 6-ik százada és az ? volt 
Voronyeczki, mostan Máramarosi Vadászcsapatot Csemeghi 
százados vezénylete alatt és jobb fedezésére a jobb oldalnak. 
Mostan még tökéletesen és egészen hitelesen nem tudom a 
Toronyán tartózkodó erő mennyiségét tehát még semmi terv 
sincs határozva. Az ágyuk és lovasság Huszton maradt. A 
sereg ruházata tökéletesen roncsolt, kivált lábravaló. F. 1000. 
op. 1. e.h.l Mészey őrnagy 20. 

A 19-ik Hadosztály 1-ső dandárjának Rahón Márt. 31-
én 849 Szigeth. Zurics őrnagy úr szóbeli rendelete 
következtében alól írt rögtön a fehér Tisza völgye és különösen 
az Uszipalszato és Iszihoverlon felállított postok meg 
vizsgálására ki ment és az ottani védelmi intézkedések felől 
tudomást szerzett. 

Uszihoverlón el vágások - e megett egy ágyúra való helly 
- lehető jó felmenetellel -melly mind a két mellék völgybe be 
szolgál - van készítve. A völgybe balról hol egy használható 
út vezet a havasokra egy nagy elvágás tétetett, továbbá 
Bogdán helységbe és ezen hely közt már előbb felállított több 
mint 22 kőszóró létezik. 

A hó igen lágy és szemlátomást olvad és fogy és így lehető, 
hogy az ellenség itt is meg fogja kísérelni a betörést. Czélszerü 
volna tehát ha ezen völgy szinte ellátatnék kellő erővel, annál 
inkább minthogy az itteni 50 egyénből álló vadászok - kik 
többnyire rossz fegyverrel vannak ellátva, sőt kapszliban is 



szükséget szenvednek - e völgy megőrzésére elégtelenek. 
A Tüzérség részéről tett védelmi pontok felől Druzsinszky 

tüzér főhadnagy úr fogja rajzban a kellő tudósítást benyújtani. 
Alól írt alázattal jelenti, hogy a máramaros önkéntesi 3-ik 

Század a mint be érkezett, másnap azaz e folyó hó 29-n. a 
Tisza völgyi parancsnok úr által mindjájan Körösmezőre 
rendeltettek és el is mentek. 

Armánn százados 
21. Egy zászlóalj három osztályból állott két-két 

századdal, századonként 214 emberrel, egy lovas század 120 
emberből, egy osztály pedig két századból, egy hat fontos 
üteg két tarackból és négy ágyúból állott. 

22. Mcirtiny Frigyes 1801-ben született Maglódon, Pest 
megyében. Vagyontalan nemesi származású magyar. 
Gimnáziumot végzett. 1818-tól közvitéz, 1845-től közvitéz a 
32. gyalogezredben. 

1848. VI. 13-tól százados a 3. honvédzászlóaljnál, 
december 1-től őrnagy, a 21. honvédzászlóalj parancsnoka, 
1849 június közepétől hadosztályparancsnok a Szolnok-
Cegléden alakuló tartalék, később a X. hadtestben. E 
beosztásában végül alezredes. 

Aradon 12 évi várfogságra ítélik. 1852. végén kegyelmet 
kap. 1867-68-ban Erdőtarcsán él hazafiak támogatásából. 

23. Mandics Pál (militicsi) született 1813-ban 
Hosszúmezőn. Vagyontalan kisnemesi származású magyar, 
római katolikus, nős, öt gyermek apja. Gimnáziumot végzett. 
Volt őrvezető, főbérlő Hosszúmezőn (183 l-l 841 között a 39. 
gyalogezredben szolgált.) 1848. augusztus 20-án a helyi 
nemzetőrség főhadnagyává választják. 

December 10-én főhadnagy a 21. honvédzászlóaljban a 
felső-tiszai hadtestben. 1849. február 1-től százados, a 
Máramaros megyében alakuló Woronietzky féle vadászcsapat 
1. századának parancsnoka. Április végétől az 1. honvéd 



vadászezred csapatából szervezett 11. század (egyben a l l . 
és a 12. századból álló 6. osztálynak) a parancsnoka a zarándi 
hadosztálynál. A szabadságharc után Kassán húsz, majd hat 
évi várfogságra ítélik, mivel 1849 tavaszán egy ideig 
vésztörvényszéki ülnökként működött. 1856-ban kegyelmet 
kap. 

Később kocsmabérlő Hosszúmezőn. 1867/68-ban a 
Máramaros megyei hon védegylet tagja. Az 1870-es években 
vasúti hivatalnok. 1870-ben szabadságolt állományú honvéd 
százados. 1893. február 27-én halt meg Máramarosszigeten. 

24. Ma is megvan és működik, a neve is ugyanaz. 
25. Andrejkovics Endre 1824-ben született 

Krompachon Szepes megyében. Iskoláit Bártfán, Eperjesen, 
Kassán végezte kitűnő eredménnyel. Az ungvári szeminárium 
hallgatója. 1848 júniusában, mint harmadéves növendékpap 
beállt honvédnek. 

Később Munkácsra rendelték. Innen Mezősy utasítására 
Lángfí László papnövendékkel és 18-20 közlegénnyel, 
valamint 2 db hatfontos ágyúval a Szarka hegyre vonult, ahol 
tüzelőállást foglalt és jelentős része volt a podheringi 
győzelemben. Ö lett a"munkácsi hős". 

A bukás után a szobránci hegyekben bújdosott, majdnem 
két évig. Végül is elfogták, Kassára hurcolták, ahol püspöke 
elleni vallomásra akarták rávenni. Később mérnöki pályára 
lépett. 1892. február 22-én halt meg, az ungvári vár alatti 
temetőben hantolták el. 

26. Lehoczky, i.m. 98-99. old. 
27. Lehoczky, i.m. 100-101. old. 
28. A podheringi csatára: Csicsery József cikke a 

Ludovika Akadémia Közlönyében a XXIV. folyam, XII. 
füzet, illetve a Geschichte des k.k. Inft. Regimentes Hoch-
und Deutschmeister No. 4.pag.549 

29. Uo. 



30.Zurits Ferenc: 1812-ben született Szarvkőn, Sporon 
megyében, 1830-48 között a 37. gyalogezredben szolgált. 
Júliustól a debreceni nemzetőrség kiképzője, szeptembertől 
százados, a debreceni "veres szallagos"-ok parancsnoka az 
aradi ostromseregben. 1849.1. 1-től honvéd őrnagy, a 68. 
zászlóalj parancsnoka, február 13-tól az említett megyékben 
lévő csapatok (dandár) parancsnoka. Később 
hadosztályparancsnok Kazinczy seregében. 

31. Lázár Vilmos: 1815-ben született Nagybecskereken 
Torontál megyében. A 34. gyalog-ezredben szolgált, majd 
alhadnagyként kilépett. 1848 október 16-tól főhadnagy a 39. 
honvédzászlóaljnál, november 1-től százados az 1. 
utászezredben. 1849. február 1. utászkari őrnagy, Répásy 
tábornok segédtisztje, április 5-től a Zempléni hadmegye és 
az itt lévő csapatok parancsnoka. Július közepétől 
hadosztályparancsnok július 30-tól a IX. hadtest parancsnoka. 

Augusztus 12-én Bem ezredessé lépteti elő. Lúgosnál 
leteszi a fegyvert. Az aradi vértanuk egyike. 

32. Lehoczky, i.m. 105. old. 
33. Hadtörténelmi Közlemények, 1943. Adatok a 

Kazinczy-hadosztály történetéhez, 1849. június 2. — 
augusztus 25. 247. old. 

34. Uo. 249. old. Pásztor Emil: A tizenötödik aradi 
vértanú, Bp. 1979.70. old. 

35. Hadtestparancsnok: Kazinczy ezredes 
Törzsfőnök: Kékesy őrnagy. Tüzérfőnök: Jokschmann 

őrnagy 
19. gyaloghadosztály Parancsnok: Zurich őrnagy 
Törzsfőnök: 
20. honvédzászlóalj (Bányafy őrnagy) 4 század 700 em-

ber - ló 
21. honvédzászlóalj (Armán százados) 6 század 1100 

ember - ló 
91. honvédzászlóalj (Újhelyi őrnagy) 5 század 800 ember - ló 



106. honvédzászlóalj (Pribék őrnagy) 6 század 1100 ember -16 
Tiroli, Krasznai és Ugocsai vadászok 
(Romandovsky százados) 2 század 300 ember - ló 
6 fontos üteg (Spery hadnagy) 6 ágyú 103 ember 53 ló 
3 fontos üteg (Simik hadnagy) 6 ágyú 93 ember 34 16 
1/4-ed 1 fontos üteg Rusczak tűzmester 2 ágyú 13 ember 10 ló 
23 század, 14 ágyú, 4211 ember, 97 ló 
20. gyaloghadosztály 
Parancsnok: 
Törzsfőnök: Urener százados 
honvédzászlóalj (Csuha százados) 6 század 1000 ember - ló 
105. honvédzászlóalj (Várady őrnagy) 6 század 1100 

ember - ló 
Szatmári vadászok (Horváth százados) 2 század 300 

ember - ló 
1/26 fontos üteg (Korányi főhadnagy) 3 ágyú 
1 tarack 66 ember 28 ló 
1/2 3 fontos üteg (Pmzsinszky hadnagy) 3 ágyú 43 em-

ber 27 ló 
2/3 1 fontos üteg (Janovics tűzmester) 3 ágyú 47 ember 

22 ló 
14 század, 11 ágyú, 1 tarack, 2558 ember 77 ló 
Lovasság 
12. huszárezred (Tisowsky kapitány) 1 osztály 170 em-

ber 160 ló 
Irreguláris könnyű lándzsások 
(Zsolnay kapitány) 3 osztály 360 ember 360 ló 
4 osztály 530 ember 520 ló 
Összesen: 37 század, 4 osztály, 7 db 1 fontos, 6 db 3 fontos, 

9 db 6 fontos ágyú, 1 db 7 
fontos tarack, 7299 ember, 694 ló. 
36. Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú. 72. 

old. 



37. Uo. 82. old. 
38. Hadtörténelmi Közlemények, 1943. Adatok a 

Kazinczy-hadosztály történetéhez, 1849. június 2. — 
augusztus 25,247. old. 

39. Uo. 249. old. 
40. Ekkor írta Mezősy őrnagynak: 
"Kazinczy ezredes Mezősy őrnagy s vár parancsnok 

úrnak! 
Tudatom önnel miszerint én seregemmel ma éjszaka 

Munkácsot elhagyom, utamat Máramarosnak véve, hol 
további rendeleteket várok. 

Buzdításra, lelkesedésre önnek szüksége nincs, becsületes 
magyarjelleme derék férfias bátor szíve jót áll arról, hogy a 
reá bízott várat utolsó emberig megvédeni. Munkács 849 
Jun. 30. 

Kazinczy ezredes" 
41. Pásztor Emil: i.m. 100-110. old. 
42. A magyarországi hadjárat, Bp. 1988. Nyikolai báró 

naplója, 332. old. 
43. Lehoczky: i.m. 138 old. 
44. Lehoczky: Munkács város új monográfiája, 

Munkács, 1907.272-275. old. 



BAGU BALÁZS: 
1848-49-es emlékhelyek Kárpátalján 
/Részlet egy nagyobb tanulmányból/ 

A magyar szabadságharc hősei előtt kívánunk tisztelegni, 
amikor bemutatjuk azokat az emlékhelyeket, amelyek 1848-
1849-es évek dicső napjaihoz, a nagy idők tanúihoz 
kapcsolódnak. A történelmi Magyarország egykori négy 
vármegyéje: Ung, Bereg, Máramaros, amelyek 1918-ban 
elszakíttattak az anyaországtól és Kárpátalj a néven 1920-tól 
Csehszlovákiához, majd pár évnyi anyaországhoz történő 
"visszatérés" után, 1945-ben a Szovjetunióhoz csatoltattak, 
ma pedig Ukrajna részét képezik. Az 1848-1849-es 
szabadságharccal kapcsolatos eseményeknek, a még 
meglévő emlékhelyeknek a megőrzése, védetté nyilvánítása 
mulaszthatatlan feladatunk és kötelességünk. Az elmúlt 
hetven év alatt, sőt az anyaországhoz tartozás idején sem 
törődött itt senki a nemzeti múlt feltárásával, annak 
megőrzésével. Inkább a rombolás folyt. Az itt élő 
magyarságnak meg kell ismernie szűkebb pátriájának 
történelmi emlékhelyeit. E tanulmánynak is az a célja, hogy 
feltárja és az olvasóval megismertesse történelmi 
emlékhelyeinket. Ez az első ilyen kísérlet az emlékhelyek 
összefüggő feltárásáról. 

Ki tudja, mi lesz itt a sorsa ezeknek az emlékhelyeknek? 
Az eltelt hetven év alatt azt sem tudjuk, hányat romboltak 

le, tettek tönkre. A podheringi csata emlékhelyét jelölő 
emlékműről kétszer (1919 és 1945) távolították el az 
emléktáblát. Megsemmisíteni nem tudták, hisz a csonka gúla 
alakú, 280 mázsa súlyú emlékmüvet robbantani kellett volna, 
a házak is közel vannak, így inkább bozóttal hagyták körülnőni. 

Perényi Zsigmond szobra poros raktárakban hevert 
évekig. Még jó, hogy össze nem törték. De vajon hány 1848-



49-es honvédsírt semmisítettek meg, hány emlékművet 
romboltak le. Ezt ma már megmondani nem lehet. 

Itt, a Kárpátok lábánál, huzatos a levegő, a jövő 
bizonytalan. Mentsük, ami menthető. Ezért kell a még 
meglévő emlékmüveket felmérni, leírni, lefényképezni, hogy 
megmentsük a jövő számára. Jajkiáltásaim, beadványaim 
nem hoztak eredményt. Ma is ott hever összetörve a 
munkácsi temetőben Lévay József sírja, aki a podheringi 
emlékmű felállításáért harcolt, Szegelethy János síremléke 
Ungvárott, szétszedve. Vajon megvannak-e még? 

1998/1999-ben ünnepeljük a szabadságharc 150. 
évfordulóját, jó lenne körvonalakban bemutatni az olvasónak 
a dicső napok emlékhelyeit. 

Az a célunk, hogy az itt élő magyarság összefogásával 
mentsük meg a jövő számára a még fennálló emlékhelyeket, 
honvédsírokat, emléktáblákat. Visszaállítsuk a leverteket: 
Perényi-emléktábla Beregvégardóban. 

Jó lenne, ha ezekre az emlékhelyekre eljutnának a 
fiatalok, hogy Perényi Zsigmond, Eötvös Tamás, Ékkel 
György, Pazar József példaképünk legyen, tőlük magyarságot, 
a néphez, a nemzethez való hűséget tanuljanak. 

Munkánkat nem tartom befejezettnek, hisz újra végig 
kellene jámi a temetőket, búvárkodni a levéltárakban. A 
véletlen juttatott el Pazar József leveléhez Sátoraljaújhelyen, 
aki beregszászi születésü, eddigi kutatásaink alapján Munkács 
várának védője, sárospataki diák, majd nagyszelmenci lelkész. 
Évek óta járom a temetőket, próbálom megtalálni a nagy 
idők tanúinak sírjait, akik között ma már nemcsak magyarok, 
de görög katolikus ruszin papok is vannak. 

1989 után egy kis lélegzetvételhez jutottunk. Nem bün 
nemzeti hagyományaink ápolása. Az eltelt tíz év alatt több 
emlékmű épült: Petőfi-szobor, Kossuth-szobor, Kossuth-
emléktábla, Eötvös-emléktábla. A régiek közül többet 



helyreállítottak: Bémer László emléktáblája, a podheringi 
csata emlékmüve, Perényi Zsigmond szobra. 

Megmaradásunk alappillére hagyományaink ápolása, 
történelmi múltunk feltárása, megismertetése. 

Szerény cikkünkben az Ung megyei emlékhelyekre 
vezetjük el az olvasót, s tisztelgünk a nagy idők tanúi előtt. 

UNG MEGYE 

Ung megye a szabadságharc idején nem esett a hadak 
útjába. A megye lakosait megcsapta a szabadságharc szele, 
és sokan beálltak a nemzetőrök soraiba: magyarok és 
ruszinok. Az ungi nemzetőrség 1848. június 27-i "bizottmányi 
ülésén" már megteszik javaslatukat a 
Hadügyminisztériumnak, hogy a hatszáz fős nemzetőrség 
élére az általuk ajánlott gróf Buttler Sándor nemzetőrkapitány, 
Vöneky József nyugdíjas őrnagy, Pribék Imre és Bökényi 
Mihály nyugdíjas századosok, s sorkatonaságnál szolgált 
egyének közül. Gróf Buttler Sándort őrnagyi rangban az Ung 
vármegyei gyalogos nemzetőrség parancsnokául 1848. 
szeptember 15-én nevezték ki, amit a 2453. nádori rendelet 
ad tudtul a Közlöny 101. számában. Eredetileg Vöneky 
József nyugalmazott gyalogsági őrnagyot nevezték ki, de ő 
lemondott.1 

Batthyányi április 21-i rendelete alapján összeült az ung 
megyei bizottmány, mely kijelölte a nemzetőrök összeírásával 
megbízott személyeket. így az ungvári járásban Lyahovics 
János főesperest, Szobek Antalt, Korláth Györgyöt és 
Horváth Jánost bízták meg ezzel a feladattal. A Kárpátaljai 
Területi Levéltár őrzi az Ung megyei 81 településjegyzékét: 
"Összeírása az Ung megyei nemzeti őrségnek". A lajstromban 
feltüntették az összeírtak addigi tisztségét, nevét, lakásának 



helyét, házszámot, polgári állást, s hogy harcképes-e. A 81 
településből tudomásunk szerint harmincban éltek magyarok. 
Ez is bizonyítéka annak, hogy a szabadságharcban szép 
számmal vettek részt ruszinok is. Ezért is tartjuk fontosnak 
felsorolni Ung megye összes települését. A magyar 
településeket aláhúztuk.2 

Andrásócz 36 Bukócz 38 
Antalóc 29 Csap 36 
Árok 11 Császlóc 30 
Ásvánv 18 Csertész 37 
Bacsava 25 Csornoholova 60 
Baranva 25 Cigányócz 5 
Bátfa 16 Darma 10 
Begángyád Darócz 53 
Pasztély 24 Felső Domonva 72 
Kis Berezna 69 AlsóDomonva 72 
Botfalva 34 Dubrinics 98 
Koncháza 22 Dubróka 36 
Lehocz 16 Nagy Szlatina 25 
Lipócz 11 Szmerekova 34 
Orosz Mocsár 17 Sztrippa 5 
OroszKomcróc 37 Kis Szelmenc 9 
Őr 17 Kis Gejőcz 32 
Minaj 17 Nagy Gejőc 42 
Mircse 47 Gerénv 43 
KisTuricza 29 Helmecz 43 
Nagy Turicza63 Homok 24 
Nagy Láz 8 Horlyó 4 
Hosszúmező 21 Perecsen 68 
Hutta 2 Polena 42 
Ó Kemence 42 Poroskó 94 
Új Kemence35 Rákó 29 



Kelecsény 30 Radváncz 23 
Kereknve 65 Kis Rát 37 
Ketergénv 12 Nagv Rát 37 
Túrja Bisztra 39 Sislócz 45 
Túrja Remete 80 Salamon 40 
Mokra 15 Új Szemere 37 
Nyeviczke 48 Ó Szemere 42 
Kis Pasztély 24 Kis Szlatina 2 
Kosztyova 
Pasztély 24 Vorcsov 68 
Rosztoka 
Pasztély 32 Vulsinka 29 
Paszika 52 Tarnócz 21 
Palágv 50 Zaricsov 154 
Palló 52 Iglincz 16 
Palágv 
Komorócz 32 Szerednye 81 

1848. szeptember 26-án elindult Szolnokra az ungi 
önkéntes század, melynek létszáma 200 fő. A megváltozott 
helyzet, a Galíciából való betörés veszélye miatt a minisztérium 
utasította a megyét, hogy tartsa vissza az önkéntes 
nemzetőrséget, de azok már útban voltak. A megye 
kijelentette, hogy 200 önkéntest tudna nélkülözni. 

Ung vármegye követei az 1848. július 2-án megnyíló 
országgyűlésen: Pribék Antal (szobránczi), Olcsvári Gábor 
(ungvári), Fekete Lőrinc (kaposi), Kandó Kálmán 
(szerednyei). 

Az 1848-49-es emlékhelyek közül Ung vármegyében 
maradt fenn a legkevesebb emlékhely, itt viselte meg őket a 
legjobban a történelem vihara. Nem sikerült rábukkannunk 
Ung vármegye nemzetőreinek névsorára, településenként. 
Az ungi járás teljesen hiányzik. 



Adataink szerint Ung megyében a nagy idők résztvevői 
közül 31-nek sikerült az adatait felkutatni. Reménykedünk 
abban, hogy újabb adatok kerülnek elő. Mindössze két 
szabadságharcos sírja ismert. A nagy idők tanúi: 

1. Andrejkovics Endre (1824-1892) — munkácsi hős, 
főhadnagy. Ungváron temették el a vár alatti temetőben 1892. 
február 22-én.3 

2. Báró Bemer László (1784-1862) — római katolikus 
püspök. Meghalt Ungváron 1862-ben, sírja ismeretlen.4 

3. Csicsery Antal (1822-1896) — honvéd százados. 
1896. március 6-án temették el Ungváron.5 

4. Dobrojevics Jakab (1804-1893) — százados a 
Kazinczy-hadtestben. 1879-ben hunyt el Ungváron.6 

5. Dolhai Petrovai Ákos (1823-1893) — százados, 
1890. március 31-én temették el Ungváron.7 

6. Fekete Jenő (7-1858) — huszár főhadnagy, 1858-
ban hunyt el Ungváron.8 

7. Gergely János (1812-1864) — dandámok. 1864-ben 
halt meg Ungváron.9 

8. Horváth János (1802-1876) — honvédzászlóalj-
parancsnok a Kazinczy-hadtestben. 1876-ban hunyt el 
Ungváron. 10 

9. Joskschmann Károly (7-1868) — százados, a beregi 
lőszergyár parancsnoka. 1868-ban hunyt el Ungváron. 11 

10. Krain János (1814-1857) — őrnagy, 1857-ben halt 
meg Ungváron. 12 

11. Lorenczy Ferenc (1802-1878) — százados, 1878-
ban hunyt el Ungváron. Sírja ismeretlen. 13 

12. Orosz Ignácz (1822-1898) — alszázados, 1898-ban 
az Ungvár melletti Őrön halt meg. 14 

13. Plathy István (1821-1886) — zászlóalj-parancsnok. 
1886. március 26-án halt meg Ungváron. 15 

14. Polányi István (1818-1897) — hadbíró százados, 
1897. március 11-én halt meg Ungváron. 16 



15. Pribék Miklós (1811-1856) — őrnagy, 1856-ban 
hunyt el Ungváron. 17 

16. Réthy Pál (1820-1883) — százados, 1883. április 
17-én hunyt el Ungváron.18 

17. Sárossy Károly (1823-1893) — százados. 1893. 
december 31 -én kísérték utolsó útjára a Kálvária temetőben.19 

18. Szoták Mihály (1814-1898) — százados. 1898-ban 
halt meg Ungváron.20 

19. Bánóczy Ferenc (1831-1886) — honvédhadnagy. 
1886. decemebr 31-én halt meg, a Kálvária sírkertben 
temették el. 21 

20. Lőrinczy (Lőrincz) János (7-1873) — százados 
volt a Kazinczy-hadtestnél, 1873-ban hunyt el Ungváron.22 

21. Plathy Gusztáv ( 1832-1887) — honvéd. Szerednyén 
hunyt el 1887. augusztus 12-én.23 

22. S vidnitzky János ( 1807-1894) — főszázados. 1894-
ben hunyt el Ungváron.24 

23. Lőrinczy Ferenc ( 1802-1878) — az Ung és Szabolcs 
megyei lovascsapat parancsnoka. 1878-ban hunyt el 
Ungváron, sírja ismeretlen.24 

24. Szikszay Imre (1820-1887) — főhadnagy. 1887. 
január 20-án hunyt el és a Kálvária sírkertben temették el.26 

25. Csepánfalvi Tőke Vilmos (1814-1887) — 
honvédhuszár, hadnagy. 1887. szeptember 20-án temették 
el Ungváron.27 

Meg kell említenünk azokat a görög katolikus lelkészeket 
is, akiknek adataival rendelkezünk, Bendász István könyve 
alapján.28 

1. Popovics Bazil (1796-1864) — püspök. Ungváron 
halt meg 1864. október 19-én.29 

2. Thoma János (1820-1883) — nemzetőrtiszt. Elhunt 
1883. decemebr 27-én, Ungváron.30 

3. Nehrebeczky György (1830-1899) — főhadnagy. 



Budapesten hunyt el 1899. február 26-án. Holttestét 
hazaszállították és Homok (Ung vármegye), a családi birtokon 
temették el. 31 

Fontosnak tartjuk a az adatok közlését: akadhat még 
síremlék, amelyet rokonok ápolnak. A családi okiratok közt 
is kallódhat fénykép, okirat, újságcikk, gyászjelentés a nagy 
idők tanúiról. (A részletesebb életrajzot lásd: Bagu Balázs 
— Szakáll Mihály: A szabadságharc nemzetőrei. Inter-
mix Kiadó, Ungvár—Budapest, 1994. 51-52. o.) 

Ung megye 1848-1849-es emlékhelyei közül ismert: báró 
Bémer László emléktáblája, Szegelethy János síremléke és 
Petőfi Sándor 1990-ben állított szobra (Ungvár); Zombory 
Antal síremléke (Nagydobrony); Pazar József síremléke 
(Nagyszelmenc—Szlovákia). 

A város eredete a történelmi múlt ködébe vész el. Előnyös 
földrajzi fekvése a nagy dunai alföld peremén, a Kárpátok 
lábánál már az ősembert is vonzotta a letelepülésre. Ezzel 
magyarázható, hogy már a történelem előtti korban lakott 
hely volt. Anonymus krónikája szerint Álmos hadai vették 
be Ungvár várát. Kézai Simon — IV. (Kun) László király 
papja — szintén megemlékezik Ungvárról Krónikájában. 

A város nevének magyarázata a történelem folyamán 
sok vitát váltott ki. Létezik az Ung folyó és az Ung vár 
(erősség), az Ungvár tehát a két főnév összetétele — mondják 
egyesek; mások személynevet ismernek fel az Ung-ban. A 
szláv névadás is vitatott. 

A szabadságharc idején a városban is megalakult a 
nemzetőrség. 1848 áprilisában Ungváron a nemzetőrök 
száma 450. Nincsenek egyelőre adataink arról, hogyan 
szerveződött a nemzetőr század a városban. 

1. U n g v á r 



A szabadságharcos katonai alakulatok közül a Kazinczy-
hadtest táborozott a városban és környékén. 

A szabadságharc katonái közül huszonötén nyugszanak 
Ungvár temetőiben. Igaz, mindössze egynek ismert a 
síremléke. A hősök példájából meríthetünk honszerelmet, erőt, 
kitartást és lelkesedést a küzdelemhez. 

1851 -ben a városnak 8015 lakosa volt32,1989-ben 116101, 
ebből magyar 9179 33. 

Bemer László 
(1784-1862) 

Bezdédi és Kisbákai báró Bémer László a Szabolcs 
vármegyei Kisbákán született 1784. április 8-án. Diákéveinek 
nagyobb részét Ungváron töltötte. Papi pályáját az egri 
egyházmegyében kezdte: előbb egri kanonok, majd 1843-tól 
Nagyvárad püspöke. Egerben a hétszemélyes tábla ülnöke 
is volt. Bárói rangjánál fogva a magyar parlament 
felsőházának a tagja is. 

Bémer László a szabadságharc leghazafiasabb 
főpapjainak egyike34. 

1849. március 15-én a debreceni római katolikus 
templomban a nemzetgyűlés tagjai és a Honvédelmi 
Bizottmány részvétele mellett kezdődött reggel kilenc órakor 
a tedeum, az ünnepi szentmise. Az ünnepi szertartást — 
fényes segédlettel — Bémer László nagyváradi püspök 
végezte. Jelen voltak a Kossuth-család tagjai is. 

1849. április 14-én — a felsőházi tag — Bémer László a 
Függetlenségi Nyilatkozatra adja szavazatát, s ezzel elfogadja 
a Habsburg-ház trónfosztását és Kossuth Lajos ideiglenes 
kormányzó elnökké választását. A történelmi dokumentumot 
körlevélben tudatta a püspökség papjaival, és annak 
kihirdetésére utasította őket. 



A szabadságharc bukása után — 1849. december 24-én 
— a püspököt elfogták és a pesti Újépületbe vitték. A hadi 
törvényszék felségsértés vádjával akasztásra télte, majd 
kegyelemből húsz évi várfogságra mérsékelte. 

A szentszék közbenjárására a császár a fogságot is 
elengedte neki azzal a feltétellel, hogy — a püspökségről 
lemondva — ausztriai kolostorba vonul. Ennek eleget téve, 
1850. áprilisában Maria-Enzersdorfba, majd az Innsbruck 
melletti bencés kolostorba költözött Naustiftbe. Később — 
szeme világát elveszítve — engedélyt kapott a hazatérésre. 
Eztuán Budapesten, Sátoraljaújhelyen, Pebemyiken s végül 
Ungváron élt. Itt — 1861-62-ben a Laudon család adott 
számára otthont. Náluk halt meg 1862. november 4-én. 
Személye annyira a közérdeklődés figyelmében állt, hogy 
1911 -ben utolsó lakóhelyét, a Szobránc (közben: Szovjet) utca 
27. számú házát emléktáblával jelölték meg: 

ITT ÉLTE UTOLSÓ ÉVEIT 
1861-1862-BEN 

A MAGYAR SZABADSÁGHARC MÁRTÍRJA 
br. B É M E R L Á S Z L Ó 

NAGYVÁRADI LATIN SZERT. RK. PÜSPÖK 
KEGYELET JELÉÜL 

1911. LAUDON-CSALÁD 

Bémer Lászlónak egyetlen vallásos témájú műve maradt 
ránk: Lelki vezér, vagyis: ájhitatosságra és erényre 
buzdító különféle gyakorlatok (Bécs, 1851-1853). 

Az ungvári lakosok hosszú évekig nem is tudtak a 
Szobránc utcai 27. szám alatti szürke tábláról, hiszen be volt 
meszelve. Ma is oda kell figyelni, hiszen az erkély alatt van 
szerényen meghúzódva. A KMKSz Ungvári Alapszervezete 
1991-ben állíttatta helyre. Az emléktáblára egy kis nemzeti 
színű koszorú hívja fel a figyelmet. 



A Laudon családról keveset tudunk. Bémer László 
diákkorában több nyarat töltött a Laudon családnál. 
Valószínűleg rokoni szálak fűzték a családhoz. 

Laudon Sándor (1828-1900) Ungváron, a Kálvária-
dombon van eltemetve. Csodák-csodája, ma is áll a kripta, 
de nincs gazdája. Laudon István ( 1862-1924) főgimnáziumi 
tanár volt. A gimnázium nyolc osztályát Ungvárott, egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte. 1886-tól tanított 
szülővárosa királyi főgimnáziumában élete végéig. Híres 
botanikus, családi kertje a világ minden tájáról telepített fákkal, 
cserjékkel nyújtott látványosságot. 

Bémer László sírját eddig nem sikerült megtalálni. A 
korabeli sajtóban haláláról nem adtak hírt. Ez érthető, hiszen 
egy szabadságharcos katolikus papról nem volt tanácsos írni. 
Lehet, hogy Laudon Sándorral, Laudon Istvánnal együtt a 
Laudon-kriptában nyugossza örök álmát? 

Szegelethy János 
(7-1911) 

Szegelethy János nevére és sírjára véletlenül akadtunk 
rá. 35 

A Kárpáti Igaz Szóban olvastuk, hogy a KMKSz ungvári 
szervezete megkoszorúzta a sírját. Réthyné Bulecza Rozália 
vezetett el a sírhoz. 

A Kálvárián négyszögletű mészkő, fehér emlékmű, rajta 
fekete márványtábla. A sír alacsony betonkerítéssel van 
körülvéve. Előtte egy korhadozó hársfa állt, mely eltakarta a 
sírt. A sír megközelítése nagyon körülményes. Tavasszal a 
nagy hársfát kivágták, az emlékmüvet leemelték, hogy össze 
ne törjön. Vajon visszaállítják-e? Réthyné Bulecza Rozália 
tavasszal kapott levelében így ír a sírról: " ...De van jó hírem 
is. Ezt a zavaró öreg fát most a temető vezetősége 



kivágatta. Hogy a síremlékben ne tegyen kárt, azt a 
talapzattal együtt kiásták és "arccal" együtt ráfektették 
a sírra, azzal, hogy a fa darabonkénti eltávolítása után 
szépen visszahelyezik. Tegnap jártam arra, sajnos a 
hatalmas fatörzset még nem tudták feldarabolni és 
elszállítani. Én a síremlék sorsát figyelemmel kísérem, 
folyamatosan sürgetem a temető vezetőségét. " 36 

Beadvánnyal fordultam magyar érdekvédelmi 
szervezeteinkhez, kértem, hogy szorgalmazzák a helyreállítást 
— hallgatás. 

A fekete márványtáblán az alábbi felirat olvasható: 

SZEGELETHY JÁNOS 
1848-1849-es honvédhadnagy + 1911. III. 12. 

n e j e 
MATTYASOVSZKY SZEMIDIA 

+ 1864. П. 12. 
fia SZEGELETHY JÁNOS 

+ 1939.X. 4. 
N. BOSNYÁK EMMA 

+ Budapest, 1937. IX. 29. 
EMELTETTE 

fia S z e g e l e t h y I s t v á n 
a család utolsó sarja 

1941. 

Petőfi-szobor 

1990. szeptember 29-én avatták fel Ungváron a Petőfi 
téren Petőfi Sándor szobrát. Az ötödik Petőfi Sándor szobrot: 
Gyula, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, Ecuador, Milánó 
után. Ferenczy Béni szobrát a Magyar Köztársaság 



ajándékozta Ungvárnak. Az avatáson beszédet mondott 
Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke és Leonyid 
Kucsma, az ukrán parlament elnöke.37 

Petőfi Sándor 
(1823-1849) 

1823. január 1-én született Kiskőrösön. Vagyontalan 
polgári származású. Apja, Petrovics István, hentes és 
mészáros. Petőfi Sándor a gimnázium hét osztályát végezte 
el. 1839 és 1841 között közvitéz a 48. számú gyalogezrednél. 
Leszerelése után vándorszínész. 1844-től lapszerkesztő. 
1842-től Petőfi Sándor néven adja közre verseit, 1848-ban a 
"nemzet koszorús költője"-ként vezeti a pesti márciusi fiatalok 
forradalmát. A nemzetőrségben Pesten századosi rangot kap. 

Kossuth zászlaja alá Debrecenben jelentkezik 1848. 
október 15-én a 28. számú honvéd zászlóaljnál. 1849. január 
elején, kérésére, áthelyezik az erdélyi hadsereghez, ahol Bem 
tábornok törzskaráéba kerül. Február 8-án a tábornok 
futárként Debrecenbe küldi, ahol összeütközésbe kerül 
Mészáros Lázár hadügyminiszterrel, s e hónap 17-én lemond 
rangjáról. Március elején Meggyesen ismét szolgáltra 
jelentkezik Bemnél, aki a várható súlyos csatákra való 
tekintettel Kolozsvárra küldi. Április elsején találkoznak újra, 
s a tábornok visszahelyezi a törzskarba. A bánsági 
hadmüveletek során 3. osztályú katonai érdemjellel tünteti ki 
1849. április 8-án. 

Az ideiglenes hadügyminiszterrel, Klapka Györggyel való 
nézeteltérése (Vécsey-ügy) következtében Petőfi újra 
leköszön rangjáról és apja halála miatt Pestre siet. 1849. június 
28-án a kormány — a Bem által adományozott őrnagyi 



rendfokozatot elismerve — lemondását elfogadta. Ő július 
18-án újra Erdélybe utazott, és 25-én, Berecken szolgálatra 
jelentkezett Bemnél. A tábornok 29-én jelentette a 
kormánynak, hogy Petőfi, segédtisztjeként, szolgálatba lépett. 
Két nappal később július 31-én hősi halált halt a Segesvár 
és Fejéregyháza között vívott csatában. 

Petőfi "hivatalosan" őrnagyként nem szolgált a 
hadseregben, mivel a Bem által adományozott rendfokozatot 
a felsőbb szervek csak azt követően erősítették meg, amikor 
a költő már le is mondott róla. Besorolását a szabadságharc 
törzstisztjei közé a nemzet költőjével szembeni 
méltányosságon túl azonban a konkrét tények is indokolttá 
teszik. Bem végül is katonai szolgálata jutalmául, 
megérdemelten léptette elő őrnaggyá. Az, hogy ennek 
jóváhagyására csak akkor került sor, amikor Petőfi már 
kilépett a hadseregből, csupán szerencsétlen körülmények 
egybeesésének és félreértésének a következménye volt. 

(Bóna Gábor: Tábornokok és törzstisztek 
a szabadságharcban c. könyve nyomán)38 

2. N a g y d o b r o n y 

Árpád-kori település. A Dobrony helynév puszta 
személynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául 
szolgáló személynév szláv eredetű. 1851-ben 1171 lakosa 
van.39 Eddig nem találtunk rá vonatkozó adatokat, hogy hányan 
harcoltak Kossuth seregében. 1991-ben 5600 lakosa van, 
ebből magyar 5500. A helységből a szabadságharcban 
résztvevőkről nincs adatunk.40 

Itt található Zombory Antal honvédszázados sírja. 



Zombory Antal41 

(1826-1900) 

A nagydobronyi köztemető egy távoli zugában található 
Zombory Antal honvédszázados síremléke. A két méter 
magas, szürke márványból készült, rombusz alakú síremléken 
a következő felírás olvasható:42 

ITT NYUGSZIK 
ZOMBORY ANTAL 

48-AS HONVÉD SZÁZADOS 
M. K. postamester 

1826-1900 
BÉKE PORAIRA 

1826-ban született, születésének helye ismeretlen. 
Valószínűleg nemesi származású, jogot végzett magyar. 
Joggyakornok írnok Ung megye országgyűlési követe mellett. 
1848. szeptemberétől közvitéz az Ung megyei nemzetőröknél. 
Részt vesz a Jelacic csapata elleni harcokban. 1848. 
novemberében nevezik ki hadnaggyá. Az ő csapatából alakult 
az 54. zászlóalj a feldunai hadtestnél. Zombory később a 
Központi Mozgó Seregnél szolgált. 1849. április 8-án 
főhadnagyi rangot kapott az I. számú honvéd-
vadászezredben. Július 25-én már százados a 4. 
vadászezredben alakuló 7. században, mint annak 
parancsnoka. Világosnál a tartalék-hadtesttel teszi le a 
fegyvert. A bukás után sorsáról nincsenek adataink. 

Az 1867-es kiegyezés idején az Abaúj megyei 
Honvédegylet tagja. Erdész Telkibányán, mely község a 
Zemplén-hegységben található. Nem tudjuk, hogyan került 
Nagydobronyba, valószínűleg a hetvenes évek végén az itt 
megnyílt postahivatal vezetője lett. Erre utal fejfájának felírás: 
M(agyar) K(irályi) postamester. 



3. N a g y s z e l m e n c 

Ung vármegyéhez tartozott a trianoni békediktátumig, 
majd Csehszlovákia része lett, ma Szlovákia. Nincsenek 
adataink arról, hogy a község lakosai közül hányan vettek 
részt a szabadságharcban. A szabadságharc egyik 
legfiatalabb hőse ebben a községben élt 37 évet és itt lett 
eltemetve. 

1883-ban 758 magyar és rutén lakosa volt.43 

Pazar József 
(1828-1892) 

Ösi református lelkészi családban született. A családi 
irattár egy részét a Sárospataki Református Kollégium 
Tudományos Gyűjteménye Levéltárának ajándékozta. 
Szüleiről nincsenek adataink. Annyit tudunk, hogy édesapja 
szintén lelkész volt. 

Az 1845-46-os tanévben a Sárospataki Református 
Teológia III. évfolyamának hallgatója volt. Az 1846-1848-as 
években nem találjuk a nevét. Gulyás József A sárospataki 
főiskola és a szabadságharc c. könyvében felsorolja 
azoknak a pataki diákoknak a nevét, akik felcserélték a tógát 
a fegyverrel: "Pazar József alt/iszt/ s 1847. szelmenci pap"44 

— olvassuk a beírást. 
1848. július 10-től 1849 decemberéig volt távol az iskolától. 

Beregszászban sorozták be 19 éves korában. A harctéri 
szolgálat alatt megkapta az őrmesteri rangot. 1849 júliusában 
a munkácsi vár védői közé került, s itt egy hónapot tölt el.45 

Ott van augusztus 26-án, amikor a magyar őrség átadja a 
várat a cári csapatoknak. Visszaemlékezésében leírja, hogy 
a diákokat két napon belül hazaengedték. Sajnos a 
visszaemlékezés nem került elő, ezért csak a cikket 
mellékeljük. 



Pazar József valószínűleg visszatért a kollégiumba. 1849-
1855 között nem ismerjük életútját. 1855-1856 között iíj. 
Pazar József először helyettes lelkész, majd 1856-ban rendes 
lelkésszé választják meg Nagyszelmeneen. Tevékeny, 
tehetséges ember volt. Ezt bizonyítják azok a levelek, melyek 
fénymásolva birtokunkban vannak.46 

A régi pacsitból készült templom és paplak helyett újat 
épített. A szétszórt lelkészi földeket egyesítette. Az akkor 
lehetőségekhez képest virágzóvá tette az egyház ügyeit. A 
gyülekezet tagjainak, a község lakosságának tanácsadója, 
jegyzője, ügyvédje, orvosa. Ezt sajnos nem becsüli meg eléggé 
a presbitérium. Nehéz anyagi körülmények közt élt: többször 
fordult ez ügyben egyházi feletteseihez. Négy fiúgyermeke 
és egy leánya született. "Engem a gondviselés négy fiúval 
és egy leánnyal áldott meg." Elpanaszolja, hogy három fia 
elbukott Patakon (Sárospatak). Restelkedik rosszul tanuló 
gyermekei miatt. Kálmán fiát, aki tehetséges, kizárják, mivel 
nem tudja kifizetni a tandíjat. Hivatkozik arra, hogy ősei száz 
éven át Sárospatakon, a református kollégiumban tanultak.47 

Sajnos a hitközség szűkkeblű volt lelkészével szemben. 
1881-ben a Tiszáninneni Református Egyházkerület 

Múzeumának ajándékozza az 52. zászlóalj zászlajának 
szalagját, a róla írt cikket mellékeljük. 

Az esperes fájdalommal jelenti, hogy Pazar József 
n.szelmenci lelkész 1892. október 1-én hosszas szenvedés 
után elhunyt.48 Száj rákban halt meg és 1892. október 3-án 
temették.49 Fia, Pazar Kálmán befejezhette a teológiát, hisz 
1892 decemberétől 1893 februárjáig Nagyszelmenc lelkésze. 
Hogy megvan-e a sírja Nagyszelmeneen, nem tudjuk. A 
kutatást még folytatni kell. 
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TAKÁCS BÉLA: 
Egy 48-as pataki diákhonvéd visszaemlékezései 

Sárospatakon, a tiszáninneni református egyházkerület 
múzeuma 1880 óta őriz egy kb. másfél méter hosszú, kopott 
selyemszalagot. A múzeum leltárkönyve szűkszavúan annyit 
mond róla: "Az 1848—49-i Szabadságharcban a munkácsi 
vár őrizetében szolgáló 52. honvédezred zászlóját kiegészítő 
szalag, "Istenért, hazáért" felirattal. Ajándékozta Pazar 
József nagyszelmenci ref. lelkész, volt pataki diák." 

Mi sem mondhatnánk többet erről a foszladozó ereklyéről, 
ha Pazar József az adományozás alkalmával nem írja le a 
szalag történetét. Levele nyomán megelevenedik előttünk 
1848—1849. Az évszázados osztrák elnyomás alól szabadulni 
akaró nemzet odasereglett Kossuth Lajos zászlaja alá. A 
pataki diákok nem lettek volna méltók őseikhez, ha ebben a 
szent harcban nem vesznek részt, ha az "öreg" pataki diák, 
Kossuth Lajos hívó szavát nem hallják meg és itthon maradtak 
volna. 1848-ban közel kétszáz "legátus deák" tette le a 
tankönyvet és vette fel helyette a kardot, vörös sapkát, maid 
elindult a "Föl a hazaért és szabadságért" feliratú zászló alatt 
az Alma Mater védőszárnyai alól a harctérre. Ezek között 
volt Pazar József is. 

Visszaemlékezéseiben elmondja: 1848. július 10-től 1849 
decemberéig volt távol az iskolától. Beregszászban sorozták 
be, 19 éves korában. A harctéri szolgálat után, mint őrmester, 
a munkácsi várba került 1849 júliusában. "Az itt töltött egy 
hónap volt életem legboldogabb ideje" — írja levelében. 

Ez az állapot azonban csak addig tartott, amíg híre nem 
jött a világosi fegyverletételnek. Súlyosbította a helyzetet, 
hogy közben a várat az osztrák császár által segítségül hívott 
cári hadsereg körülzárta. A megszálló csapatok parancsnoka 
parlamentert küldött a várba és kérte annak feladását, arra 



hivatkozva, hogy felesleges minden ellenállás, mert Görgey 
már lerakta a fegyvert. A védekezés egyébként is kilátástalan 
volt, hiszen a 19 ezer főnyi cári katonasággal szemben a 
várban mindössze 361 honvéd és tiszt tartózkodott. A 
várőrség számára azonban hihetetlennek tünt a fegyverletétel. 
Mindaddig nem voltak hajlandók kivonulni a varból, amíg 
személyesen meg nem győződtek az igazságról. így "abban 
állapodtak meg, hogy a várőrségből két tiszt Görgeyhez 
küldessék a való megtudására, s míg a követek visszatérnek, 
addig fegyverszünet köttessék". 

A cári hadsereg parancsnoka beleegyezett a 
fegyverszünetbe. A két tiszt Görgeyhez ment, aki először 
nem akarta fogadni a követeket, majd amikor ezek 
ragaszkodtak a kihallgatáshoz, Görgey ennyit mondott nekik: 
"Amit hallottak, mind igaz. Elmehetnek!" 

Augusztus 26-án adta át a magyar őrség a várat a cári 
csapatoknak. "Ekkor — írja Pazar József — felmentem a 
parancsnokunkhoz s kértem, engedje meg, hogy a zászlónkat 
darabokra tépjük s vihessük magunkkal emlékül. Nem 
engedte meg, mert ezt is át kellett adni az orosz hadseregnek. 
Először és utoljára nem engedelmeskedtem 
feljebbvalóimnak. Ormestertársammal együtt lementem az 
őrszobára, ahol a zászló tartatott, levettem a szalagot, s 
levágtam a zászlón levő két bojtot. így megcsonkítva került 
a zászló az orosz csapatok kezére. Hogy mi lett vele, nem 
tudom." (Megjegyezzük, hogy az 1848—49-ben zsákmányolt 
zászlók egy részét a Szovjetunió még 1941-ben, a másik 
részét pedig 1948-ban visszaadta Magyarországnak.) 

A fegyverletétel után az őrség fogságba került. Egy 
kastélyban szállásolták el a magyar foglyokat. "Kezdtük 
magunkat beletalálni helyzetünkbe — folytatja Pazar József 
—, fiatal könnyelműséggel egymást vicceltük, szomorú s víg 
dalokat énekeltünk. A meglehetős éneklőkar egy pár 



darabbal ainyira megnyerte a szomszéd szobában levő orosz 
tiszteket, hogy azok követséget küldöttek be hozzánk, kérvén, 
hogy ne énekeljünk oly szomorú darabokat, hiszen nem lesz 
nekünk semmi bajunk; hanem víg népdalokat, s egy párt kért 
leírni a küldöttség magyarul és németül, hogy emlékbe 
elvihesséc tőlünk. Leírtuk, elvitték. Ki tudja, a nagy 
Oroszország melyik szélén és eldalolta-e azt valaki?" 

Pazar József a levél további részében a szalag történetét 
beszéli el. A fogságban összegyűjtötte diáktársait. "Voltunk 
— úgymond — vagy 60-an az ország különböző részéből, 
egy pár Erdélyből is, s azt kérdeztem tőlük, ki minő emléket 
hozott magával a munkácsi várból? Melyre midőn azt 
válaszolták barátaim, hogy semmit, előmutattam a 
zászlószalagot és a bojtokat. Azt a kérést, esengést, 
rimánkodást leírni nem lehet, melyet hozzám intéztek, hogy 
egy szálat adjak a bojtból, egy foszlányt a szalagból. Én, 
amennyire lehetett, szétosztogattam, mondhatni szálanként 
szétszedtem a bojtokat, a szalag szép fehér selyem rojtját 
annyira, hogy nekem csak az maradt, melyen a felirat van 
varrva." 

Néhány nap múlva a cári katonaság Kassára kísérte a 
magyar foglyokat. "Egész fogságunk alatt — vallja Pazar 
József—általában elmondhatom, hogy az oroszok, különösen 
a tisztek, nagyon szépen, kegyeletesen bántak velünk. Minden 
napra adtak egy meszely vodkát, egy adag húst, levest és 
kenyeret. Hanem szept. 9-én, midőn Kassán 14 darab német 
katona átvett bennünket, vége lett a kegyeletes bánásmódnak, 
vége az ellátásnak. Ott már huncut rebellisek, Kossuth-kutyák 
lettünk." 

Az osztrák parancsnokság két nap múlva a diákokat 
hazabocsátotta. Pazar József társaival együtt visszatért a 
kollégiumba. "S midőn visszatértünk a Főiskolába, nem 
kérdezték: Hol voltál? Mutass bizonyítványt! Bevettek: 



tudták, honnan jövünk, sokan a bizonyítványt testükben 
hordozták." 

Harmincegy évig őrizte, rejtegette Pazar József a szalagot. 
1880-ban határozta el, "hogy azon csekélységet, mellyel bírok 
— de amely csekélység előttem legdrágább, semmiért el 
nem adható kincs, melyhez nagyszerű emlékek vannak kötve, 
mely mintegy a történelemből van kiszakítva —, mondom, e 
drága csekélységet a múzeumnak ajándékozom". 

A szalag ma is megvan. Nyolcvannégy éve a múzeum 
őrzi. 

Március 15-én mindig emlékezni szoktunk a 
szabadságharc neves és névtelen hőseire. Életük, 
szabadságszeretetük példa előttünk. 

(Takács Béla: Egy 48-as pataki diákhonvéd 
visszaemlékezései. Reformátusok Lapja, VIII. 

évfolyam, 11. szám, 1964. március 15.) 



Dr. Deák Ferenc: 
Kossuth Lajos személyisége 

Kossuth Lajos élete szinte az egész XIX. századot átfogja, 
élettörténete a reformkor, a szabadságharc, az önkényuralom 
és a kiegyezés történetével szövődik egybe. 
Tevékenységének színhelyei földrajzilag oly hatalmas területet 
fognak át, amelyhez hasonlót történelmünk nagyjai közül senki 
sem járt be: magyar, osztrák, török, francia, angol, amerikai, 
olasz tájak és városok életrajzának jelképpé vált állomásai. 

Egy nagyon gazdag életdráma egyes állomásainál 
megállva és ott kissé elidőzve még a legnagyobb tömörségre 
való törekvéssel sem lehet, mert olya hosszú ez az út, hogy 
még egyes mozzanatok felidézése is sok időt venne igénybe. 
Ez az út számunkra járhatatlan. 

Ezért azt a célt tűztem ki magam elé, hogy amennyire 
csak lehetséges, a legújabb tudományos kutatások 
eredményeit felhasználva, ha csak röviden is, megpróbáljam 
felrajzolni e nagy óriásnak személyiségét — életcéljain, 
munkásságán, eszményein keresztül. Nemzetünk legnagyobb 
magyar harcosa egész életének ismerete szükséges és 
elengedhetetlen, amit a függetlenségi eszme hatott át. 

Kossuth Lajos nem akart történelmet csinálni, nem az 
volt a célja, hogy mindenáron bekerüljön a történelembe. 
Mindemellett mégis történelmet csinált, amely nemzeti óriássá 
formálta őt, igazi személyiséggé. 

Tudatában voltam annak, hogy nehéz témát választottam, 
amikor úgy döntöttem, hogy Kossuth Lajos személyiségéről 
tartanék előadást, erről szeretném megosztani gondolataimat, 
de úgy, hogy gondolatban összevessem magatartását a mi 
magatartásunkkal, különösen azokéval, akik nem óriások 
ugyan, de azoknak vélik magukat. Ok kicsik, apró, piciny 
emberkék, de mindenáron történelmet akarnak csinálni, be 
akarnak kerülni a történelembe. 



Sehol a tankönyvekben és szakirodalomban nem 
találkoztam olyan írással, mely Kossuth Lajos személyiségét 
érintené, kivéve azokat, amikor leveleiben, 
visszaemlékezéseiben maga Kossuth Lajos tett említést 
személyiségéről. 

Az ember azért személyiség, mert tudatosan határozza 
meg környezetéhez való viszonyát. De hogy milyen 
személyiség valaki, azt legjobban azon mérhetjük le, hogy 
mit tesz, amikor teljesen szabadon dönt, és hogy hogyan teszi 
azt. 

Egyes gondolkodó ügy vélik, hogy a társadalom egy 
álarcosbál, ahol mindenki igyekszik elrejteni saját lényegét 
álarc alá. Nos, én sem szándékozom teljesen feltárni önök 
előtt, milyennek látom Kossuth Lajos személyiségét. Bár 
bennem megfogalmazódott, világossá vált ez a kép, miután 
elég részletesen és alaposan megismerkedtem életútjával, 
nézeteivel, gondolatvilágával, értékrendjével, valamint azokkal 
a kategóriákkal, amelyekben gondolkodott. Igyekeztem 
megragadni tetteinek, magatartásának motivációs alapjait. 
Természetesen mindet szubjektív. Tehát nem fogom önöket 
történelmi adatokkal, történelmi események sokaságával 
traktálni. Mindent elmondani róla úgyis lehetetlen. A közhelyek 
felsorolásával mit sem érünk, ezek számunkra ismeretesek. 

Idézek levelezéseiből, visszaemlékezéseiből, 
megismerkedünk értékítéleteivel különböző politikai és 
társadalmi szituációkban, hogyan viselkedett barátaival vagy 
ellenségeivel szemben. Hogyan viszonyultak hozzá, milyen 
magatartást tanúsítottak vele szemben ellenlábasai, akik tőle 
eltérő nézeteket vallottak. Mindezekből mindnyájunk előtt 
összeáll egy kép Kossuth Lajos személyiségéről. Ez a kép 
sok mindent elárul, sok mindenről tanúskodik. Okulhatunk 
az eseményekből, tanulhatunk tőle nemzete iránti szeretetet, 
emberséget, bölcsességet. 



Legkülönbözőbb életképek, egy nemzet szabadságáért 
szentelt élet zűrzavaros mozaikkockái lebegtek előttem akkor 
is, amikor ez év június 25-én a Magyar Pedagógiai Társaság 
határon túli tagozatának képviseleteként Budapesten a Fiumei 
úti temetőkertben Kossuth Lajos hatalmas Mauzóleuma előtt 
állva első letartóztatásakor és kihallgatásakor mondott szavai 
jutottak eszembe: "...szenvedni megtaníthatnak, de félni nem, 
és soha nem vihetnek oda, hogy gyáván megtagadjam 
nemzeti jussainkat... ha eltipor is a hatalom, a nemzet 
lelkesebb része eltipratásomnak tanúja nem lesz..."2 Ezt az 
az ember mondta, aki "törni kész, de meghajolni nem." / 
9.old./ 

1849. augusztus 11-én írt Л nemzetnez! leköszönő levelet, 
melyben búcsúszavai szívbemarkolóak: "A szerencsétlen 
harczok után... nincs többé remény, hogy az egyesült osztrák 
és orosz nagyhatalmasságok ellen az önvédelem harczát 
sikerrel folytathassuk... lelkem tiszta meggyőződése szerint 
a mostani kormány további létezése a nemzetre nézve 
nemcsak haszontalanná, de károssá is válván: ezennel tudtára 
adom a nemzetnek, hogy azon tiszta hazafiúi érzéstől 
indíttatva, amellyel minden lépteimet és egész életemet 
egyedül hazámnak szentelném, magam s a minisztérium 
nevében a kormányról lelépek... a legfőbb polgári és katonai 
kormányzati hatalmat Görgey Arthur tábornok úrra ruházom. 

Megvárom tőle, s... felelőssé teszem, hogy ezen hatalmat 
legjobb tehetsége szerint szegény hazánk nemzeti 
státuséletének megmentésére, javára, s jövőjének biztosítására 
fordítandja. Szeresse hazáját oly önzéstelenül, mint én 
szerettem; s legyen a nemzet boldogságának biztosításában 
szerencsésebb nálamnál. Cselekvéssel többé nem 
szolgálhatok hazámnak; ha halálom valami jót eszközölhet 
számára, örömmel adandón áldozatul."3/714.old./ Világosan 
kicseng szavaiból: "A haza menthetetlenül veszve van!" A 



történelem igazolja, hogy "Jaj a legyőzötteknek". Kossuth 
Lajos hintóban menekült el Aradról. Hatalomvesztetten, 
megalázva tért ki Görgey útjából, aki Magyarország diktátora, 
lett. 

A födeles hintó belsejébe húzódik, s ügy nézi, nézi végtelen 
bánattal a szomorú népvándorlást: az országúton jövő-menő 
emberek sokasága menekül. Senki sem tudja, hol a biztosabb, 
csak megy vaktában, hajtva a rémület, űzve az életösztön 
által. Radnán találkozik Duschek pénzügyminiszterrel, akivel 
tudatja, hogy az ő hatásköre megszűnt. Utazzék a pénztárral 
Aradra, s adja át Görgeynek. 

"A jövő kétes, amely Kossuthra vár. És zsebében alig 
egy-két forint. Itt az állampénztár, felelősség nélkül 
belemarkolhatna. Hisz még kormányzói járandóságának a 
legnagyobb része is bent van. De nem teszi. Hátralékos 
fizetésére 2500 ft. értékben csakis 500 aranyat kér 
Duschektől. S ennek is visszaadja a felét. 

— Kérve-kérem, — esd könnybefutó hangon, —juttassa 
mielőbb szegény családom kezéhez. Krajczár nélkül vannak. 
S ki "tudja, mi lesz velök?..."3/721-722.old./ 

Ahogy utazik, sok minden eszébe jut. Az is, hogy vajon 
nem él-e vissza Görgey a reáruházott hatalommal? És mit 
fog mondani a nemzet az ő hirtelen leköszönéséhez és 
távozásához? Hiszen az a néhány sor nem nyújt kellő 
felvilágosítást elhatározásának az indokairól. Figyelmezteti 
is Görgeyt a nemzet felsőségi jogaira. "Emlékezzék meg, 
hogy Ön nem ura, hanem első szolgája a nemzetnek; s 
emlékezzék meg, hogy a hadsereg is nem Öné, hanem a 
nemzeté."3 /724. old./ 

Bem futárt küld Kossuth után, hogy ne ijedezzék, hanem 
térjen mielőbb vissza. Augusztus 14-én Kossuth levelet küld 
Bem altábornagy úrnak, amelyben többek között azt írja: 
"Személyes biztonságommal mitsem gondolok. Meguntam 



az életet, mert látom, hogy hazám szép építménye, s vele / 
együtt/ az európai szabadság szentsége nem elleneink, hanem 
saját testvéreink miatt önmagától összeomlik. 

Épp azért nem az élethez való gyáva ragaszkodás ösztönöz 
távoznom, hanem a meggyőződés, hogy jelenlétem hazámra 
nézve károssá vált... 

Én részemről sohasem nyújtok kezet saját népen elleni 
erőszakos rendszabályokhoz. Szívesen megszabadítanám 
saját életem feláldozásával, — de elnyomni soha!... 

Kossuth Lajos 17-én menekül török területre, mégpedig 
a Dunán. 

Köröző-levelet adnak ki elfogására /személyleírással/. 
Török földre menekülvén Magyarország nagyhatalmú 

kormányzója egyszerre bujdosó lett. A magyar nemzet 
nagysága s dicsősége eltűnt, mint egy édes álom. S mily 
rettentő az ébredés! Előtte az idegen világ hideg közönyével, 
mögötte a haza: gyászban, siralomban. 

"...Kifejezhetetlen érzelemvihar dúlta lelkemet, — beszéli 
maga Kossuth "Iratai" előszavában, — midőn a világosi 
fegyverletétel hontalanná tett. Nincs szó, mely erről fogalmat 
adhatna. Leborultam hazám földjére, mielőtt határán átlépnék, 
zokogva nyomtam reá a fiúi szeretet búcsúcsókját, aztán egy 
csipetnyi port vettem belőle magamhoz..."3/891 .old./ 

1851. november 11 -én hajóra száll és az újvilágba utazik. 
Amerikai időzése fölért egy újabb diadalmenettel. Bevonulását 
New Yorkban megirigyelhette volna a legünnepeltebb 
fejedelem. Az amerikai nép nemcsak a szabadságszerető 
magyar nemzet képviselőjét, nemcsak egy szent ügy mártírját, 
hanem a köztársasági eszme vezérharcosát is ünnepelte 
Kossuth személyében. 

Ezután körútra indult, s száznál több felolvasásban, 
ismerteti a magyar ügyet. Népszerűsége csakhamar befutja 
úgyszólván az egész óriási világrészt. A rokonszenv és tisztelet 



száz meg százféle módon nyilvánul iránta. Érmek veretnek 
a tiszteletére. Felolvasásait külön kötetben bocsátja közre 
egy híres könyvkiadó. Az iparosok Kossuth arcképével díszítik 
portékáikat, hogy azoknak nagyobb kelendőséget 
biztosítsanak. 

Családi tűzhelyét sem kímélte a balsors. 18 éves viruló 
és csodaszép leánya, Vilma megbetegszik és meghal. Rövid 
időn belül (1865. szeptember 1-én) szerető feleségét is 
elragadja a könyörtelen halál. 

Kossuth, neje halála után Turinba költözik. Hideg 
tűzhelyéhez odaül a gyász, a gond. Fiait elvonja a 
kenyérkereset; emigráns-társai elszélednek, otthagyják. Ihász 
Dániel honvédezredes az egyedülálló, aki megosztja vele rideg 
magányát. 

A hazából sem érkeznek olyan hírek, amelyek földerítenék 
szomorú napjait. Megszületik a dualizmus eszméje, amely az 
1867-i kiegyezésben nyer megvalósulást. 

Kossuth turini magányából növekvő aggodalommal nézte 
az egyezkedési kísérleteket. A nemzet függetlenségének 
feladását látta azokban. Aminek kivívására életét szentelte, 
ím most semmivé lesz. Ezt nem hagyhatja szó nélkül. A 
tizenkettedik órában még egyszer közbedörög, hogy felrázza 
kábultságából a nemzetet. 

Az intelem eljut a nép tömegéhez is. Több választókerület 
mandátummal kínálja meg Kossuthot, többek közt Jászladány 
is. A jász polgárok megkeresésére Kossuth hosszabb levélben 
válaszolt. Ekkor fejti ki legelőször, miért marad a 
száműzetésben. 

"... Tizennyolcz év óta eszem, — úgymond — a 
számkivetés keserű kenyerét, melyet, mert tiszta, de üres 
kézzel vettem búcsút hazámtól, csak nélkülözések közt, 
keserves munkával valék képes megszerezni örömtelenül". 
Embernek, ki szereti hazáját, miként én szeretem, midig kínos 



a hontalanság; kétszeresen az ily helyzetben. És irtózatos a 
gondolat, hogy fáradt csontjaim tán idegen földbe fognak 
örök nyugalomra tétetni, mint tétettek széjjel két világrészben 
előbb anyám s két testvérem csontjai, utóbb leányomé s 
nőmé; és velük családi boldogságom, mely egyedüli vigasza 
volt hazafiúi bánatomnak. 

De bármennyire is sóvárogjon lelkem hazám felé, e 
sóvárgásnak engedni tilt az elvhűség s a kötelesség. 

... Fogok-e még valamit tehetni hazánk függetlenségének 
visszaszerzésére? Nem tudom. Ez a körülményektől függ, s 
függ mindenek felett a nemzet magatartásától. Nemzetünk 
elég erős arra, hogy ha akar, sorsának ura lehessen... Engem 
az alkalom hazafiúi kötelességem önzéstelen teljesítésére 
mindig készen fog találni. De ha úgy akarnák a végzetek, 
hogy hazánk függetlenségének visszaszerzésében napszámon 
többé nem lehetnék; legalább egy élő tiltakozás gyanánt 
akarok és fogok végleheletemig állani, minden alku, minden 
törekvés ellen, mely hazánk állami függetlenségének s nemzeti 
önállásának akármi áron, akárminő feltételek alatt, 
megcsonkítására van irányozva. 

Jöjjön, a aminek jönni kell ! Ha számkivetésben kellene is 
meghalnom, én zászlómat el nem hagyom..."3 /924.old./ 

Ezzel Kossuth élete újabb fordulóponthoz ér. Nen a nagy 
agitátor többé, hanem a csendes szemlélő. Hallgatásba merül. 
Társaságtól, emberektől elvonulva a tudományoknak szenteli 
idejét. A szabad természet ölén keres feledést s vigasztalást. 
Naponként nagy sétákat tesz Turin környékén. E sétáit 
azonban érdekes megfigyelésekkel köti össze: a mezők 
virágait és növényeit tanulmányozza. 

Kossuthot 1881 tavaszán megint újabb súlyos veszteség 
érte. Ihász Dániel, ez az önzetlen hű barát április 10-én 
Kossuth karjai közt lehelte ki nemes lelkét. 

Kossuthot mélyen lesújtotta e csapás. Most már 



csakugyan egyedül állott. Most még elvonultabban élt, mint 
eddig. Alig hagyta el szobáját, hol olvasva, eszmélkedve tölté 
egyhangú napjait. Hontalanságának bánatát mindinkább 
súlyosbította az anyagi gond is. 

Elhatározta, hogy dolgozni fog. Felveszi ismét a tollat, hogy 
saját becsületes munkával keresse meg mindennapi kenyerét: 
ő, a 79 éves aggastyán. Az egyik budapesti könyvkiadó cég 
értesült Kossuth szándékáról, s 1879-ben emlékiratai 
kiadására nézve igen előnyös ajánlatot tett neki, amelyet az 
el is fogadott. S akkor, amikor más hasonkorú ember jól 
megérdemelt nyugalomra tér, hogy megpihenjen az élet 
küzdelmei után: Kossuth íróasztalához ül, s éjt-napot összetéve 
szakadatlanul dolgozik. 

Műve, az "Irataim az emigráczióból", megjelent. Az a 
tudat, hogy a turini száműzött nélkülöz, még fokozta a 
személye iránti rokonszenvet. S figyelemreméltó, hogy a 
Kossuth alakját a távolság és az idő nemhogy elmosta volna 
a nemzet emlékezetéből, hanem úgyszólván évről-évre 
közelebb hozta. 

A nemzet ragaszkodása elemi erővel tört ki 1882-ben, 
mikor Kossuth nyolcvanadik életévét betöltötte. Nagy, 
országos ünneppé lett a szeptember 19-e: Kossuth 
születésnapjának évfordulója. 

Kossuth 1883. tavaszán gyönyörű levelekben köszönte 
meg a törvényhatóságok kitüntető figyelmét. 

Turin ez idő tájt valóságos zarándokhelye volt a 
magyaroknak. A külföldön utazó magyar ember, bármily 
nagy kerülővel is, de fölkereste az olasz várost, hogy 
tisztelegjen Kossuthnál. De ezek csak egyes látogatások. 
Az 1889-i párizsi kiállítás alkalmából azonban egyszerre, egy 
társaságban 845-en keresték fel. 

Amily kedves emlékűvé tette a magyarok tömeges 
látogatása Kossuth előtt az 1889-i évet, épp oly szomorú volt 



reá nézve az 1890. esztendő. Ez év január 10-én szűnt meg 
ugyanis Kossuth magyar állampolgár lenni. 

"A magyar állampolgárság megszerzéséről" szóló 1879. 
L. törvénycikk 31. paragrafusa akként szól, hogy a külföldön 
tartózkodó magyar állampolgárok honosságuk fenntartása 
iránt valamelyik illetékes hatóságnál jelentkezni kötelesek. 
Már a törvénycikk tárgyalásakor szóba került, hogy ez az 
intézkedés végleg hontalanná fogja tenni Kossuthot; mert 
azt feltételezni sem lehet róla, hogy alázkodjék valamelyik 
osztrák-magyar konzul előtt, s esengjen honosságának a 
fenntartásáért. Kossuth magyar állampolgári jogát elvesztve 
tényleg hontalanná vált. A sír szélén álló aggastyánnak meg 
kellett érnie azt is, hogy a magyar állam kötelékéből az a 
parlament taszítsa ki, amely legelső sorban neki köszönheti 
létét. 

Kossuth örömtelen életére, melyet a fáradságos munka s 
a magas életkor egyre komorabbá tett, derítőleg hatott a 
nemzet vonzalmának tüntetésszerű újabb nyilvánulása 
kilencvenedik születésnapja alkalmából. Ez az utolsó 
örömsugár, amely némiképp földeríti életalkonyának bús 
napjait. Aztán megint elkomorul körülötte minden. 

1894 tavaszán betegeskedni kezdett, s nem is gyógyult 
fel többé. Ami után egy évtized óta sóvárgott, bekövetkezett: 
1894. március 20-án este 11 órakor örök álomra hunyja fáradt 
szemeit. Meghalt. 

Holttestét, nejének és leányának porladó hamvaival 
együtt, március 30-án Budapestre vitték. 

"Rendkívüli az agyász, amely Kossuth halála alkalmából 
országszerte megnyilvánul. A vidám, élénk Budapestből 
komor, fekete város lön. Gyászlobogó lengett csaknem 
valamennyi házon, s még a legszegényebb külvárosi ember 
ablakában is a Kossuth gyászkeretes arczképe volt látható. 
A nemzeti múzeum oszlopcsarnoka, ahol a ravatal állt, 



virágoskerthez hasonlított. Az oszlopcsarnok, a lépcső egész 
az aljig, teli száz meg száz koszorúval. 

A temetés, az ország megkapóan nagyszerű részvéte 
mellett, április 1-én volt. Fátyolos zászlók alatt, bánatos 
arczczal, kesergő fájdalommal félmilliónyi ember kísérte a 
halottat utolsó útjában. Nem is temetés vala ez, hanem 
megdicsőülés, nem is gyászmenet vala ez, hanem diadalút a 
halhatatlansághoz."3/954-935.old./ 

* * * 

Nagyon hasznosnak tartom önmagam, mindnyájunk és 
az utókor számára is megemlíteni néhány gondolatát, felidézni 
egyes mozzanatokat, amelyek nagyon is hűen tükrözik emberi 
arculatát és értékrendjét, eligazítást nyújthatnak számunkra 
életből adódó problémáink megoldásához. 

"Boldog, ki ifjúsága kezdetén rátalál a célra, eszmére, 
hogy kövesse férfikora esztendein át. Annyit tudtam: vagy 
írnom, vagy szólanon kell. De még most nem állt előttem 
fényesen az igazság, amelyről szólanom érdemes lett volna. 

Biztosan emlékszem azonban, elégedetlen voltán 
magammal, sikeres szerepléseim után még erősebben talán. 
Zúgolódtam magam ellen, s ez serkentett, igyekezzem minél 
többet magamba szívni az iskolában nem található világból. 
Az is sarkallt, hogy egyre több oktalanságot fedeztem fel 
környezetemben, amint korosodtam."1 /24-25. old./ 

"Meg tudtam magamat óvni az italozó duhaj szokásoktól. 
Időmnek rájuk eső részét olvasással töltötten. A 
kártyacsatákban azonban nemegyszer részt vettem. Nyerve 
hévvel, veszítve makacs keserűséggel."1/30.old./ 

"De meg kellett járnom a közbecsülés garádicsait."1 / 
35.old./ 

"De hát rokonszenvről, ellenszenvről az ember nem tehet, 



nem akarástól függ: terem, mint a subagallér. Tűrnöm kell... 
ahol elvről, közügyről van szó, nincs az Istennek az a 
teremtett embere a földkerekségén, akinek komor tekintete 
elől meghátrálnék.'" (85. old.) 

"... sohasem fogom megtagadni polgári jogaimat. 
Szenvedni megtaníthatnak, de félni nem... Soha nem 
koldulnám a kegyelemtől azt, amihez jogom van!'" /87.old./ 

"Az angol közmondás szerint: a munkás, szántő vas fénylik, 
de az álló víz megposhad. Félek, a rozsdától emésztett 
ekevasat hajdani fényébe többé vissza a munka sem teheti.'" 
/101. old./ 

"Szennyes érdekek vezetni soha nem fognak. 
Meggyőződésünk soha nem lesz eladó, s tanulni szeretve is, 
szükséget is érezve, észnek és oknak ugyan mindig hódolunk, 
de a hatalmasok komor tekintete, sem polgártársaim heve 
soha el nem tántorít." /132.old./ 

"Szív és ész nem választhatók el egymástól: csak az a jó, 
ha az ész helyesli azt, amit a szív akar, a szív pedig azt akarja, 
amit az ész javasol."'/152.old./ 

"Mennyi, de mennyi szörny állta utamat! Felzúdultak 
ellenem a hatalmasok — gúny, rágalom, üldözés s az 
ármánynak leggyalázatosabb minden nemei mozgósíttattak 
ellenem. Nem volt egyetlen napon, melyben sértetlen 
indulattal, ingerültség nélkül, nyugodt kedéllyel hajthattam 
volna fejemet álom-párnámra. 

Miként, hogy mégis helyt tudtam állni, s hogy talpon tudtam 
maradni, hogy talpra bírtam szökni újra meg újra? Mert volt 
végső menedékem feleségem mellett s gyarapodó kicsiny 
családom körében."1 /186.old./ 

"Erre Apponyi következőleg válaszolt volna: ...Egészen 
másként áll a dolog Kossuthtal: ez tevékeny, fáradhatatlan, 
erélyes (s már csak elmondom, amint nekem mondták), 
tehetséges és eszes. Lehet, hogy bizonyos ideig engedné 



magát általunk hizlaltatni, de sohasem lenne hozzánk hü, mert 
rebellis természetű. A másik mód (felakasztani!) a legjobb 
volna, fájdalom azonban, ez mostan még nem lehetséges. 
De azért csak légy te nyugodt, gazdag eszközeink vannak 
nekünk, karjaink messzire érnek." /205-206. old./ 

A kormány mindenképpen le akarta járatni "versfaragói 
rigmusokat" adtak egyes felbérelt suhancok szájába. 
Efféléket: 

... "Kossuthnak sem országa, 
sem hazája, 
nincs egyebe, csak a szája. "' /212-215.old./ 

"Pest a nemzet szíve..., s a nemzet testében a vér akként 
kereng, miként ereiből a szívbe ömlik: rohan, ha a szívben 
forr, nyugodtan folyik, ha a szív nyugodt. Gyönyörű szerep a 
szív szerepe, de roppant felelősséggel jár, ha öntudatosan 
lüktet.'"/273. old./ 

"Magyarországon két fődemagóg van: Kossuth és Deák... 
Kossuthot pedig pénzelni kell vagy felakasztani. Szemere: 
Kossuthot felakasztani már nem lehet, lepénzelni pedig nem 
hagyja magát. Titokban kell eltenni láb alól.'" /303.old./ 

"Bírálóim s elleneim közül többen s többször azzal vádolnak 
s kisebbítenek (azzal próbálják kisebbíteni teljesítményeim 
és személyen közvetlen hatását) — hogy színlelten 
érzelmeimet... Annyi bizonyos, szilárd önuralmamra és derűs, 
biztonságos orcám mutatására mindenkor erős igény volt, 
de különösen 48 szilveszterén volt nagy szükség erre a 
rezdületlenül határozott habitusra a Honvédelmi 
Bizottmánynak, az egész országgyűlésnek, sőt a ránk ügyelő 
pesti népnek. A parlament szétesik, szétfoszlik vala órák alatt, 
ha én elveszítem akkor arcom nyugalmát, és riadalmat, dúlt 
félelmet mutatok, vagy éppen desperált sápadtságot. 



Tehát mindazt, amiben megrémült lelken leledzett, mert 
meg voltam riadva, s fel voltam dúlva a közeli vészhírek 
rohama alatt és előtt, s ezen a távoli győzelmek jó hírei (az 
erdélyiek) is alig enyhíthettek valamit... 

Teljes nyugalmat kellett hát mutatnom a kétségbeesés 
perceiben is... 

Képmutatás volt-e a magambiztos higgadtság? Igen, lehet! 
De a küzdelem érdekében, a győzelemért való önuralom 
orcamutatása volt."1/575.old./ 

"A magyar nagylelkű nép. Szereti, ha bíznak benne, s a 
bizalomért hűséges bizalommal fizet, s ha kell, áldozatra is 
képes. Én tartalék nélkül bizalommal vetettem magam a 
nemzet karjai közé, s a nemzeti büszkeség és nagylelkűség 
határtalan bizodalmával ajándékoztattam meg érte. 

Az utókor, ha lesz figyelmes magyar maradék, ki 
összegyűjtse, vagy megkísérelje összegyűjteni mindannak az 
igyekezetnek föllelhető nyomát, amivel abban az időben 
életem izzott, midőn éj és nappal között különbséget nem 
téve, gyötrő betegségeimről megfeledkezve dolgoztam, az 
ország ezer ügy ét-gondját igazítva ébren és éberen, a végsőkig 
életben tartva a nemzeti büszkeség igényét."1/400-401 .old./ 

"Mindent megtettem hazám érdekében, ami emberileg 
lehetséges. Az utolsó aradi órákban a halál színe előtt álltam. 
Át is léptem vala küszöbét, ha nincsen akkor mellettem 
feleségem. Az ő szeme láttára? S éppen az ő néma tekintete 
sugallta nekem: talán mégis használhatok még hazámnak." / 
486. old./ 

Amikor Kossuthot Lúgoson utolérte egy utolsó tiszti 
tanácskozás híre, melyben Görgey határozottan bejelentette: 
leteszi a fegyvert az oroszok előtt, Kossuth így reagált: "A 
vér elfutotta agyamat, sebten még egy utolsó figyelmeztetést 
küldtem hozzá, a nemzet számára megmenthetőknek 
megmentését ne a legdurvább egyszerűséggel keresse s 



tartsa tiszteletben a nemzet felségi jogát s hogy ő nem ura, 
hanem szolgája a nemzetnek, aminthogy a hadsereg is a 
nemzeté. 

Szívemnek szomorúsága igen mély volt, s amikor a 
határfolyócskát átlépve hazám földjét elhagytam, végtelen 
csüggedésemben utam az emberi létezés legboldogtalanabb 
útja volt."'/487 .old./ 

"Legnagyobb szégyenem, hogy megbízottaim (nevüket 
semmisítse meg az idő) rútul becsaptak s az emigrációban 
keservesen összegyűjtött s kezökbe adott összegeket önzőén 
saját céljaikra fordították, engemet hamis jelentésekkel 
áltattak évekig. Egy-kettő kivételével... 

Figyelmem azokban az években már megfeleződött a haza 
és családon sorsa között." /554. old./ 

"A természethez fordulok, a néma növényekhez. Gyűjteni 
kezdem őket, egyenkint bekerülnek szobámba, beszélgetek 
velők. Csak a növények tudják elérni, hogy időnkint 
önmagamról megfeledkezem. 

Az emberekkel nem társalgók, annyira elszoktam tőlük, 
hogy már nagyon terhemre esik a társalgás, s jó is, hogy már 
nem vagyok e tehernek kitéve. Nem ismerek senkit Turinban, 
s azt remélem, engem sem ismer meg senki. A visszahúzódó 
ember hamar kiesik a társaság emlékezetéből." /569. old./ 

"Nagyon keserves állapot az, midőn egy öregember, aki 
soha nem kért a sorstól más kegyet, mint hogy tehessen 
valamit, ami hazájának maradandóan javára válik, hosszú 
élete végén hiába keres hazája helyzetében egy megváltó 
vonást, mely elűzhetné agyából azt a gyötrelmes gondolatot, 
hogy hiába élt. Ez a gyötrelmes gondolat üldöz engemet. A 
sikertelenség tudata borítja gyászba életem végszakát." 

* * * 



Másfél évszázad múlt el a szabadságharc óta. A 
legendaszerü küzdelem vezéralakjainak, részeseinek száma 
rég elfogyott. Mindnyájan elköltöztek az élők sorából. 

Ők pihenni tértek, ám ragyogó dicsőségük, titáni viadaluk 
emléke fönnmaradt. Bízunk benne, hogy ezt nem mossa el 
az idő, nem őrli meg az enyészet. 

Reménykedünk abban, hogy fennmaradnak korszakos 
alkotásaik: a jogegyenlőség, a közteherviselés, a szabad sajtó, 
a népképviselet. Ezeket nem veheti el többé semmi hatalom. 

S ha — ne adja Isten, — megnehezülne az idők járása 
felettünk, példájukból merítünk honszerelmet, erőt, kitartást, 
lelkesedést a küzdelemhez. 

Tanuljuk meg tőlük, hogy csak az a nemzet pusztul el, 
amely élni nem akar. 

Tanuljuk meg tőlük, hogy a magyar nép, ha összetartó, 
előbb-utóbb diadalmaskodik minden akadályon. 

Tanuljuk meg tőlük, hogy haza és szabadság nélkül nincs 
élet. 
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