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E L Ő F I Z E T É S I  F EL H ÍV Á S

„HAZÁNK“
NEGYEDIK ÉVFOLYAMÁRA.

Magyarország újabbkori történelmének kedvelői és művelői 
régóta érezték oly szakközlöny hiányát, mely hazánk történetének 
\ szatmári békekötés által előidézett külsőleg csendes, benn nagy 
események magvát érlelő időktől, a múlt és jelen század alkotmá
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis alkotmányunk helyre
állításáig terjedő korszak hiteles adatainak -tárházát képezné.

E hiányt kívánta a Hazánk kiadója pótolni, s a hazai tör
ténetírásnak vélt szolgálatit tenni, midőn arra vállalkozott, hogy 
a «Magyar Történelmi Társulat» működésének fonalát, mely 
programmszerüleg 1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Ehhez képest a Hazánk kettős célt tűzött ki magának : 
ogyfelől azt, hogy a magyar hadi, politikai és polgári élet újabb 
kori történeti adatait az elkallódástól megóvja; másfelől, hogy a 
tudományos intézeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet feldol
gozására, s a jelen század nagy eseményeiben és alkotásarbíK) részt
vevők egyéni tudása és tapasztalatai megörökítésére alkalmul és 
közvetítő közegül szolgáljon. \r"' t

Igyekeztünk lehetőleg csak oly'közleményeknek helyet adni, me
lyek íróit a tárgy megválasztásában aTörténelmi kritika s a tudo
mány magasabb érdeke, a tények és események megítélésébe^ 
önmérséklet és igazságérzet, az előadásbán pedig higgadt komoly
ság vezérlé.

Közleményeink érdekes és tárgyilagos voltát füzetről-füzptre 
elismerte a sajtó és folyóiratunkat egyhangúlag hézagpótló, sőt 
fontos vállalatnak nevezte.

Ebből buzdítást merítünk arra nézve, hogy a Hazánk at 
az eddigi irányban folytassuk s arra törekedjünk, hogy azt úgy 
önálló cikkeire, mint kisebb terjedelmű adalékaira nézve minél 
tanulságosabbá és érdekesebbé tegyük.

A Hazánk 1889-ben is ötíves havi füzetekben jelenik meg 
(juliüs és augusztus kivételével), időnként arckép vagy egyéb 
történeti becsű rajz mellékletével.

Előfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 írt.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos könyvkereskedéséhez 

(Budapest, Váci-utca 1.) intézendők.

Abaft Lajos
szerkesztő.



( M .A C A U K M I ^ n
V. Könyvtara  J

BUDAVÁR ALATT 1849.

I. A  Csepelsziget.

Nyílt sürgönynyel kezében lépett be kapitányom alacsony szo
bájába, a hol mi szolgálaton kívüli altisztek s a század három 
főtisztje együtt voltunk ; felírt nehány szót s átadta nekem a cédulát 
c szavakkal: «Küldje ezt a parancsot az ordonánc huszár által a 
malmoknál levő őrszem parancsnokához. Vonassa be az összes őr
szemeket. S mihelyt ezek együtt lesznek, doboltasson: elmegyünk 
innen».

A huszár vágtatva távozott, én pedig a kerteken át a Dunához 
siettem s az ottani altiszti őrszem egyik emberét ladikon átküldtem 
Adonyba, hogy a túlsó parton lévő őrszemet behívja, s ennek telje
sültét be is vártam ott.

Lóré egészen kis falu a Csepelsziget déli csúcsán. Itt történt 
az majdnem egy ezredév előtt, hogy Árpád győzelmes hadai részint 
lóháton, részint bőrtömlőköo átkeltek a Dunán, hogy Pannóniát is 
rohammal megszállják. Innen a falu neve: Ló-ré név.

Mily nagyszerű jelenet lehetett az 1 Százezer vad lovas, bőr- 
•öltönyben, vállán az ív, oldalán a kopja, markában a dárda, a ha
talmas buzogány vagy a villogó kard, büszke sas tollával a bőrsisa
kon; az egész nagy sziget talaja feltúrva a tomboló lovaktól. S a 
zord hadi ének, visszhangoztatva a számos apró sziget erdeitől, a 
melyek a Csepelt mindkét oldalán koszorúként övedzik.

S a sokaság süketítő lármájából kihullszik a fejedelem hangja, 
mely a zilált tömeget rendszeres hadoszlopokra osztja. Magasan leng 
a zászló a hős Bulcsú kezében, és Lehel riadó kürtje átszeli a leve
gőt, mely hangját átviszi a Dunán — Pannonia fejedelmének halál 
hirdetőül.

A mint így a parton állván, a Duna hömpölygő hullámaiba 
tekinték, elvonultak szemem előtt nemzeti dicsőségünk és szenvedé
seink századjai. A vad mongolok, kik mint a pusztító szélvész 
járták be az országot s ép oly gyorsan tűntek is el, maguk mögött 
nem hagyván csak füstölgő üszköt és halottak bűzét; a török iga;
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2 BUDAVÁR A L A TT 1849.

a spanyolok és vallonok zsarnokoskodó garázdálkodásai a Ferdi- 
nándok alatt; a «nagy»-n«k nevezett Leopold vérszomjazó kora s 
az utolsó hős Rákóczi röpke hadai — mindnyájuk fölött szemlét tar
tottam. Hiszen mindezen rombolók, hódítók, zsoldosok vagy sza
badsághősök a Csepel szigetéről keltek át a Duna jobb partjára.

S újra itt állnak Árpád unokái, az átkelésre készen. Gyönge 
csapat, de bátor és kész az apák. örökségét a három százados rabság 
alól fölszabadítani.

A mint gondolatimba elmerülve állok, felriaszt ábrándjaimból 
egy öreg hajós hangja; Tudja e katona uram, mily helyen áll most?
— Nos, jó öreg? — Ugyanazon helyen áll, — felelt kissé halkab
ban, — a hol gróf Zichy akasztófája állt, a kit őszkor a magvarok 
felakasztottak. Isten irgalmazzon bűnös lelkének. S itt kissé meg- 
emelinté széles karimájú kalapját.

Erről a kis epizódról a hadjárat folyamán tökéletesen meg
feledkeztem. Most újra feléled emlékezetemben és Lóré falvát is 
magam előtt látom. Nem szenved kétséget, én ugyanazon helven 
álltam, a hol épen két hónappal azelőtt állt a szerencsétlennek 
bitófája.

Miként érezhette magát azon borzasztó percekben, midőn oly 
közel volt az örökkévalóság sötét kapujához ; mert ha a nap eltűnik 
ama hegyek mögött, akkor az életerős férfi halott lesz. Ott ül fa- 
padkán. láncban, mely egy fatörzshöz van erősítve. Nehány cövekhez 
körben erősített kötél képezi a korlátot, mely őt a felingerelt néptől 
elválasztja Az eső kezd esni, de a statárium szabályai szerint nem 
szabad oltalmazó fedél alá vonulnia. Az eső ellen óvszerül oda nvúj- 
tanak neki egy parasztgúnyát. s ekkor ki gyanítaná benne a dölyfös 
főurat, ki az angol királynő koronázásakor drágakövekkel behintett 
díszruhájával elhomályosítá a világ legfényesebb udvarának díszeit! 
De nem! még a parasztgúnyában is ugyanaz a dölyfös mágnás, a 
ki volt. Büszkén nézi a türelmetlen néptömeget; ne hány hónap előtt 
még alattvalói, és néma daccal hallgatja azok szitkait és szemre
hányásait, kik fölött nem rég még mint úr parancsolt. Végre meg
tartják a statáriumot a nyílt tűz bizonytalan fénye mellett néhány
— azóta kivágott — fa árnyékában, a mi a jelenetet még l orza- 
dálvosabbá teszi.

És lám. az ő halála első lépcsőjét képezi ama férfiú szomorú 
hírességének, a kinek kicsinyes dicsvágya és irigykedése a haza 
bukását idézte elő.

Görgey Arthur volt az, ki mint őrnagy s a Csepelsziget pa
rancsnoka a vértörvényszéken elnökölt. A sors játéka a grófot volt 
jószágfelügyelőjének, Szalay Lászlónak, akkor a Hunyady-csapat 
parancsnokának kezére juttatá, a ki nehány évvel azelőtt haraggal 
távozott a gróf szolgálatából; mert ez nem bírt a gavallértulajdonságok 
egyikével sem. fukar és igazságtalan volt hivatalnokai, szolgái s alatt-
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valói iránt, általában pedig érdes modorú. A főurak körében nem 
volt kedvelt és tisztelt egyéniség, mivel közcélokra nem áldozott 
soha semmit, és politikai tekintetben előbb az ellenzék apostatája, 
azután pedig az osztrák kormány kész eszköze volt, legalább ilyen
nek gyanúja alatt állt akkor.

Roppantul liüledezett tehát Szalay, midőn hadnagya Vásárhelyi 
volt kegyes urát fogolyként bemutatá. Sietett is" túladni rajta és 
nvomban elküldé Görgeyhez.

Egyszerre csak hallom a lapátok ütemét, a ladik mindinkább 
közeledik a sekélyes part felé s kiszáll belőle az én kilenc emberem 
a tizedessel együtt.

— Mi az újság, Gusztáv? — kérdem. — Semmi, mi is lenne? 
— volt a válasz, — ezek a koszos horvátok a maguk Jellachich 
panjukkal együtt már rég megugrottak a tolnai hegyeken át.

— Különben jó borotok volt? — Kitűnő! Az uradalmi pincéből 
s az ételt az úrasszonytól kaptuk : nagyon jó ételünk volt. ugy-e 
Pista ? Kár, hogy oly hamar vége szakadt.

Pista kötelességszerűleg megerősíté tizedese állításának igaz 
voltát s ennek bizonyítékául felém nyujtá a telt kulacsot.

Felemelvén a kulacsot, szemem egy alakon megakadt, mely 
külsejénél fogva nem szükségkép tartozván az érkezettek közé, még 
is ugyanazon csónakon jött és most félre ült, haját megigazítandó.

Női alak volt, szegényesen, de tisztán öltözve, fehér kendővel 
a fején. Már kérdezni akarám Gusztáv barátomat, hogy minő újoncot 
hozott magával, midőn a nő felém fordítá arcát.

Hiszen ez a szegény Guszti! — kiáltám és hozzája lépve kér- 
dezém, hogy velünk akar-e jönni a háborúba? — Jó uram, — feleié 
félénken — nagyon tartok tőle. hogy Sándor haragudni fog, ha 
engem itt lát, de mit tehetek róla, ha oly igen nagyon szeretem . . . 
Nem volt már nyugtom, mert ha megsebesül, vagy agyonlövik s én 
távol lennék tőle . . . Tudom, hiba hogy itt vagyok, de nem tehetek 
magamról, — és sírva fakadva hebegte — nincs más helyem a 
világon!

Hallgattam és fontolóra vettem a szegény leány helyzetét, kinek 
történetével előtte való napon ismerkedtem meg.

Azután előadta abbeli aggodalmát, hogy a százados elűzhetné 
őt. Megvigasztaltam ez iránt és megígértem, hogy ügye körül a 
századost magam fogom értesíteni.

A falu felé tartottunk tehát; az előőrsök az országúton, én a 
szegény Gusztival a mezőn át a százados lakásához.

Ez oly férfiú volt, kit az egész század atyjaként szeretett. 
A legénységgel úgy bánt, mint testvéreivel. Habár előbb az osztrák 
hadseregben szolgált, mi sem volt benne abból az üres fejő tiszti

1 *



4 BUDAVÁR A LA TT 1849.

dölyfből, a mely ezeket az urakat általában jellemzé. A körülötte 
csoportosult tisztikarnál, valamint az egész zászlóaljban igen kedvelt 
egyéniség volt, mint kitűnő hazafi, a ki a mozgalom kezdetétől fogva 
a honvédek közt szolgált, és mint derék hadfi, vitéz az ellenséggel 
szemben és gondos legénységének jó volta iránt, a mely ly el minden 
viszontagságot hűségesen megosztott. És nevezetes: szelíd kormánya 
alatt minden ember teljesítette kötelességét, az altisztek a legény
séggel pedig a legszebb egyetértésben éltek, mivel az ő példája 
után, — kinek útján a humanitás szelleme észrevétlenül ráragadt az 
egész zászlóaljra — egyik tisztnek sem jutott eszébe, azt a meg
hunyászkodó alázatosságot, — melyet a volt császári tisztek nálunk 
különben elvártak, — vagy más enged A mességet követelni, mint a 
mit a szolgálat igényelt.

Éngem különösen kedvelt, hiszen legfiatalabb h mvédei egyike 
voltam; midőn felesküdtem 17 éves voltam, — most már 18 éves 
vagyok, és tapasztalásokban kétszeresen oly idős. Télen, fáras: tó 
menetelések közt túl a Tiszán, ha a 60 töltény, bornyú és puska 
terhe alatt majd megszakadtam, akárhányszor küldött valami ürügy 
alatt a társzekérhez hátra, hogy kissé megpihenhessek. Az állomá
sokon gyakran saját lakába fogadott és igyekezett engem katonai 
dolgokban oktatni, hogy előbbre vihessem. Neki is köszönhetem én 
s tán még húsz más, hogy tisztekké léptettünk elő.

Már megtelté a dob pergése a kis falut, s nehány huszár már 
felkantározá lovát, midőn a százados szobájába léptem.

Előadtam jelentésemet, és végül áttértem annak női részére. 
Röviden elmondtam, a mit a fiatal leányról tudtam, a ki azt kérel
mezi, hogy velünk jöhessen Sándoréval, ki bizonyára megosztja ke
nyerét vele, a kinek a földön más menhelye nincs már.

Jól van, — mondá a kapitány tréfás komolysággal, az aggódó 
Guszti felé mosolyogva, ha öcsém (már mint én) e leány jó maga
viseletéről kezeskedik (a tisztek nevettek), ám jöjjön velünk. Sán
dornak azonban ajánlom a százszemű Argus vigyázatát, — s itt a 
nevetőkre pislantott.

Ezalatt a század fel volt állítva és csakhamar indultunk a 
lakosok áldásaitól kisérve Ujfalú felé, hogy ott a Dunán átkelve 
Ercsire s innen Buda alá menjünk.

Utunk jórészt gyümölcskertek és viruló kerítések alatt veze
tett el. Azalatt elég időm van az olvasót Sándor és Guszti történe
tébe beavatni.

Előtte való napon, május 2-án ugyanis századosom erős cirkáló 
csapatot küldött vezetésem alatt a Dunán át, hogy Jellachich mene
tele iránt, a ki Budáról a Duna mentén lefelé elvonult, — biztos 
tudomást szerezzen. Az én feladatom volt Perkátáig (Fehérmegye) 
előhaladni, míg eg\T huszár csapat a Duna partján Duna-Penteléig 
cirkáland. Menetelem merő kéj utazás volt. Magam is e megye szü-
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lőtte lévén, oly embereket választottam ki, kik szintén odavalók, 
hogy szülőföldjük viszontlátásában gyönyörködhessenek.

Azt talán mondanom sem kell, hogy mindenütt tárt karokkal 
fogadtak és jó m agyar szokás szerint tejben-vajban fürösztöttek. A jó 
emberek, kivált a nők síi’va fakadtak látásunkkor, hiszen mind
egyiknek volt a hadseregnél vagy fia, vagv testvére, vagy egyéb 
rokona s ismerőse, és az egész hadsereg létkimutatása kellett hogy 
fejemben legyen, felvilágosítást adandó, hol s miként van a Pista, 
Anti, Miska, Gyuri, Jancsi stb. stb.

Rendeltetésünk helyén, Perkátán, néhány órai pihenőt tartot
tam. Itt láttam a szegény Gusztit, ki — miután zászlóaljunk számát 
megtudta volna, — félénk örömmel tudakozódott Tállat/ Sándor után.

Velem szolgál egy században mint altiszt. Jóravaló fiú, de 
mindig szomorkodik. Sokszor beszélt nekem kedveséről s éjjel-nappal 
csak Gusztija van eszében.

Igazán ? — kiáltá könybelábadt szemekkel — oh mondja meg, 
nincsen-e megsebesítve? — egészségese? — tehát meg nem feled
kezett rólam, szegény leányról ? mert tudja meg, én vagyok az a 
Guszti. — S kötényével torié elétoluló könyeit.

Megnyugtattam Sándor jóléte felől, és kérdeztem, miként kerül 
e faluba, mikor nem idevaló.

Oh én nagyon boldogtalan vagyok — hebegé, — szegény 
apám, szegény anyám . . meghaltak . . . egyedül állok a világban.

Ekkor más emberek jöttek s elválasztottak bennünket. El
búcsúzott, miután megkérdezte volna, Sándor mely faluban állo
másozik.

Este visszatértem századomhoz.

II. A horoátok Fehérmecjyében.

A szegény Guszti apja Fehérmegyének egyik falvában (nevét 
elfelejtém) tanító volt. O is, neje is öregek voltak, és szegények, 
oly szegények, a minő Magyarországon tanító csak lehet. A szép 
kis Guszti£volt egyedüli örömük.

Tál/ay Sándor is szegény volt. Az öreg tanító segédjeként 
működött, a ki az árva fiút magához vette és «mestersége» titkaiba 
beavatta, aligha nem azzal a tartalék gondolattal, hogy magának 
benne hivatali utódot és vöt nevel. ISI ért az ő Gusztija mily más 
szerencsére várhatott is volna? S a fiú szép volt, derék és értelmes.

Minden úgy fejlődött magától, a mint az öreg kiszámította. 
Sándor 19 éves lett, Guszti 15. A testvéri szeretet köztük szere
lemmé vált.

Akkor a feudal kiváltságok s az absolutismus felhői közűi 
egyszerre csak előtört a márciusi nap s a mi tanítói családunknak
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is mosolygó jövőt ígért. A vallásügyi minister ünnepélyesen Ígér
kezett a népnevelésnek szentelni kiváló figyelmét és gondoskodását, 
és a nyomorban sínlődő tanítók helyzetén úgy segíteni, hogy jövőre 
ne roszabbnl kelljen élniök mint a legszegényebb paraszt cselédjének. 
De a hadi zaj elnyelte e szép terveket: a minister külföldre szökött. 
S midőn Fehérmegyében jártak a verbunkusok, a mi Sándorunk is. 
dacára Guszti s anyja kényeinek, de az öreg mester helyeslésével, 
beállt a 6. honvédzászlóaljba. Mely ifjú akarta volna az elárult és 
veszedelemben forgó haza szolgálatától megvonni karját?!

Az embertelen rácok elleni hadjáratban a fiatal ember meg
szokta a háború strapáit, a puskapor füstöt s az ágyúk bömbölését, 
és bátorságát nem egy alkalommal fényesen tanúsítván, őszkor al
tisztként áthelyeztetett újonnan alakított zászlóaljunkhoz.

Mi történt ezalatt a csöndes falvacskában, a hol ifjúi ábránd
jait álmodá?

Szeptember havában betörtek a horvát zsoldosok és mint 
sáskaraj lepte el az öreg Balaton viruló tájait. Mindinkább közeledtek 
Székesfehérvár felé, míg a magyarok kicsiny serege egyre hátrált s 
az áldozatkész nemzetőrök — előbb a határozatlan, ingadozó minis- 
terelnök Batthyány gróf által tömeges felkelésre szólítva, utóbb 
haza küldettek.

A kis falu félreesett az országúitól, melyen az ellenség főse
rege előnyomult. Lakosai szerencsét kívántak maguknak e fölött, de 
csakhamar kiábrándultak.

Szeptember 23-án este bevonult a faluba egy cs. k. határőr- 
vidéki ezred egy százada, s hozta magával a bin magyar nyelvű 
proclamatióját, melyben kijelenté, hogy a magyarok barátjaként jön. 
szabadságukat megóvni egy sereg elégedetlen ellen ; a vagyont tisz
telni fogja stb.

E kenetteljes nyilatkozat felolvastatása után a parancsnok 
bizonyos számú marha, birka, sertés, bor és kenyérnek két óra le
folyása alatt való beszolgáltatását követelte — Jellachich nyugtájára. 
Aztán a sereg kétharmadát elbocsátá, hogy lakásaikon kényük 
szerint éljenek

Ilyesminek éhes horvát nem várja ismétlését: feltörtek a puska
tusával ládát, kamarát és főleg hajhászták a tejet és túrót, mely 
utóbbi iránt az illirskv bratrj. — mint a mackó a méz iránt — 
különös előszeretetet tanúsítónak, melyre nézve azonban a zsiros- 
nyakú barna legények s a magyar gazdasszonyok közt élénk nézet- 
eltérések keletkeztek.

Ha azonban az ily %nekivadult zsoldos sovány kantin ételénél 
egyszer valami táplálóbbal töltötte meg bendőjét és bort öntött a 
garatra, akkor felébred benne több mint állatias természete. Sokan 
e «magyarbarátok» közűi igyekeztek a falu lakosaival még szorosakü 
viszonyba lépni, és mihamar lehetett a házakból hallani a nők sikol
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t i salt, kik az utcaira vagy a kerteken át a mezőre menekültek, — 
összetépett ruhákban, lengő hajakkal. Nemsokára egyes házakban 
verekedés is fejlődött a lakosok és katonák közt.

S a tisztek mit müveitek azalatt ?
Ok az uraság majorságába tértek be s az ó borokban nagy 

pusztítást vittek véghez. Embereik garázdálkodásáról értesülve végre 
visszabotorkáltak a faluba. Velők szembe jött lélekszakadva a sze
gény Guszti s összetett kezekkel kérte, jöjjenek házukba, a hol a 
részeg tizedes atyját lelőni fenyegeti, ha minden pénzét tüstént elő 
nem adja.

Az apád is oly Kossuth-kutya ! — ordítá a bortelte százados, 
— A tizedesnek igaza van, — a katonának mindig igaza van ron
gyos paraszttal szemben ! Marsch, kanaille !

Megjegyzendő, hogy ez a százados egyenesen Olaszországból 
jött, a hol Radetzky al itt teljesen elsajátító az Esprit de corpst s 
annak módját, miként viselkedjék császári katonai a civil irányában.

Ekkor félreverték a harangokat s a faluban lövések hallat
szottak. A százados kivonta kardját s egyik tisztjével sietett — a 
hogyan lehetett — seregéhez.

A másik tiszt ellenben. — ragyás, szurtos morlák —- Guszti 
után sietett, aki nem lelvén segítséget, a kertek alatt futott szülői 
háza felé. Az iramodénak azt kiáltó a tiszt, ne féljen, s midőn 
utolérte, átkarolta s dacára ellenkezésének és jajkiáltásainak, egy 
szénaboglyához vonszolta.

De az ő órája ütött A harangzúgásra futva haza felé jöttek 
a mezei pásztorok.

Fogd meg Bundás, — Labanc, — fogd meg !
A morlák egyszerre csak nyakon ragadva és földre terítve 

érzé magát, még mielőtt jóformán képzelhette volna, minő ellenségtől. 
Nagy fehér juhászkutya a labancnak feszíté erős lábait és éles fogai
val torkon ragadva tartá, míg a juhászlegények ólmos botjaikkal 
odaérkezőnek.

Guszti, ily szerencsés véletlen folytán menekülvén üldözőjétől, 
le kendezve hazaért, a hol azalatt heves jelenet játszódott le. A ta
nítónak kéretlen vendége — hórihorgas tizedes, zsírtól fénylő nyak
kal s a fejtől elálló széles fülekkel — a horvát faj jellemző tulaj
donsága — nem elégedett meg az eléje adott étellel és borral, hanem 
haramia módon feltörte az éléskamarát, az ott volt szalonnával, 
vajjal, túróval stb. megtömte oldalzsákját, azután a tyúkólhoz ment; 
rövid kardjával néhány tyúknak nyakát szegte, és végre az öreg- 
mester engedékenysége s az erős bor által mind szemtelenebbé 
válván, az öregnek pénzét is követelte.

Ekkor azonban az asszony, kit a mester eddigelé a harag 
minden kitörésétől visszatartott, — tovább nem tűrte: szitkokra 
fakadt s a nyers vendéget a ládától eltaszítván ennek védelmére kelt.
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Mit — kiáltá — annyi évnek véres verítékkel szerzett ered
ményét e szörnyetegnek adjam oda ? az egyedülit, a mit szegény 
gyermekemnek adhatok! S felvette a baltát, mely elől a hős káplár 
az ajtó felé hátrált.

E 'alatt a félkegyelmű sánta egyházfi, ki eddig a mester óljában 
üldögélt, ösztönszerűleg felbicegett a templom tornyába és félreverte 
a harangokat. A falu többi házaiban hasonló, sőt még drastikusabb 
jelenetek játszódtak le, mint a mesterében. A feldühödt lakosok 
hihetlen gyorsasággal felfegyverkeztek vasvillákkal, kaszákkal, bal
tákkal, s a nemzeiőri rejtett puskákkal és csakhamar összetolultak 
az utcán, maguk közé szorítván, taszítván, ütlegelvén a katonákat. 
A mezőkről pedig minden oldalról, még a szomszéd falvakból is egyro 
érkezett segítség.

A kelepcébe került katonák a tolongásban nem használhatták 
fegyverüket, a harangzúgás, a vad kiáltás, a fenyegető nép sokasága 
s tiszteik távolléte folytán pedig teljesen elvesztették fejüket.

A mester háza előtt, keresztutca sarkán fejlődött a főcsata.
A házból kirohanó káplár kiáltására hozzávergődött öt-hat 

embere, kik igyekeztek befeszíteni a nagy szekrénynyel eltorlaszolt 
ajtót. Az öreg tanító védelméül az ablakból lőtt a támadókra, míg 
neje és Gfuszti a szekrénynek és ajtónak vetették magukat, s a 
leány halálos félelmében egyre segítségért kiáltott. A katonák viszo
nozták a lövést, de egyik fél sem talált. A felbőszült nép azonban, mely 
eközben a házhoz érkezett és folyton növekvő számánál fogva fölényben 
érezte magát, neki esett a haramiáknak, lefegyverzé Őket és nehányat 
irgalom nélkül le is ölt. így menekült a tanító az ostromtól.

Azalatt a százados, hadnagyával a községházához ért. a hol 
embereinek egy része fegyverben várta a requisitio kiszolgáltatását. 
Sietve vezényelte a csatatér felé, de a felbőszült tömeg láttára csak 
arra gondolt, miként mentse meg megmaradt emberei s saját irháját. 
Megtámadtatván, küzdve s lövöldözve vonult vissza az országúton, 
a két órányira eső tábor irányában.

Sorsukra bízott embereit részint agyonütötték, részint pedig a 
falun ki, a tengerin át menekültek, de jaj volt annak ott is, a kit meg
kaptak ! A szerelmes tiszt is a pásztorok ólombotjainak áldozatául 
esett . . . .

Mihelyt a felindulást követé a megfontolás, elásták a halottakat 
a legelőn fnem a szántóföldön, mert a paraszt azt hiszi, nein nő 
búza, a hol halott fekszik) — nem számlálta meg őket senki. 
Azután pedig, tartván a vert sereg boszujától, — mert a táborban 
bizonyára más színben fogják a dolgot előadni — sietve rakták 
kocsikra pereputyuk javát és marháikat is magukkal vivén, az 
erdőbe menekültek A falu csakhamar kiürült, egyedül a félkegyelmű 
egyházfi nem volt távozásra bírható; az felment a toronyba, kiszedvén 
a lépcsőnek tizenöt fokát
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Eltelt nehány óra. míg alkonyaikor erős csapat gyalogság 
némi lovas;'ggal óvatosan közeledett a falu felé. A síri csend által 
meglepetve, megállapodott a sereg, s a lovas-ág három részre oszolva, 
kettő oldalt, a harmadik pedig az országúton nyomult elő. A faluban 
nem volt semmi nesz, s miután a lovasok azt átcirkálták, behatolt 
a gyalogság is, és nekilátott nemes feladata teljesítéséhez. Fele cso- 
portonkint eloszlott, bement a házakba s ott összetört és rontott, a 
mi rontható volt: szekrényeket, tükröt, ablakot, asztalt, székeket, 
szántóeszközöket és edényeket, sőt némely helyt még az a1 lakrámákat 
is kifeszítették, s  í z  ágynéműt felvágták, úgy, hogy a szél a pelv- 
het hajtotta, mint télen a havat. Hogy a falut mi rt nem gyújtották 
fel, az talány : alighanem attól tartottak, hogy ez által a paraszto
kat, a horvát hadsereg mögött, általános felkelésre késztenék. Min
denesetre szigorúan meg volt tiltva.

Miután a faluban minden feldúlva, és főleg a tanító háza ala
posan átkutatva, a kevés élelmi szer pedig, mire akadtak (a hor- 
vátok mindig nagyon éhesek volta' ) kocsikra rakva volt, kezdett a 
vitéz sereg visszavonulni. A templom mellett elhaladva, a mely 
ócska fedelével és meszeletlen tornyával, néhány szilfa mögött félig 
elrejtve, sötéten állt az őt körülvevő sírok fehér keresztéi közt, — 
a babonás Dépet borzadály járta át.

Ekkor maguk fölött mintegy a levegőből hallották egy pana
szos hang háromszoros «Jaj !» kiáltását. Keresztet vcteiettek. és fel 
sem pillantva, mintegy összebeszélésre, egyszerre csak gyorsított 
léptekkel haladtak, elhagyván a falut és vid két.

A pákozdi csata, mely néhány nappal később küzdetett, s a 
horvát seregnek annak folytán történt gyors távozása Ausztria felé, 
minden félelmen kívül helyező az aggódó lakosokat, kik immár fel
dúlt házaikba visszatértek, és a haza győzelme fölötti örömükben 
könnyen vigasztalódtak a szenvedett veszt' ségen.

Ámde korán volt örömük : a gyász napjai csakhamar elkövet
keztek

Miután WindiRcli(jr(ü'. a fővárost elfoglalta volna, az ország 
elfoglalt részét katonai kerületekre osztatott, s a katona politikai 
vizsgáló bizottság megkezdte működését.

A tanító, félreeső falucskájában azt vélte, hogy nem ügyel, 
nem gondol rá senki, s ime január havának egyik szép napján csak 
betoppan nehány katona és hivatalnok, lovasoktól kisértve: a vizs
gálóbizottság.

Hosszas vizsgálat nélkül elfogták a tanítót, és mint a cs. k. ka
tonákon elkövetett gyilkosságok főkolompo-át, dacára védekezésé
nek, hogy ő katonát nem ölt meg, hanem csak életét, vagyonát, és 
leánya becsületét védte, — a falu előtt felakasztották. Neje és leánya, 
kik a vér-bírók előtt kétbégbeesetten térdre borultak, kénytelenek 
voltak halálának tanúi lenni. Még csekély ingóságaikat is elvették tő
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lük s a házat hiva-alosan elzárták. A megriadt parasztok, a véres 
következményektől tartva — nem merték a szererencsétleneket há
zaikba fogadni, melyek különben úgyis ellepve voltak katonaságtól, 
melyet büntetésül pénzzel s élelemmel kellett ellátniok.

Már reggel az öreg asszonyt a templom küszöbén halva ta
lálták. Mellette néma, könytelen fájdalommal, merev tekintettel ült 
árva leánya. Néhány lépéssel odább pedig a félkegyelmű egyházfi 
új sírt ásott.

Anyja eltakarítása útán a szegény Guszti kis bátyúval, mely 
teljes vagyonát magába foglalta, a hegyeken át Perkátára ballagott, 
a hol szegény nénje házánál oltalmat és keserves életet talált.

Csapatom megpillantásánál felébredt szívében az a remény, 
hogy van még a világon szív, melyhez simulhatna, következő éjjel 
újra felszedte bátyúját és jött barátját felkeresni és sorsát vele 
megosztani.

S úgy látszik nem csalatkozott reményében, mert lám. hogyan 
tekint le rája Sándora, hányszor kérdi, el nem fáradt-e még, és 
mily fájós, édes raosolylyal tekint feléje a leány s nyújtja neki ken
dőjéből a cseresznyét, hogy szomját csillapítsa.

lm a szegény Guszti története.
Mo litor  Á g oston .

GÖRGEY ARTHURRÓL.
— Nyílt levél Szaák Luiza asszonyhoz. —

Nagy érdeklődéssel olvasom Önnek a «Figyelő» irod. tört. köz
lönyben megjelenő tanulmányát: «Báró Jósika Miklós élete és mun
kái » Engedje, hogy a történelmi igazság érdekében Önt egy hibára 
figyelmeztessem s egyúttal meg is győzzem arról, hogy az illető 
adat On érdemes dolgozatában igazán hibás.

Az 5-ik közleír ényben, mely a Figyelő 1889 évi januári füze - 
tében jelent meg, a következőket olvassuk a 72. lapon :

«Aradon érte a világosi katastropha Ifire» Jósikáé (Tegyük 
fel, hogy mindjárt aznap, aug. 13-án érte) «S ott is rejtőzködött 
nejével együtt mintegy tíz napig.» (Tehát augusztus 23-káig.) «Mi
után azonban itt nem érezték magokat biztonságban: Lúgosra me
nekültek, honnan mihamar éj idején Lippára bujdostak.» (Aradhoz 
Lugos legalább 11 mértföld; Lúgoshoz Lippa legalább 7 mértföld. 
Ez összesen 18 mértföld, bujdosva, mi több éjnek idején, Haynau 
katonáit kerülve : bizonyosan több is. Am legyen elég 3 napra ven
nünk azt az időt, miből ez a cikázó bujdosás Aradról le Lúgosra, 
és onnan megint fel Lippára, kitelt. Lett ezzel augusztus 26-ka — 
1849.) . . . .  «Ez általános zűrzavart felhasználva — így ír Ön to-
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vább a 73. lapon — álruhát öltve menekült Jósika az osztrák orosz 
hadak által idó'közben váratlanul (!?) megszállt Lippáról Debrecenbe... 
Vadászinasa ruháját ölté fel magára . . . s ennek útlevelével meg
indult gyalogosan, hogy kevésbbé legyen feltűnő utazása, Lengyel- 
ország felé . . . Elkerülve a városokat és népesebb községeket, köze- 
lede t a lengyel határ felé . . . Nehogy a cirkáló zsandárok figyel
mét magára vonja, teljesen fegyvertelenül indult neki az elhagyott 
sziklák, rengeteg erdőségek közt vezető hosszú útnak, melynek 
marta/óc lakossága ellenében m nlevélül (neki) az szolgált, hogy 
mint erdélyi birtokos . . . kitünően beszélte Jósika az olált nyelvet 
(!) Incognitóját útja közben teljesen sikerült megőriznie egész a 
lengyel határvárosig, hol ugyanis a véletlen odavezető, hol ( íörgey 
Arthur és neje osztrák katonák kíséretében enyelegve társalogtak . . .» —

Tehát a báró Debrecenbe menekült Lippáról. Ez legalább 
30 mérföld. Ezt. ha leghamarabb, megjárhatta (5 nap alatt. így, 
mire Debrecenbe ért, szeptember 1 - je is lett.

Mely napon indult Jósika báró Debrecenből tovább a lengyel 
határ felé, óhajtván Németországba. Lipcsébe kijutni ? a tanulmány 
meg nem mondja. Szívesen fölteszem, hogy sietős lévén az útja, soká 
nem időzött Debrecenben S ez esetben vele közel egyidőben átázott 
egy másik magyar férfiú is Debrecenen keresztül a lengyel határ 
felé : Görgey Arthur. — Ennyi igaz. Mert:

Ez utóbbit Nagyváradról augusztus 23-én vitte Andrássy 
Norbert osztrák császári őrnagy egy fegyveres vadászkatona őrizete 
alatt Debrecennek Galícia felé, hogy ezen nagy kerülővel Karia
tidába szállítsa, száműzetése helyére. Debrecenből ok is szeptember 
2-án indulhattak tovább. (Ha hamarabb találtak indulni Debrecenből: 
ez csak annál kedvezőtlenebb az Ön elbeszélésére nézve.)

Az utazás gyorsaságára nézve azonban nagy különbség van 
köztük és báró Jósika Miklós között. Mert ez utóbbi, feltűnés el
kerülése végett «gyalogosan s a városokat és népesebb községeket 
kerülve bujdosott» kétes czélja felé: míg Andrássy őrnagy váltott 
lovakkal sietett tova foglyával, ennek nejével és orvosával. (Dr. 
Markusovszky Lajos, a mostani ministeri tanácsos — De Andrássy 
Norbert, jelenleg nyugdíjas alezredes is él még, Pozsonyban )

Andrássy őrn így a maga céljához vezető legrövideb • ország
útat választotta: a Szepességnek, Ófalu határfalunál át a Dunajec 
vizén be Galiciába s ott a legközelebbi lengyel városnak Novitarch- 
nak tovább.

Ha Jósika szintén ezt az utat vette mint legrövidebbet: akkor 
lehetséges, hoyv «a lengyel határvárosban« (e lengyel határvárost 
On meg nem nevezi : kár!) Görgey Arthurral összetalálkozott légyen 
— de csak úgy lehetséges ez, ha a Debrecentől Szepes-0faluig legalább 
44 mérföldet tevő utat a váltott lovakkal kocsin halatiókkal ugyan
annyi idő alatt s egyazon időben megjárni lcépes a gyalog utas.
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De erre egy távgyalogló sem képes — kellő training után 
sera. Annál kevésbbé vihette végbe -— előzetes training nélkül — 
egy a napokig tartó szakadatlan gyalogláshoz nem szokott magyar 
fŐúr, a ki hozzá, mi több, már akkor túl volt az életkor és erő 
delelő pontján.

Miután e szerint teljes lehetetlen, hogy a Görgey Arthurraí 
egyidejűleg Debrecenből induló báró ggalog, és városokat, népesebb 
községeket és katonai csapatokat kerülve, vele egyidejűleg el is érje 
a galíciai határt: lehetetlen az is, hogy valamely határvárosban 
Görgeyt «enyelegni» lássa.

De egy másik, az On tanulmányában határozottan elmondott 
adat is szolgáltat bizonyságot ama megbotránkoztató állítólagos jele
net költött volta mellett.

Ön előadása szerint az oláh nyelv ismerete és kitűnő beszélése 
szolgált volna menlevélül a bárónak a lengyel határon innen, azon 
határszéli magyar felvidék martalóc lakossága közt, a merre útját 
rengeteg erdőkön keresztül keresnie kellett.

Ez valóban rengeteg egv ethnographiai és geographiai baklövés!
Hazánk nép nyelvi viszonyainak minden ismerőse tudja, hogv 

az egész útirányban, a merre foglyával Andrássy őrnagy utazott, 
Debrecentől a lengyel határig, attól fogva, hol a tömeges magyar
ság megszűnik, Borsod, Zemplén, Abaujvár, Sáros és Szepes me
gyéknek nincsm most és n<m volt akkor l£>49-hen oláh lakossága, 
hanem a magyarokon kívül csak tót és német ajkú az. És jegyezzük 
meg azt is: martalóc hajlamú sem volt. Ezek igen civilizált és 
régtől fogva munkához, rendhez szokott síhű lakossággal bíró vi
dékei hazánknak.

A harmadik adat az ( )n tanulmányában, mely a volt magyar 
fővezérről elbeszélt jelenetre a valótlanság bélyegét rányomja, az, 
hogy őt báró Jósika Miklós osztrák katonák (ezalatt csak tiszteket 
falán, nem pedig egy szál őrkatonát ért a szöveg?) társaságában 
látta múlatozni és nejével enyelegni.

A ki Önnek, asszonyom, ezt elbeszélte: az teljes hiányával 
olt minden ahhoz megkívántaié ismeretnek és tájékozottságnak, 

hogy ügyesen füllentsen. — valószínűt, elluhetőt bírjon költeni.
Önnek hiszékenys< gével rútul visszaéltek, asszonyom, (mert 

tol teszem azt, hogy Ön nem magából beszéli a föntidézteket. Hiszen 
On nem kisérte a menekülő bárót szomorú és fárasztó gvalogo- 
lásában.)

A kinek van tudomása, nem mondom, mindazon viszonyokról, 
melyek közt 1849 ben szeptemberben Görgey Art hurt a Szepességen 
és Galícián keresztül karinthiai száműzetésbe vitték, — hanem csak 
azon köztudomású tényekről is:

hogy osztrák katonaság sem Magyarország egész északkeleti 
felföldjén, sem Galiciában akkor nem is létezett;
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hogy ezen vidékeket az 1849-ki nyár elejétől kezdve az orosz 
hadseregek, és c~ak az oroszok tartották megszállva;

hogy az orosz interventio igénybe vételének osztrák részről 
egyik célja és következménye épen az volt, hogy eme vidékekről 
minden osztrák katonaság el és a nyugati harctérre, Haynau had
seregébe egybevonható legyen, és lett is ;

s a ki hozzá azt is tudja, hogy az oláh ajkú népesség az or
szág keleti határán délről fölfelé Mármarosban szűnik meg :

az, a geographiával, ethnographiával, históriával és logikával 
ennyire hajbamenő mesét nem hitetett volna el Önnel, hanem ha 
már legyőzhetlen kedve tartja On által az olvasót mystiíikálni, hát 
akkor meséjét az jobban össze rótta volna.

A miért pedig elhitette Önnel azt a rósz mesét az illető, és a 
miért Ön azt — úgy látom — szívesen elhitte (feltűnést lehetvén 
várni közlésétől, és remélhetől g nagy írói hatást gyakorolni a kö
zönségre), az indok kitűnik azon gondolatból, melyet az Ön «tanul
mánya» az ötödik közlemény végén báró Jósika Miklósnak tulaj
donít, hogy t. i. Görgey Arthur fel találja őt ismerni, és ekkor 
«hazája elárulása után, bilincsre verve küldeti haza, menekülő 
honfi társát.»

Tudom, asszonyom, csak úgy mint On, azt a Világos miatti 
honárulási vádat. Sőt Önnél jobban tudom. Mert Önnek az sohasem 
fájt és Ön azt csak mint hagyományt úgy kapta jusba, de én köz
vetve és közvetlenül is, magam sújtva éreztem magamat általa és 
nagyon megerzém a súlyát, mert ott voltam «Világosnál», a szőllősi 
tarlón ; és azt tartottam és tartom, hogy mindnyájan, kik ott voltunk 
fegyverben katonák — az egész feldunai magyar hadsereg, mely 
1849. aug. 13-án ellenzés nélkül, egyértelműen, a pillanat és helyzet 
felöli meggyőződésből követte Görgeyt és parancsára az oroszok 
előtt letette a fegyvert, kivált pedig a tisztje és tábornoka mind — 
ha van lelkiismerete— részesnek kellett hogy érezze magát ama ret
tenetes vádban !

Es ha van bún e fegyverletétel elhatározásában és végrehajtásában : 
akkor igazán részes mindnyája.

De épen ez az, asszonyom, a mi bebizonyítva még sohasem 
volt; de még csak szabatosan, a mint egy ily nagy és komoly vá
dat komolyan formulázni illik, formulázva sem volt.

Holott pedig az ily bűnnek bizonyítékait 40 esztendő alatt 
csak a tyúk is kikaparta volna.

Ellenkezőleg — ma már asszonyom, az értelmes és olvasó 
nagy közönség előtt be van bizonyítva az ellenkezője.

De Ön asszonyom — úgy látszik, nem olvas, csak ír. — 
így aztán nem tudja, hogy e téren is nagyot haladt a világ 
előre, gyarapodott az ismeret, tisztultak az eszmék, lehiggadt az 
általános felfogás. Ön nem tudja, hogy a 1848/9-iki eseményekre

ID . GÖRGEY ISTVÁ NTÓL.
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nézve is a dogmák és legendák korszakára a szabad vizsgálódás, a 
történelmi kutatás és kritika, a tárgyilagos felfogás korszaka követ
kezett és ma már nem ott áll és nem éri be a közönség a kerek - 
ded mondással, hogy Görgey Arthur Világosnál vagy másutt elárulta 
a hazát, hanem tudni akarja apróra a tényeket : min alapszik hát 
az elitélés? ! Tudni akarja a közvetlen kútfőből, nem mendemondákból, 
hegy mi voltaképen, mik m, miért és miként ment végbe valami? 
és hol a bizonysága ? Ezek alapján most már kiki önálló iteletet 
akar képezni magának. Önnek, midőn mai napság bele mártja e 
tárgyba is a tollat, tudnia kellene, aszonyom, hogy a közönség már 
olvasta magyar fordításban az 1849. évi orosz nemoir-írókat is, egy 
Nevoscsin, Murawieff, Froloff tábornok, Osten-Korff szem-fül tanuk
nak, sőt magának Paskiewicsnek is egykorú naplójegyzéseit; hogy 
létezik többek közt egy három kötetnyi magyar munka, mely égy 
emberéleten keresztül hangyaszorgalommal gyűjtött, nagy számú, 
előbb nem ismert eredeti okiratok és gonddal egybeállított ismert 
adatok láncolatán (a mennyire ma «még» és «már» lehet) pragma
tice reconstruálja azon 1848. és 1849-iki dicső és szórnom napok 
történetét és egészen új világot vet emberekre és eseményekre. És 
tudnia kellene Önnek, hogy a ki ezután azon korszak szereplőit 
tolla hegyére veszi, — hacsak saját írói nevét tönkre tenni nem 
akarja — ezeket az újabban napfényre hozott okiratokat és ezek 
irodalmi eredményeit ignorálnia nem szabad. Ezután már nem elég 
a régi nótát pengetni el mindig újra, hogy «Görgey Arthur elárulta 
a hazát» vagy hogy «romlását ő okozta» — és ezt azután még ki- 
toldani saját vagy másnak inveutiójából azzal, hogy a ki ezt elkö- 
vettte, az képes volt volna egy külföldre menekülő honfitársát is 
ha felismeri, «bilincsre verve viszaküldetni.»

Ha Ön ma ezt a tárgyat is fölveszi tanulmányába és nem 
célja csupán, egy régi igaztalanság újra emlegetésével saját hon
szerelmét constatálni, melyet senki — én sem — kétlíink: akkor 
Önnek ott kell felvenni a dolgot, hogy megkísértse megcáfolni — 
ha bírja — a vonatkozó munkák azon részét, mely bizonyságok 
alapján ellenkezőt bizonyít, mint a mit ama régi nóta hirdet. Ha 
pedig nem b írja : akkor ezzel hagyjon fel és győződjék meg leg
alább két szem között a jobbról és igazabbról. Győződjék meg, 
hogy a világosi fegyverletétel (aug. 13.) az akkor többé meg nem 
menthető hazának és nemzetnek igazán végső romlása el gátlásának 
szempontjából — miután már előbb Bem vezetése alatt Segesvárnál 
és Nagy-Csűrnél julius végén az erdélyi hadsereg, reá aug. 9-én 
pedig Temesvárnál a Szeged-bánáti nagy fáhad,sereg ugyancsak Bem 
és Dembinski alatt végkép tönkre mentek' — szükséges és tisztes
séges cselekedet volt, — többféle kikerülhetlen rósz közűi minden 
bizonynyal a legkisebbik, — sugallva kötelességérzet és felelősség- 
érzet által, — elhatározva valamennyi tábornokokból s a legtöbb
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törzstisztekből (92-ten) alakult nagy haditanács által — végrehajtva 
ezen utolsó hadsereg, maga által megható egyetértéssel, példás ka
tonai rendben. — És győződjék meg az idéztem irodalomból arról 
is asszonyom, mikép — hogy .z  1849-iki Magyarország ügye oda 
jütött, a hová eljutott — ennek Görgey Arthur nem okozója volt, 
hanem minden testi és lelki ereje megfeszítésével, élete kockáztatá
sával, vére hullásával, a meddig csak lehetett, fel tartózta tója.

És most engedje meg asszonyom, hogy báró Jósika. Miklós 
(Jetéhez és jelleméhez szolgáltassak én egy hiteles és érdekes ada
tot Önnek.

Ön több helyen tanulmányában — jólleh t nem mindig — 
rámutat kútfőire, ezek közt az 1849-iki hivatalos «Közlönyre.)) 
Nagyon helyesen ! Eugedje, hogy azon hivatalos Közlöny 426—427. 
lapjaira s benne a debreceni országgyűlés 1849-iki május 23-kai 
felsőházi ülésére figyelmeztessem, mely hihetőleg Önnek életírói figyel
mét kikerülte. Ez ülésben gróf Eszterházy Mihály és báró Jósika 
Miklós méltányló elismerést szavaztak Görgey Arthurnak azon hu
manitásáért is, melylyel a győzelem után a budavári osztrák őrség 
iránt viseltetett, mely különben Pestnek minden katonai haszon 
nélküli lebombáztatása által kiérdemelte volna, hogy kardra hányassák. 
«Görgey, emberies cselekedete által megmutatta, hogy a magyar 
nemzet nem csak le tudta győzni ellenségét, hanem hogy egyszer
smind a humanismusnak azon fokán áll, mely a nemzetek szabad
ságának főtényezője. Görgey ezen hivatását nem csak vitézségével, 
hanem emberies érzésénél fogva is teljesítette. így szólt Eszterházy, 
s rögtön utána szólván Jósika Miklós méltányolta azt, mit gróf 
Eszterházy mondott: «Görgeytői eme nagylekű eljárásánál egyebet 
nem is várhattunk s nem is vártunk» — mondá.

Higyje meg asszonyom! a ki egyszer egy felebarátjában fel
ismerte a humonismuzt és oly lelkesen méltányolta, mint e szavaiban 
báró Jósika Miklós, minthogy maga is nvmes, nagylelkű humánus 
gondolkozásé: annak s/ívében, agyában sohasem támadhat az a 
cudar gondolat, hogy a másik férfiúnak — még ha különben ellen
ségek volnának is — agyában, szívében az a másik cudar gondolat 
támadjon, melyet Ön asszonyom, nyilván lehetőnek tart, mert kü
lönben nein adott volna neki kifejezést tanulmányában.

In. G örgey I stván.
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III.

31. §. Ugyanazon napon (május 18-án) többi négy társának 
tudomására hozatván, hogy a király részéről számukra semmi ke
gyelem sem érkezett, rendkívüli fölindulást okozott az ő kedélyük
ben. En, bár egyrészt enyhe indulatomnál fogva, másrészt mert 
gróf Sigray nőmmel, sz. Ghillányi bárónővel vérrokonságban állott, 
az elitéltek kivégeztetésén jelen nem voltam, sőt a vétségekről szóló 
CA>dexet befejezvén és a királyi országos bizottságnak előterjesztvén, 
hazajöttem, mindazonáltal a bűnösök halálra való előkészítésének 
körülményeiről és az általuk elszenvedett kivégeztetésről szavahihető 
barátoknak hozzám intézett levelei alapján fogok szólani, kik mind
hárman lényegben megegyeznek, de különböző körülményeket mon
danak el.

32. §. Kratucsek Antalnak, volt jezsuitának, — ki hajdan az 
iskolában nevelőm volt, akkor pedig Laczkovicsnak gyóntatója, ki 
azt a halálra előkészítette és a vesztőhelyre és elkísérte — leveléből 
szóról-szóra adom a következőket: «Budán, 1795 május 22-én, a 
108-ik számú börtönben. Szörnyű jelenet nyílt meg és zárult le 
május 20-án, t. i, az öt a király és az ország ellen összeesküvők 
és hóhérpallosra Ítéltek : Martinovics, Hajnóczy, Laczkovics, Szent- 
Mariay és Sigray halála jelenete; ugyanezen napon nyomattak ki 
az elitéltek ítéletei, egyúttal pedig bűnös tetteiknek kivonata minden
féle nyelvre lefordítva megjelent. Amazoknak egyes példányait és 
az utóbbinak egy magyar példányát ezennel átküldőm, hogy úgy 
uraságodnak, és azoknak, kikkel azt közölni jónak látja, kívánságát 
kielégítsem. Most tehát áttérek az ő kivégeztetésükre: Május 17-én 
Kondé püspök által meghivattam, hogy Laczkovicsnak legyek segít
ségére abbeli előkészületében, hogy istennel kibékülve haljon meg. 
Laczkovicsot mondom, a kitől két más, erre fölszólított pap, mint
egy második Catilinától rettegett és hozzá ^közeledni félt. A magyar 
ember könnyebben fér meg a magyarral. Én azt válaszoltam, hogy 
Laczkovicsot szívesen vállalom el, hahogy fáradságommal lelki üd
vének valamiben hasznára lehetek. Hozzátevé, hogy hallgassak hol
napig Mert a nádor részéről Bécsbe küldött Boros, kinek kegyelmet 
kell vala az elitéltek részére kérnie, kegyelem nélkül tért vissza. 
Május 18-án tehát ebéd utáni 4 órakor a bűnösöket fölkerestük, 
ki-ki a magáét. Fölkerestem én is Laczkovicsot, magyarul köszöntem 
neki és a legnagyobb kímélettel és gyöngédséggel bántam vele, sok 
beszéd után. mely alatt egyre küszködött és Martinovicsra panasz
kodott, mondván: Soha sem hittem volna, hogy egy pápista pap
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csalárdsága által halálra vezéreljen engem; — én vettem föl a beszéd 
fonalát és mondván, hogy ezt bizony roszul tette, kértem, hogy 
most már kövesse Martinovicsot az örök élethez vezető útjában is, 
a mint követte volt akkor, midőn megcsalta és egészen holnapután 
elszenvedendő haláláig vezette. íme, mondám, ma Martinovics az 
egész népnek jelenlétében a degradatiónak végeztével a templomban 
nyilvánosan Tóth, pesti plébánost választotta gyÓDtatójává és az 
holnap reggel el is fog jönni, hogy gyónását meghallgassa. Meg
rendülve habozott. Hozzátevém, mikép nem épen nekem kell gyón
nia, ki őt most az üdvösségre intem és a kit talán sohasem látott; 
válaszszon bárkit, a kihez bizalommal viseltetik, és én azt magam 
fogom hozzája vezetni. Az isteni malaszt által lelke mélyén érin
tetve, elhatározta, hogy ugyanazon Tóth úrnak gyónni fog; a mi 
bizonyos oknál fogva megváltozott ugyan, mindazonáltal május hó 
19-én a tábori főpapnak meggyónt és könnyes szemmel vette magá
hoz az Ur testét 5 személynek jelenlétében Ezt pedig azért írom, 
mert minthogy nagyon nemesen és nem a kegyes léleknek gyön
gédségével, melyet a jobb lelkek megszoktak, nyújtotta nyakát a 
pallos alá, sokan itt is tévedvén, azt hitték, hogy megbánás nélkül 
vált meg az élettől, kiknek tévedését már sokszor megcáfoltam. 
(.Különös dolog, hogy Kratucsek, mint pap, a Laczkovics megtérése 
felől, mely dicsekedéssel szól. A  dolog épen nem így történt. De hogg 
fe l ne szabdaljam a Kratncsek előadását, bátrabbra\ hagyom annak 
előadásál. —- Kazinczy jegyzetel) — Hogy mily vezekléssel átkozta 
vallástalanságát ? Azt én tudom, ki mellette éjjel nappal megmaradtam 
és ki őt vezettem. Midőn intettem őt, mielőtt kocsira ültünk volna, 
hogy emlékezzék meg, miszerint katona, nemes és keresztény, s hogy mint 
katona kosiesen haljon meg, mint nemes ember ne tegyen szavaival 
vagy tetteivel meg nem egyezőt, mint keresztény haljon meg aláza
tosan — azt válaszolá : Nem félek a haláltól, melylyel katona koromban 
sokszor szembe néztem, illetlent nem fog elkövetni — úgymond — 
de az alázatosságot a hősiességgel összeegyeztetni bem tudja. Mert 
ő is ember, a halálfélelem benne is meg van, úgy hogy küzdenie 
kell ellene, hogy hősiesen haljon meg ; ha pedig alázatosságra törek
szik, akkor ezt a vitézséget el nem éri. Azt válaszoltam, hogy leg
alább utánozzon az imádságban. Feleié : hadd imádkozzam, ő nem 
bír. Legalább kövessen leikével, míg előimádkozom. Ráhagyta. De 
valósággal az utcán szembejövő ismerősöket üdvözölte mosolyogván 
és tréfálván A legelső katonát meglátván, így szólott hozzám : Ez 
az én eskadronomban volt! Azután: Amott van Latinovics! Servus 
Latinovics! A kisérő és a kocsin ülő hajdúkat különböző urakról 
kikérdezgette, azok által üdvözletét küldötte nekik. Az összesereg- 
lett népnek sokaságát látván, így szólt: Még a király korona dóján 
sem volt annyi ember ! Es ismét : Nem jó je l! mikor ennyi ember gyűl 
ember vesztési-el Midőn Sigraynak már feje levágatott volt, mi pedig

2Hazánk XI. kötet.
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a kocsival együtt a négyszögön kívül állottunk, kérdém, hogy vajon 
mit jelentsen a népnek zajgása? Feleié: örvend a nép, hogy a hóhér 
jól elütötte a fejét! Akkor hátranéz és meglátva Szent-Mariayt a mi 
kocsink mellett, felkiált: Szent-Mar iay ! hon voyage! Majd felém for
dulva : Jó utat kívántam neki! Magában a négyszögben a szék mel
lett, melyben életét elvesztette, miután a keresztet már megcsókolta 
volt és azalatt, míg ítéletét felolvasták, három megbízást adott ne
kem : 1. Atyjához, bogy őt meglátogassam, nevében üdvözöljem és 
köszönetét adjam által. 2. Novák kapitánynak fejezzem ki köszö
netét azon emberséges bánásmódért, a melyben őt börtönében része
sítette és végül 3. Hogy a levelet, melyet halála előestéjén fogal
mazott, adassam által a királyi jogügyek igazgatósága által atyjának. 
Mindezt megígértem és meg is tettem. Akkor ruháját levetette, ingé
nek gallérát felnyitotta, és a legnagyobb lélekjelenléttel nyújtotta 
nyakát a hóhérpallos alá. Tisztességes volt, illetlent nem követett el 
és várakozáson felüli lélekjelenlétet tanúsított. (Rendes psychologies ez 
a Kratucsek, hogy a halálra vitetett Laczkovics vad tüzet nyugodalom
nak, nagy léleknek vehette. — Kazinczy jegyzete.) — A többiek is 
(Hajnóczyt sem véve ki) Molnár prédikátor által előkészíttetvén, 
(Bizonynyal nem ; mert Hajnóczy sokratesi nyugalommal. — Kazinczy 
jegyzete.) — de nem egyenlő lelki erővel haltak meg. Fejük vétetett 
a generális mezőn, a mint itt hívják, s mely a Sándor-féle kert 
alatt fekszik : először Sigray, a kit a reszketeg öreg hóhér, mind- 
uyájok méltatlankodására, csak három csapásra volt képes kivégezni. 
Az első ügyetlenül ejtett sebet látó Martinovics a földre rogyott kö
vetkező szavakkal: «Mit tettem! én csábítottam el ezt az ártatlant, 
én vétkeztem, oh istenem /» Es gyengesége miatt a földön maradt 
addig, a míg csak utolsónak őt nem vitték a vérpadra. A többieket 
egy fiatal hóhér, az előbb említett aggastyán unokája, minden hiba 
nélkül, a következő rendben nyakazta le : Szent-Mariayt, Laczkovi- 
csot, Hajnóczyt és Martinovicsot. Utoljára az utóbbinak iratai éget- 
tettek el. A látványra oly nagy nézőség gyűlt össze, hogy igazán 
fölülmúlta azoknak számát, kik a királynak koronázására összegyűltek 
volt. Roppant nagy számú gyalogság és vértes lovasság óriási négy
szöget képezett, melynek egyik belső oldala nyolcvan emberből állott, 
a legbelsőbb négy oldal pedig háromszáz és húsz lovasból állott, kik 
közűi egy rész az elitéltek felé volt fordulva, más rész kifelé fordult, 
miként ha támadókat kellene várni; magában a várban az ágyúk 
készen, emberekkel és lovakkal fölszerelve tartattak. Mindez nyu
godtan ment végbe, csöndben május 20-án, és reggeli fél nyolc órakor 
már minden véget ért. Laczkovicsnak és Sigraynak rokonai magának 
a kivégeztetésnek napján nem voltak Budán és Pesten. Sigray Jakab 
gróf a kivégeztetését megelőző napon oly válságos állapotban volt, 
miszerint azt hitték, hogy meghal; mikor pedig kivezették, fátyollal 
takarta el az arcát. A fogságban lerajzolta önmagát szakállasán és
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ezen arcképet Pater Ernstnek. ferencrendi papnak adta, örök em
lékül, ki őt a vesztőhelyre elkisérte volt.

33. §. Ni/izsnyánszky György budai ügynöknek, Budán, 1795 
május 21-én kelt leveléből: «Tegnap ötezer főnyi magyar gyalog 
katonaság kisérte az elítélteket a vesztőhelyre. Korán reggel hat 
órakor kivezettetett az öt lefejezendő ugyanannyi parasztszekéren, 
köröskörül német véi’tes katonáktól környezve, mindeniknek kocsi
jában saját tájabeli gyóntatója és megyei hajdúk voltak. A várból 
a bécsi kapun vezették ki őket, elől lovagolván Szabó László, a 
kivégeztetést végző bíró, egyszersmind pedig esküdt. Martinovics 
először vezettetett be a katonai négyszögbe és a vérpad állványa 
mellé, hogy az ítéletnek értelmében a többiek ki végeztetésének szem
tanúja legyen, a többiek a katonai négyszögön kívül maradtak. Az 
első, Sigray, lelkileg annyira le volt verve, hogy úgy vitték oda a 
vérpadhoz. A második Szent-Mariay volt, ki a vesztőhelyen a leg
nagyobb alázatossággal végezvén a gyónást [Lásd alább. — Kazinczy 
jegyzetei) — lenyakaztatott Harmadik Laczkovics volt, ki a halálos 
ítéletet félelem nélkül hallgatván meg, hősiesen állotta ki a halálos 
csapást. Negyedikül Hajnóczy, először a nézők sokaságán körül
tekintve, majd szemeit az égre emelve s így imádkozva, erős lélekkel 
szenvedte el a halált. Utolsó Martinovics volt, ki eddig földre terülve 
feküdt, de a pallos alá hivatván, a keresztnek és a közelálló papok 
kezeinek csókolgatása közbeo, inkább önkívületbe ragadott, mintsem 
lélekjelenléttel bíró állapotban vált meg az élettől. Utoljára iratai a 
hóhér által elégettettek. A kivégzettek holttestei, miután azok rövid 
ideig a népnek szemeláttára kitéve maradtak, különválasztott sírokba 
úgy temettettek el, hogy Martinovicsot az egyik, a többi négy izgatót 
pedig másik sírhalomban helyezték el. Tanuljatok rajtok halandók ! 
[Látni fogod alább, hogy nem igaz, a mit ir Nyizsnyánszky úr a 
temetés felöl. — Kazinczy jegyzete )

34. §. Bernáth Józsefj királyi tanácsos és királyi táblai ülnök
nek Pesten, 1795 május 26-án kelt leveléből: «20-ik májusban az 
executió végbe vitetett. Reggeli három órakor a katonaság kiment 
már lakóhelyéből. A vétkesek hat órakor parasztkocsikon, kinek- 
kinek maga papja lévén, a népnek sokasága jelenlétében az úgy
nevezett generális-rétre vitettek, a hol is a sententia elolvasása után 
a szomorú mészárlás elkezdetett ily renddel : Gr. Sigray vala első, 
ki a halál félelmétől úgy elcsüggedett, hogy utolsó ülőhelyére hajdúk 
vezették. Ennek hóhéra vala egy hetvenhét esztendős budai öreg, ki 
az időnek hosszúsága miatt oly nagy gyakorlatlanságba esett, hogy 
mindeneknek reménységét megcsalta, s harmadik halálos csapásra is 
alig végezte ki a szerencsétlen grófot. Első csapás vala a vállába, 
második a fejébe, harmadik a nyakába ugyan, de még sem egy 
szerre, hanem reszelve. Ennek borzasztó halála nézője vala Martino
vics, ki is annyira megrémült, hogy ájulásából kénetekkel ébresz-
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tették; ennekutána félrevitetvén, utolsó áldozat lett. Második áldozat 
vala Szent-Marjay. Ez is ájulásba esett. (Nem igaz! — Kazinczy 
jegyzete.) — Harmadik vala Laczkovics, ki legállhatatosabban viselte 
élete fonalának szegését, s még utoljára felpedrette bajuszát; feje 
vétele után is, még a földön is sokáig mozgott. Ezt már és a többit 
nem az említett öreg, hanem egy fehérvári ifjú hóhérmester végezte 
ki szerencsésen a világból. Negyedik vala Hajnóczy, ez kivezeté
sekor mindenütt köszöntötte ismerőseit és állhatatosan viselte fátu
mát. Utolsó volt Martinovics, ki majd eszén kívül lévén, a keresztet 
minduntalan csókolgatta».

35. §. A többieknek ügye is május hónapban véget ért, kit 
hogyan és mily vádak alapján ítéltek el ? azt az ellenük hozott és 
részben nyomtatásban megjelent, részben általam föntebb elmondott 
Ítéletek mutatják. Az öt halálbüntetéssel sújtotton kívül még tizen- 
háimat ítéltek fej veszteségre és vagyonuknak elvesztésére. Ezek
nek megengedtetett, hogy életüknek való megkegyelmezéséért vagy 
maguk vagy pedig ügyvédeik könyörgő levelet intézzenek az ural
kodóhoz. Említendő volt mindenek fölött a Verseghy Ferenczé, ki 
expaulinus volt. Ennek könyörgő levele így kezdődött: «A hal a 
vizen kívül meghal, a pap a klastromon kívül elvész. A míg pap 
voltam, fölebbvalóim panasza nélkül éltem a klastrombán, miután 
innen kizavartattam (<József császár a joaulinus szerzetet eltörölte. - 
Kazinczy jegyzete.) — oly emberek társaságába kerültem, a kiket nem 
ismertem, gyönyörködtem a szokatlan szabadságban és észrevétlenül 
tőrbe kerültem, melyben bizonyára elveszíteném életemet, hacsak 
fölséged engem a halál torkából kiragadva alkalmat nem nyújt 
életemnek jóvátételére» stb. stb.

36. §. Május 31-én már éjjel felé (Sót este felé. —- Kazinczy 
jegyzete.) — megjött az uralkodó válasza ama tizenhárom vádlottnak 
könyörgő levelére, mely válasznál fogva «valamennyi életének meg- 
kegyelmeztetett, sőt még a vagyonelkobzás is megszüntettetett, a 
halálbüntetés pedig határozatlan tartamú fogságra változtattatott, 
addig tartóra míg igazi bűnbánatuknak és őszinte javulásuknak 
tanújeleit nem adandják — kettőnek: Szolárcsik Sándornak és Oz 
Pálnak kivételével, azon oknál fogva, hogy már ifjú korukban meg
romlott lelkiiletűek lévén és szokatlan roszaságuknál fogva eszeveszett 
és vészthozó elveknek hódolván, semmi reményt sem nyújtanak meg- 
javulásukra nézve és így magukat a királyi kegyre méltatlanoknak 
mutatták.»

37. §. Kettejüknek vakmerősége pedig abban állott, hogy 
Szolárcsik Sándor börtönének falán úgynevezett szabadság-fát rajzolt 
le, még pedig nemzetségfának mintájára, melynek törzsén Martino
vicsnak, nagyobb ágain a négy igazgatónak neve volt, többi ágain 
pedig azoknak neve volt fölírva, kik fogságban tartattak. A törzs 
közel a gyökérhez karddal el volt metszve, a képen (írószere a
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foglyoknak, nem lévén, hihető a füstölő szenét tartotta meg Szoldrcsilc, 
,s‘ azzal tette a rajzolatot. — Kazinczy jegyzete.) — és a kard a la tta  
következő fölírás: (.(.Szebben hajt k i majd a törzsből.» Ugyanezen 
festmény föl volt ragasztva Pesten,,a kúria házán, hol a tárgyalások 
folytak, és az országbíró házán. Oz Pál ellenben a királyi ügyész
nek ellene támasztott pőrében maga védelmezvén magát, nem mintha 
bűnét megbánta, vagy elkövetett tévedését a bíróság előtt mente
gette volna, hanem ellenkezőleg azt állította, hogy ő ezt a természet 
és az emberiség törvényei szerint tette. Azonkívül védő iratot írt a 
börtönben (melyről a Hétszemélyes táblának ítélete is szól), mely 
által ezen dögvészes ragályt még halála esetén is közölni óhajtotta 
barátaival. Mielőtt ő császári királyi felsége ezen tizenhárom könyörgő 
leveleire vonatkozó legmagasabb elhatározását közölte volna, a királyi 
jogügyek igazgatója utasíttatván, hogy éle'tök módjáról jellemző 
lajstromot és véleményt adjon, ezt a kettőt az életöknek való meg- 
kegyelmezésre méltatlannak ítélte, és a bennök rejlő, az ifjúságra 
nézve lappangó rósz miatt azt ajánlotta, hogy rajta példát mutassanak.

Őz a királyi tábla által hozott ítélet ellen nem a hétszemélyes 
táblához, hanem a néphez íölebbezett.

38. §. Junius 1-én ez kihirdettetett valamennyijüknek, tudni
illik a két felemlítettnek a junius 3-án kiállandó halál, a többi 
tizenegynek a kegyelem. Szolárcsik ezen hír által nem nagyon 
zavarodván meg, így válaszolt: «A császár számbavehette volna 
ugyan meggondolatlan ifjúságomat,, de minthogy nem, akarja, kényszerí
teni nem lehet.» Ugyanazon napon minden Magyarországban élő 
nyelven közhírré -étetett a magyar nyelven itt mellékelt királyi el 
határozás. Egyúttal meghagyatott a polgároknak, hogy «a kivégez
tetést megelőző két éjjelen ki-ki tartson házában világosságot és 
éber őrt és mindenféle eseményre elkészülve legyenek.» Azonkívül 
magának a kettő ki végeztetésének ideje alatt e^y század gyalog 
katona állott őrt a kamara épülete előtt fegyverben, egy másik 
pedig a fegyvertár előtt Hogy mitől félhettek az országban semmi
féle tekintélylyel nem bíró, nyomorúságos állapotú, fegyvertelen és 
megkötözött ifjaktól, azon mindenki csodálkozott; de titkos okok 
közűi egy sem rszivái-gott a nép közé és így az én tudomásomra 
sem juthatott. Élesebb eszűek azt hitték, hogy ily módon a nagy 
tömegnek figyelmét akarták az elnyomott bajra felhívni.

39. §. Junius harmadikának hajnala föltűnvén, ugyanazon elő
készülettel. mint május 20-án, a két elitéit cinkos reggeli három
negyed hat órakor rendes gyalogkatonaságnak és vértes lovasságnak 
kíséretében a kaszárnyából kivezettettek és a generális rétre kocsikon 
levitetvén, nyakukat hősiesen a pallos alá nyújtották. Szolárcsik, 
római katholikus, fölsüíött hajjal és fejét hajporral behintve (Szakálla 
nem lévén, fölfodorította, fölpudei ózta és 'púderral behintette a haját, 
s nyalkán, bodros nyakkendőt kötött. — Kazinczy jegyzete.) —- mint
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húsz éves (sőt 20 és 30 között. — Kazinczy jegyzete.) — szakállta- 
lan ifjú a kocsiból leugrott és bokáit mintegy magyar táncban össze
verve sietett a vesztőhelyre. (Engedelmet nyert a Cans. Reg. Direc
torial, hogy ott a néphez egy megszólítást tarthasson, s azt megrettenthe- 
tetlen, de nem épen nyugodalmas lélekkel tartotta is. Készen voltak a 
dobosok, hogy ha Szolarcsik egyebet találna mondani, mint a mit 
mondani Ígért, azonnal pergessék a dobokat s a Szolarcsik szavait 
érthetetlenné tegyék a lármával. — Kazinczy jegyzete.) — A másik, 
Oz Pál, ki helvét hitvallású volt és 2.) éves ifjú, ki a halálra szintén 
a lehető legjobban elkészült. (Ez csöndes és philosophikus lélekkel 
tűrte, a mit tűrnie kelleit. Azt mondotta minden, a ki Ítélni tudott, 
hogy a hét között egyedül csak Hajnóczy és Oz haltak meg igazán 
csendesen. Szentmarjay is eszes ember módjára halt meg. A Szolarcsik 
bátorsága affectált szép tűz, a Laczkovicsé vadság volt. Sigray és 
Martinovics gyáva emberek módjára haltak meg. — Kazinczy jegy
zete) — Megyei drabantok kísérték őket egészen a vár kapujáig, 
kocsijaikon is hajdúk ültek és kocsijaik mögött is azok haladtak 
fegyverben, hasonlókép rendes katonaság egészen a vesztőhelyig, 
elől lovagolván a nemességnek bírája (Ez ismét Szabó László volt. — 
Kazinczy jegyzete.) -— a pestmegyei esküdttel együtt, kik a vesztő
helyen az Ítéletet f lolvasták. És ismét jelen voltak a nézők nagy 
számmal a halandók mindenféle osztályából, kik (mint kinek-kinek 
indulata sugallta) részben a szerencsétlen ifjak sorsán szánakoztak, 
részben azoknak konokságán méltatlankodónak.

40. §. Junius 8-án (sőt 13 körül. — Kazinczy jegyzete) — a 
tábori fősuperior (tábori főpap. — Kazinczy jegyzete) — Klaus 
(sanct-pölteni kanonok. — Kazinczy jegyzete) — parancsot kapott, 
hogy a többi foglyot keresse föl és intse őket arra, hogy térjenek 
meg és életüknek, valamint gondolkodásuknak módját komolyan vál
toztassák meg. ( Úgy beszélők a pápista-rabok, hogy őket a gyónás 
közben faggatta, ha nem titkolták-e el valakinek ne rét. a. kinek talán 
katechismust adtak. — Kazinczy jegyzete) — A minek a kitűnő 
férfiú nagy súlyú argumentumokkal és fontos beszéddel meg is felelt.

41. §. A junius 10. és 11-ike közé eső éjjel a legnagyobb 
csöndben azon államfoglyok, a kik eddig a régi ferencrendi zárdá
ban tartattak, azon kaszárnyába lettek áttéve, a honnan Marti
novicsot és társait büntetésük kiállására kivezették volt, párosával 
a mint együttes börtönben voltak leendők, a míg majd azon helyekre 
vitetnek, melyeket számukra a rájok kiszabott büntetés kiállására 
kiszabva voltak. Az ételeket a korcsmákból kapták, még pedig ki-ki 
állásához képest, hol 40, hol 12 krajcárért. Mindenkinek a maga 
járandósága ki volt tűzve. (Nem így van. Az aerarium 20 krajcárt 
ada azoknak, a kiknek pénzök elfogyott. A kiknek pénzök volt, úgy 
élhettek, a mint tetszett és erszényük enqedte. — Kazinczy jegyzete)

42. §. Augusztus 7-e és 24-ike között való éjjeleken folytatólag
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majd. ezek, majd amazok szállíttattak el a fogságra ítélt foglyok 
közűi büntetésük helyére; Szabó László, Szmetanovich, Szén Antal, 
Táncsics, Länderer, Verseghy és Bacsányi Kufstein várába, Tirol
ban ; Szlávy János, Juhász, Aszalay, Bujanovich Stájerországnak 
Grrätz nevű városába, a hátralevők pedig Brünnbe, Morvaországba. 
A kik közűi némelyek a fogságban elhaltak, mások a franciáknak 
1797-ben történt közeledésekor Munkácsra tétettek által; a míg 
azután egyrészt az Ítéletben meghatározott időt kiállván, másrészt 
pedig ő királyi felsége kegyelméből és kegyessége folytán 1802. évben 
a többiek is régi lakóhelyeikre visszabocsájtattak. mint a francia 
álbölcsek szomorú áldozatai, a kik szép szín alatt veszedelmes elvek
kel szívták tele magukat. {Ez a §. telve van tévedésekkel L. alább. 
— Kazinczy jegyzete.)

43. §. Minthogy pedig Tullius szerint a történelem az életnek 
mestere, hogy ebből is tanulságot meríthessenek a jó utódok, mellőz
vén az e tárgyban számot tevő szent bizonyítékokat (elveket), vonjuk 
csupán politikai számításba azon elveket, melyek azon időnek gon
dolkodása módjában, Franciaországnak példájára, mely a többi 
európai nemzetekkel szemben mindenkor hangadó volt, érvényesül
nek vala :

1. Vallástalanság, vagyis inkább minden vallásnak megvetése, 
pedig a vallás, még politikailag is tekintve, az emberi társaságnak 
kötelékéül okvetetlenül megkivántatik, és a nélkül semmi társadal
mat í-ern föntartani, sem pedig azon uralkodni nem lehetne. A köte
lességben tartandó emberek részére a külső büntetések ki nem elé- 
gítők, hanem inkább belső kapocs kerestetik. Mert mennyi és 
mekkora gonosztettek követhetők el titokban ! Eltávolítván tehát a 
belső köteléket vagyis a vallást, megszűnik minden hűség és minden 
társadalmi kapocs; miként ezt maga Franciaország is tapasztalta. 
{[gaz, de igaz értelmében. — Kazinczy jegyzete.)

2. Innen magától következik, hogy az olyan társulatokat, 
melyek az embernek ezen benső kapcsát elszakítják, nem kell tűrni, 
egyfelül azért, mert ha jók, akkor miért titkosak? ha pedig rejtet
tek (titkosak), akkor könnyen veszedelmesekké válhatnak a közügyre 
nézve, a milyenek voltak a szabadkőművesek és illuminátok feleke- 
zetei, melyek a veszedelmes és egész Európa szemében gyűlöletes 
Jakobinus felekezetié csenevészedtek el. {És így a, Jakobinusok 
amazoknak szüleményei? ! — Kazinczy jegyzete.)

3. Az aristokratia és demokratia inkább szép mintsem oly elvek, 
melyek nagyobb országban gyakorolhatók vagy a népnek igazi sza
badságával összekapcsolhatók. Mert jóllehet a kormány minden for
májának megvannak a maga veleszületett hiányai, de miután mégis 
a polgári társaságban kell hogy valami felsőbbséget elismerjünk és 
hogy valamely kormányforma alatt legyünk, legjobb és legtovább 
tartó a monarchiáé, még pedig aristokratikussal és demokratikussal
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mérsékelve, vagyis a hol egy örökös és alkotmányos fejedelem az 
országnak törvényei szerint uralkodik. A demokratikus kormány 
formában ugyan mi jót remélhetni a mindenféle párttal változó nép
től ? Pártszenvedély, irigység, szenvedély ragadja a nép törekvéseit, 
a ki jobb cselszövő, ki a népnek kegyét jobban képes hajhászni, 
az tűnik ki, miként a saját kárán okult Franciaország a köztársasági 
directorium megszüntetése után alkotmányos uralkodót választott 
magának, mely példáját követte Belgium, Genua és a német biro
dalomnak legnagyobb része. Aristokratikus kormány formában az 
uraknak megnövekedett számával növekszik a szolgaság is, és egy 
jó királynak és a haza atyjának helyében annyi úr tolja föl magát, 
a hányán vannak a senatusban. A nyilvános javak és méltóságok 
bizonyos családok között oszlanak meg. A bűnös fejedelmet eltávo
lítja a halál és utódának lelkületétől enyhébb dolgok remélhetők, de 
a romlott senatusnak sülyedése a pártosoknak folytonos következése 
által föntartatik, miként azt a velenceieknek korunkban elnyomott 
köztársaságán tapasztalhattuk. A választó királyságban a hány 
választás, annyi a zavargás és háború. Az előkelők küzködnek, a 
nép pedig különböző pártokra szakad. A király nem rendelkezik a 
megillető tisztelettel, t. i. mások rendjéből választatván és mint 
olyan ki nem hagy maga után utódokat, és hogy fiának vagy pedig 
legközelebbi utódának (rokonának) hasznára lehessen, vagy a nyil
vános javakat saját családjához ragadja, vagy pedig megvesztegeté
sekkel az állam legelőbbkelőit megrontja. Végre pedig oly dolgok
nak végrehajtására, melyek a késő utókornak hasznára lehetnének, 
nincs kedve: a mint ez a korunkban fölosztott Lengyelországban 
történt. Mi van tehát kivánatosb az alkotmányos örökös királynál, 
ki már gyermek korától fogva a kormányzásra neveltetik, kit semmi 
pártnak érdeke nem vezet, ki a törvényeink iránt való engedelmes
ségre megesküszik, ki rajtunk szentesített törvényeink szerint ural
kodik ; miként a mi Magyarországunkban ?

4. Minthogy pedig mint a láncban vannak közbeeső gyűrűk, 
melyek által az összetartatik, úgy a monarchiái kormányzatnak köte
lékén belül is lenni kell a nemességnek, mely az alsóbb rendeket a 
fejedelemhez csatolja és kötelességeinek körébe szorítja. Ugyanezért 
harmadik cikkünk második törvényének alapszabálya, hogy sem a 
király nemesség nélkül, *em a nemessé7 király nélkül nem lehetséges. 
Azonfelül pedig mivel bárminő kormányzati forma mellett kell lenni 
az érdemeket szerzettek számára jutalomnak, önként következik, 
hogy kell lenni adomány beli javaknak, címeknek, érdemjeleknek és 
hasonlóknak, melyek mintegy megkülönböztető jellege az érdemeket 
gyűjtőiteknek, valaminthogy is Franciaország, saját kárán okulva, 
mindezeket — melyek a Jakobinusok által kiűzettek — ismét vissza
hívta ; ugyanígy tesz, míg ezeket írjuk, Hollandia is.

5. Az írás szabadsága Angliában mindeddig létezik és jóllehet
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büntetve lesz az, a ki valakinek vagy jó hírnevét Írásaiban meg
sérti vagy pedig a jó erkölcsöket megrontja, vagy pedig a hazai 
alkotmánynyal méltatlanul bánik, de — kérdem — lehetséges-e a 
veszedelmes írónak megbüntetése által a közönségnek kielégítő elég
tételt adni, mikor amaz már veszélyes elveit elhintette ? így például 
tanítson valaki nyilvánosan arra, hogyan kell «aqua Tofanát» készí
teni, vagy hogy kell a már megfogamzott méh-magzat elhajtását 
eszközölni; ha ezt aztán számos ezer példányban elhintette, lehetsé
ges-e, hogy a közügy által szenvedett kár az írónak bármily nagy 
büntetése által kipótoltassék ? Gondolják meg kérem a korlátlan 
sajtószabadság barátai a Martinovics-féle összeesküvés által elszórni 
kezdett kátéknak következményeit, vajon kárpótolva lett volna a 
kár a sok öldöklés, annyi családnak végveszélyre való jutása és a 
drága honnak tűzbe-vasba való rohanása és keveredése folytán ? 
hacsak az isteni gondviselés vagy a nyilvános hatóság ébersége 
folytán ideje korán föl nem fedeztettek és el nem nyomattak volna.

Mert ugyan, kérem, ki fogja (hacsak nem esztelen) hazájában 
a forradalmat óhajtani, mely sokaknak halálos veszedelmével van 
összekötve ? Midőn ugyanis a forradalomban senki sem biztos abban, 
nem-e fogja ugyanily szerencsétlen sors őt is utolérni, bizonynyal 
ostoba és esztelen ember az. a ki óhajtaná, hogy a jó és biztos 
állapotr bizonytalan sorsra változzék.

És ezzel legyen a jakobinusok történetének vége.

Kazinczy Ferenc «Jegyzései.»

Jaj úgy az emberiségnek, ha történetei a szerint jegyeztetnek 
fel, mint mélt. udv. consilliárius Szirmay Antal úr cselekvék ezen 
írásban ! Ügy ennek történetei, a miket olvasunk, nem egyéb, mint 
akart és nem akart hazugságok szövedéke. Kínos kimondanom ezt 
affelől, a ki engemet bizodalmával megtisztelt s munkáját velem ba
rátságosan közlötte, de még kínosabb elhallgatnom, mert én ha
zudni nem tudok, nem akarok. Mélt. Szirmay Antal úrnak ingó 
characterét s felette erős, azaz sokat elbírni tudó lelkiismeretét a 
most élők igen jól ismerik, azok pedig, a kik halála után lógják 
ismerni akarni, képére találnak a tulajdon maga által írt biogra 
íiában.

— Édes Uram öcsém, mondá nekem, Pesten sétálván együtt 
1793-ban meum principium fuit semper, servare cum fortioribus. 
Rósz ! mondám neki; ha valaki az igazság mellett nem akar fogni, 
fogjon cum infirmioribus. Ügy nem sokra megyen az ember, feleié 
Szirmay; s én nem vagyok Krisztus, hogy magamat másért meg- 
feszíttessem.

Midőn vele 1810-ben, azután csakhamar hogy leírnom meg
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engedte ezt a Jakobinusok históriáját, Ujhelyben összejöttem s mon
dottam, bogy nem hiszem hogy higyje, a mit írt, azt felelte, hogy 
igenis nem hiszi, de az nem árt. Ha úgy írtam volna, úgymond, a 
mint hiszek, bajt csináltam volna magamnak, pedig az nekem a nél
kül is elég van s nem írtam volna semmit, pedig illő, hogy erről 
irattassék valami. A kinek orra van, megérti, hol kell hinni szava
mat és hol szólok kénytelenségből. Én megvallom, nem látom szük
ségét, hogy valaki így írjon.

Tíz esztendeje lesz júniusnak 28-án, hogy fogságomból haza 
eresztettem (írom ezt január 14. d. 1811) s még róla nem írtam 
és semmit egyebet nem olvastam, mint ezt az egy «Der Majestäts
prozess in Ungarn» nevű nyomtatott kis munkát, melyben legalább 
akart és tudva tett hamisság nincs. A Szirmay munkájára kénytelen 
vagyok jegyzéseket hinteni. De az olvasó ne várja tőlem, hogy min
dent elmondjak, a mit tudok. Azt fogadom, hogy hazudni nem 
fogok.

A 6. §-ban és másutt is igen gyakori helyeken Szirmay a sza
badkőművesekre tolja ezt a tettet s azok ellen harcolgat. Mint ért 
hozzá, látjuk s érette szánjuk. Itt legalább nem hamiskodva, nem 
lelkiismerete ellen szól. A kőművesek társasága semmit sem vesztett 
benne, hogy Sz. belépettetni nem kivánt, valaki ezt az urat ismeri, 
bizonyosan ellenzetté volna felvételét. Ez a virtussal fényeskedő 
társaság azzal ártott magának, hogy a félig jókat is felvette azon 
remény alatt, hogy a jók között ők is jókká válnak s így a vilá
gosság fiai a setétség fiaival összekeveredvén, megfertőztettek. Jézus
nak t'zenkét tanítványa volt s egy ördög vala csak a tizenkettő 
között. Én azt hiszem és vallom, hogy még egy társaság sem tett 
annyi j ó t ; az emberiséget se nmi sem nemesítette úgy, mint ez. 
Ezekre illett a : Vos estis sál terrae. Ezen veszedelmes időkben, midőn 
a setétség fiai győzni látszottak, kigyót békát kiáltott a világ ezekre. 
Az a társaság, n.ely Fridrichet és Leopoldot s az atyját I-ső Ferenc 
római császárt látta a maga négyszegeiben, nem igyekezhetett 
a trónusok felforgatásán ; s a mely társaságnak fődíszei közé szám- 
láltattak XIV. Benedek és XIV. Kelemen s annyi sok cardinális és 
püspök s több pápista pap, az nem lehet ellensége a vallásnak. S ki 
volt hívebb, buzgóbb keresztény, sőt pápista, mint a szegény ipám, 
kinek dogmaticájától én iszonyodtam mindig, és ki hívebb, buzgóbb 
kőműves ? Szirmay Antal úr nem kőműves és ha összebomolt ideái 
szer nt néha-néha megszállja is a pokoltól való rettegés ; ki liberti- 
nusabb nyelvvel és valamivel egyébbel, melyet Salustius megnevezni 
nem átalt, de a mai convenientia szemérme ki nem mond? Az a 
vád, hogy a kőművesek istei tagadók és csendzavarók, hihető onnan 
ered, mert ellenségeik, a jezsuiták, ő rájuk akarják kenni, a mivel 
Portugáliában és másutt vádoltattak. Egyébiránt becsülni kell 
>zirmayban, hogy ő lelkiismeretét meg nem sértette a kőművesek
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társaságába való kivánkozás által; csak hogy azt kérdezhetnénk, 
hogy ez a lelkiismeretes tartalék, ez a conscientissitás okon épült-e ? 
kell-e ott rettegni, a hol jónak ismert, meglett férfiak a legszentebb 
állítással bizonyosokká teszik a felvevést óhajtókat, hogy társasá
gukban spmmi nem parancsoltatik, a mit isten, természet és haza 
törvénye tilalmaz? és a mely azzal dicsekszik, hogy tiltott eszközök 
által még a jót sem akarja előmozdítani; a mely azzal dicsekszik, 
hogy annak mind célja, mind eszközei tiszták. — A mit Sz. a 
fraterna charitas felől mond, mosolygásra indítja a kőművest.

7. §. Martinovicsnak pártját nem fogom, vele soha szövetségben 
nem állottam és egys/érnél többször nem is láttam s akkor is roszon 
kaptam. Kassán lakván 1785 óta 1790-ig, az ipám talán 1789-ben 
hozzám küld és ebédre hivat, hozzá tevén, hogy el ne maradjak ; 
két nevezetes lembergi tudós fog ott ebédelni, kiket látni bizonyosan 
örülni fogok. Már akkor valamely nagy helyre lévén hivatalos, ebéd
jénél meg nem jelenhettem; de korán elmentem az ipámhoz (par 
anticipation mondom ipámnak, mert én neki vejévé 1804-ben let
tem), hogy vele összejöhessek. A két vendég nem vala ott. Időtölté
sül beszélém a grófnak, ki supremus studiorum director volt akkor, 
hogy egy pap professor velem mily papi játékot játszott. A gróf 
nevetett, hogy a gonosznak furfangságát mint fedeztem föl s ime, 
nyílik az ajtó és belép az exfranciscanus Martinovics és vele az 
expaulinus Fessler. «Erzählen Sie doch die (Geschiehte den Herren 
Professoren!» monda az ipám és én elmondám. Martinovics megszólala: 
«Lassen Sie sich einen Rath geben!» s a Rath sikeres fogott volna 
lenni, de csúnya volt, eliszonyodtam tőle. «So pflege ich nicht Herr 
Professor!» mondám aristidesi lélekkel és Martinovics elpirult s el
hallgatott, a szegény ipám pedig elfelejtkezvén, hogy ez vendégre 
nézve megbántás, örömében nyakamba borult és megcsókolt. — De 
ha Martinovics rósz volt is, a feje bizonyosan jó volt és nemcsak 
talemoma ■volt, hanem volt tudománya is. Mit kell az olvasónak 
mélt. Szirmay úr feje felől ítélni, midőn olvassa: eruditionis nullius 
et ingenii summi! II. Leopold nem becsülte nagyra a kis embert; 
Martinovicsot becsülte, s missióval tisztelte meg és mily missióval! 
— Ha igaz, hogy Martinovics a Martini munkáját Szirmayval a 
magáénak akarta nézettetni: olvasó mit Ítélsz, minek nézte mélt. 
Szirmayt ? nem jó az embernek hazugságra szoktatni magát; akkor 
is hazudik, mikor nem akar és rajta veszt. Szirmay azt beszéli barátja 
gyermekeiről, hogy azokat Martinovics «corruperit». Tudja-e Szirmay 
mit tesz ez a szó ? Es tudva, ilyet a barátja gyermekeiről is el
mond ? Credulus monarcha : Szirmay vagy nem tud deákul, vagy 
ieledte, hogy udvari consiliarius. — Ismét a franciscanusokat festi 
gonoszoknak talán híre nélkül. Tudták vagy nem a budai francis- 
canusok, hogy Martinovics a szerzetből kilépett? Nem tudniok, nekik 
nem tudniok ez lehetetlen volt. De nemcsak ők, de maga Kondé is
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tudta. Martinovics a József embere lévén, nem volt árnyékban, kivált 
bécsi cardinális Migazzi embereinél. — A szegény Kondénak dereka
san meg van ad\a, olyannak ismerte őt egész Nagyvárad, mint a 
milyennek itt őtet Martinovics festi, én, a ki Szirmaynak vásottsá- 
gait ismerem, tagadom, bogy ezt akarva beszéli i t t ; és ezt az egye
nességet becsülöm, ha Kondé meg nem köszönné is a más világon. 
— Válik-e Kondénak becsületére, hogy épen ő degradálta.

8. §. 3. sor: «vita private» ? honnan vette ezt a tudást az író 
Talán a közhírből ? abból, a mit minden ember mondott ? S ezt az 
író mondja, a ki bíró volt ? Valóban épen úgy a szerepe nem illett 
birónak, mint írónak.

9. §. Szükség-e fejtegetnem? de szükség, mert sok olvasó 
ügyelem nélkül olvas, hogy a reformatorum (genit plural.) themája 
nem reformatas, hanem reformátor. Szép volna Szirmay úrnak hang
ját hallani, midőn ezen § utolsó sorait fenszóval olvasná olyanok 
előtt, a kiknek nemeslelkűségükhez bízik, a ki nem hallhaija ezt, 
képzelje.

Szirmay A n ta l .

AZ 1848— 49-IKI SZERB TÁMADÁS.

X.

Miként már fentebb megjegyeztük, szándékunk az 1848—49-ki 
várháborút külön munkában tárgyalni, miért is ezúttal a vá 
rak közeléhen lefolyt ütközetekről csakis általánosságban emléke
zünk meg.

Miután december elején Temesvárra hírmondók és kémek 
útján híre jutott annak, hogy az aradi várőrség hijjával van az 
élelmiszereknek, elhatározták, hogy Erdélyből és a Bánságból egy 
kis fölszabadító hadsereget fognak összevonni, ennek kapcsán élel
met és lőszert beszállítani és általábún az erődbe katonákat és löve- 
geket vinni. Ezen felszabadító csapat 2500 főnyi gyalogságból, 300 
főnyi lovasságból és 15 ágyúból állott. A csapatnak vezetését a 
üatal és vállalkozó Leinigen grófra ruházták. Leinigen 14-én 
jutott Uj-Árad közelébe és mindjárt megérkezésekor heves ostromot 
intézett a Szent-Miklós melletti megerősített hadállás ellen, melyre 
golyói záporként hullottak.

A székelyek, kiknek kötelessége volt volna ezen sáncokat 
védelmezni, az ellenük indított záport nem tudták kiállani, azért 
AÜsszavonultak és meglehetős rendetlenségben vonultak Uj-Aradon 
keresztül egészen a Maros folyóig.

Ugyanazon időben, midőn Leinigen tábornok ezen támadását 
intézte, a várparancsnok is tett egy kirohanást. Ezen kirohanók



V E TTEK  A N TA LTÓ L. 29

ellen síkra szállott ugyan nehány csapat nemzetőrség, valamint a 
lengyel légió a derék Asztalos és Yisocki őrnagyok parancsnok
sága alatt, de midőn a Szent-Miklós melletti hadállás az osztrákok
nak kezeibe iütött, nekik is fel kellett hagyniok az eredménytelen 
küzdelemmel és Uj-Aradon és a Maros hidján át a jobb oldalra 
átvonulni.

A magyarok ágyúi mellett akkoriban még nagyobbrészt cs. k. tisz
tek és ugyanolyan katonák állottak, s ezekről általában megfigyeltetett, 
hogy az ellenfél tüzére nagyon hanyagul válaszoltak és szándékosan 
roszul céloztak, minek következménye Ion, hogy az osztrákok 
nagyon csekély vagy jobban mondva épen semmi kárt nem szen
vedtek. Ütközet után aztán mindnyájan átmentek az ellenséghez, 
sőt még három ágyút is magukkal vittek. Úgy tudom, hogy Szent- 
Miklós elvesztését ezen körülménynek rovására írták, nem külön
ben a halottaknak és sebesülteknek aránytalanul nagy számát is.

Berger tábornok az osztrákok részéről azzal ünnepelte meg 
ezt a győzelmet, hogy Aradot hét órán által bombáztatta, nevezete
sen déli 12 órától egészen esti 7 óráig.

Miután Leinigen tábornok a várat újból három hónapra éle
lemmel ellátta, katonáival 17-én reggel kiment Arad várából és a 
nélkül, hogy magyar részről ellenkezésre talált volna, szép csönde
sen visszavonult Temesvárra, mint a ki dolgát jól végezte.

A császári csapatoknak ezen szerencsés és háborítatlan elvo
nulását is megünnepelte a várparancsnok, még pedig a maga ismert 
és hírhedt modorában, a mennyiben 101 bombát és gránátot löve
tett Arad városára.

December 27-én Szuplikácz tábornok, a nemrég kinevezett 
vajda szélhűdés következtében váratlanul meghalt Karlócán. Raja- 
chich érsek azonnal futárt küldött Todorovich tábornokhoz azon 
kérelemmel, hogy jöjjön haladéktalanul a Bánságba és vegye által 
a főparancsnokságot a szerb és rác csapatok felett; mert a rác 
táborban a magyarok részéről szenvedett vereségek óta nagy fejet
lenség és viszálkodás uralkodott a különböző csapatvezetők közt. 
Kivált Stratimirovich volt az, a ki még az olmützi küldöttség előtt 
mindent elkövetett, hogy pártembereinek segítségével magának sze
rezze meg a főhatalmat és ellensúlyozza a fajdának és érseknek a 
szerb ügyekre való befolyását. Épen midőn Szuplikácznak halála 
bekövetkezett, Stratimirovich tábornok is visszatért Olmützből, mire 
pártja is tüstént megkezdette érdekében a működést. Erre Raja- 
chich haladéktalanul elrendelte Stratimirovichnak elfogatását, a mire 
azonban már alig volt szükség, mert épen kapói'a érkezett meg egy 
felső rangú császári tiszt, a ki bizalmas kiküldetéssel, széles körű 
teljhatalommal volt felruházva és egyenesen a császárnak nevében 
intézkedett. Ezen tiszt legelőször is kihirdette az ostromállapotot az 
egész területen, melyet a rácok és szerbek megszállva tarto ttak;
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minthogy pedig kevéssel ezután Windischgrätz herceg lett mind
azon csapatok parancsnoka, melyek magyar területen állottak, egy
úttal kinevezte Mayerhoffer ezredest a bánsági kerületnek parancs
nokává.

Stratimirovich parancsot kapott, hogy jelentkezzék Temesvá- 
rott; a hol aztán rövid úton lemondattak vele tiszti rangjáról.

íme így végződött az a pünkösdi királyság, melyet a rácok 
önkormányzati álmaik közben reméltek maguknak. Ezt tekinthet
jük egyúttal első jutalomnak is az udvari kamarilla részéről ama 
loyalis magatartásért, melyet a rácok tanúsítottak. Természetes 
dolog, hogy az utóbbiak egyáltalán nem örültek a dolgok ilyetén 
fordulatának, a mi azonban mitsem változtatott dolgukon, mert Bécs- 
ben az ő haragjukkal édes-keveset törődtek, ellenkezőleg nagylelkűen 
megengedték nekik, hogy a «lázadó» magyarok ellen a dynastia 
érdekében tovább is harcoljanak, csakhogy a szerb Knicsanin pa
rancsnoksága alatt.

Dacára annak, hogy a dolgok így állottak, az ellenségeske
dések nemcsak nem szüneteltek, hanem ellenkezőleg tovább folytak, 
még pedig a bányavárosoknak területén. 20-ka körül erős osztrák 
csapat jelent meg Bogsán előtt, melynek többnyire nemzetőrökből 
álló helyőrsége derekasan védelmezte ugyan magát, de utoljára az 
ellenség túlnyomó csapatai által mégis csak legyőzetett és az ellen
fél csapatait kénytelen volt falai közé befogadni.

Ezen egészben véve nem jelentékeny kudarcok, melyeket a 
magyar csapatok Arad, Szent-András és Bogsán mellett szenvedtek, 
annyiban voltak mégis érzékenyeknek mondhatók, mert azon keleti 
harctéren kevés számú csapatok állottak rendelkezésre, s ezek is 
megfogytak az által, hogy a felső hadsereg részére kellett úgy ren
des csapatokat, mint honvédeket kiszakítani, mi által- megszűnt a 
valószínűség, hogy a már kivívott előnyöket az ellenség kezéből 
újra kicsikarják és megóTizzék.

Ezen bajon segíteni csupán egyetlenegy módon lehetett volna, 
nevezetesen úgy, hogy minden pihenő nélkül zsákmányolták vala 
ki a győzelmeket, miket Kiss és Damjanich Lagerdorf, Alibunár, 
Jánkovác és Tomasovác mellett a lázadók felett arattak.

E kudarcok azonban s az azokról szóló jelentések, melyek 
mindegyike — a késedelem veszélyes lévén — gyors segítséget 
kért, és főleg miután Versec és Fehértemplom parancsnokai is segélyt 
kívántak, végre tanácsadói sürgetései arra bírták Kiss Ernőt, hogy 
a helyett, hogy a megállapított terv szerint a győzelmes had
menet folytatásául Pancsova felé vonult, és ez utolsó rác fészket 
is lerombolta volna, megfordult és Becskerekről Temesvár felé 
vette útját.

Ez megbocsáthatatlan hiba volt, a melynek rósz követkéz 
ményei nem maradtak el, és a mely a magyar fegyverekre nézve- -
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csakis végzetes lehetett. Talán nem csalódunk, ha azt állítjuk, hogy 
Kiss tábornoknak jellemét jól ismerjük. Igv tudjuk tehát, hogy 
nem volt szükség valami nagy rábeszélésre, hogy valamely kedvező' 
hadviselési eszmének megnyerhető legyen, annál is inkább, mert 
nagyobb stratégiai dispositiókkal nem foglalkozott, hanem azt inkább 
másoknak engedte át. Annál sajátságosabb színben tűnik fel tehát 
előttünk, hogy mégis ezen célszerűtlen mozdulatot választotta kelet 
felé, mely mozdulatból haszon a magyar ügyre nem, csak kár 
háramlott.

Kiss tábornok azon hadállásból, melyet Tomasevác elfoglalása 
után pár napig elfoglalt, csapatainak legnagyobb részével felkereke
dett és Módoson keresztül indulva 18-án megszállotta Bánkát, Det- 
tát és Csákovát. Ezen állásban lehetséges lett volna Kiss tábornok
nak csapatait összpontosítani, a jelentékenyen gyöngébb osztrákokat 
megrohanni, a krassó-szörényi bányavárosokat az ellenségtől meg
tisztítani és Fehértemplomot és Versecet megerősített helyőrségek
kel ellátva, egész erejét Pancsova ellen fordítani.

Ez lett volna a leghelyesebb és legtermészetesebb terv, mely 
szerint működve, egyúttal az elkövetett hibát is jóvá lehet vala 
tenni. A helyett azonban, hogy Kiss tábornok ezt cselekedte volna, 
tíz napig vesztegelt ama vidéken, míg végre csapatának felsőbb 
tisztjei a hosszú tétlenséget megunván, a támadást komolyan és hatá
rozottan kívánták.

Ezen kívánságnak eleget teendő, Kiss tábornok december 28-án 
összpontosítá csapatait, még pedig Zichyfalva, Ürményháza és Szent- 
János mellett, majd Alibunáron keresztül Pancsova felé vette útját

így köszöntött be az eseményeiben annyira dús és nevezetes 
1849. év. — Január 2-án a csapatok megszállották Neudorfot és 
Franzensdorfot, mire a csapatok a menetelést erélyesen folytatván, 
3-án reggeli 9 órakor megjelentek Pancsova előtt.

A rácok a várost, illetve az utcák vécéit jól megerősítették, 
vagyis a Kiss által engedett időt jól felhasználták. A sáncok, me
lyek külső védelmiül szolgáltak, egyfelől a Temes folyóhoz, másfelől 
egy mocsárhoz támaszkodtak, azonfelül pedig egymás közt vadász- 
árkokkal voltak összekötve. A védművek profiljaiban megvoltak a 
kellő méretek, a lőrések helyesen voltak bemetszve, az árkok mélyek, 
a mellvédek magasak és meredekek. A védelmi eszközök is kielé
gítők voltak, a helyőrség szintén nagyszámú, s Knicsanin szemé
lyes vezénylete alatt épenséggel nem megvetendő ellenség.

A magyaroknak többrendbeli rohamcsapatait Maderspach és 
Kiss Pál őrnagyok, Nagy Sándor és gróf Vécsey alezredesek vezé
nyelték A szárnyak fedezetéül és biztosításául Kiss Ernő Fehértemplom
ból és Nagy-Becskerekről szintén magához vonta a nélkülözhető 
csapatokat. A tüzérség már jó darab ideig működött az ellenséges 
sáncok ellen, midőn a támadó csapatok vezetői minden parancs
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nélkül rohamra vezették csapataikat, de a honvédek nagy bravourja 
dacára visszaverettek.

Ismételt kísérletek nem vezettek jobb eredményhez. A táma
dásnak ilyetén meghiúsulása körülbelül a következő okokra veze
tendő vissza: 1. roppant hideg uralkodott (némelyek szerint 1.8° 
Reaumur), a minek az egész vállalatra, ha nem is közvetlenül, de 
közvetve nagy befolyást kellett gyakorolnia. 2. A tüzérség túlságo
san nagy távolságból működött és szakértők véleménye szerint nem 
is volt jól elhelyezve. 3. Az ostromló csapatok parancsnokai a ro
hamot nemcsak minden felsőbb rendelet nélkül, hanem túlságosan 
nagy távolságból kezdették, úgy hogy a csapatok már kimerült 
állapotban érkeztek a sáncok alá és nem volt annyi erejök, hogy 
a mellvédekre felmászhassanak. Végül 4. a főparancsnok egészen 
megfelejtkezett arról, hogy tartalékot rendeljen ki azon célból, hogy 
a csapatmozgalmakat támogassa, és az esetleges visszavonulást 
fedezze. Ilyen körülményeknek közepette senki sem csodálkozhatik 
azon, hogy a támadás kudarcot vallott.

Kiss tábornoknak ugyan szándéka volt még egy rohamot pró
bálni, de az alparancsuokok egyhangúlag kijelentették, hogy a csa 
patok nincsenek azon helyzetben, hogy ilyet próbálni lehessen, s 
így Kiss kénytelen volt, még pedig nagyon sanyarú körülmények 
között Becskerek és Versec felé visszavonulni. Ezen visszavonulás 
alkalmával a csapatoknak lakatlan pusztaságon kellett áthatolni, 
küzdve étlen-itlan és fáradtan az üldöző ellenséggel, mely mindenütt 
nyomukban járt és minden egyes elmaradozó honvédet a legraffmi- 
rozottabb módon gyilkolta meg. Arról mit sem hallottunk, hogy 
lovasságból és tüzérségből álló hátvéd tartóztatta volna fel az üldöző 
ellenséget és okozott volna benne valami kárt, de azt szemtanúktól 
tudjuk, hogy az egész csapat visszavonulás közben sok embert veszí
tett és nagyon siralmas állapotban jutott vissza régi törzsszállásaiba.

Nehány nap múlva Kiss AAikovich Sebő ‘kormánybiztos aján
latára a főparancsnokságot átadta Damjanich ezredesnek, maga 
pedig Debrecenbe utazott, a hol a honvédelmi bizottmány kinevezte 
őt országos főparancsnokká, a mely békés állásában megmaradt 
egészen a dráma végéig, melyet magyar önvédelmi harcnak neve
zünk. Vajon Kisst terheli-e a főhiba a körül, hogy a Pancsova elb*n 
intézett ostrom sikertelen maradt, azt ezúttal kutatni nem akarjuk ; 
a vizsgálat ez ügyben elmaradt, mert sem idő, sem alkalom nem 
volt hozzá. Magunk is nemsokára eltávoztunk a bánságból, melyet 
a fővárosok elhagyásával egybekötött nagy stratégiai tervnek követ
keztében úgyis ki kellett ürítenünk.

Vessünk most egy pillantást az ostrom munkálatokra, melyek 
Arad vára előtt folytak le.

Gaál ezredes, a ki jeles elméleti tehetségekkel felruházott 
katonatiszt volt, az aradi ostomló csapatok parancsnokságát olyan
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időben vette át, mikor az óriási hideg miatt az ostrommunkálatok
kal csak kevéssé vagy épen nem lehetett előre haladni.

A Maros folyó jégzajlása annyira erős volt, hogy Gaál ezredes 
nem volt képes a csapatokat a víz balpartjára szállítván, a várat 
teljesen körülzárolni; ez csak december 25-én volt foganatosítható, 
midőn a folyó hátán már szilárd jégkéreg képződött.

Az ostromágyúk és a szükséges lőszerkészletnek megérkezése 
után végre Gaál azon helyzetbe jutott, hogy az ütegekkel való 
munkálatokat megkezdhette, melyek január hó 9-én már be is 
fejeztettek, és január 10-én megkezdődött a mozsarak és ostrom
ágyúk tüze, mely 48 órán keresztül folyt szakadatlanul. Az őrség 
ezen tüzelésre csak nagyon gyöngén válaszolt. Arad városának 
azonban az a haszon jutott az egészből, hogy a várparancsnok fel
hagyott a bombázással, a minthogy a körülzároló sereget sem nyug
talanította.

Január 16-án Damjanich tábornok hozzáfogott, hogy a kor
mánytól kapott utasításhoz képest bács-bánsági csapataival kiürítse a 
délvidéki megyéket.

A rác bandák vezéri szerepében Szuplikácz tábornokot Theo- 
dorovich tábornok váltotta fel. Knicsanin < zredes úgylátszik obsitot 
kapott ezen tábornokoktól, mi legalább azt hallottuk, hogy Knicsa
nin ugyanakkor, midőn a magyar csapatok az alvidékről eltávoztak, 
szerb katonáival együtt visszatért Szerbiába. Később ismét meglát
juk őt teljes tevékenységben testvérei között.

Damjanich tábornok a maga csapataival Becskereken, Módo
son és Zsombolyán keresztül Arad felé vette útját. Csapatjához min
den irányból összegyülekezett, mintegy negyven vagy ötvenezer 
főnyi néptömeg csatlakozott: a föld népe, mely minden vagyonát 
cserben hagyta, mert félt a kegyetlen rácok boszújátó], a kik 
Theodorovich tábornok vezérlete alatt bizonyos távolságra nyomon 
követték a magyar csapatokat. A hol aztán valamely helységet 
hatalmukba kerítettek, szokásuk szerint dühöngtek a hátramaradt 
ártatlan lakosság között, a nélkül, hogy az osztrákok őket ebben 
megakadályozták volna.

Természetesen, hiszen a meggyilkolt gyermekek, asszonyok és 
aggastyánok az ő szemükben mind csak lázadók voltak.

Ezen időben halt meg egyúttal Fehértemplom hősies védője 
Maderspach őrnagy, a kinek helyes intézkedései, valamint a derék 
nemzetőrség vitéz magatartása egyedül mentették meg a várost a 
végpusztulástól. Magyarország leveretése után az osztrákok Maders- 
pachnak szegény özvegyét aljas testi büntetésnek vetették alája, 
melynek következtében meg is halt.

Midőn Damjanich tábornok február 1-én a maga csapatjával 
Arad várához érkezett, a várparancsnokot megadásra szólította fel, 
i mit az illető azonban határozottan visszautasított.

Hazánk XI. kötet. 3
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Miután Damjanich egy hadosztályt Bemnek küldött megerősí
tésül, többi csapataival folytatta a Tiszához való vonulást, hová 
febr. 3-án érkezett meg és Czibakházában ütött tábort. Damjanich 
tábornok a legnagyobb ellenszenvvel teljesítette a hadügyi kormány
nak abbeli parancsát, hogy a Bánságot kiürítse. Nehezére esett ama 
vidéket elhagynia, a hol a semmirekellő ellenséget elkövetett gonosztet
teiért annyiszor megleckéztette, s a hol alárendelt katonáival a haza 
szolgálatában annyi dicsőséget aratott; de mert joggal is féltette szo
morú sorstól a magyar és német népességet. E« ebben tökéletes 
igaza is volt, mert alig hogy a magyar csapatok valamely német 
vagy magyar faluból eltávoztak, nyomban megjelent a rácoknak 
vadállatias fajzata és a legborzasztóbb kegyetlenségeket követte el 
korra és nemre való tekintet nélkül.

A vitéz Damjanich nem egyszer nyilatkoztatta ki későbbi 
időben, hogy az egész hadjáratnak rája nézve legnehezebb napja 
az volt, midőn csapataival a Bánságot el kellett hagynia, mi 
több Danjanich ebbeli gondolatainak kifejezést is adotc egy búcsú
kiáltványban, melyben szívökre kötötte a rácoknak, hogy a magya
rokkal és németekkel emberségesen bánjanak, mert ellenkező eset
ben legközelebbi visszatérése alkalmával ő majd véresen fog min
dent rajtuk megtorolni. Jó szívből eredő intése hiábavaló maradt, s 
két hónappal később Perczel tábornok volt kénytelen ezt a rabló- 
fajzatot megfenyíteni.

A Bácskában, melyet — ép úgy, mint a Bánságot — szintén 
kiürítettek, a kiürítés nem ment olyan símán, mert az ottani parancs
nokok és magasabb rangú főtisztek a bánságiakéival homlokegye
nest ellenkező nézeteket vallottak az országnak politikai viszonyaira 
vonatkozólag. A míg az utóbbi harctéren mindenki vitézül harcolt 
és döntő aredmények voltak kivíva, addig a Bácskában a háborút 
hallatlan lassúsággal és renyheséggel vezették, így a tisztek szelle
mét megfertőztették és a katonaságot többé-kevésbbé demoralizálták. 
Azonkívül mindent elkövettek, hogy a magyar kormány ellen két
séget és bizalmatlanságot ápoljanak, kiváltképen azon időtől fogva, 
midőn Jellachich nyíltan hadat üzent Magyarországnak, Windisch- 
grätz pedig az október 3-iki manifestum alkalmából az országot 
szintén háborúval fenyegette. Ezen veszélyes természetű körülmé
nyeknek főoka azonban a dandárparancsnokok szerencsétlen meg
választásában rejlett, a kik már vétkes tétlenségük által is bebizo
nyították, hogy Magyarországnak igaz ügye iránt ellenszenvvel visel
tetnek. Bechthold, Eder, Holtsche és Bakonyi, bármily derék cs. k. 
tisztek voltak is, nem illettek nemzeti hadsereghez és még kevésbbé 
forradalmi időkben. Midőn ezek aztán vagy leköszöntek, vagy pedig 
önhatalmúlag Verbászról eltávoztak, a dandárparancsnokságot gróf 
Eszterházy Sándorra ruházták, a kit tábornokká léptettek elő. Ha 
már az előbbi parancsnokok hol közvetlenül, hol közvetve oda mű-



V E T T E R  A N TA LTÓ L . 35

ködtek, hogy sok tiszt rangjáról lemondott, akkor ezen kívánság 
Eszterházy alatt valósággal járványosán lépett fel; mert ő kimon
dotta, hogy a dandárral nem fog a Közép-Tiszához vonulni, mert ő 
felsége csak a lázadó rácok ellen engedte meg a háborút, nem 
pedig a császári királyi hadsereg ellen; az utóbbi az október 3-ki 
manifestum értelmében áruló magaviselet lenne, a melyet ő (Eszter
házy) csapataival el nem követhet.

Ezen nyilatkozat következtében, melyet Eszterházy feltűnő 
módon tett, a legtöbb tiszt kinyilatkoztatta, hogy ezentúl sem a 
rácok, sem a császáriak ellen nem fog küzdeni.

Hogy ezen a legnagyobb mértékben veszedelmes és reactiona- 
rius mozgalmak lehetőleg korlátoztassanak. a magyar kormány 
Nádossy ezredest, a ki egykor a hadügyministeriumban előadóként 
szerepelt, Yerbászra küldötte, még pedig azon megbízással, hogy a 
kikapó és megbízhatatlan elemeket távolítsa el, helyöket töltse be 
hazafias érzelmű tisztekkel, a dandárparancsnokságot pedig adja 
által Vécsey tábornoknak. Nádossy nemcsak hogy 130 bakatisztet 
elbocsátott, a huszárok közűi is a tisztikarnak egyharmada kilépésit 
jelentkezett, nemkülönben a tüzérségnek, illetve az 5-ik számú tüzér
ezrednek tisztjei és majdnem összes legénysége.

Eszterházy Sándornak politikai tekintetben való színváltozása 
nekünk kissé furcsának tűnt fel, mert közülünk ugyan senki sem 
szórt annyi szitkot a császárra és a bécsi udvarra, mint épen a 
«mi Sándorunk». Honnan tehát ezen hirtelen megfordulás? Félelem 
volt-e az ok, bizalmatlanság, vagy pedig egykori bajtársainak pél
dája? Valószínű, hogy mindez hozzájárult ebbeli magaviseletéhez, 
mindamellett a fő ok — miként több ízben ki is nyilvánította — 
abbeli félelme volt, hogy vagyonát confiscálás által el fogja veszíteni.

A mi az e célból kiküldött Nádossyt illeti, ez sem tért többé 
vissza a magyar kormány székhelyére, hanem Szegedre ment, hon
nan a hadügyminister helyetteséhez levelet intézett, a melyben 
hosszabb szabadságidőt kért, egyúttal pedig unokaöcscsét a kormány 
további pártfogásába ajánlotta.

Vécsey gróf tábornoknak csapatparancsnokká való kinévezése 
által a honvédelmi bizottmány ezen kritikus pillanatban, midőn a 
bács-bodrogi sereg immár a feloszlásnak küszöbén állott, valóban 
szerencsés választást tőn. Vécsey tábornok mindjárt kedettől fogva 
a szükséges erélylyel lépett föl, az egész tisztikart feltétlenül oly 
értelmű írásbeli nyilatkozatnak adására szorította, mely szerint min 
den.egyes tiszt kénytelen volt kinyilatkoztatni, vajon óhajt-e tovább 
is szolgálni vagy pedig az elbocsáttatást akarja. Miután a meg
bízhatatlanok, zavargók és Eszterházy eltávolíttattak, a fegyelem is 
újból helyre volt állítva. Vécsey elrendelte a seregnek összpontosítá
sát, és azt január hó 18-án útnak indította, 22-én Csantavérre érke
zett, 25-én Nagy-Kanizsára, 28-án Szegedre.

3*
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Epen úgy mint a Bánságon, a Bácskában is a vérszomjas 
rácok tiszteletteljes távolságban köpették a visszavonuló csapatokat; 
megszállották a kiürített helyeket és ördögi szokásuknál és termé
szeti hajlandóságuknál fogva ugyancsak állatias módon viselkedtek, 
a mennyiben raboltak, gyilkoltak, gyújtogattak és fosztogattak. 
Midőn az északibb irányban fekvő helységek hallották, hogy ezen 
dühöngök mily hajmeresztő dolgokat visznek véghez, fölkerekedtek, 
értékesebb holmijokat szekerekre rakták és ezerszámra mentek mar- 
hajókkal együtt Szegedre. Kula, Feketehegy, Verbász, Kunhegyes, 
Mosoly, Zenta és más városok különösen sokat szenvedtek ezen 
féktelen bandáknak rabló hajlamai által. Nehányat ezen helyek 
közűi nagy kitartással védelmezett a nemzetőrség ezen rabló - 
csőcselék ellen, így például Feketehegyet, Kulát és Verbászt, 
de ezek is legyőzettek, mert a cs. kir. csapatok a rácokat támo
gatták. mire aztán ezen vandalok annál állatiasabban dühöngtek.

Egész Magyarországra, de kivált a hűségben tántoríthatatlauul 
megmaradt lakosságra nézve ezen nagy és termékeny vidéknek 
kiürítése kemény áldozat volt és következményeiben rettenetes. De 
sajnos! az akkori körülmények közt és a csapathiáuynál fogva 
mégis ez volt a legbölcsebb rendelkezés, melyet a kormány kelle
metlen helyzetében tehetett. Midőn a kormány kénytelen volt ezen 
országrészt kedvezőbb időpontig az ellenségnek átengedni, egyúttal 
ama helyzetbe jutott, hogy a rendelkezésére bocsátott csapatokat 
más és sokkal hatalmasabb ellenségtől fenyegetett pontokon felhasz
nálhatta, s ez által alapját vetette a későbbi dicsőséges győzelmek
nek, melyek ellenségeinket a Tiszától egészen az osztrák határig 
kergették, úgy hogy pár héttel később Perczel tábornok a január
ban feladott részeket is visszafoglalhatta.

A bács-bánsági hadsereg az által, hogy egyszerre több harc
téren megjelent, elvitázhatatlan érdemet szerzett magának, a meny
nyiben határozott beavatkozása által a hadi eseményeknek szeren
csés fordulatot adott.

Így tehát ezen hadseregnek isszavonulásai teljes összhangban 
állottak azon hadműködési tervvel, a melyet a tábornokok Pesten 
kidolgoztak volt. Az új védelmi vonal az erdélyi határszéltől a 
Maros mentében Aradon által Szegedig, majd innen-túl Szabadkán 
keresztül Bajáig vonult.

A péterváradi várban négy zászlóalj gyalogság és két szakasz 
Würtemberg huszár volt, mindannyi megbízható ember. A vár erő- 
dítményei jó állapotban voltak, a fegyverzés jó volt, lőszer kellő 
mennyiségben, élelem teljes négy hónapra való. Parancsnok volt 
Csuha ezredes, műszaki (mérnökkari) főnök Hollán őrnagy ; e sze
rint ezen magyar Gibraltar minden eshetőség ellen biztosítva, derék 
katonák és jeles szakemberek kezére bízva volt.

Vetter Am a j .
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III.

Győr, 1844 január 5. Hogy milv változékony az ember álla
pota, azt tegnapelőtt este óta tapasztalom, minthogy téli idényünk 
Győrött csak új évig biztosíttató t a részvénytársaság által, tehát 
új évre mindenki gondoskodott magáról. Directoraink közűi Szákíi 
Pozsonyba megy vissza nehányad magává , Komáromi Hevesivel 
egyesül s Kecskemétre megy le, Szabónak nines kivel társulnia, s 
minthogy ő húsvétra Szerdahelyivel akar operatársulatot alakítani 
és Szegedre vinni, tehát kénytelenségből Komáromival directoroskodik 
bár fél tőle, mint minden józan ember, midőn nincs közelében Szákíi, 
a ki megfékezze. Én mindezideig határozatlan vagyok, hogy melyik 
féllel tartsak. Tétlenségemben egész napomat az olvasókörben töl
töttem, hol sajnálkozva olvastam azt, hogy az Athenaeum, legjobb 
lapjaink egyike, pártolás hiánya miatt megszűnik. De mint írja, azon 
örömérzettel rekeszti be folyamát, hogy a nemzeti színház helyes 
útra vergődött el s hogy az eredeti darabok vonzanak legtöbb közön
séget, miben e lapnak nagy érdeme van. Hegedűs és Szathmáriné 
nem mentek el Pozsonyba s engem is felszólítottak, hogy tartsak 
Szákfival. Végre estve theázás közben Bartháné vendégünk és 
Paraiczné rábeszélése folytán Szákfinál megígértem, hogy velők 
indulok Pozsonyba.

Győr. január .9. Ma volt utolsó előadásunk Győrött, de már 
Baitháné vendégszereplése sem tudta a közönséget színházba vonni, 
miután híre ment, hogy a társulat jobb tagjai elköltöztek. Ma újra 
változott ügyem. Szilvási Eliza Pozsonyból jővén, azon hírt hozta, 
hogy ott kizárólag parodia-társulatot akarnak szervezni, s nőmről 
testvére különösen kicsinylőleg nyilatkozott, minthogy énekelni nem 
tud s e végett Ekstein igazgató tudni sem akar rólunk. Szákíi ugyan 
némi megnyugtatással állott elő ezzel szemben, én azonban meg
nyugodni nem tudván, elszerződtem Komáromi és Szabóhoz, a kik 
örömmel fogadtak.

Buda, január 12. A milyen az igazgatónk, olyan rendetlen volt 
kiit dulásunk is Győrből. Tegnap előtt egész nap indultunk s még 
sem tudtunk tovább haladni mint a győri külvárosokat szegélyző 
majorokig. Itt megállt a társaság. En azonban a vendéglő rideg 
terméből nőmmel együtt meleg lakásunkra hajtattam, s mielőtt virradni 
kezdett volna, csatlakoztam az éjjeli hidegtől megdermedt társulattal, 
mely a nagy hideg miatt az út legnagyobb részét a kocsi mellett 
gyalog tette meg. Este értünk Budára s beszálltunk a legelső vendég 
fogadóba, a Rudasfürdő tövében meredező «Oroszlán» vendéglőbe.

Pest, január 15. A Duna erős zajlása miatt bagázsiánkat a
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komprévész csak ma merte Budáról a pesti oldalra átszállítani. Míg 
ez történt, időmet Fekete Soma szerkesztő barátommal, Gönczivel a 
nemzeti színház súgójával és Elkelné vei, — ki elhagyva a nemzeti 
színházat fivéréhez Szabó Józsihoz fog Szerdahelyivel együtt csatla
kozni — sétáltam keresztül-kasul a szépülő nagy várost. Ma este
felé indultunk meg a kecskeméti házban fogadott kecskeméti fuva
rosokkal. Többen elmaradtak tőlünk. A többi közt Szigeti Józsi is. 
(3 Pesten akarja szerencséjét megkísérteni és pedig a nemzeti szín
padon. Ez előttünk kissé vakmerő kísérletnek tetszik, mert Szigeti 
még nem áll azon a fokon, hogy Pesten felléphetne, hiszen nálunk 
sem tartozott az elsőrendűnk közé. Mi az est dacára megindultunk, 
de a vámház körül meg kellett állnunk egy háznál, honnan Komáromi 
két leányt hozott a színészethez. Ezen megállapodás alatt Szilvási 
Eszter olyan primadonnái veszekedést vitt végbe rósz ülése miatt, 
hogy ahhoz hasonlót még Kisfaludy vagy Kovács Pál sem írt egy 
vígjátékában sem. Végre a cirkáló lovasrendőrség szerencsénkre 
cl hallgattatta őt!

Kecskemét, január 29. Megkezdődtek az egyenetlenségek Hevesi
vel, ki Komáromival szövetkezve jutalomjátékokat akar szedni. 
Komáromi már múlt szombaton a társaság tudta és híre nélkül 
jutalomjáték ürügye alatt lefoglalta a napi jövedelmet, ezt azonban 
visszaadattuk olyképen, hogy kijelentettük, miszerint nem fogunk 
fellépni. Ma azután a zavaros ügy tisztázása végett gyűlést hirdettek 
igazgatóink s mi, t. i. Szigeti Józsi, Károlyi, Almási és Szabó Józsival 
előre szerveztük az oppositiót és megkezdtük komolyan a gyűlést, 
aztán tüzesen folytattuk, végre veszekedéssel ellene szegültünk annak, 
hogy a ritka népszerű újdonságot a «Szökött katonát» igazgatóink 
jutalomjátékul vehessék. Személyes sértegetések, hősködések és 
generális lárma lett ebből, minek következtében Szabó mérgében 
mindenről lemondott. Szabó azt követeli tőlünk, hogy két hétig ne 
működjünk, azaz addig a míg ő társaságát a maga erejéből lábra 
nem állítja. Erre mi, a kik már egy hónapja tengünk, nem sok 
hajlandóságot érzünk. Ma délután igazgatóink megbékülve — reám 
bízták a társulat felügyeletét mindaddig, a míg ők Szegedre átrándul- 
nak szétnézni.

Kecskemét, február 2. Igazgatóink alkalmasint némi kecsegtető 
fogadtatásban részesültek Szegeden, mivelhogy nem lehet velők 
gyalogosan beszélni ; sőt Hevesi tegnap részeg fővel társaságunkat 
oly becsmérlőleg ócsárlá, hogy az ellene felbőszült, s az igazgatásból 
leendő kizáratását követelte, mibe Komáromi is beleegyezett, csupán 
azt kötvén ki számára, hogy fizetése meghagyassék, de a színház 
felé se jöjjön soha, s neve a színlapokról egészen kitöröltessék.

Kecskemét, február 3. Határozatunk újra csak egy napig tartott. 
Midőn ma a próbára mentem, szemközt találkoztam Szabóval, Szigeti
vel, Károlyival és Almásival, a kik tudatták, miszerint Komáromi
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tegnap adott szavát nemcsak hogy megmásítá, de Hevesinek jutalom- 
játékot hirdetett mára. Mi erre betiltottuk a szinlap kihordását s 
kijelentettük, hogy nem fogunk játszani. Miután Komáromi a közön
ség és testületünk ellenében Hevesi pártjára állott, mi leszámolást 
követeltünk. Az 550 frtnyi bevételt aztán Komáromi úgy elcsűrV- 
csavarta, hogy habár mi abból édes keveset kaptunk, mégis adósok 
maradtunk, sőt Hevesi a városházához is eitáltatta a társaságot, de 
bizonv a két bölcs senator nmn volt képes semmit sem végezni. 
Végre is megegyeztünk abban, hogy Hevesi csakugyan kirekesztetik 
közülünk, és hogy az összes színigazgatók neve kitöröltetik a szín- 
lapról.

Kecskemét, február 4. Ma éjjel Komáromi valószínűleg ismét 
Hevesinél ivott, mert 10 órára berendeltettünk a városházára. Itt 
mi, a társulat javarésze beadtuk indokolt határozatunkban azt, hogy 
miért rekesztettük ki magunk közűi Hevesit, a másik rész, azaz a 
nem győri tagok pedig egy nyilatkozatban kijelenték, hogy az 
igazgatókra semmi panaszuk nincsen. Mi szilárdan állottunk szavunk 
mellett s csakis akkor léptünk fel a közönség tüntető részvéte 
mellett, midőn a színlapokról eltűnt a Hevesi név.

Kecskemét, február 7. Három napig folyt a gy ülésezés a város
házánál, mialatt Király Károly kereken megtagadta színházát Komá
romitól és Hevesitől, de a senatorok erőszakkal visszahelyezték 
Hevesit a színház haszonbérletébe; Károlyit pedig, a ki ezen erőszak 
ellen kikelt, 24 óra alatti eltávozásra Ítélték. Ennélfogva megálla
podtunk abban, hogy inkább szétoszlunk, de Hevesi alatt nem játszunk, 
és elhatároztuk, hogy Szabó igazgatása alatt Félegyházára megyünk 
és a hiányzó díszleteket a Halasi műkedvelők díszleteiből pótoljuk 
ki. E végből én Károlyival haladéktalanul megindulok a halasi 
díszletek kikölcsönzése végett.

Halas, február 11. Én mihamar megbántam vállalkozásomat, 
miután a műkedvelők 500 frtnyi jótállást kívántak atyámtól a 
díszletekért, és engem leköteleztek, hogy a társaságot elviszem Halasra, 
s haszonbér fejében egy előadásunk jövedelmét átengedjük a mű
kedvelőknek. Ez aggodalmas kötelezettségek helyett jobban tettem 
volna, ha elmentem volna vendégszerepekre Szabadkára Baky Gábor 
társulatához, ki több ízben hívott, és egyúttal nőm is szüleit fel
kereshette volna.

Félegyháza, február 17. Csak a súgónkat Veszprémit találtuk 
itt, s miután már négy nap óta aggódva várjuk a volt győri tagokat 
Kecskemétről, ma elküldtük Veszprémit, a magyar színészet leg
híresebb gyaloglóját, hogy tudja meg, miért késnek társaink; s ez 
déltől estig már vissza is tért a 4 mértföldnyire eső Kecskeméttől, 
hírül hozván azt, hogy társainkat maga Király Károly hozza ki 
Kecskemétről. Egyszersmind ujságolá azon fényes elégtételt is, 
melyet nekünk a kecskeméti közönség adott. Komáromi és Hevesi
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elfeledi etni akarván eltávozásunkat, a «Szökött katonát» rántották 
elő vasárnap, mely nagy hírénél fogva mindenütt megtölti a szín
házat. Ebben nem is csalódtak ; zsúfolásig megtelt a színházuk, de 
Dem azért, hogy a Szökött katonát lássák, hanem, hogy demonstrál
hassanak. Az első felvonást egyetlen taps, egyetlen nevetés nem 
kisérte. Megkezdetett a második felvonás s a mint ebben Komáromi 
Völgyi ezredes gyanánt megjelent, elkezdett a nézősereg kiabálni, 
fütyülni ésüvölteni, majd pedig hagymakoszorút dobálni. Midőn pedig 
ezek közűi egyet Komáromi ünnepélyes arccal a súgólyukra helyezett 
— a közönség felkerekedett s nehány perc alatt elannyira kiürült a 
színház, ho<ry el kellett oltani a lámpákat és félbehagyni az előadást.

Fél egyháza, február 21. Végre ma megérkeztek társaink Szabó 
igazgatónkkal együtt és velők jött Király Károly is, a kecskeméti 
színház tulajdonosa és Komáromi is. Mi azonban szilárdul állunk, 
annyival is inkább, mivel tudva van, hogy én 500 írtig jót álltam 
a díszletekért s ugyancsak köteleztettünk a díszlethasználásért egy 
előadás jövedelmét lefizetni a halasi műkedvelőknek. Én csak most 
látom, hogy mily kedvetlenséget vettem nyakamba e vállalkozással, 
melyért szorultságunkban mindenki lelkesült s melynek kötelezett
ségét most senki sem akarja elosmerni.

Félegyháza, február 21. A mi nem sikerült Komárominak és 
Király Károlynak: sikerült Hevesinek, ki tegnap jött ki Kecskemét
ről s borral és szép Ígéretekkel kezdte a korteskedést, mivel aztán 
sikerült is néki Szigetit, Szabót és még néhány kezdő színészt megá
hoz tobor'ani. Miután a ruhatár és könyvtár Szabóé és ez elhagy 
bennünket, én Bács Károly Rácalmásról hozzám intézett meghívását 
oly feltétel alatt elfogadtam, ha kedvemért eljön Halasra, hol igen 
jó jövedelemre van kilátás.

Félegyháza, március 3. Szabó, Szigeti és a társulat nary része 
hűtlenül elhagyott s bement Kecskemétre, még Károlyi is, kinek 
száműzetését a tanács a jegyzőkönyvből rövid úton kitörölte. Mint 
kim eredetű színészt a íélegyháziak rokonszenvvel karolnak fel és 
szívesen látogatják csekély személyzetűnk előadásait Szabó directorunk 
eltávozása óta. Kisegítőül szerencsémre kijött hozzánk Hidasi, Mészáros 
Matyi és Molnár Jancsi a kecskeméti társulattól.

Halas, március 8. Miután Bács Ígérete dacára cserben hagyott, 
a halasi műkedvelők pedig nem hajlandók föloldani kötelezettségem 
alól, elhatároztam a hófuvatagok megszűntével Kecskemétre menni 
színésztoborzás végett. Valószínű, hogy szívesen követnek, miután 
sorsuk Kecskeméten nem igen kedvező.

Halas, március 19. Kecskeméten a színészek semmi jövedelem
mel nem bírván, Félegyházára átrándultak n e h á n y  előadásra. Én itt 
felkerestem őket és rá is igyekeztem beszélni arra a társulatot, hogy 
Halasra jöjjenek, de nem tehetik rögtön, mivel összes holmiaikat 
Kecskeméten hagyták és azokért vissza kell térniök.
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Halas, március 29. Ma reggel Almási azon hírrel jött hozzám, 
hogy Komáromi megjött nejével és Szilvási Eszterrel, a társaság 
pedig ma vagy holnap érkezik meg ide utánuk. Nem ezeket vártam 
én Halasra, hanem a mi pártunkbeli embereket, akik velünk maradtak 
Kecskeméten, velünk működtek Félegyházán. De ezek elszéledtek, 
és pedig Szabó csatlakozott Szegeden ^Szerdahelyihez, Szigeti pedig 
Pestre ment szerződtetés reményében. Én a végből szántam magamat 
a csatlakozáshoz, hogy a műkedvelők iránti tartozásomat leróhassam. 
Komáromi csalárd hízelgéseivel nemcsak hogy rábeszélt első talál
kozásunk alkalmával a fellépésre, de még jótállóul is megfogott 
hatvan forint erejéig. Atyám, anyám és nőm nem győzték eléggé 
korholni könnyelműségemet mindaddig, míg atyámtól is nem csalt 
ki Komáromi egy kisebb összeget. Mindezeket én mint pénztárkezelő 
aztán a családi béke helyreállítása végett a «Szökött katona» legelső 
jövedelméből, illetve dús bevételéből rövid úton lefogtam.

Halas, ápril 7. Ma nálunk nagy ebéd volt. Atyám meginvi- 
táltatta a színészek nevezetesebbjeit, u. m. Komáromit és nejét, 
Berzeviczyt és nejét, Hevesit és nejét, Szilvási Esztert és testvérét 
és összes rokonainkat és jó barátait. Az ivás és "toasztirozás estig 
tartott, mikorára a színészek leitták magukat. Ekkor aztán elmentünk 
Szuper István nagybátyámhoz, kihez midőn b déptünk, egy szőnyeget 
találtunk a szoba középre terítve, a melyen bukfenceket hány ittas 
állapotabeli szokása szerint. Itt aztán genirozás nélkül garázdálkod
hatott Komáromi, sírhatott Berzeviczy, okoskodhatott Hevesi és az 
én kedves urambátyám pedig hányhatta a bukfenceket, — én haza 
osontam onnan, a mint észrevétlenül elillanhattam körükből.

Halas, ápril 12. A színészek nagy részint itt szétoszlottak. 
A jobbakat ma elvitte földiái Latabár, Hevesi pedig nehányad ma
gával Jankovácra ment. Én honn maradtam s várok jobb kilátást, 
m után azt olvastam a pesti lapokból, hogy a pozsonyi színészek 
lejönnek Pestre, a pestiek pedig az országgyűlés idejére felmennek 
Pozsonyba. Komáromi biztat, hogy menjek vele és csatlak zzam a 
Pestre készülő pozsonyi társulathoz; — én azonban a bizonytalanságra 
és épen véle nem szívesen indulok. Komáromi nejének átadtam egy 
ajánlkozó levelet Bartayhoz, a nemzeti színház igazgatójához azon 
reményben és önhitség nélküli joggal, hogy hátha bejutok oda úgy 
mint Szigeti. Ma Szegedről megjött Szerdahelyi társulatától Zombori 
és azt újságolja, hogy miután Szerdahelyinek igen csekély a társulati 
létszáma, alighanem meghivat levélben. Várom !

Baja, ápril 23. Miután sem Pestről, sem Szegedi’ől nem kaptam 
választ, elfogadtam Bács hívását, ki Szegszárdról külde embert értem. 
Enyéim nagyon ellenzik, hogy ily kis társasághoz állok, de én mégis 
megindultam, és ma értem Bajára, hol Latabár társulata tartózkodik, 
illetőleg lézeng. Ma vásár van itt és előadásunk mégis elmaradt, 
jövedelem hiánya miatt!



42 SZU PER KÁROLY SZÍNT N A PLÓ JA  1821—50-

Siklósj ápril 30. Minthogy eddig nehány előadásunk azzal sem 
kecsegtet, hogy úti költségünket kikereshessük, Zomborba menesz
tettünk egy embert helycsinálás végett. Kitűzött állomásunkra Eszékre 
az illyr lázadás miatt nem mehettünk. A «Szökött katona» előadását 
látva, két vukovári illetőségű úr meghívta a társaságot Vukovárra, 
megnyugtatván afíelől, hogy Vukovár lakosságának jelentékenyebb 
része magyaros hogy ők kevés kivétellel magyar pártiak. Miután 
megigértük a siklósiaknak, hogy a vukovári megye gyűlések után 
körükbe visszatérünk az esetben, ha bérletet szednek számunkra, 
megkezdettük az összepakolást.

Vukovár, május 3. Dárdára utánunk jött Latabár, hol egyik 
kocsikerekünk eltűrése miatt kelle vesztegetnünk. Pécsről azért 
eredt utánunk, hogy tagjainkat elverbuválja, miután az övét a 
szegediek vitték el. A korhely és pazarló Görbét szívesen elbocsá
tottuk. Ormayt azonban sajnáljuk, hogy tőlünk elcsábítá Latabár.

Vukovár, május 6. Hely hiányában kénytelenek voltunk az 
itteni német színtársulattal egyezkedni s tőlük kibérelni színpadjukat, 
melyen előadtuk nagy tetszés mellett a «Szökött katonát». Dacára 
hogy egy-egy húszast fizettek a nézők, és hogy a kis terem zsufo 
lásig tömve volt, bevételünk nagyon csekély volt.

Vukovár, május 7. A ir.egyegyűlésre összejött úrirend azt 
követelvén, hogy kedvelt mulatóhelyükön az «Adicában» előadást 
tartsunk, kiküldtük decoratorunkat, hogy öt órára egy darab gyep
ponyvával elkerítve színpadot csináljon. Tulajdonképen színpadnak 
híre sem volt. az ülőhely pedig mindössze egy rozzant pádból állott. 
Mi egy sarokba szorítva adtuk elő a Tisztújítást, és pedig a ponyva 
egyik szélén hag\ott nyíláson ki- be járva jelenésünk szerint. Elő
adásunkat azonban nem végezhettük be, mert az esőszakadás közénk 
rontott.

Vukovár. május 9. Ma negyedik előadásunkkal befejeztük itt 
a németek színpadján működésünket. Ittlétünk alatt nemcsak meg
hívónk Ragulics Demeter, de az összes intelligentia magyaros ven
dégszeretettel árasztott el. A megyei tisztviselők pedig 63 frtot 
gyűjtöttek s küldtek küldőttségileg útiköltségre.

Siklós, május 27. Habár Eszéken meg is kaptuk a hatóságtól 
Yuko várról visszajövet az előbb megtagadott játszási engedélyt, nem 
vettük igénybe és Siklósra jöttünk. Itt azonban másodszori meg
jelenésünk alkalmából (miután Pázmán több tagot elcsalt tőlünk, 
nekünk pedig nem sikerült Pécsről Latabár különben is gyenge 
társulatából a hiányzókai kipótolni) oszló-bomló társulatunk előadásai 
nagyon keveset jövedelmeznek. Ma búcsúelőadásul a «Két Pisztolv»-t 
adtuk öt férfival. Nem is volt köszönet benne.

Zombov. junius 4. Alig értünk Zomborba, rögtön átrándultunk 
Szabadkára, hogy Hevesi társulatától nehány tagot hozhassunk és 
megerősíthessük társaságunkat, mikorra a megyegyűlések beállanak.
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Általában, mióta Bács társaságánál vagyok, még nem tettünk egyebet, 
mint oszlottunk-bomlottunk, verbuváltunk, minek oka igazgatónkban 
való gyenge bizalom és ingatagság. Első' előadásunk a «Szökött 
katona» 100 frtot jövedelmezett. Így reményünk van. hogy a német 
társaságot kiböjtöljük innen, pedig azok csaknem jobb erőkkel ren
delkeznek mint mi, de mi győzzük a versenyt új darabjainkkal.

Zombor, janius 6. Nagy Ignáctól a Tisztujítást adtuk, mely 
még nagyobb hatást csinált mint a Szökött katona, s ép annyit is 
jövedelmezett.

Zombor, junius 11. A gyűlések beálltak, de korántsem jövedel
meznek nekünk annyit, mint első előadásaink után reméltük. Oly 
forróság van a teremben, hogy nem csoda, ha a gyűlésben egész nap 
üldögélő közönség nem öröm e» t jön estve újra üldögélni színter
münkbe. Ma először játsztam a «Peleskei Nótárius»-t s igyekezetem 
kívül az is nagyban fárasztott, hogy a rendezéssel is igen sokat 
kell bajlódnom, mert igazgatónk, e pedans gondatlan ember a szín
paddal nagyon keveset törődik. 0  a maga félszeg modorával lemor
zsolja szerepét, végigcsinálja a megszokott attitűdöket és stellungokat, 
a többivel aztán mitsem gondol. Ha azt akarom, hogy egy-egy 
darab jól sikerüljön, nekem kell mindenre felügyelnem. Azonkívül 
hogy díszítek, kelléket hordok, súgok és gadrobot foltozok, még 
naponként a főbb szerepeket is el kell játszanom.

Zombor, junius 15. Ma jutalom játékom lévén, szokás szerint 
személyesen mentem a közönséget meginvitálni, de nem is fáradtam 
siker nélkül. Többnyire nagyon szívesen fogadtak, különösen Bides- 
kúty kir. fiscus nemcsak szép ajándékot, de jó tanácsot is adott, 
kinyilatkoztatván, hogy társaságunkat gyengesége miatt nem pártolják; 
ajánlá is, hogy keressek jobb társaságot. Bácscsal nem lehet elhitetni 
társulata gyengeségét, pedig immár nyilvánult tény az, hogy a német 
színészek legyúrtak minket, dacára érdekes új darabjainknak.

Pápafelé, Halasról, szeptember 7—10. Megunván két hónapi ott
hon tartózkodásom alatt a tétlenséget, igyekeztem társasághoz jutni. 
Győrbe leginkább vágytam, de ettől elestem, miután Győr a vidéki 
színészektől megtagadva a részvényes biztosítást, pesti társaságot 
kíván. Elhatároztam tehát, hogy Pápára megyek Chiabaihoz, kivel a 
múlt évben ismerkedtem meg Győrött. Tizedikén értünk el Pápára, hol 
Szőllősiék és Chiabaiék annyival inkább barátikig fogadtak, mivel 
nagy szükségük volt ránk, miután Komáromi mostanában vitt el 
Chiabaitól néhány tagot.

Pápáról Komáromba, október 8—9. Búcsút vett társaságunk 
Pápától, miután beállott az őszi sáros idő és arénánk, mely Hesch 
deszkakereskedő udvarán állott, hasznavehetetlenné vált.

Komárom, november 20. E város ritkán szokott nagylelkű lenni 
a színészek iránt, mi abból ered, hogy lakosai barátságtalanok és 
magukba vonultak. Általán gyér közönség látogatta új előadásainkat

VALI BÉLÁTÓ L.
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is: a «Zsidó »-t Szigligetitől, «Nemesek Hadnagya»-!, Kovács Páltól. 
Ekkor tette Jókai Móric is első színműírói kisérletét, ki egy gyeng ■ 
vígjátékot componált össze jutalomjátékomra.

•Vác, 1845. január 3. A lázadás kiütött társaságunkban, és 
a mire én nem is gondoltam, én lettem a feje. Áfái* nehány nap óta 
hallom, hogy Chiabai társaságával meghivatott Balassa-Gvarmatra, 
hol mindea jót Ígérnek számára s ő erre most nagyot épít és szer
ződtetni akarja társaságát, s engem állítóleg ki akar hagyni a szer
ződésből és pedig tudtommal minden ok nélkül. Ez annyira elkeserített, 
hogy általános magyar színész szokás szerint korteskedni kezdtem 
és szerződést csináltam ma néhány taggal, és szinte nagyobb számú 
Jeszen pártom mint Chiabaié, bárha ő most már mindenkit nyakra- 
főre szerződtet. Csak azt meg nem f  ghatom, hogy Chiabai miért 
akar útiszekeréről mint haszontalan podgyászt kibocsátani.

Vác, január 5. Minden kiviláglott. Ma gyűlést hirdetett Chiabai 
s gyűlölsége okát megfejté. Egy társam által titkon elsikkasztott 
naplóm kezei közé jutott, melyben én lelkiismeretesen szoktam 
igazgatóm és társaim felől alkotott, esetleg nem épen hizelgő véle
ményemet beírni. Chiabai tehát, azaz tulajdonképen neje, tűkörbe 
pillantott . . . s most. miután ily feszült ' iszony közt békében nem 
maradhatnánk, külön társaságot alakítok. 0  megy pártjával B-Gyar
matra, én Vácon maradok s útiköltségünkre még e«y pár előadást 
tartunk.

Vác. január 12. A rendezőségem alatti társaság ma tartja első 
előadását s íme az ingatag jellemű Váradi Ferkó szökését j lentik 
be, két színészleánvnyal. Vahot Imre új darabját adtuk : «A farsangi 
iskolá»-t Dara'-unk minden ármány dacára is tetszésben részesült.

Vác, január 19. Kétszeri hidegvérűségével mire sem lehetséges 
menni, ezért is eltökéllettem magamat elfogadni Kőrössi Losoncról 
hozzám intézett meghívását, miután a pesti nemzeti színháznál való 
ajánlkozásomra sem Szentpéteátől, sem barátaimtól, azaz Gönczitől 
és Szigetitől semmi választ sem kaptam.

B - Gyarmat, január 23. Tegnap megindultam Vácról Losonc 
felé, de B.-Gyarmaton színész barátaim szinte erővel letartóztattak. 
Chiabai társaságát igen nagy szorultságban találtam, s miután Chiabainé 
megbetegedett, s egyesek eltávoztak, nincs nőszemély, kire a szere
pet bízni lehetne. Chiabai mindent a feledés medrébe kíván temetni. 
Fiat! Pax vobiscum.

B -  Gyarmat, január 26. Ma hozta az öreg Abdái Szigeti levelét, 
melyben megírja, hogy a nemzeti színház komikusa eltávozván, lehet 
reményem a szerződtetéshez, csak siessek Pestre. Én azonban részben 
kis fiam betegeskedése miatt, részben a társulat iránt vállalt kötele
zettségeim és a nagy távolság miatt nem is gondolhatok erre.

B.-Gyarmat, február 6. Már elakartuk Gyarmatot hagyni, azon
ban társaságunkat egy heti bérletbiztosítással itt tartották. Miután
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Chiabainé felgyógyult és nőm is fellépett, előadásaink megjavultak
lényegesen.

Léva. február 15. Két napi zordon télies utazás után Léván 
megállapodtunk hat előadásra s ma volt első előadásunk a «Charlotte 
kapitány». E tinóm francia vígjátékból a kisvárosi közönség nem 
'okát értett meg s így első föllépésünk nem költ!letett rokonszenvet 
a közönségnél.

Nyitva,, február 21. Ma nyolc órakor indultunk meg Léváról, 
hol, miután eredeti magyar darabokat szedtünk elő, igen megkedvel
tek. Csaknem megfagyva értünk el Nyitrára

Nyitra, március 5. Itt hat előadást tartottunk már s valóban 
jó jövedelmek mellett; egyedül a mára hirdetett «Angeló» előadatása- 
kor nem jött a szokásos jó jövedelem, sőt a napiköltség sem.

Nyitra, márc. 18. Tegnapelőtt az idevaló ifjúság s a hozzá csatlako
zott megyei közönség búcsúlakomát rendezett tiszteletünkre. Tegnap 
már utolsót játszottunk volna, de egy úr a többiek nevében felkért 
arra, hogy játszunk még egyet, s ő a maga részéről ötven forint 
tisztabevételt biztosított. Ez előadás után újra mulatságot, illetve 
búcsúlakomát rendeztek és pedig a két Balogh testvér, Dezső, ki 
köztük a legjobb magyar és Pejacsek, mind lelkes színügybarát. 
E lakomához meginvitálták Hegedűs Lajost, a komáromi igazgatót, 
ki társa, az öreg Komlóssi igazgató megbízásából valószínűleg tobor- 
zani jött hozzánk. Békésen egyetértő társulatunkból azonban nem 
igen örömest távozik el valaki. Holnap egy könnyű kocsival a közeli 
falukat szándékozom meglátogatni, hogy a hirtelen hóolvadás követ
keztében vízzel elárasztott útunkra erős málhaszekereket fogadhassak 
Esztergom felé.

Esztergomb / utazás. Március 21. Nagypéntek délután indultunk 
el Esztergomból vízzel, fogadóssal, szekeressel és még ezerféle bajt- 
csinálóval elkészülve, a bajcsi elszakadt gáton élethalál-veszély közt 
áthaladva, késő éjjel érkeztünk Perbetére, a hol tudatták a mai nap 
utolsó szerencsétlenségét. Ardai kis gyermeke anyja ölében meghalt. 
A gyermekét vesztő anyát alig tudtuk lecsillapítani, s a vendéglős
től eltitkolni azt, hogy mit hoztunk magunkkal. Eltitkoltuk, nehogy 
kidobjanak halottunkkal együtt a fogadóból. Szerencsénkre Nyikos 
barátunk nagybátyja lelkész Perbetén s neki adta át Ardai kis 
halottját. A becsületes öreg tisztességes eltakarítását magára vállalta, 
a gyermektelenné lett szülőknek pedig hajnalban tova kell utazni 
— komédiázni.

Esztergom, március 28. Három előadásunk volt már Esztergom
ban és jó sikerrel.

Esztergom, március 8. Tegnapelőtt bizonyos Pellikán nevű mű
kedvelő akart velünk fellépni Moór Károly szerepében. A szegény 
ember már délután három órakor elkezdett öltözködni, s alighogy 
beáll az est, és műkedvelőnk kilép a színpadra, künn tűzi lárma
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keletkezik, a nép kirohan s a játék elmaradt. Nézőink a hídfői 
vendéglő rettenetes tüzéhez siettek el. Ma Vácon voltunk mulatni, 
némelyek szomorkodni, mert pénzeket elkártyázták. Körösi társasága 
van ott, de igen gyér jövedelmekből tengenek, s nem oly gavalléro- 
san, mint nálunk, társaságunk egynémely tagjai, kiknek kártyára 
is jut.

Esztergom, április 26. Beköszöntött hozzánk is az, a mi elszokott 
érni minden társaságot, ha kelletinél tovább tartózkodik egy városban. 
Akármint húztuk-halasztottuk a dolgot, akármint okoskodtunk: még 
is végre megbuktunk. Komáromból hozatott táncosaink nemhogy 
növelték volna silány bevételeinket, de megsokasíták adósságainkat. 
A közönség azzal menti magát, hogy a víz elöntötte a város egy részét, 
tehát azokat kell segítenie. A fogadós veszekszik, mi pedig viszont 
szidjuk gorombaságaiért, mert embertelensége túlhág mindenen. 
Hitelezőinket váltóval és megtakarított filléreinkkel kielégítve, egy 
tutajt béreltünk, mely leszállítson Pestre.

Pesttől Bajáig a Dunán, május 1—5. Kedden este, mikor a 
mészkővel terhelt s gondatlanul összetákolt hajót megpillantottam, 
egyetértőleg Chiabainéval azon gondolatra jutottam, hogy e rozzant 
bárkán valóságos életveszélyeztetés az utazás. Azonban hasztalan 
barangoltunk csaknem éjfélig a Dunaparton, más alkalmatosságot 
nem találhattunk. Vissza kellett térnünk félelmes hajónkra, melyen 
társaim deszkából és gyékényből rögtönöztek a kövek fölé nyugvó
helyet. Mihelyt megvirradt, a híd kinyittatott s kővel terhelt hajónk 
gőzhajói sebességgel keresztül bocsáttatott. Vérlázító volt az a 
könnyelműség, melylyel e felszereletlen hajó útnak indíttatott. Tulaj
donosa lelkiösmeretét bizonyára az nyugtató meg, hogy égetetlen 
követ és színésztruppot szállít. Négy napi szüntelen remegtető viszon
tagságok, viharok, zátonyrajutás stb. elmondhatlan kedvetlenség közt 
elértünk Bajára, hová a kormányosunk az ellenszél dacára is, eljutni 
igyekezett. Meg is adtuk az árát! Már szinte annyira jutottunk, 
hogy a nagy Dunából a kis Dunába jutunk, midőn a torkolatnál a 
sebes áramlatú vízhez hozzájárulván a szél, elragadtatott hajónk. 
Hajós legényeink mindent elkövettek a szerencsétlenség elhárítására, 
de evezőink eltörtek, nemkülönben a kormányrúd is, vékony kötélén 
csüngő horgonyunkat pedig hasztalan alkalmazták a hajó rendkívüli 
súlya ellenében. Isten tudja, hol sülyed el velünk hajónk, ha az ár 
a gőzhajó kikötőjéhez nem sodorja s rettenetes erővel ahhoz nem 
vágja. Hajónk tetejének összeomlása, a rettenetes recsegés ropogás 
annyira megrémített egyeseket, hogy szinte azt hitték már, sülye- 
dünk. Végre a gőzhajó matrózai és a parton lévő emberek össze
roncsolt hajónkat a parthoz vontatták. Másnap jutottunk csak száraz
földre . . .  Baján megtudtuk, hogy itt van Hevesi társasága, s hogy 
ő is, mint mi, Zomborba szándékozik. Hevesiék észrevevén bennün
ket, felkerestek s megütközve hallották meg tőlünk azt, mit nem
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szívesen közöltünk velők, hogy mi Zomborba megyünk. Viszont ők 
is dacosan Ígérték, hogy legközelebb Zomborba vándorolnak, honnan 
hatóságilag kiállított engedély levelük jött, a mi nekünk nincsen.

Zom,bor, május 7. A merre csak tavalyi ösmerőseinkkel találko
zunk, mindenütt azt óhajtják, hogy mi maradjunk ; ugyanis Hevesiék 
rósz előadásaik által az egész Bácskában megutáltatták magukat. 
Mi az «Arany szarvasiban építettük fel színpadunkat, ők pedig a 
«Kamara-kert»-ben színkörüket. Volt lótás-futás egész nap a bíróhoz 
és kapitányhoz úgy a mi részünkről, mint az ő részükről. Végre 
estefelé felmentem Chiabainéval a bíróhoz, — utunkban az ellenfél 
primadonnájával is találkoztunk, s a bíró úgy nyilatkozott javunkra, 
hogy mivel már ő egyszer megmondta Hevesinek, hogy egyik nap 
mi, másik nap pedig ők játszanak, s az elsőség az övéké lévén, ma 
játszaniok kellett volna, de ők egyáltalába-t nem akarnak jelenlétünk
ben föllépni s ma sem mertek játszani. A bíró tehát, ki részünkön 
látszik lenni, a holnapi napot részünkre határozta s meghagyta, hogy 
színlapjainkat okvetlen hordassuk ki. Ezzel megelégedetten távozva 
tőle, halljuk, hogy ezen idő alatt Chiabait és Hevesit behivatta a 
kapitány magához s ott azok szépen megegyeztek, hogy előbb 
Hevesiék játszanak hatot, s mi azon idő alatt pauzáljunk és csak az 
ő elmenetelük után játszhassunk. Én gyorsan futottam a kapitányhoz 
ezen egyezkedést felbontani, de már későn volt. Hanem Chiabainé 
heroniai hevességgel rohanta meg a kapitányt s rimánkodásaival 
annyira zavarba hozta, hogy nem tudott neki ellentmondani, s a 
holnapi játszást megengedte.

Zombor, május 8. Reggel kihordattuk színlapjainkat, nem
különben Hevesi is. Délelőtt próbánk volt. Délután a mint készüle
tünk a játékra, jön az izenet a kapitánytól, hogy tartsuk magunkat 
azon egyezséghez, melyet tegnap előtte Hevesi és Chiabai tett. 
Atkoztuk Hevesi mindenesét, Beliczayt, ki nélkül a gyáva Hevesi 
mire se ment volna. Szájaskodásával ugyan elnyomott ő, de a sors 
segített rajtunk. Ugyanis ők délután tartván arenájokban az elő
adást, még a mellett, hogy gyenge a társaságuk, oly szerencsétlen 
választást tettek első, darabjukkal, hogy br. Eötvös igen költői, de 
unalmas darabját «Éljen az Egyenlőség»-et választották, melylyel 
még azt sem érhették el, hogy legjobb és csinos színésznőjüket 
Berzeviczynét, kivel nagyra vannak, s kit Beliczay világcsudájának 
és szépségének híresztelt, érvényesítsék, mert ebben az «Egyenlőség» 
darabban épen nem jutott neki szerep. Csekély nehány szóból állott 
egész szerepe s napvilágnál lévén előadásuk, tündéri szépsége sem nagyon 
tűnt fel, sőt a napvilág nagyon is megvilágította a valóságot s eltűnt 
a szín a színésznőnél. És bár mi reánk keményen ránk volt paran
csolva a városkapitány által, hogy meg ne merjünk jelenni Hevesiék 
előadásán, annál kevésbbé merjük a nem tetszésnek vagy kritikának 
egyetlen jelét adni, első felléptük még sem sikerült. Nem kellett
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nekünk kritizálni, a közönség magától is átlátta, bogy ez nagyon 
gyenge társaság s hogy előadásuk igen is gyenge. Nagy zúgolódással 
hagyta el az arénát s jöttek tömegestül az «Arany Szarvasba», s 
követelték tőlünk, hogy tartsunk előadást. Mi a városkapitányra 
hivatkoztunk, ki betiltotta nekünk a játszást, egy pár úri ember 
rögtön ment a kapitány után. «Majd elhozzuk mi őt — úgymond — 
s meglátjuk, ellenáll-e a közönség kivánatának». S míg ezek elhoz
ták a kapitányt, igazgatónktól követelték, hogy tegye ki a cassát, 
de ő vonakodott, azt mondván, hogy a közönségnek joga van tőlünk 
előadást kívánni, de nekünk nem szabad pénztárt nyitnunk. «Jól 
van hát — mondák — majd nyitunk magunk», s azzal egy úr 
levette magas kalapját s abba szedte a bemeneti díjat, s midőn a 
kapitány megérkezett, azt kérdezték tőle : «Te tiltottad be ezen sze
gény emberek előadását? Jó! Hát most duplán fizesd az antrét!» 
s az meg is tette. Látván, hogy a nagy közönség kivánatának nem 
lehet ellenszegülni, nem is ellenezte a játékelőadást. Roppant energiá
val működtünk, e véletlen s rögtönzött előadás még növelte játék- 
kedvünket. Taps és kihívások közt előadtuk «Charlotte kapitányt», 
a mi úgyannyira be volt tanulva, hogy súgó nélkül játszhattuk; s 
minthogy a publicum ily összevágó és gyorsmenetelű előadást még 
nem látott, tökéletes tetszést arattunk. Megnézte előadásunkat Hevesi 
is, ki látva a nagy lelkesedést, boszankodva elhagyni készült a 
színtermet, de a közönség nem eresztette, hanem azt mondta: «Csak 
maradjon director úr s tanulja meg ezektől, hogy kell játszani». 
En a monakói nemes komikus szerepét, nőm pedig a királynét adta.

Zom bor, május 9. A tegnapi diadal után Hevesiék alkudozni 
kezdtek és mi pártfogóink ajánlatára s a kellemetlenségek elkerü
lése végett adtunk is nekik útiköltségre azért, hogy elköltözzenek 
Zomborból.

Zombor, május 20. Ma nyitottuk meg bérletünket a «Falusi 
Egyszerűség »-gél, mely darab szintén oly tetszésben részesült, mint 
az «Ezred Leánya», amabban nőm, emebben pedig Cbiabaiué nagy 
tetszéssel adván a címszerepet. Közönségünk napról napra gyara
podik azóta, hogy a Horváth-kertben arénát építettünk.

Zombor, junius 30. Nem csakhogy mindenikünk regressirozta 
magát, de lefizettük esztergomi bukásunkból származott adósságain
kat is, sőt szellemileg is gyarapodtunk, minthogy a buzgó pártfogás 
mellett több új darabot is betanultunk, dacára annak, hogy majd
nem minden nap volt előadásunk s a közönség szíves vendégszeretete 
is sok időnket igénybe vette. Kivált a szerb kereskedők vendég
szeretete örökké emlékezetes leend előttem. Holnapután indulunk 
innen Siklósra.

Siklósról Kaposvárra julius 23. Siklóson igen roszul ment dol
gunk, dacára, hogy társulatunk fele Harkányban, másik fele Siklóson 
játszott, két heti itt tartózkodásunkra ráfizettünk. Miután igazgatónk
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lassúsága s habozása miatt Pécset elkapták előlünk, nemkülönben 
elkéstünk az Eszékre való pályázással is. Ma délután 4 órakor értünk 
Kaposvárra és itt találtuk Hetényi nehány órával előttünk ideérke
zett társaságát. Ez nem kis aggodalomba ejtett, mivel itt nem Hevesi 
gyenge társulatával, hanem a jóhírű győri színtársulattal állunk 
szemben. Abban van egyetlen reményünk, hogy Hetényi megsértette 
a somogyiakat s most csaknem egész Somogymegye haragszik rá.

Kaposvár, julius 21. Igazán ügyes nő ez a mi directornénk. 
Kieszközölte Siklósi főbírótól (dacára annak, hogy Hetényinek ő 
adott engedélyt) részünkre is az engedélyt, sőt az engedélyhez helyet 
keresni is elvitte magával a főbírót. No de szép asszony kedvéért a 
főbíró is szívesen otthagyja hivatalát, kivált ha csak a megyeház 
átellenébe kellett mennie, hol egy zsidónak deszkaraktára van. 
Kimondatott, hogy a födött raktárnak tartalma elszállítandó, oldalai 
befödendők, s hátsó részébe színpad állítandó. A szép* as zony így 
akarta, a főszolgabíró így parancsolta s a kereskedőnek engedelmes
kednie kellett. Ma kezdtük meg előadásainkat. Pártfogóink igen 
sokan vannak, különösen a lelkes Gaál Lojzi úgy szólván hajtja a 
közönséget. Hetényi még nem tartott előadást; hogy társaságát erő
sítse, elment Kanizsára Egriért és Szilágyiért.

Kaposvár, julius 29. Tegnap második előadásul «Micbán Család»- 
ját adtuk fényes kiállítással, a mi ismét megtette hatását. Ezután 
azon iparkodtunk, hogy kitudhassuk, miféle darabbal fogja előadását 
Hetényi megkezdeni, úgyhogy ha csak lehetséges, az nap mi is 
ugyanazon darabot adjuk, de megsejtették tervünket s a legnagyobb 
titokban tartották, sehogy se tudhattuk meg első előadásuk címét, sőt 
egész esti 9 óráig nem küldték színlapjaikat a nyomdába. De ott 
leskelődő színlaposztónk azt rögtön hírül adta, hogy Czakó új darab
ját, a «Kalmár és Tengerészet akarják adni, s mi e darabot még 
nem adtuk. Készültünk ugyan rá Siklóson, egy olvasópróbánk is 
volt belőle, a szerepek rég kézben vannak. Nosza rajta! Directorunk 
bátorít: «Tanuljatok fiúk az egész éjszaka, mutassátok meg. mit 
tudtok. Reggel jókor próbához fogunk, én magam súgom el a dara
bot, csakhogy mi is ugyanazon darabot adhassuk, a melylyel Hetényi 
előadásait kezdi». — Úgy is lett. Tanult mindenki egész éjjel; a 
nyomdában pedig meghagytuk, hogy a mint elkészíti Hetényi színlap
jait a «Kalmár és Tengerész»-ből, csak változtassa át a személyzetünkre 
és firmánkra, s reggelre készítse el ezt is. Úgy is le tt; reggel a két 
színlaposztó széthordta a «Kalmár és Tengerész »-bői az egyforma 
színlapokat. Erős két próbát tartottunk ma, s este a közönség nagy 
része hozzánk jött megnézni e kihíresztelt új darabot. Miután mi 
két előadásunk által megnyertük a közönséget, nálunk tömött ház 
volt elannyira, hogy színünk deszkaoldalát is ki kellett pusztítanunk, 
míg Hetényi színterme alig telt meg félig. A darab is nagyobb 
hatást nyert nálunk, mert bár nem volt oly jól betanulva mint

4Hazánk XI. kötet.
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náluk, de több igyekezettel és élénkséggel adtuk. Miután helyisé
günk kicsinynek bizonyult, Gíaál Lojzi s több pártfogó segítségével 
egy nagy színkört csináltattunk a sétatéren. Robotban hordják a 
polgárok a zöld galyakat s a megyeházi rabok vannak kirendelve a 
munkára, hogy holnapra készen legyünk.

Kaposvár, julius 30. Ma összes társaimmal összevesztem, ők 
ugyanis azt hívén, hogy Czindery főispán bevonulása alkalmából 
tartandó ilfuminatiók miatt ma este nem leszen jövedelmünk: nem 
akartak sem próbálni, sem játszani. Estig meggondolták magukat s 
előadtuk a «Földszint és Lebúj» című darabot, még pedig egy 
ugyanazon este kétszer egymásután. Kétszer azért, mivel a nézők 
közűi sok csak akkor jött, mikor már rövid előadásunk vége felé 
járt, de legvégéig jött-ment a közönség, és bizony előadhattuk volna 
harmadszor is. Előrántottunk volna valamely kis darabot, de sétáló 
színészeink nem néztek felénk sem, és nem volt kellékünk sem kéz
nél. Miután 300 frt körűi volt pénztári bevételünk, fényes elégtételt 
kaptam a délelőtti ócsárlásokért.

Kaposvár, julius 31. Ma kettőt játsztunk egy nap és szinte 
elvesztettük vele a kinyert pártfogást, mert hat órára lévén künn 
a színkörben a játék kezdete kihirdetve a ma installált főispán tisz
teletére, a közönség el lévén foglalva az ünnepélyességek és dinom- 
dánommal, csak hét óra után gyűltek be nehányan az arénába s 
így a bent való játékkal, melyet nyolckor kellett volna kezdeni, 
nagyon elkéstünk. A közönség előbb ott volt a színházban mint ni. 
Még pénzszedő sem volt; csak úgy fizetés nélkül ült be a közönség, 
vár/a, míg mi 9 óra után megérkeztünk az arénából s akkor nyakra- 
főre, félig felkészülve hozzáfogtunk a «Szökött katona» előadásához, 
minden kellék nélkül. Bizony ily roszul alig adtuk még a darabot. 
Hetényiék pedig ma jól neki készülten tartottak előadást a vendéglő 
termében. Bizony csorbát ejtettek hírnevünkön.

Kaposvár, augusztus 1. Hetényi aligha tudhatta meg tegnapi 
kudarcunkat, különben nem költözött volna el innen, a színpad
építési költséggel beérve. Mint vert had hagyták el Kaposvárt, mely 
jelenség épen nem leszen téli győri saisonjára kedvező. Most is töb
ben elhagyták Hetényit, ki nem épen kedvelt a színészek előtt. 
Egri, ki csak imént csatlakozott hozzá, elvált tőle, Finta pedig 
hozzánk csatlakozott és ma már fel is lépett zsúfolt ház előtt Don 
Caesarban.

Kaposvár, augusztus 8. Első előadásunktól számítva, ma volt 
az első szünnapunk s ezt szórakozásra szánva, kimentem Szőllősivel 
az «Aranyos csárdába». Este jó kedvvel hazatérvén, újságolja nőm, 
hogy a színházban előadást kelle rögtönözni és Szabó Mózsi játsza 
szerepemet, de kerestek is mindenfelé, mert ő azon szerepet sohasem 
tanulta, sem nem próbálta. A második felvonás derekán átvettem 
tőle a «Mézes hetek»-beli Kulikoff szerepét, selyemkedvvel lejátszót-
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tam a félszerepet. Midőn a közönség megtudta, hogy az «Aranyos 
■csárdából» jöttem, igen jól fogadott.

Kaposvár, augusztus 13. Elmúlván a beigtatási ünnepségek, 
közönségünk nagyon megfogyott, tehát leszámoltunk. Társaságunk 
forrong. Beliczay és Chiabaiék közt valóságos korteskedés folyik. 
Egyik részről Ardai és Beliczay traktálják, más részről Chiabai 
édesgeti a tagokat. Tegnap este Klára estélyét tartván Chiabainé, 
fényes vendégsereget gyűjtött össze maecenasokból s meghívta az 
egész színtársaságot is. Meg is jelentünk mindannyian, még a békét- 
lenek is, kivéve Ardait. Derült jó kedvünk támadt, hajnalig tartott 
a tánc, reggelig szólt a zene, s mind ennek vége az lett, hogy 
Ardai megválik a társaságtól, s a többi elégületlennek, köztük nőm 
fizetése is, felemeltetik. Egri (hallván a zavarodás hírét) bejött 
Marczaliból, de bizony üresen ballagott vissza. Elhatároztuk, hogy 
Kaposvárott maradunk lófuttatásig.

Kaposvár, augusztus 24. Gr. Batthyány Kázmér ma itt mulatott 
és elnöklete alatt védegyleti gyűlés volt a megyeházánál lelkesítő 
beszédekkel. Felolvasták Kossuth levelét, melyet a védegyleti társu
latokhoz irt, melyben lelkesíti a hazát s lelkesítésében annyira megy, 
hogy Széchenyit hazafiatlansággal gyanúsítja s a külföld utánzásával 
és pártolásával. Beszélt aztán még Madarász is, szokott enthusiasmu- 
sával, ki Széchenyi. Istvánt mint letűnő napot'- festi, s helyette a 
magyar égen gr. Batthyányi kívánja feltüntetni. A lelkesedés főleg 
a déli nagy lakomán érte tetőpontját, mely a mi színterünkben tar
tatott, a hol Chiabai személyesen meghívta a grófot esteli előadá
sunkra, melyet az ő tiszteletére tartottunk; miért is a gróf elösmeré 
sül 50 frtot küldött. Este zsúfolt színházunk volt s különösen elő
kelő közönség. Ünnepélyes kivilágításnál adtuk Yahot Imre «Véd- 
egylet»-ét. Alkalmi darabunk nagy tetszéssel találkozott.

Kaposvár, szeptember 2. Ma nemcsak hogy elkéstünk a lófutta
tás megnézése miatt a játék kezdetéről, de zenészeink el sem jöttek, 
és ennek következtében az «Ezred Leányát» ének nélkül voltunk 
kénytelenek adni — szégyenszemre.

Szigetvár, szeptember 3. Német színtársulatot találtunk itt a 
togado termében. Minthogy a társaság gyenge is volt, kevesen is 
voltak s mindehhez németek is a szegények, könnyű volt legyőzni 
őket jól felszerelt s tökéletesen egybetanult társulatunknak. A szegé
nyek csak a Zrínyi-ünnepélyt várták, hogy némi útiköltségre valót 
bevehessenek, de letiltattak a szolgabíró által, sőt színpadjokat is át 
kellett adniok előadásonként 10 frt bérért s mi játsztunk azon a 
Zrínyi-ünnepély alkalmából. íme a «Védegylet» mint hasznosítja 
magát a nemzeti művészet érdekében. Én szerencsétlen félrelépés 
folytán lábzúzódásban szenvedek nehány nap óta s nem hagyhatom 
cl a szobát, társaim azonban igen jól mulatnak, mert itt is, mint 
mindenütt Somogybán, a művészetnek sok jó pártfogója van. En

4,*
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csak annyiban osztozbatom pályatársaim dicsőségében, melylyel a 
közönség tetszését leróvja s azon áldomásokban, mit az ünnepélyek 
alatt élveztek, — hogy hallhatom széles jókedvű nótáikat, a vívóto
kat s a nemzetiségért való hangos lelkesültségiiket.

Zombor, szeptember 9—11. Lábbajom miatt a három napi uta
zás alatt ki nem mozdulhattam a kocsiból s Bezdánban az éjjel nem 
alhattunk, mivel az egész társaságnak egy szobába kellett szorulnia 
éjszakára, ép úgy mint az előző éjjel. Színpadunk már készül, de 
nem a városháza termében, mint reméltük, hanem régi helyünkön, 
így aztán nincsen sok reményünk zombori létünkhöz. Miután pedig 
mindannyian kedvetlenek vagyunk e miatt, kit mást kárhoz
tatunk, mint az igazgatót, ki már egy hónap óta hasztalan sürgette 
az idejövetelt.

V ali B él a .

AZ OLASZORSZÁGI MAGYAR LÉGIÓ TÖRTÉNETÉHEZ.

III.

Legközelebbi 'levelében örömmel jelentette Vetter, hogy Petti- 
nengo tábornoktól azt az örvendetes értesítést vette, hogy a már 
útban lévő fegyverszállítmányon kívül újabban még 15,000 gyalog
sági puska áll a magyarok rendelkezésére, és kéri ezekre nézve 
Kossuth utasításait. A válasz e/, volt :

London, I860, okt. (Érk. Turin okt. 28.)
Kedves altábornagy úr! Folyó hó 14 én kelt kellemes jelenté

sére (ma vettem) válaszolva, van szerencsém értesíteni, hogy a nekünk 
újabban kiutalványozott 15,000 puska el nem küldendő.

En az észak-keleti határt a kezdetre elegendőnek ellátva vélem 
azzal a készlettel, melyet Ön előbbi levelében részletezett. Immár 
gondoskodnunk kell azon országrészekről is, melyekre az Ön had
működési terét kiterjeszteni szándékozunk. Ezt az utólagos 15 ezeret 
(azzal együtt, mit én még kieszközölni remélek) erre a célra óhaj
tom szánni.

Kérem ezt nemzetünk nevében, mélyen érzett hálánk ismétlé
sével Pettinengo tábornok úrral azzal a kérelemmel tud túl adni, hogy 
igen szeretnők, — a mi különben fontos okoknál fogva tanácsosnak 
is látszik, — ha ezt a készletet mielőbb, lehetőleg azonnal Anconába 
küldve s az ottani várbeli fegyvertár külön raktárában, kellő fel
ügyelet mellett rendelkezésünkre lenni tudnók

Nehogy azonban félreértés fordulhasson elő, igen kérem égé-
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szén határozottan kijelenteni, hogy ezt a készletet Magyarországra, 
nem pedig eshetőleg Olaszországban szervezendő haderő részére szánt
nak tekintjük, és hogy biztosra veszszük, hogy mind az, mi Olasz
országban szerveztetik, a kormány által szereltetik és fegyverkezte- 
tik fel.

Magától értetik, hogy ezen utólagos készlet számára a szük
séges (háromszoros) munitiót kérnünk kell, — a mire ezennel külö
nösen figyelmeztetem.

Nem is kétlem, kedves altábornagy úr. hogy gyakorlati érzéke 
megfeledkezett volna annak szükségéről, hogy az elküldésre kért 
különböző fegyvernemek caliberjét feljegyezze. Kérem ebbeli jegy
zeteit nekem megküldeni, mivel tanácsosnak látszik, munitió iránt 
másutt is lehetőleg előzetesen gondoskodni. Erről azonban ne tessék 
odavaló barátainknak szólni.

Igyekezzék kérem Pettinengo tábornok és Benzi úrra való be
folyását felhasználni arra, hogy az újabb puskakészlet kiegészítéséül 
az Anconában lefoglalt raktárból egy vagy két tábori üteget is 
kaphassunk.

Mihelyt a mundurból elkészült valami, óhajtok egy teljes öltönyt 
megkapni. Mintául fog ez nekem szolgálni, mivel az egyöntetűség 
kívánatos. Pulszhj barátunk majd gondoskodik az elküldésről.

(innék a gyakorlati szabályzatra vonatkozó megjegyzése egé
szen helyes.

Gondom volt rá épen az (in által említett okokra való 
tekintettel az osztrák szabályzatot — habár nehány inkább pará
déra, mint háborúba alkalmas gyakorlatnak elhagyásával, de külön
ben mi a commandót és mozdulatokat illeti, — majdnem szó szerint 
fordíttattam le magyarra, — csupán csak azon változásokkal, me
lyeket a mi zászlóalj-beosztásunk (4 századra) s a kéttagú felállítás 
szükségessé tett.

Ezt a fordítást tavaly átadtam Szabó ezredesnek azzal a meg
hagyással, hogy azt szaktudós tisztek bizottsága által felülvizsgál
tassa s azután Genfben Pukynál kinyomassa. A kéziratot Pakynál 
véltem lenni; de ő azt írja, hogy nincsen nála. Klapka azt hiszi, 
hogy T urinban a legióbeli iratok közt van. Szíveskedjék tehát Iliász 
ezredes urat utasítani, hogy az iratokat nézze át és ha a kézirat 
előkerül, arra kérem Ont, hogy azt vizsgálja á t; tegye meg a szük
séges rövidítéseket s aztán küldje el Pukynak Genfbe (Rue Kleber 3.) 
nyomtatásul, a formátum megjelölésével. Ez sürgős!

Szíveskedjék a dob- és trombita-signálokat belátása szerint 
megváltoztatva — a szabályzathoz csatolni.

Nehány nap múlva megküldöm Önnek az osztrák lovassági 
szabályzatot, valamint a gyalogsági és lovassági gyakorlati szabályzat 
kivonatát. Ki fogja ezek fordítását eszközölni?

Csak Nápoly annexióját várom meg, s azután erélyesen fogom
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követelni, hogy egy idegenek légiójának szervezése az Ön parancs- 
noksága alatt haladéktalanul foganatba vétessék. Többet erről annak 
idején.

Kiváló tisztelettel és barátsággal
(Németből.) készségese:

Kossuth.

Alig hogy Vetter az első nagyobb fegyverkészletre utalványt 
vett, arról Klapkát is értesítette, megjegyezvén, hogy a szállítmány 
kísérőiül Zglinicki lengyel eredetű francia, ki Komáromban is szol
gált, valamint bizonyos Mattheides vannak rendeltetve, mely utóbbiban 
nincsen valami nagy bizalma; továbbá fogják azt kisérni ama két 
olasz tüzértiszt, kiket Türr nyert meg e célra. Klapka sietett a 
válaszszák

Genf. 1860. okt. 3-án.
Drága kedves barátom! Óhajtott közleményeidért fogadd szíves 

köszönetemet. — Ezzel tehát meg volna téve az első lépés, értem 
az első komoly lépés; mert a mi eddig történt, az csupán üres 
szó volt.

A Galatzra designált személyre nézve osztom aggályodat. — 
Matftheides) iránt soha sem éreztem különös bizalmat. Ügy látszik 
rátartó, arrogáns és fontoskodó, a legroszabb tulajdonságok, melyektől 
hasonló missióknál tartani lehet. A terrainum odalenn fölöttébb sikam
lós ; egyetlenegy téves lépés í’észünkről, s az egész história dara
bokra törik. — Ily körülmények közt képzelheted, mily nyugtalan
sággal tekintek minden intézkedést, mely előbb nem a legalaposabban 
meg lön fontolva és latolva.

Hogy egészen biztosan legyek, még ma írok Lajosnak, őt Lacival 
egyetértve felkérendő, hogy Zglinickinek a fejedelemségekbe való kül
detésébe beleegyezzék, hogy az ott minden lehető félreértésnek elejét 
vegye. Zglinicki ott vasúti ügyekben mint francia sokkal szabadab
ban és feszélytelenebben léphet fel, mint bármely magyar ember. 
Ő igen ügyes, megbízható, erélyes, komoly jellem s ennélfogva 
később Dunyovnak igen hasznosan járhat kezére.

Dunyov panaszkodik előttem, hogy Nápolyban a magyarok közt 
már beszélnek az ő missiójáról. Ez igen szomorú, és csak Mat(theides) 
lehetett az, a ki a dolgot harmadiknak elmondta.

Nagy hálával vagyunk irántad azon buzgalom- s odaadásért, 
melylyel Turinban katonai érdekeinket előmozdítod. — Bárha mind
nyájunk együttes s ez egyszer igazán testvéries közreműködése óhaj
tott célunkhoz vezetne, és ne ismét — századszor — keserű esalat- 
kozással jutalmazna!

Igen örvendek, hogy nem mentem Nápolyba. Ott nincsen szá
munkra tér. Mily miseria a Volturnonál folyt operatióknál ! Mit 
gondolsz, ha mi három hónapig rendelkezhettünk volna azon resour-
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ceokról, melyek fölött Garibaldi rendelkezett, — nem voltunk volna-e 
képesek valamivel több erőt talpra állítani? Mindazáltal szívemből 
óhajtom, hogy Garibaldi szép és valóban antik nevét megőrizze, a 
mit nézetem szerint legjobban úgy tehet meg, ha azt a hatalmat, 
melyet a sors csodálatos fordulata ráruházott, mielőbb Cavour és 
Victor Emanuel ügyesebb és biztosabb kezeibe leteszi. — Csak ha 
ígv cselekszik, felelt meg missiójának. Más különben szerencsés ka
landorrá sülyed.

U. í. ^
A két olasz tüzér egyikének — gépész alakjában — okvet

lenül kisérnie kellene a küldeményt; óhajtanám azonban, hogy a 
Nápolyba ment magyar tüzér-tiszt ugyanazon célra alkalmaztassék. 
Pulszky küldte őt a bizottság megbízásából Turinba. Nevét elfelej
tettem.

Csak óvatosságot! írtam Lajosnak, hogy már senkit sem küldjön 
a fejedelemségekbe. Légy szíves ezt Pulszkynak is megmondani.

(Németből.)

Pár nappal ezen levél írása után Klapka felkerekedett s mielőtt 
keleti missiójához látna, Londonba ment, a teendők iránt Kossutthal 
értekezni; megbeszélték egyúttal az egész hadműködés vezéreszméit, 
minek megtörténtével Klapka kelet felé indult s útközben Vetterrel 
is értekezett ez ügyben; a fődologban egyetértettek, csak mellékes 
részletek iránt merültek fel vélemény eltérések. «Az öreg úr — 
úgy mond Klapka — még sokat tart a régi formákra és rendsze
rekre.» (Kossuth III. 225.)

November havában Vettert, ki a terveket ígérete szerint elké
szítette volt, — Londonba idézte Kossuth s a hazai forradalmi párt 
egyik küldöttével, kitől az otthoni szervezkedések és előkészületek 
iránt felvilágosítást nyertek, — a hadművelési terveket végleg 
megállapították.

Ez alatt Klapka folytatta útját Nápolyon át, hogy az itt lévő 
magyarokkal személyesen is érintkezzék, őket üdvözölje eddigi maga
tartásukért és buzdítsa a jövőre nézve. Ámde nem úgy találta Őket 
mint remélte volt.

A magyar légió addig míg a harc folyt, míg volt ki ellen 
csatázni, példásan viselte magát. Kossuth az ő Irataiban fényes lapot 
szentel neki, a melynek nyomán röviden elmondjuk a légió viselt 
dolgait; a továbbiak könnyebb megérthetése kedvéért.

Nem egészen 400 főből állott a csapat, melynek gyalogságát 
Moyyoródy alezredes, huszárságát pedig Scheiter őrnagy vezényelte. 
A szeptember 15-től október 1-ig vívott csatákban oly annyira ki
tűntek, hogy Garibaldi egyik napiparancsában elismeréssel kiemelte 
hogy rettenthetlen hősiességének nem csekély része volt a győze 
lemben. «Mi ezeknek a vitéz magyaroknak nemcsak hálával tar'
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tozunk ; nekünk kötelességünk, az ő ügyöket saját ügyünkké tenni. 
S meg is teszszük!»

Bőven is folyt a magyar vér. Tüköry Paterno ostrománál sebe
sült meg halálosan s a capuai csatában csak Mogyoródy seregének 
(150— 160 íő) volt nyolc halottja (köztük két tiszt) és 36 sebesültje.

Ámde ki is vívták a győzelmet. Miként döntötték el a csatát, 
elmondja nekünk Szűcs Iván szentgotthárdi ügyvéd, a légió vezér
kari főnőké s olasz 
kép adja elő:

1860. október 1-én a királyiak erős kirohanást tevén, Capuából 
nagy erővel S. Angelo és Santa Mariára vetették magukat s ugyan
akkor Maddaloni felé erős hadoszlopot toltak előre. Türr, mint a 
főtartalék parancsnoka, a jelzett hadmozgások alatt Casertában időzött, 
várva a rendeletet, mely őt arra a helyre parancsolja, hol dönt* leg 
kell fellépnie. Délután fél kettőkor veszi a parancsot Garibalditól, 
hogy az egész tartalékkal Santa Maria felé vonuljon, hol okvetlen 
győzelemnek és pedig döntő győzelemnek kell vivatnia. A feladat 
vo lt: visszavetni az ellent Capuába s azzal visszaállítani Santa 
Maria és S. Angelo közt a közlekedést. Türr az Éber-dandár felével 
a capua-i kapuhoz nyomult, ugyané pillanatban tértek oda vissza a 
magyar huszárok, kik az Éber-dandár másik felébe beosztva, a 
capua-i kaput (S. Angeloban) az ellenségtől egy elszánt rohammal 
megtisztították s az ellent Capua felé visszaszorították. A magyar 
gyalogság De Giorgis dandárának jobb szárnyát képezvén, a S. 
Angelóból Capuába vezető országúton rohant előre s metgisztítóttá 
azt tökéletesen az ellenségtől. Itt vezérelt Mogyoródy s vezetése alatt 
a magyar légió volt az, mely a többi csapatoknak példát adott, 
miként kell honvéd mód szerint szuronyszegezve győzni az ágyúk 
ellen is. lükkor volt az, mikor Garibaldi a legnagyobb dicséretekkel 
halmozta el a magyar légiót és az Éber-féle dandár félét ennél 
voltak a magyar huszárok — kik az ő szemei előtt vetették vissza 
szuronyszegezve az ellenséget s hajtották maguk, előtt egész Capuáig. 
Igaz, hogy a magyar légiónak egy harmada harcképtelenné lett, 
de a csatát mégis az döntötte el, a győzelmet az vívta ki Úgy 
Mogyoródyt, ki a magyar gyalogságot vezette, mint Scheitert, ki a 
magyar huszároknak volt parancsnokuk, az olasz kormány az 
október 1-éi csatában tanúsított rendíthetleu bátorságukért a savoyai 
katonakereszttel díszítette fel. —

A montemilettói csata után pedig 17 érdemkeresztet és vitéz- 
ségi érmet osztott Garibaldi a magyaroknak.

Garibaldi más alkalommal is adott kifejezést elismerésének. így 
midőn okt. 31-én két magyar zászlót szenteltetett fel a legio számára, 
azokat Nápoly legszebb terén e szavakkal nyújtotta á t : «A hálás 
Olaszország nevében adom át nektek e zászlókat, jutalmul a vérért, 
melyet ti, nagylelkűek, Olaszország megváltásáért ontottatQk. E zász^

lovassági őrnagy, ki a csata lefolyását következő-
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lók folytatni fogják szokástokat, mindig győzelemre fognak vezetni. 
Olaszország függetlensége szoros kapcsolatban áll Magyarország 
függetlenségével, szabadsága szabadságával. Éljen Magyarország!»

E légiót tekintette a M. N. Igazgatóság a leendő magyar had
sereg magvának. De Garibaldi hadseregében volt még egyéb idegen 
elem is : angolok (456). franciák, svájciak, németek s egy csapat 
vegyes nemzetiségű vadász. Mindezekből a M. N. Igazgatóság, I 'éttér 
parancsnoksága alatt egy idegenek légióját tervezte alakítani, melynek 
a magyar dandár egyik alkatrészét képezte volna.

E tervet Farmi, az új nápolyi királyi helytartó melegen pártolta, 
de Napoleon határozottan tiltakozott ellene, és csak a magyar légió 
fenmaradásába egyezett bHe.

A császár e tiltakozását Cavour gróf adta Vedernek tudtára, 
midőn ez Kossuthnak fentebb említett fontos levelét kézbesítette, 
(nov. 27.) de hozzátette, hogy a magyarok — háború esetén — 
számíthatnak az olasz szövetségre s azzal végezte, hogy igyekezzenek 
a francia császárral jó viszonyban maradni s óvakodjanak a lengye
lektől, nehogy a cárt elkedvetlenítsék.

Ugyanezeket mondotta Cavour gróf Pulszkynak is, megjegyezvén, 
azonban, hogy a magyar légió szaporításáról gondoskodott s e célra 
a szökevények is Nápolyba fognak küldetni. Az Adria partjához 
nem lehet küldeni a legot; ez szemet szúrna. A szükség beálltával 
úgyis gyorsan ott lehetnek.

A hactérer. oly hős csapatot, melyre oly nagy missió nézett, 
nehány heti béke nagyon megviselte. A tétlenség minden bajnak 
kútfeje. A harcias szellem, míg ellenséggel szemben állt, annak ment; 
mióta az nem volt, önmagát emészté. Sok volt a -iszt, kevés vagy 
semmi a fogl lkozásuk; mindegyik a legokosabb, a legvitézebb volt, 
— egymásnak fordultak, egymást kisebbítették : a viszály felütötte 
hydra lej ét.

így találta és ecsetelte őket Klapka, Hogy a nyugtalan 
elemek tápot és foglalkozást nyerjenek, célszerűnek vélte Klapka, 
a sokaknál hiányos katonai nevelést rendszeres felolvasásokkal és 
gyakorlatokkal pótolni. S minthogy erre Gál Sándor «tábornok» 
ajánlkozott, ezt különös figyelmébe ajánlotta Vedernek, ki a parancs
nokságot legközelebb átveendő volt.

Hivatalos levélben tévé ezt, a mely ím itt következik :

Nápoly. 1860. nov. 18.
Vetter-Doggenfeld altábornagy úrnak.
A helybeli katonatiszti telepben tapasztalt viszonyok némi 

módosításokat tesznek szükségessé, a melyek közűi a legfontosabbat 
ezennel bátorkodom szíves figyelmébe ajánlani. A tisztek foglalkoz
tatását s oktatását értem. — Gál tábornok, ki a közelebbi hóna
pokat Nápolyban töltendi, kész e feladatnak megfelelni. Hetenkint
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néhányszor felolvasásokat tarthatna a tábori szolgálatról, a szolgálati 
és gyakorlati szabályzatról, úgy a telepben, mint a légiónál. — Ha 
altábornagy úr, a miben nem kételkedem — hajlandó Gál ajánlatát 
elfogadni, akkor kérem, az ő állása iránt a közelebbit vele szemé
lyesen rendbe hozni. — Egyébiránt szándékozik Gál a télen nehány 
művet is magyarra lefordítani és kinyomatni.

Hazaíiúi üdvözlettel s igaz nagyrabecsüléssel
(Németből.) Klapka

igazgatósági tag.

Klapka jelentése fölött méltán megütközött Kossuth és nyomban 
felkérte Vettert, hogy a legióbeli viszályok megszüntetése céljából, 
azonnal Nápolyba siessen s a parancsnokságot vegye át.

íme levele :
London, 1850. nov. 24. (Erk. Turin 1860. nov. 29.)

Kedves altábornagy úr! Klapka tábornok Nápolyból nov. 17-én 
a következőket írja nekem :

«Az idevaló viszonyok ecsetelésével meg akarom (ónt kímélni. 
A magyarokról csak annyit, hogy örökös civakodásban élnek, — 
hogy a demoralisatio köztük a legmagasabb fokot elérte, és hogy 
elkerülhetetlenül szükséges, hogy Vetter azonnal idejöjjön s ennek a 
szerencsétlen seregnek főfelügyeletét átvegye. Türr tanácsom s aka
ratom ellenére Telekit nevezte ki a magyar légió képviselőjéül és 
közbenjárójául s kormánynál. Vetternek mielőbbi jelenléte azáltal még 
annál szükségesebbé válik.»

Klapkának ez a közleménye csak megerősíti óhajtásomat, önt 
mielőbb Nápolyban tudni.

Ugyan szíveskedjék Türrt megkérdezni, hogyan juthatott arra 
a gondolatra, a legio érdekeinek képviseletét Teleki Sándorra 
bízni? — — —

Ily situatiók nem tűrhetők. Szigorú, de igazságos disciplina 
szükséges, a mint azt Ón ép oly féi’fiasan mint erőteljesen gyako
rolni tudja.

Ennélfogva igen kérem: menjen mielőbb Nápolyba.
— Farinihez újabb levelet csatolok pótlékul.
Mihelyt tájékozta magát, tudni fogja mit követelhet Ön a 

kormánytól. Egyelőre a következő pontokat tartom fontosaknak :
1. hogy minden, Nápolyban lévő idegen seregek (svájciak, 

magyarok, németek és lehetőleg angolok is) az Ön főparancsnoksága 
alatt idegenek légiójává egyesíthessenek. (Nem tudom, miért idézte 
Türr Turinba Sréter ezredest ? Óhajtóm is, hogy ne történjék lépés, 
mely fölött ezen derék és érdemes, hazájához oly hű tisztnek oka 
lenne a panaszra. Ha ön az idegenek légiója fölötti főparancsnok
ságot viszi, Sréter ezredesnek eleinte vagy mint a magyar osztály 
vagy mint a lovasság főfelügyelője megfelelő hatáskör fog jutni.)
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2. hogy a mint az magától értetendő — Önre, mint főpa
rancsnokra ruháztassék minden ez állással járó jog és hatalom ; mert 
különben a fegyelmet fenn nem lehet tartani.

3. hogy biztosíttassék nekünk az a jog, és utalványoztassanak 
pénzbeli eszközök arra nézve, hogy a magyar légiót a legliaszno- 
sabban alkalmazhassuk.

4. jelöltessék ki alkalmas terület az adriai tenger partján, de 
még nápolyi területen, a hol az idegenek légiója conrentrálódnék. 
Ostensibilis ü rügy : «a keleti Abruzzokban a rend és csend fen- 
tartása.»

5. Támogatás fegyverekkel és ágyúkkal a további szervez
kedésre.

Célszerű lesz, mindezekről elutazása előtt Cavour gróffal be
szélni. De ezt fogadtatása szerint fogja legjobban megítélhetni. Azt 
hiszem, tanácsos lenne, előbb Farmival megegyezni; ő aztán tegye 
lépéseit Turinban.

Reményiem, Ön a történendők iránt au courent fog engem 
tartani s erre igen kérem is.

Szíves nagyrabecsülésem biztosításával vagyok
készségese: 
Kossuth.

U. I.
Azt hiszem, mégis jobb lesz ha most nem írok Farmihoz har

madik levelet is, — inkább majd odavaló megérkezése után. — 
Az a levél, mely az Ön kezei közt van, elegendő az initiativára.

(Németből.)

Vetter sietett a felszólításnak megfelelni és november vége 
felé Nápolyban termett s a légió gyeplőit vasmarékkal megragadta. 
Miként látta ő annak állapotát, miként ítélte meg ő az ottani viszo
nyokat, arról nincsen tudomásunk. Csak azt tudjuk, hogy a légió 
némely tagjainak az eddigi szabados élet után az a fegyelem, me
lyet Vetter meghonosítani igyekezett, sehogysem volt Ínyére.

A légió pedig számban folyton gyarapodott úgy szökevények 
mint menekültek által, kik minden oldalról jöttek és küldettek. Ér
dekes szökevényt küldött Bethlen Gergely ezredes a következő 
levéllel:

Sarigliano. 1860. der. 6. (Érk. Nápoly dec. 16.)
Kölönösen tisztelt tábornok ú r !
Levelem átaladója Kovács százados, ki most jött által az osz

trákoktól, erről tudom, hogy hallott már tábornok úr, de mégis kö
telességemnek tartom a következendőket megmondani. Ez a derék 
honfi nem úgy tekinthető, mint egy egyszerű általjövő, — ő hazafi 
éreztek által vezettetett s még tavaly akart már lépéseket tenni : én 
tavaly már találkoztam vele Mantua közelében, de a Villa francai

5y
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dolog közbejött, és természetesen minden félbe szakadott, de mind a 
mellett mindig közlekedésben voltunk. Erről a közlekedésről tudott 
a király, Kossuth, Klapka, Pulszky és én azoknak rendelete szerint 
küldettem neki tudósításaimat, melyek szerint neki meghalasztani 
kellett volna által jövetelét, de úgy látszik, hogy elárulták és előbb 
el kellett neki jönni. Mind ezekről, ő, tudom, körülményesen szóval 
fogja tudósítani a tábornok urat. Én csak arra kérem, hogy fogadja 
előre is úgy mint régi barátomat; előre mondom, mert tudom, 
hogyha megismeri tábornok úr, nem lesz szükség semmi névvel ne
vezendő recommendatióra: én azt hiszem, hogy tábornok úr egy kin
cset kapott ebben a derék tisztben a lova ságra nézve,1 mert tá 
bornok úrnak csak parancsolnia kell, és meglehet győződve az iránt, 
hogy mindent a legjobban, a logpontosabban teljesít, s ennélfogva 
a lovasság ügyében egészen nyugodt lehetne.

Igen szívesen kérném is, hogy őt törzstisztté ajánlani vagy 
kinevezni szíveskedjék; de nem tudóin, mennyiben lehetséges ez. 
Minden esetre kérem tábornok urat, tekintettel lenni arra, hogy 10 
év óta tiszt, még pedig kiváló tiszt, és hogy . az osztrák hadsereg- 
egyik legkitűnőbb lovasa volt, — s az sokat mond Ezredbeli le
génysége igen-igen szerette, és ha háborúra szállunk, ügyünknek ő 
ki mérhetetlen hasznot fog tenni. Egyébiránt nemsokára mégis < .éri 
őt a tábornok úr, hiszem, meg tog győződni,2 hogy mindenben iga
zam volt, mit róla mondottam stb.

De az osztrákok nem akarták Kovács kapitányt oly könnyű 
szerrel szélnek ereszteni. Szerették volna karmaik közé keríteni. 
Cselhez folyamodtak tehát, s azt állítván, hogy a kapitány után 
némi pénztári hiány mutatkozott, követelték mint közönséges bű
nösnek kiszolgáltatását, mire őt Vetter útján Pulszky jó eleve figyel - 
meztetett e sorok által :

Turin, 1860. dec. 22. (Érk. Nápoly dec 29)
Kedves barátom! Tegnap hivatott engem Borromeo gróf és 

közölte velem, hogy a mantuai parancsnokságtól requisitio érkezett, 
a mely Kovács Endre kapitánynak 1200 frt pénztárbeli lopás miatti 
kiszolgáltatását követeli. Borromeo gróf azon okból közli ezt velem, 
hogy — mivel a piemonti szerződések értelmében közönséges bűnö
söket tartoznak Ausztriának kiszolgáltatni, — azt Kovácsnak tudtára 
adjam, hogy eltávozhassák. Holnap meg fogom tudni a dolog rész
leteit: de azonnal írok, hogy a kapitánynak mondhassad, minő ve
szedelemben forog. Erős meggyőződésem, hogy ez afféle osztrák fo
gás, — mivel a kapitány derék jellemét ismerem.

A 30 huszárról mitsem tudnak a ministeriumban.
(Németből.) Barátod:

Palszky F.
4 I tt németül folytatja a magyarul kezdetit és végzett levelet.
2 Eddig német.
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Pulszky érdeklődött, Kovács iránt, kit személyesen ismert s a 
következő levélkében saját részéről is ajánlott Vetter ügyeimébe, 
még egy újabb jövevényt is jelezvén egyúttal:

Turin, 1860. dec. 10. (Erk. Nápoly déc. 16.)
Kedves barátom ! Tegnap este vettem leveleidet s az egyiket 

azonnal Londonba küldtem.
Minthogy folyvást érkeznek menekülők Magyarországból, abban 

állapodtunk meg Minghetti ministerrel, hogy valahol Nápoly mel
lett, talán ugyanazon helyen, a hol a tiszti telep van, a magyar 
emigránsok részére is állíttassák depot A napokban fog egy oda 
érkezni, bizonyos Viola úr, ki katonai nevelésben részesült s osztrák 
tiszt volt. Ha alkalmazhatod, annál jobb.

Jelen levelem hozója Kovács kapitány a Haller-huszároktól, a 
ki már az utóbbi háborúban is jó szolgálatokat tett az alliirtoknak 
és most Halászy nevű őrmesterével átjött hozzánk ; jeles tiszt, a kit 
ügyelmedbe ajánlok.

Az emigráns-depőts ügyében tán még a napokban fogok Pari
mnak írni.

(Németből.) Híved:
Pulszky F.

Türrmk is volt alkalma egyik-másik magyar szökevényt kisérő 
levéllel ellátni. Ilyen a következő, melyben egyúttal egy tiszti segély
alap eszméjét megpendíti, a melynek azonban — ha jól tudjuk — 
nem volt foganatja.

Genna, 1860. dec. 8. (Érk. Nápoly dec. 16.)
Kedves barátom ! Ezennel átküldőm Kauzer és Mátyus tüzér

hadnagyokat. Ezeket az urakat be lehetne osztani azon ágyú- 
telephez, mely a magyar légiónál van. Most még Kovács kapitány 
jön. Célszerű lenne, hogy ne legyünk kénytelenek minden pillanat
ban a kormányhoz tiszti állomásokért folyamodni, ha minden tiszt 
havonkint néhány frankot bennhagyna s ebből az alapból lehetne 
aztán ellátni azokat a tiszteket, kik Magyarországból vagy más
honnan érkeznek.

Szíves üdvözlettel Türr.
(Németből.)

A légió hőstetteiről rebesgettek széles Magyarországon s édes 
örömmel fogadtak arról szóló minden hírt és — álhírt, minők főleg 
külföldi lapok nyomán, olykor-olykor még a lapokban is megjelen
tek. Egyik ily kacsa már azt is akarta tudni, hogy a légió Francia- 
országból 5 millió frankot kapott volna. Íme a kacsa :

«Trieszti lapnak írják Nápolyból: Sajátságos események elő
jelének tekintik, hogy Vetter tábornok, ki eddig csak magyarokat 
és ausztriaiakat vett fel légiójába, most már franciákat is befogad.
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Nehány olasznak, kik hadtestébe akartak állani, közelebbről így nyi
latkozott: «Várjanak még nehány napig, akkor majd fölvehetem 
önöket. Előbb hadd legyen egy kis lőpor-szag. Ha megtörténik az, 
a mit most várunk, akkor nem leszek kénytelen a nemzetiségek 
között oly óvatosan válogatni». Napóleon herceg a magyar légiónak 
5 millió frankot küldött».

Ezt nem lehetett szó nélkül hagyni, és Vetter iziben be is kül
dötte a következő ellen-nyilatkozatot:

«Ä mit trieszti lapoknak írnak, hogy t. i. Vetter altbn., a ma
gyar segédhadsereg főparancsnoka már franciákat is bevesz sere
gébe, és hogy nehány olasznak azt mondta volna, hogy várjanak, 
míg egy kis lőpor-szag lesz, hogy azután nem fog olyan nagyon a 
nemzetiségek közt válogatni: az tökéletesen alaptalan. — Nyilvános 
visszaélés a közönség bizodalmával pedig azon állítás, hogy Napo
leon herceg 5 millió frankot, vagy akármilyen pénzösszeget küldött 
volna a magyar seregnek».

Mihelyt Kossuth bizonyos volt az iránt, hogy nem lesz idegen 
légió, a magyar csapat fölötti rendelkezést ismét a M. N. Igazgató
sághoz ragadta s ennélfogva a szokásos kimutatások beküldését, a 
kinevezendő tisztek előleges felterjesztését stb. követelte Pulszky 
útján, ki Kossuth ebbeli rendeletét Vetterrel e néhány sornyi kísé
rettel közölte :

Via Burdin San Salva, Turin 12. dec. 1860. (Érk. Nápoly dec. 15.)
Kedves barátom! Az imént vettem a kormányzónak követkéz ő 

instructióját:
írjál Vetter altábornagy úrnak, hogy jelentését nyugtalanul 

várom. (Most meg lesz nyugtatva, mert leveledet harmad napja 
megküldtem neki.) Ha idegen légió nem lesz, s így ő nem lesz 
főparancsnok, utasítsa Srétert, hogy a Magyar Nemzeti Igazgatóság, 
úgy a mint tavaly, átveszi a legióvali rendelkezést, s azért adjon 
jelentést úgy a standról, lisztek névlajstromával, mint a kormány 
irányábani állásukról; napi obtingentiáról stb. Tisztek (mint tavaly is) 
csak a mi helybenhagyásunkkal lesznek a parancsnokság által a 
hadíigyministeriumuak proponálaudók. — Egyenes kinevezések elő
leges helybenhagyásunk s a kormány jóváhagyása nélkül nem tör
ténhetnek. Ez így van kicsinálva a kormánynyal.

Őszinte barátod : 
Pulszky F.

Ugyancsak Pulszkytól veszi Vetter annak hírét, hogy Klapka 
missiója nem sikerült és hogy már közelébb vissza fog térni.

Turin. 1860. dec. 19. (Érk. Nápoly dec. 23.)
Kedves barátom ! Utóbbi leveledet hozzám, a mely sok olyat 

tartalmaz, mi a kormányzót is érdekel, azonnal Londonba küldtem.
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Kl(apka) alighanem hamar érkezik Nápolyba; sok akadályai és kel
lemetlenségei voltak; a részleteket azonban nem bízhatom a papirra 
s a postára. Annyit bizonyára magad is combináltál, hogy az utóbbi 
események által a Duna mentén operátióink terve módosul. Ez azon
ban titok marad.

Mogyoródi) megérkezett itt és holnap utazik tovább Londonba. 
Kiss holnap tér vissza Nápolyba.

A hírek Magyarországból fölöttébb előnyösek; Bécsben fejet
lenek, — Magyarországon pedig de facto mindent visszahelyeznek 
az 1848-iki lábra.

Isten veled ! Hu barátod :
Feri.

U. I. E percben veszem 16-án kelt leveledet, melynek kivo
natát Londonba küldöm. Azokról a huszárokról, kik a Minción 
átjöttek, épenséggel nem tudhatok meg semmit. A ministerium meg
ígérte nekem, hogy minden magyar szökevényt azonnal Nápolyba 
küld, meg is teszi-e, azt persze nem tudom. A légió ügyében Lolnap 
vagy a napokban fogok a gróffal beszélni és meglátom, nem eszkö
zölhetjük-e ki, hogy egy gyalog-dandár s egy huszár-ezred cadrejeit 
szervezzük. Ez nagv segítségünkre lenne, mivel akkor a tisztek túl- 
száma jövendőbeli szolgálatra alkalmaztathatnék.

(Németből.)
Egy másik nagy csapásról is Pulszky értesíti először Vettert; 

t. i. gróf Teleki László elfogatásáról és meghunyászkodásáról. Mindkét 
ügynek deprimáló s az emigratió tekintélyét, sőt hitelét aláásó hatását 
Kossuth oly bőven ecseteli Irataiban, hogy mi itt csak annyiban 
veszünk tudomást róluk, a mennyiben az előttünk fekvő iratok rájuk 
is kiterjeszkednek.
' Karácsony előtt ugyanis Pulszky egy újabb — szemében gya
nús — jövevényről (kit azonban Gyra Ferenc útján Türr a leg
melegebben ajánlott Vetter figyelmébe) tevén említést, megörvendez
teti Vettert azzal, hogy Nógrádban többeket, őt is megtisztelték, de 
egyúttal megerősíti azt, a mivel a lapok telve voltak, t. i. Teleki 
esetét. Levele így hangzik :

Tutin, 1860. des. 22. (Érk. Népoly jan. 26.)
Kedves barátom! Az imént vettem hivatalos jelentéseidet, me

lyeket a mai postával Londonba küldök. írjál jövőre is Tanárky 
Gyula címére; ez kényelmesebb, mint a Nagy Lilla címe, mivel aján
lott levelekért mindig személyesen kell a postára menni.

A bécsi lapokból értesülök, hogy Nógrádmegyében Klapkát, 
Téged, Kmettyt, Türrt, a kormányzót, engem, Horváthot és sok másokat 
a választmányba választottak. Jó lenne talán, ha pár sornyi hálát 
intéznél a megyéhez.
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F. hó 17-én kelt leveled oly fontos, hogy eredetiben küldtem 
meg a kormányzónak. A Wanderert már nem kapom, de idó'nkint 
más lapokat, melyeket neked mindig meg fogok küldeni.

Bizonyos Szedlák Mátyás megy most Nápolyba. Nem bízom 
benne. 1851-ben New-Yorkban volt s a lapokban a kormányzó ellen 
írt, mi végett verést kapott az emigránsoktól és amnestiát Ausz
triától. Most saját költségén utazik Nápolyba ; ez igen gyanús.

Azt hallom, hogy a légiót Nolából Urbinóba akarják áthelyezni, 
de még nem határoztak ez ügyben.

Klapka igen panaszos leveleket ír; aligha nemsokára Nápolyba 
érkezik.

Teleki tehát csakugyan megígérte to be a good boy, egyelőre 
politikával nem foglalkozni és külföldi barátaival semmi összekötte
tést folytatni. Pesten igen hidegen fogadták.

Isten veled!
(Németből.) B a r á t o d :

Pulszky.

Egy időben a konstantinápolyi ügyvivő, gróf Karacsay Sándor 
is indított útnak három egyént, egyszersmind megemlítvén a fegyver- 
szállítás balsikerét, Klapka ottlétét és Gálnak separatistikus tizeiméit. 
Vetternek ugyanis ezeket írja :

Konstantinápoly, I860, dec. 25. (Érk. Nápoly jan. 8.)
Mélyen tisztelt altábornagy ú r ! Örömmel értesültem arról, 

hogy ön Nápolyban van s ügyeink vezetését kezébe vette. Biztató 
látni, hogy a dolog legalább egy ponton helyes kezekbe került. Mert 
fájdalom, ügyvivőink választása nem mondható szerencsésnek.

Ön bizonyára nem veszi rósz néven, ha véleményemet kifeje
zem az iránt, hogy —- a mennyire ügyünk előhaladt, fölöttébb szük
séges, cadres felállításáról gondoskodni. — Csekély pénzerőnkre való 
tekintettel már huzamosb idő óta igyekszem a hazából való mene
külést meggátolni. Azok pedig, a kik már egyszer ide érkeznek, 
sem itt nem maradhatnak, sem vissza nem térhetnek s azt hiszem, 
érdekünk ellen lenne, őket fel nem karolni.

Ily esetben vagyok jelenleg is három férfival, kikről gondos
kodni kell. Eszközöket nyújtok nekik arra, hogy Nápolyba utazhas
sanak és kérem önt altábornagy úr, róluk ott gondoskodni s őket 
elhelyezni. Komoly férfiak ők, kik nevetséges igényeket nem támasz
tanak. hanem készek mindenbe belenyugodni, csakhogy a hazának 
szolgálhassanak ; kettő közűlök, Palóczi őrnagy és Dobjeczki* nem
zeti hadseregünk veteránjai s Ön, altábornagy úr, bizonyára legille
tékesebb, érdemeik és használhatóságuk fölött Ítélni. A harmadik.*

* Nem érkezett meg Vetter.
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vén táblabiró, kit régtől fogva otthonról ismerek, és habár nem bil
is azon fok ismereteivel, a melyet elfoglalt, úgy elég eszes arra, hogy 
igényeket nem emel, és készségénél fogva bizonyára jó hasznát is 
lehot venni.

Altábornagy úr legjobban tudja, mily szegény a mi hazai ka
tonai elemünk tudományosan képzett pattantyúsokban ; bátorkodom 
tehát önnek egy tisztet ajánlani, a ki itt a török hadseregben több 
évig mint pattantyús oktató szolgált s a kit személyesen ismerek. 
Ez Reimer százados, volt porosz tiszt. Felkért, adnék önhöz ajánló 
levelet, a melylyel be fogja magát mutatni.

Ügyeink állapota itt a keleten mig mindig igen ferde; fegy
vereinknek a Duna torkolatánál való lefoglalásának kérdése szerencsé
sen meg van ugyan oldva : a három hajó ugyanis érintetlenül vissza
térhet a Középtengerbe s a küldemény más mezbe burkoltan, bizo- 
nvára ismét expediálható lessz ; de a bökkenő itt van az oláh feje
delemségekben. Kuza herceg comprommittált bennünket és nagyon 
tartok attól, hogy ő rá nem építhetünk, sőt hogy a döntő percben 
el fog árulni bennünket.

Klapka csak 24 óráig tartózkodott i t t ; innen Galatzra s onnan 
Jászvárosba ment, hogy a fejedelemmel beszéljen : mind eddig még 
nem vettünk tőle hírt. Fog-e valamire menni és mire, azt a jó 
isten tudja. N. N* már 8 napja hogy itt van; ő igen erélyes és 
tiszta eszű férfi. Ha a többi államférfi úr, kik sorsunk fölött ren
delkeznek, is ilyenek volnának, a jövendő iránt meglehetnénk nyug
tatva. Item, úgy látszik, kivételt képez.

Ha olyasmi előfordulna, hogy Ön altábornagy úr szolgálataimat 
igénybe akarná venni, akkor küldje levelét kettős boríték alatt az 
idevaló szardíniái követséghez; jó lenne azonban, ha lehetséges, hogy 
a levél az odavaló hatóság leveleivel jönne a helybeli követséghez.

Szükségesnek tartom Önt még arra a körülményre figyelmez
tetni, hogy honfitársaink némelyike — az igazgató-bizottságokon 
kívül — saját szakállára csinál politikát. Fölöttébb szükségesnek 
látom, hogy az ily emberek szorosan szemmel tartassanak és dere
kasan rendreutasíttassanak. Ezek közűi egyelőre csak egyet signáli- 
zálok Önnek. S ez Gál Sándor ezredes, a ki az olasz extrem-párttal 
összeköttetésben áll és nekünk csak kellemetlenséget fog okozni vagy 
legalább is szégyent fog ránk hozni oly kormány előtt, melynek 
eddig egész létünket köszönhetjük.

Fogadja altábornagy úr nagyrabecsülésem kifejezését, melylyel 
magamat ajánlva vagyok

(Németből.) k é s z s é g e s e :
Karacsay.

A b a f i L a jo s .

* A név az olvashatatlanságig ki van törülve.
Hazánk XI. kötet. 5



VIDÉKI ÉLET A RÉGI JÓ IDŐBEN.
Visszaemlékezések.

IV.

Hazafelé indulva Eperjesről, az ottani collegium két felsőbb 
osztályának tanmódja jutott eszembe.

Vandrák András, bölcsészeti előadásával, Hegel elvont fogalmait 
elég sikerrel olvasztá ugyan hallgatói elméjébe, de az a Friés testet 
és lelket összhangba hozó elmélete nélkül, csak individuális értékűnek 
tekinthető: nem megy át a társadalom vérébe.

Csupka jogtanár pedig — kivonatos jogtana előadásával — 
gyors elsajátítást eszközle bár hallgatóinál, de bibliai alap nélkül 
az két vetélkedő fél kezében csak az erősebbnek szolgál fegyverül 
a gyöngébb fél ellen. Hát öltsenek tanítványai Krisztusi, illetve 
Mózesi palástot, midőn Themis tömkeleges birodalmába lépnek. 
Tartsák fenn az egyensúlyt az igazság mérlegén moráljuk súlyával !

S mivel az 1837-ik év (a Metternich-korszakból) hasonlatos 
vala a Tisza-korszak jelen évadjához, kiforgatni törekedvén minden 
ősi jogaiból a nemzetet, nagyon is előttünk állott a «quid juris» 
kérdése.

S engem, a kit már gyermek-deák koromban korbácsütéses 
fenyítékkel utalt a tanári rendszer fölény-szerepviselésre az elnyo
mottak felett; átlépve a tanodák lépcsőit, a gyakorlati életben a 
hatalmas jogbitorló fél mellé állván, előnyösebb jövővel kecsegtet
hetett ez ?

Hanem önbecsülésem felérzése az önhaszon keresési vágyat 
elnyomá, inkább az elnyomott fél mellé sorakozni véltem: szerény 
napszámosként csendes munkával elősegíteni útjában.

És ez eszme kisért csaknem hazáig. Közeledve célomhoz útam- 
nál itt már azért, hogy ha netalán valami dicasterialis avagy consdiumi 
hivatal elnyerése végett látnám előttem az előízlelítő joggyakornok- 
sági közvetítést; mint rázzam azt le nyakamról ?

De megörvendeztetett az e feletti töprengésemben Szigyártó 
Mihály, gondnokom, a kinél bejelentkezém útam mentén lévő szokoli 
lakásán. 0  kategorikus hideg modora szerint kijelenté hamarán, 
hogy mivel örökségi részbirtokaimat Pestmegyében nyerem, az ottani 
jövőbeni elhelyezkedésem, előmenetelem kilátásba ott tehető s ennél
fogva joggyakornoksági évemet is ott, a főjegyzői hivatalnál letölteni 
vélné legcélszerűbbnek. Sőt mivel ez iránt, Pestmegye főjegyzőjével, 
Szentkirályi Mórral meg is egyezett, e szerint patváriára oda fogok 
menni. De kis ideig még letart magánál, ügyészi szakmában is ha 
tőle nyerek némi kiképezést, nem árt. És tovább nem bocsájta, 
mondván: «Itthon vagy!»
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Meglepett hideg kedélyű urambátyámnak e meleg fogadtatása.
Talán a «Hasznos Mulatságok» című Kulcsár-féle újság hasábjain 

egyszer-másszor lett műveink megjelenése hozott egymáshoz küzelébb ?
Egy találós meséje még most is fülemben cseng, melynél a 

megfejtés azért vala kétes, mivel épen könnyen kitalálható volt.
Körül írva rejtélyesen a hevesmegyebeli borbélyok működését, 

végsorát azzal végzi be : «Borbély, de pénzért még se borotvál !»
Ámde híres whistista is vala gondnokom, s már két közbirtokos 

társa : Szentiványi Bogomér és Keberich Pál szintén jó whististák 
körében nem igen eshetett ínyére a hármas whist; negyedik játszó
társát tehát bennem vélt nyerni.

Másrészről különben nekem is ajánlá e kártyajáték elsajátítását, 
mely combinatiókban gazdag, ha egyenlőn képzett partnerek össze
jöhetnek.

Hát biz azt nemsokára be kellett ösmernem, hogy e kártya
játék valóban hasznosan szórakoztató mulatság, mely nála egyike 
vala a hasznos dolgok elsajátításának, s melyekhez ha hozzá veszszük 
a ház úrnője, Okolicsányi Luiza h ártartási rendezkedését és a házhoz 
gyakran jött vendégek körében nyert időrövidítő társalgási élmé
nyeimet, az e szempontokból is vett 8 heti, nagyon szűkre szabott 
idő, gondnokom házánál hamar elrepült.

Most már ő és nemesszivű neje örök álmukat aluszszák.

Szentkirályihoz 1837 augusztus 30-án jutottam.
A mint jelentkeztem, megbízó levelemet átadva neki, azzal 

fogadott, hogy magán dolgozó szobáját a megyeházban lévő nem 
épen túlbőséges lakásában ; c-aládi páholyát pedig, melyet részvény- 
alapon bírt az akkor épült magyar színházban, nekem is használni 
felajánló. Munkával pedig terhelni minél kevesebbel kivánt, mivel 
— mint mondá — a megyének fizetéses cancellistái feleslegesen is 
lévén, e szerint a napi teendőknél a főjegyzői hivatal megbízásait 
is azok végzik. Legfeljebb a főjegyzői levéltár rendezésénél — mit 
tervbe vett — fogok neki segédkezni, és egy sajtó alá egyengetett 
irodalmi munkáját a kisdedóvó intézetekről letisztázni.

Ily csekély foglalkozási előirányzat mellett, dolgozó szobáját 
lakásomul el nem fogadhattam. Ezzel szemben azt találtam, hogy 
ha nem néz reám folytonos munka a jegyzői hivatalnál, akkor a 
koronkénti felhívásnak távolabbról is megfelelhetek és szíves ajánlatát 
a dolgozó szobájára nézve megköszöntem.

Beleegyezett, hogy szerezhetek magamnak lakást a megye
házán kívül is ; hanem ebéd idején, asztalához naponta megjelenvén, 
erősen hangsúlyozá kívánságát : még pedig kezdve a megjelenést a 
mai naptól.

Ezzel főnököm magamra hagyott. Mivel pedig dél felé közele-
5*
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(lett az idő, legalkalmasabbnak véltem, a rendelet szerint asztalához 
ebédre maradni s főnököm dolgozószobájából átmentem az ebédlő 
terembe, hol az inas már terítéssel foglalkozók.

Épen kapóra! — Bejelentetem magamat a ház úrnője ő nagy
ságánál is; de az elmaradt, mert ő nagysága a jobbra eső szomszédos 
szobájából megpillantó az ebédlő-terembe való jöitömet, s előzékenyen 
felém tartott ; a helyett azonban, hogy időt engedett volna bemutatni 
magamat, úgymint férje melletti joggyakornokot, bevezetett az ebédlő
teremtől balra eső társalgó-terembe.

S ott helyét elfoglalva kerevetén, -— közelében helyet foglalni 
széket jelölt részemre is.

Leendő úrnőmet, Ethre Constanciát, leánykorából már volt 
szerencsém ismerni: Hontmegyében, Bátorfaluban, Blaskovicsék házá
nál láttam, hová szintén ottani földbirtokos Egry Gábor sógorom
mal meghívtak vendégül, s így részt vettem a három Ethre úrhölgy 
(Blaskovics Pál neje s nővérei) levelen-sült bélésük versenysütési 
megbírálásában, s hol leendő főnököm neje Constantia nyeré el az 
általános elismerést így tehát már nem voltam előtte ismeretlen, 
hanem mint házuknál leendő patvarista ily fogadtatásra még sem 
számíthatók ?*

«Nem lesz itt tehát helyzetem az ez előtti patvaristáskodók 
sorsához hasonló, a kik inasi szerepvitelre kárhoztatva «pativariát» 
szenvedtek egy egész éven át ?

Ilyes gondolatok ötlöttek eszembe már nagyon is hosszúra nyúlt 
társalgásunk folyamán.

Leendő úrnőm nem mutatott semmi jelt társalgásunk meg
szakítására ; holott az idő már három óra felé járt délután.

Ekkor azonban a szobába lépett főnököm, s már az ajtónyí
lásban hangoztatá: «Stancikám . . . .  Stancikám! el is feledtelek 
tudósítani, hogy ezentúl Ruttkay nálam lesz patvarián, és le is tartom 
őt ebédre. Csak ebédeljetek, reám ne várjatok, mert én főispáni 
ebédhez, a nádorhoz vagyok hivatalos». Aztán ismét távozók.

Ezzel lett leendő úrnőm általi fogadtatásom csomója megoldva, 
a ki úgy hivé, hogy mint ösmerős, tisztelgés végett jövék hozzá.

De ez eset már előre feltünteti főnököm szórakozottságát, a 
mivel utóbb többször is találkozóm.

Egy ízben, különösen ebéd-tartam alatt több fogás ételből szedett 
tányérjára, de gondolatokba mélyedve, meg sem ízleié. Az inas pedig 
azt vélve, hogy az étel nem esett Ízlésére, tehát el-el szedegető előle 
érintetlen tányérjait. Hanem azért, midőn az asztaltól felkeltünk, ily

* A megyeházon kívül szerzett szobám (a Lipót-utcában) egyik szomszéd
lakója Vajda Péter lévén, a szomszédos jó viszony megerősítéséül midó'n nála 
látogatást tettem, szintén ily levelen-sülttel kínált meg, a szíves vendéglátás 
jeléül, tőről szakadt magyar felesége, mely nem vala alárendeltebb az egykori 
versenybe sütött levelen-sült legjobbikánál.
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magasztaló szavakkal járu lt nejéhez : «Ejnye Stancikám, de jó ebé
dünk volt», mintha velünk Ő is jóízűu evett volna.

Mély clmerültségének azonban ahhoz mért nagyfokú eredményei 
is valónak alkotásinál. Hasznos, hazafias tevékenységéi ek sok ágú 
sikerei általánosan ismertek lévén, itt csak gyakornoki állásom mellett 
intézett bölcs eljárását említem meg,

Letisztázva ugyanis a kisdedóvásról írt könyvét, nem sokára 
az előirányzott levéltár rendbeszedése végett az illető helyiségbe 
rendelt; még pedig befejeztéig naponkint gyertyagyújtástól kezdve 
estétől egész éjfélig szolgáló megjelenés feltételével.

S ott megjelenve feladatomul tűzé ívpapirokat nyoleadrétre 
hajtva, e nagyságban háromszögű papirszeleteket készíteni; aztán 
a fal hosszán elnyúló oklevél-állvány egyik szögletétől, alulról kezdve 
kiszedni az össze-viszsza hányt okmányokat s azokat számozol tan 
rendbe szedve, minden egyes okmányt figyelmesen átolvasván, a 
papirszeletekre azonos számok feljegyzése mellett kivonatot készíteni.

Midőn — utasítása szerint — az első fiók tartalmát rendbe 
szedtem, átvette tőlem az okmányokat, a hozzá jók számozott cédu
lákkal együtt s összehasonlítva a kivonat tartalmát az okmány 
terjedelmes tartalmával — helyeslése után — spanyolviaszt ada 
kezembe s a cédulákat a számaikkal egyező anya-okmányok aljára 
ragasztatni kiváná.

Ennek is megtörténtével tölté ki aztán az eddig rendetlenül 
elhelyezett fiókot, az ekként rendbe hozottakkal.

És ily módon ment az folyvást estétől éjfélig naponta mintegy 
három hét tartama alatt, míg az állvány minden fiókja ily módon 
rendbe szedve nem volt.

Már azt hivék szállásom lakói — házmester hiányában kapu- 
zörgetéssel költvén fel édes álmukból —- a naponta oly későn való 
megérkezésiinmel, hogy valami kártyajáték barlangban bank-adással 
foglalkozom.

Alig tudtam velők elhitetni, hogy biz’ én azon idő alatt a főnököm 
által előmbe szabott, hivatalos dolgomat végzem.

De éjszaka! Es engemet használni, távolabb lakót, a megye
házban benn lakó kancelisták helyett. Ellenészrevételokkel szemben 
ekkép kellett magamat igazolnom:

Igenis éjszaka; mert hihetőleg sokfelé ágazó teendői mellett, 
a rendetlenül átvett levéltárt nem ér rá rendezni főnököm; s ezen 
felül rendbeszedési rendszere mellett sok pecsételés is szükségeltetvén, 
tehát gazdasági szempont is vezérli, hogy ha már gyertyának folyvást 
égni kell munkálatunk alatt, nappal ne égjen hiába. Az pedig, hojzy 
engemet használ maga mellett segédül, épen helyén van ; mert el
fogadván magához joggyakornoknak, valami munkát is adni kötel
mével jár. A jegyzői hivatal tanulmányozására pedig ennél, az irattár
rendezésnél, foglalkozásul jobbat nem adhatott volna; hiszen míg
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ama sok levélkivonatot a papírszeletekre készítgetem, az alatt az 
egész főjegyzői hivatal teendőit s\ mbolice a leggyorsabban meg
tanulom.

Laktársaim gyanúját csakis ez érveléssel sikerült eloszlatnom • 
sőt maga Szentkirályi is, munkánk bevégzésénél e véleményemet 
fogadta el.

Ám annyit hozzá toldott, hogy biz’ abból mindketten sokat 
tanultunk, s azonfelül ő még oly kényelmes helyzetbe is jutott, hogy 
ennek alapján ezentúl, ha valamely okmányra szüksége lesz, bete
kintve az elenchust (a mit most már könnyű szerrel majd kancelista 
is végezhet magában), egyszeriben rá akad keresett okmánya tar
talmára, a nélkül, hogy az oklevelet bolygatni kellene.

Ily módon szedtük mi rendbe akkor Pestmegye főjegyzői 
hivatalának levéltárát, a mi testet, elmét folytonos izgalomban tartó 
nem kis munka vala. Hanem főnökömnek minden baj ellen enyhületet 
találó elméje, itt is fényesen igazolta magát. Üdülést vélt szüksé
gesnek számunkra, s e célból a törvénykezés szüntével elvitt magával 
tápió-szcnt-mártoüi birtokára.

Ott magát a nagyobb kastélyban elhelyezve, engemet egy ahhoz 
közel eső csinos kisebb épületben helyeztetett el, kényem-kedvem 
szerint élvezni a gyönyörteljes falusi életet. Délig olvasással töltvén 
idejét, követtem példáját én is.

Ebédhez — az asztalnál összejővén — bár ő nem vala barátja 
a sokféle ételeknek (e szempontból úgy vélekedők, hogy a s >k 
változatos ízű étel. a nyelv ízűletét ingerli csak, a gyomor követel
ménye nélkül); hanem házfelügyelőn éje Szent-Mártonban híres stitő- 
főzőné lévén, nem tüntethette volna ki tudományát az ura által meg
szabott három fogású ételke mellett, hát ahhoz biz ő több más egyéb 
süteményeket és sülteket is csatolt, s főnököm nem akarva sérteni 
szakácsnője viszketegét. itt, a «pocul negotiis» üdülőhelyen, jó ízűn 
neki látott a tudomány szülte síilteknek és süteményeknek, és az a 
közben elfogyasztott pár pohár jó ó borocska ̂ mellé elfogadta a hű 
huszárja által felszolgált aszú borocskát is. És én ebben is híven 
követtem példáját.

A bő ebédek után némi siestát tartva, nagy sétát tettem a 
kertben, és ebben már aztán megfordítva főnököm követte példámat.. 
Délután két-három óra közt, a gyümölcsét érlelő füge, őszi barack 
és másnemű fák sorai között le s fel járva, vele többször találkozám.

Séta után főnököm távozék szobájába, hogy az e közben kelet
kezett eszméit papirra tegye, és megírandó munkálatainak megvesse

Nekem pedig az akkor olvasott, XII. századbeli szicíliai 
Manfréd története zsongván agyamban, drámát formálni terveztem 
abból, az újból épült színház javára.

Nekem, mint akkor a megye egyik fő hivatala mellett gyakor-
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nokoskodó tagjának, bevégzett levéltári rendezkcdésein im leg
közelebb e megyei intézmény részére munkálkodni ösztönül szolgált.

Ezzel, főnököm szíves ajánlatát is. részvénye útján bírt családi 
páholya használatáért, ily tanulmány-darabbal viszonozni kivántam.

S ha megírni tervezett drámám — mint kisérlet — a tökély 
fokát el sem éri, a pest és abaujmegyei színművészek közűi ki
választott és e színházhoz szerződtetett: Megy orv, Egressy, Szentpéteri, 
Lendvay-ék, Fáncsi, Kovácsné, Laborfalvi Róza, Bartha, Telepv és 
László jeles színészek közűi bármelyiknek jutna is szerep abból, 
Komlóssv Ferenc főrendező elosztásában, mégis talán élvezetessé válik. 
Magamat így biztatám.

Eperjesi joghallgatói időm szakából volt ugyan irataim közt 
két tréfás színmű is. Az egyiket angolból fordítva Szilvágyi József 
nyelvmesterem utasítása szerint, a másikat pedig saját kalandomból 
formálva. Mindkettőjére már a végleges «limát» megtenni, kevesebb 
fáradságba kerülendett, mint egészen újat és pedig drámát írni.

De Bajza — mint a részvényes társulat által felkért színházi 
igazgató, a közönség jelleme szilárdítása tekintetéből, annyira drámai 
művek előadatására fektető a fősúlyt, hogy Nyáry Pállal, mint a 
megyei bizottmány e'nökével, de sőt magával a részvényes bizott
mánynyal is súrlódásba jutott, a mennyiben szemben vele, azok az 
operát, mint több hasznot igérő műfajt, előnyben részesíteni kívánták.

E két műfajból mehetett tehát csak színházi repertoirba részint 
kész, részint előadásra elfogadandó új mű. Ennél fogva mellőzve 
nagyjából készletben lévő bohózatos műveimet, az említett s bonyo
lódott történetű dráma megírásához fogék ; kísérletet csak is azzal 
tehetvén, elfogadás szempontjából.

S a drámát Tápió-Szent-Mártonon «Rab Király» cím alatt meg 
is írtam, s Pesten, pár havi egyengetés, letisztázás után beterjesztőm 
a megyei bizottmányhoz, elfogadás végett.

Mondhatom, én valék első az újból épült színház javára elő
adandó mű beterjesztésében; de csaknem egyidejűleg volt eperjesi 
laktársam s barátom Vahot Imre is terjesztett be egy tragoediát. 
E szerint a megyei bizottmány areopagjánál, kísérletezők e téren 
elsőül mi kelten valánk.

S e két beterjesztett mű sorsa mint dőlt el? Arról később 
értesülünk; mert beterjesztés után nem sokára ránk jött az 1838 iki 
márciusi árvíz. Joggyakornokságomról szóló bizonyítványomat is csak 
úgy futtában nyerhetém ki főnökömtől.

Vajon a nála töltött hét hó befog-e számíttatni joggyakornok- 
sagi egész egy évi cursusomba a kir. táblához való felesketésnél, 
az volt a kérdés.

Beszámították s így maradt nehány hónapom a készülésre.
A curia nagyterme megnyiltán a felolvasott eskü-minta fel-
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hangzott; a körben álló több társak ajkain visszhangzott; de engem 
s néhány társaimat azok között leforrázott.

Feltétlen meghajlás szólt abból a hatalom részére. Jme a 
«negat potentia , legem» elve előttünk állott; mialatt Wesselényi 
hazafias erényeiért felségsértési pörbe fogva volt, Kossuth tényleg 
vizsgálati fogságot szenved. A curiától eredt ily irányzat mellett, a 
feltétlen meghajlási eskü-minta elnyomá nehányunk keblében a vissz
hangzó szót.

«Menjünk Privorszkyhoz, magunk mihez tartása megbeszélésére». 
tört ki aztán a hang, a megbénított keblűek ajkáról, a mint felavatás 
után oszlott az ifjúság.

S mintegy 60 főre menő, részint régibb barátokból álló, részint 
rokon szén v által összecsatolt csoport útját vette az akkori úri-utcában 
lévő Privorszky (később Pillvax)-féle kávécsarnok irányában ; az 
attól elvált könnyebbvérűek zöme pedig karde örtetve indult a hatvani 
utca felé.

A tanácskozás Privorszkynál fontos megállapodáshoz juttatá a 
juratusok e szakadványát. Clubbok alakítását határozá el, melyekből 
a nemzetet erősbítő intézkedések történhetnének. Es e határozat 
folytán keletkezett clubbok működése nem maradt már a közel 
jövőben sem egészen meddőn.

Tudtommal Kazinczy Gábornál (kishíd-utcai tuskulanumában) 
Fáy úrhölgygyel kötött házassági frigye alkalmából több heteken 
át tartó nászünnepélye alatt, az érdemesebb színművészek és irodalmi 
tehetségek ott csoportosulván, nyilt buffet mellett, irányt a házi 
gazdától nyerve, ê ry is más is féllelkesedésében tehetségének legjavát 
származtatá a közönségnek át. A színpadon egy része kitűnő játé
kával, más része a lehető legjobb művek közlésével, a közönséget 
nem kis szellemi élvezetekben részesíté. Ám ama vendéget megrótta 
házigazdánk, a ki szivarja meggyújtásához egy szál gyufánál többet 
használt, holott pezsgő palackjai iirülését tekintetbe sem vévé; a mi 
különben inkább víg hangulatot keltett az azzal szemben keletkezett 
tréfás megjegyzésekben ; a miket aztán Kuthy Lajos kalapjával való 
lapdázással ütött el, s magát ejté skartba, miután azt találtuk meg
jegyezni e szeszélyes játékához, hogy biz ő kalapjával sok szellemet 
hajt fejéhez: de annak segélyével sem fog a színpadon láttatni soká 
megállható drámákat, melyek csupa vér és húsból alkotva legyenek 
bár, a csontrészek hiányában összeroskadnak. S talán meghallotta 
lapdázó szórakozottságában is, e felette mondott tréfás megjegyzéseket; 
miután a «Fehér és Fekete» című művénél — mely megbukott — 
mást azontúl a színpadon megállhatót alig írt; no de annál kitünőbb 
novella- és regényíró vált belőle.

Különben Kuthy elégedettebb lehetett e drámája sikerével is, 
mint az akkori, mintegy hatra tehető író ilyes kísérletével; mert 
legalább a színpadon is egyszer bemutatá drámáját, a többiektől
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eredetiek azonban halva született műveknek valának tekinthetők. 
Bár a Vahot Imréé ezek sorában kivétel legyen; mert az a megyei 
bizottság által elfogadva lett előadás végett, csak a főrendező és a 
színészek meghátrálásán múlt eloadatása.

Végre az én kísérletem is, melyet a megyei bizottmányhoz a 
Vahot Imréével együttesen elsőül terjesztők be, ne legyen itt számba 
véve, mivel sorsa felől a beadás percétől fogva, nem várva utána 
semmi tantiéme-jutalékot, sorsa felől nem is tudakozódtam.

Vahot Sándortól vettem a tudósítást a felől is, hogy bizonyos 
«Rab király» című dráma nevem alatt a «Hasznos Mulatságosa 
akkori valamelyik számában mint elődásra elfogadott mű lett hir
detve. Sőt kérte is tőlem e darabot elolvasás végett. Kívánságára 
aztán kivettem a bizottmány irodájából, s neki átadtam ; ő pedig 
hízelgő bírálattal lepett meg. A bonyolódást és kifejlődést megraga- 
dónak nyilvánítá, és e miatt a darabot Szigligetivel is felülvizsgál
tatni érdemesnek találá. Hát épen az vala lényeges hibája, a mi 
abban Vahot Sándor ügyeimét felkölté. «Novellaszerű rohamos menetet 
utánozni a színpad nem képes.» Ez vala bírálata Szigligetinek, a ki 
a kuliszák változatainak titkát jól érté, e tudományát érvényesítő 
is : akkor írt drámái egytől-egyig megálltak a színpadon, sőt a közön
ségnek folyvást tetszésében részesülő műveknek lenni bizonyultak ; 
melyekhez, ha még Nagy Ignácnak, Gaálnak, Csatónak, Jakabnak 
sikerült vígjátékait soroljuk, a színpad gazdagon ellátva volt igen 
élvezetes művekkel.

Szinte jól esett f jóval később — a hetvenes évek valamelyi
kében a «Vasárnapi Újság» egyik számában olvasnom id. Szinnyei 
József ama megjegyzését, hogy az 1839-ik évben a színi és irodalmi 
munkásság emelkedőben vala. Ám ehez én hozzá gondolám a 
Kazinczy Gábornál, művészek és írók társaságában átélt ünnepélye
ket is. Lelkesítő vigalmak közepett, geniális házi gazdánk irányza
tából jött ahhoz a fel villany ozás.

Tekintsünk be a másik clubba, mely az általam és Révay 
Károly s Gusztáv fivérek s barátim által közösen bérelt tágas szál
lásunkon, a hatvani-utcabeli Horváth-féle házban összejönni szokott.

Terv keletkezők ott, gyöngíteni a kormányt nemzetellenes túl
kapásainál, követválasztás alkalmával jeles hazafiak küldése mellett 
leendőr korteskedések által, a közeli oi’szággyűlésre.

És ha azoknak sem sikerülne hazánk zászlóvivőit kiszabadítani, 
a kik aztán hozzávető biztosabb hatáskörben vezetnék elnyomatott 
országunk dolgait; akkor 5—b milliárd dollár alapján alakítandó 
bank közvetítésével — mely kincs az ausztráliai bányákból lenne 
nyerendő -— hatni azzal hazánk javára: a népnevelés és lebilincselt 
föld felszabadítása által.

7a
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Egyelőre egy hazájából menekült s magyar hazánkban is üldö
zött lengyel sorsának enyhítése kelté fel figyelmünket.

A lengyelnek, rejtekben való tarthatása mellett, hogy ellátása 
is a clubb tagjaitól kikerüljön, divatos ruházkodás helyett, egy a 
kor komolyságának a nélkül is megfelelő s a tagok által egyaránt 
viselendő olcsó félgvász ruházkodás szüksége merült fel.

Hisz az akkor viselni tervezett dús zsinórzatú zeke, hozzá való 
ruhaneműekkel, mindnyájunk részére 640 forint kiadásra utalt; 
nyolc rendbeli félgyász viselet pedig — 16 forintjával számítva egy- 
egy öltönyt — összesen csak 120 forintból p. p. kerülendett ki. 
Ennélfogva 520 forint megtakarítás mutatkozik a viselet változtatás
nál, a ,lengyel szubventiója fedezetéül.

Es én, a ki Forster Lajos kedves sógoromnál, egy ruhák átiga- 
zításával foglalkozó kezdő szabóval találkozóm nem rég, biztatóm 
társaimat, hogy ama szabó bizonynyal ki fogja állítani öltözékünket 
a fentebb moudott árért. S mentünk a ruhák megrendelése végett 
a jelzett szabóhoz. Hát > iz annak nagyon kezdetleges berendezése 
volt. Két szűk lyukból álló lakrészén, az egyik saját szobája lévén, 
a másikban két legény unatkozék, várva megrendelést. De mi nem 
is számítottunk fényes termekbeni fogadtatásra, mint előkelő szabók
nál szokás; hanem a cél lebegett előttünk, 120 p. p. forintért nyolc 
rendbeli ruhát kiállíttatni

S midőn felszólítottuk őt egyszerre nyolc öltözék elkészítésére 
(előre figyelmeztetve e melleit, hogy a ruhákért járó összeg előre fog 
lefizettetni, hitele a boltokban, mint kezdő szabónak nem lévén) 
nagyon megörült az általunk meghatározott árnak, s alkuba nem eresz
kedett velünk; sőt megjeryzé, hogy egy fajta kelméből sok meg
takarítást tehet a szabásnál 8 öltöny mellett, s a megrendeléssel vett 
árért a ruhák igen csinosan lesznek kiállíthatok.

A máisztram buzgalma m llett a félgyász egyenruha pompásan 
sikerült. Egyes kézre valló kitűnő szabása, városszerte ismertté tévé 
őt. Pár hó múlva már egész emeletet használt a Hid-utcában varró
műhelyül.

Az akkoriak ráismernek, ha nevét megmondom. A kezdő szabó, 
a ki oly nagy hírre tett szert, Schweitzer szabó vala

Az általa készített félgyász egyenruhábau vittük hárman a 
megszomorodott Kossuth-családn <k Dabasra Lajos elitéltetése felől 
szóló tüzetes jegyzőkönyvünket is; mely eljárásunk a titokban mű
ködni szerető kir. tábla bírái előtt tilos cselekménynek tűnt fel. S 
ha még ehez veszszük az üldözött lengyelnek általunk lett pártfogo- 
lását, két megidézésnek nézheténk elébe. Egyik: az audienda verba 
Palatinalia; a másik: ad audienda verba Personalia. (Nádori és 
személynöki megidézés)

Ezek elkerülése végett, távozást határozónk a fővárosból. Kinek- 
kinek megyéjébe való elhúzódásánál idején esék a küszöbön lévő



KU TT  ív AY E. KAROLYTOL.

országgyűlésre hazafias követek választása mellett leendő apostolos- 
kodásnak is. Sőt az ezek Közvetítésével kieszközíendő reformok 
meghiúsultán, az Ausztráliába való kivándorláshoz szükségelt több 
í;agtársak toborzása szintén teendőink közé tartozék.

Eredmény beálltán, 1840 május 20-án a Nádor szállóban. 
Pesten bővebb rendezkedés végett megjelenni egymásnak feladatul 
tűztük.

ígérettel kötelezett eljárásunk mellett kelt siker reményében 
elváltunk egymástól — a viszontlátásig

Bizalmunk kelte: reménységünk forrása!
Törhetlennek hitt hazatiais követeink száma meglehetős arány

ban lépett sorom) óba az 1839-iki országgyűlés megnyíltán, s ezek 
között kiváló képességű, vezérszerep vise'ésre alkalmas férfiak, mint 
Deák Ferenc és Kárász,* vári) tó volt, hogy országunk javára, 
mit csak eszközölni jónak -vélnek, az önkénykedő hatalommal 
szemben, megkísérlik kinyerni.

De mi azért fel nem hagytunk — e reménységet keltő körül
mény mellett sem — az Ausztráliába való menetelhez előirányzott 
tartalék seregünk szaporítását célzó tagok toborzásával.

Az igen-igen népszerűvé vált, annyira, hogy az 1839-ik év 
Lezártán körülb' lül 50—60 tagtárs csatlakozására számíthatunk.

Erre vonatkozón nyert leveleim közűi egyiket ügyünknek meg
nyert barátom (Herrich Károly); másikat pedig egy volt clubb- 
társamtól (Győry Dániel) jöttékét, az ügy felderítéséül, itt közleni 
érdekesnek vélem. Herrich KároÍvnak 1839. szept. 29-én kelt levele 
így hangzik :

«Emléks^el-e még Ausztráliára? Tudod vagy hiszed-e, hogy 
utolsó együttlétünk óta a vágyak tengere kínoz és nyugtalanít. 
Gondolod-e, hogy nem untam-e meg szívemből mind azt, mi körü
löttem van? Jaj barátom, de mennyire! A sok lármát, haszontalan 
beszédet és végtelen tespedést; a sok gonosz ármányos törekvést, 
hiúságot s ennek sokféle árnyéklatait.

En messze-messze kívánom magamat tudni mindezektől; egy 
minta haza javára nagy vagyonnal hatni.

Őszinte akarat, feltétel él-e még benned?
Mert én valahánynyal közöltem a tervet, mindeniknek nagyon 

tetszett.

* Kossuth Lajosnál volt szerencsém megbámulni e liatal lángészt. Több 
követ társával jö tt gratulálni, az akkor már szabad lábra helyezett fogolynak, 
s egyúttal referálni az országgyűlésen előfordult kivihető és ki nem vihető 
dolgokról. — Zsuzsika — Lajos nővére — csalt be meghallgatni engem is 
ebédre hivattat, értekezésüket — a hol Kárász referált. ■— Kár, hogy e csillag 
hazánk egéről nem sokára letűnt. — Meghalt aszkórban.

( O
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Nekünk más egyéb nem hiányzik, mint hogy Eötvössel egye
süljünk. Neki, mint Amerika részére toborzó követnek, Ausztráliát 
ajánljuk.

Fő ok ez: Amerikában a földek vagy drágák vagy olcsók. 
Drágák ben, a már népes statusokban s az investitio még nagyobb 
költséggel jár; s ha olcsó, úgy az bizonyosan ott valahol Canada 
felé lesz, hol az irokézekkel és nms vad fajokkal kell a települőknek 
küzdeniük, hogy fel ne koncoltassanak.

S hová a mi vágyunk vonz, ott a levegő, föld, népek, szóval 
minden megengedi, hogy leendő társulatunk feltalálja az Eldorádót.

Bár én a földrészről csak annyit tudok, hol van, s más egyéb 
természeu tulajdonait nem ismerem. S minő az angol társaság, mely 
a földrész felett rendelkezik? S mik a kötelező és terhelő pontjai 
az emigránsok részére?

Ezt mind — megengedj — kérdeznem kell : mert tőlem is 
kérdezik.

A kivándorlás szabályozása mellett különben ez nézetem : két 
évig terjedni hagyván az alapeszmét, a tagok szólíttassanak fel 10 pf 
contributiora. s egy az angol nyelvet értő menjen ki Londonba 
közülünk és e társulattal egyezkedjék addig is, a ki aztán jegyzeteit, 
naplóját velünk közölje.

Ez történjék a két év alatt, a harmadik lenne a kiköltözkö
dés éve.

Együtt egy csoportban nem mehetvén, egy gyűlponíot tűznénk 
ki, s oda határoznánk a rendezvouzt valahol a külföldön.

Barátom, én részemről nagy megnyugvást látnék a dologban, 
lia magad mennél ki.

A gondolat tied, szilárd vagy és nem egészen ábrándozó.
Ha negvvenen vagyunk, van 400 forint utipénz ; ha nyolcvanul 

szaporodnánk, akkor még egy társ is mehetne veled s akkor tö é- 
letes ar követi küldöttség, s relatiója teljesen kifogástalan lesz

Én mindenekelőtt Ígérem, hogy most különösen hivatásomnak 
adom magam • a mennyire lehet jó mérnök akarok 'enni, hogy tár
saságunknak így is segíthessek; pályám kedves, mert üdvözíthet 
többeket tengeren, szárazon. Barátom, még egyet.

Egy igen kedves, lelkem szerinti emberem, barátom van itt, 
orvos-tanár, de nemzetre zsidó, s ha Börne testvére nem. de egészen 
rokonax

Én énnek azt mondottam, hogy mi, mint fel világosodott emberek 
a XIX. század fiai vagyunk, s vallást és nemzetet egyesíteni akarunk, 
mellőzve mindent, csak embert, főt és lelket vadászunk, titeket, mint 
testvéreinket említettelek, hiszem ez iránt is helyeslést nyerek min- 
deniket.ektől ?

Egy pap kell még, de már ez is lesz, a ki majd 30 — 50 féle 
felekenetnek prédikáljon.
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En ugyan az órától kezdve, melytől a diploma kezemben van 
( l1 2 év) készen vagyok a vándor-bothoz.

Kunt hozd ki. Te, én, ő és az én orvos barátom körében alá
írom a mennyország elnyerése lehetőségét.

Győry Dani és a többiek miként vannak ? Haladásunkat légy 
szíves továbbra is közleni; küldött leveleid megtalálnak a szokott 
cím alatt s ha elmegyek is Makóról, utánam küldetnek azok.

Én nem nyugszom, míg 20 tagtársat nem szerzek.
Az isten áldjon meg, a szerencse szeressen, te pedig engem.
Győry Dánielnek pedig im ez a levele : (kelt 18^9. nov. 15-én.)
«Kedves Karim! Leveled 13 napig havert asztalomon ; a hegy

aljai szüretek távol tartottak Gömörtől, hova szatmári vitámból jövet, 
ismerőim kedvéért lekötve maradtam.

Megérkezésemmel leveled nagy örömöt szerzett nekem, a nagy
szerű ausztráliai terv látván, hogy érik.

En magam — ha azokat, kik magokat e célra igérék felszá
mítanám — lapokat írnék b e ; de kiket e célra kívánok egybe- 
gyűjteni, 20 számmal már vannak.

Nyugtasd meg Herrich Károlyt, miképen Eötvös Miska anyja 
halálos betegségével van elfoglalva; időm hozzá elránctúlni nem volt, 
csak Kölcsey sírjáig mentem, melyről két marok földet, jó és bal- 
sorsban viga-ztalásul közietek elosztani fogok.

Azon kitételedre pedig «vagy talán megváltozott terved» - 
megjegyzem —- írem; sőt tervem megrögzött, s csak eszközök legye
nek : indulunk. Éljen a közügy!

Herrich Károly barátommal közlém hosszú válasz-levelemben 
a 170.000 Fj mérttöldnél nagyobb terjedelmű ausztráliai sziget- 
csoportra vonatkozó ismeretemet.

Abból megértheté, hogy a kérdéses földkiosztó bizottmány 
Londonban, melyhez fordulnunk kellene, nem más, mint a rendszeres 
közigazgatás egyik ágához tartozó angol hivatal, mely az ausztráliai 
szigetek egy részében «Üj-Holland» nevezet alatt itt-ott coloniát 
alapítván, azokra nézve érvényesítheti leginkább befolyását a föld- 
kiosztást illetőleg.

Hanem közvetítheti az új világba való átszállításunkat is, az 
azon szigetcsoportban lévő malái szigetek közűi az otahaiti szigetre, 
illetve annak Papava, Mastavei, Papieti, Joanova nevezetű vala
melyik kikötőjébe.

Onnan aztán a letelepedést Ausztrália mely részébe eszközle- 
nénk, azt a helyszínén határoznánk el.

Mert célunk — hamarán — mesés kincs kiaknázása lévén, 
letelepedést a keletindiai szigetekkel határos Uj-Guinea nevű 13,000 
O  mfd nagyságú szigeten vélném legalkalmasabban megejteni.
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Az eddig culti vált részeken sehol annyi arany érc, sőt kész 
termő arany is mint itt, nem találkozik; sem lapályos területbeli 
részeihez dúsgazdag terményeiben, valamint az azokban űzhető 
állattenyésztés másutt ezzel mérkőzhető nincs.

Csak hogy a légmérséklet itt már túlmeleg, a mi miatt az 
eddig Európából kivándorlóit 60 ezerre menő ember itt kevés con
tingent ád; vajon kiállhatná-e társulatunk a forróságot? Ez oly 
kérdés, a mit szintén a tervezett előleges kiküldöttek tapasztalata 
fejthetne meg.

A társulat összpontosíthatási és fentarthatási elvi kérdése felett 
ejtett észrevételére pedig, illetve Győry Dánielnek zsidó barátja 
irányába való megnyugvásául, a communismust ajánlottam társula
tunkban behozni, mely eloszlat minden bizalmatlanságra szítható 
kétséget

Es mivel én e célból — a mint tájékozva valék — eddig is 
közel 20,000 forinttal járulhaték társulatunk törzsértékéhez, a mi 
ugyan Pestmegyében, Pomázon és Áporkán lévő részbirtokaim után 
véve az értéket, csak a veszett fejszének n}*ele lenne: de tekin
tetbe véve a körülményt, a mennyiben áporkai birtokomat régi 
szerződés alapján úgynevezett taksálisták művelik (s e szerint hűbéri 
birtoklás); pomázi birtokom pedig nagyrészben dézsma alatt sínlő 
szőllőkből áll, melyeket szabaddá tenni eszmém láncolatába foglalék, 
tehát magam részére tőke értékül csak annyit számíthatok, a meny
nyit tényleg mint jövedelmet húzok, az ez idétt haszonbérlői címmel 
fedett földrészekből, azaz 6 százalék után eső tőke értéket. *

Ám e jövedék az Ausztráliába küldendő két követ költségét 
ideig fedezi, s a tagoktól e célból összehajtandó 10—10 forintot 
mellőzhetővé teszi, hanem kiki, egyénileg mit adhat, gyűjtögesse a 
társulat javára.

Végre felszólítottam őt. valamiüt többi megbízható társainkat, 
az alapszabályokat együtt megkészítendő gyülekezetünkön való meg
jelenésre, Pesten, a Nádor szállóban május 20-án.

«Ok múltán szűnik az okozat!»
A jelzett napon, a Nádor szállóba gyűlve, a kivándorlást meg

állapító és felszerelő tanácskozmányunk megkezdése helyett ovátióra 
használtuk megjelenésünket.

A rövid ideig tartó országgyűlés Deák Ferenc vezérkedése 
mellett a hazafi-foglyokat szabadlábra helyezni csakugyan eszközlé.

Előirányzott tervünket hagytuk érlelődni s a kiszabadultak 
üdvözletére sieténk.

Először is Lovassy Lászlót üdvözöltük, a ki Pozsonyig Kuf
steinből katonai fedezet alatt jött s onnan Wenkheim Béla báró

* Apolkái birtokom tényleg megváltás útján felszabadítva l e t t ; a pomázi 
pedig — később elcseréltetett nővéremmel az általa osztályba nyert szalma- 
teresi birtokaiért.
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kiséretében Békésbe tartott, s statiót épen velünk együttesen, a 
Nádor szállóban vett. Sajnos azonban, őt már testben-lélekben meg
törve találtuk.

Wesselényi pedig, látszervei meggyöngülvén s előbbi törhet- 
lennek látszó ereje már lazultnak tűnvén fel, benne helyezett fel
tétlen bizalmunkat elenyészteté.

Ámde Kossuth mintha mindkét megtört hazafi szellemét és 
testi épségét nyerte volna pótlásul énjéhez, oly lényként tiint fel 
előttünk, a kinek zászlóját követve megvalósuláshoz vihetjük esz
ménket itthon is.

S ha ez alkalommal tanácskozásunk füstbe ment, kivándorlási 
eszménk életbeléptetése felől, később aztán teljesen elenyészett, 
mert vezérünkben mi csakugyan letelepítőt nyertünk az Ígéret föl
dében.

Nyolc év alatti működésével megnyertük itthon ábrándjaink
ban körvoualozott eszménk diadalát: hazánk függetlenségét.

Nem volt szükség többé azért kiaknáznunk Ausztrália mesés 
kincset tartalmazó hegyeit, lapályait.

A felkeltett közlelkesedés a legnagyobb mérvű aranybánya!

B ács K á r ó ly  színészi jubileuma. Aradi Közlöny 5.
B ailcó  L a jo s , bitai. 131 csata Erdélyben. Székelyföld 21. és köv. sz.
B e lic za y  G yu la , zeneszerző. Főv. Lapok 9.
C sern á to n i S ám u el. Mihelás debreki kudarca 1848. Kolozsvár 32.
D ro h o b e czk y  G yu la . A munkácsi egyházmegyei népnevelés állapotának rövid 

ismertetése 1777-től 1831-ig. Kelet 1. sz.
D u sh eg y i M á rto n , 1848—49. honvéd-hadnagy. Nekr. Egyetértés 19. P. Napló 19. 
E m lék ezés  régiekről. Az 1849-diki tavasz. Főv. Lapok 73. sz.
E ö tvö s  K á r o ly . Szitányi Bernát halálára. Búd. Hírlap 8. sz. 
í i n á l y .  Hogy kezdődött az 1848-iki forradalom Kolozsvárt. Kolozsvár 64. sz. 
F o rró  F erenc, kir. tanácsos, 1848—49-ben huszár-ezredes. Vas. Újság 4. sz. 
F r a n k i Á g o st L a jo s . A német és magyar zászló 1848-ban. «N. Fr. Presse» után. 

Egyetértés 73. sz.
F u chs G u sztá v . (1816—1888.) Vas. Újság 3. sz. arck.
G álffy  Is tv á n . Temesvárnak a szabad királyi városok sorába való felvétele 

1790-ben. Délm. Közlöny 12. sz.
G ö rg ey  A rm in , őrnagy és Sass báró, orosz tábornok levele Divéky Antalhoz, 

Árvamegye alispánjához 1849. május 14. és 16. Árvamegyei Hírlap 10. sz.

Rüttkay E. Károly.

T ö r t é n e t i  r e p e r t ó r i  u ni 1889.
(Első közlemény.)
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G y a lu l F a r k a i . Jubiláló cigányprímás. (Salamon Jani.) P. Hírlap 77. sz.
H a jó s  J ó zs e f , hajósi, 1848—1888. az országos gazdasági egyesület II. alelnöke. 

Gazd. Lapok 1. sz. arck.
H a y n a u  a nagy amnesztiát ? (Mi okból adta —) Szolnoki Híradó 21. sz. 
H offm an n  M ó r. a z  ébredés korszakából. (Egy fejezet Magyarország cultur- 

fejlődése történetéből.) Zala 2. sz.
I l lé s y  J . A jászkun huszárság a hét éves háborúban. Nagy-Kunság 2. sz. 
J e s ze n s zk y  S á n d o r  báró , 1848. honvéd-huszár százados és országgy. képviselő 

Nekr. P. Napló 63. Vas. Újság 10. Egyetértés 63. sz.
J o y á s z b á lo k  (A győri —) 1869-től 1889 ig. Hazánk 4. és 5. sz.
K á p o ln a i. J á n o s , magyar színész életrajza. Márius. Kolozsvár 46. sz.
K á r o ly ia k  a múlt százbdban. Búd. Hírlap 27.
K o m á r o m i posta 50 évvel ezelőtt és most. Komáromi Lapok 3. 4. sz.
K ocáes J á n o s . Hajdú Mihály és a szegedi hajóépítés. Szegedi Híradó 65. sz. 
K ö k é n y essy  S za n is z ló , 1848—49. honvéd-ezredes a honvédmenedékház volt fő

parancsnoka. Nekr. P. Napló 60. Föv. Lapok 59. sz.
K ő v á r i/ L á s z ló . Hogy szűnt, meg a censura Kolozsvárt. Kolozsvár 64. sz. 
M en yh árt A n ta l , 1848—49. honvéd-ezredes. Nekr. Egyetértés 53. sz.
M eze i J ó z s e f  jegyzeteiből. Visszaemlékezések a szabadságharcra. Összeállította 

Bodon J  Gyöngyösi Lapok 1. és köv. sz.
M ilja n o v  L eó  P a v lo v its . Magyarországi emlékek 1849-ből. Nemzet 52. és köv. sz. 

P. Napló 24. és köv. sz.
M o k r y  E n d r e , osztálytanácsos és 48-as konvéd-főhadnagy. Nekr. 16. Vas. Ujs. 3. 
M a r sk a  Ilo n a , hírneves énekesoő. Nekr. Egyetértés 19. P. Napló 19. sz. 
N y iz s n y a y  J ó zs e f , 1848—49-ben a vörössipkás honvéd zászlóalj tisztje. Nekr. 

Vas. Újság 10. sz.
P o p a su  J á n o s , karánsebesi gür. kel. püspök. Nekr. Vas. Újság 8. sz.
Fetheö J á n o s, gyöngyösi és gersei, 1848—49. honvéd-százados. Nekr. Egyet

értés 53. sz.
P fif fn e r  P a u lin  emlékezete. Losonc és Vidéke 1. sz.
P o zso n y i diétához (Egy adat az utolsó —) M. Állam 6. sz- 
S a la m o n  J á n o s  jubileuma. Erdélyi Híradó 68. sz.
S egesdy P á l, 1848—49. honvéd-hadnagy. Nekr. Főv. Lapok 62. sz.
Soos B é la . Egy kis történet a losonci csatához. Gömör-Kishont 12. sz. 
S za b a d k ő m ű vesség  eredete 1717. Religio I. 12. sz.
S zeh erén y i A n d o r . A szabadságharc kormányának hivatalos lapja. Aradi Köz

löny 72. sz.
S zen te s i I lo n . (Színész-Pantheon.) Aradi Közlöny 3. sz.
S z ig lig e ti  J ó zse f , színész. Nekr. Egyetértés 76. sz.
S z ín h á z  (A kolozsvári —) a hetvenes években. Kolozsvár 10—12. sz.
S z i tá n y i  B é rn á t, országgyűlési képviselő (1816—1888.) Egyetértés 8. P. Napló 7. 

Föv. Lapok 7. sz.
S zo n ta g h  S ám u el, jglói. Nekr. Egyetértés 44. sz.
T a jth y  P á l, 1848-ban honvéd-huszár. Nekr. Pol. Ujd. 6. sz.
T ö rtén e lm i adatok. (1849.) Vas. Ujs. 3. és köv. sz.
Ú jh á z i E d e . Az én első jutalomjátékom. Pécsi Hírlap 5. sz.
V izso ly t G u sz tá v , (1821—1889.) belső titkos tan., országgyűlési képviselő. P. Napló 

4L Főv. Lapok 41. Nemzet 41. sz.
Z á g o n i rom. kath. egyházközség története. M. Állam 1. sz.
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M agyarország függetlenségi harca 1848—49-ben. Irta Gelich Rikhárd 
tábornok. I., II. kötet, szinuyomatokkal. Ára egy-egynek fűzve 3 ft t 60 kr.. fél - 
bőrkötésben 5 írt.

E müvet a sajtó osztatlan tetszéssel fogadta. A «Vasárnapi Újság» pl. követ
kezőleg nyilatkozott az első kötetről: «Gelich, maga is részese a liadi esemé
nyeknek, a szabadságharc történetét arról az oldaláról tette tanulmánya tárgyává, 
melyről eddig legkevésbbé vizsgálták: az ország fegyveres ellenállása szervezé
sének történetét írja meg, s katonai szempontokból kiséri az eseményeket. 
Most, mikor még a nagy műnek aránylag csak kisebb része, az első kötet jelent 
meg. nem lehet Ítélni az egészről, de látni lehet a munka nagy arányait, az 
adatok gazdagságát, és azok kritikai feldolgozását. E viharos idők eseményeit 
nagy tárgyilagossággal adja elő. Sok hivatalos okirat, levelezés, kormány-rendelet 
egész bőségben áll a szerző rendelkezésére, úgy hogy a szabadságharc hivatalos 
okirataira, proclamációira nézve eddigelé nincs Gelich müvét megközelítő munka. 
Az előadás világos és tömött. A kiválóbb szereplőket rövid jellemrajzokban 
mutatja be Gelich az események előadása közben. Nagybecsű, hogy a magyar 
hadsereg összes fegyvernemét, a honvédség fokonkinti fejlődésének legcsekélyebb 
részletig terjedő kimutatását is oly gonddal összeállította. E tekintetben kútfői 
munka Gelich könyve. Az is helyes, hogy a honvédségnél a legapróbb osztályok 
parancsnokainak nevét szintén föliegyzé. Bizonyára meg is találja e munka, 
mely a szabadságharc irodalmának egy nagy hézagát tölti be, a kellő érdeklődést.»

Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848—49-re. Irta J akab 
Elek. Ára fűzve 4 frt, félbörkötésben 5 frt 40 kr.

író államszolgálatát s hírlapírói szép állását elhagyva gr. Batthyány fölhívá
sára, mint Kossuth-liuszár hözharcos 9 hónapon át szolgált, a Piski mellett 
vívott két napi harc után 1849, február 12-én lett hadnagy a sorban, ágyú
fedezeten szolgálta végig a nagy nemzeti harcot, Bemtől érdemjele, a nemzeti 
kormánytól dicsérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyekben részt 
vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, bajtársaitól hallott, vagy hiteles ada
tokból olvasott. Bem irodájából, Kurz írásai közül,Vetter altábornagytól, gr. Mikó 
és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, b. Vay, Csányi, gr. Batthyány és 
Szemere, több kormánybiztos hagyatékából oly iratokat bir, a miket soha senki 
sem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt képes amaz évek politikai és 
harci eseményeinek oly titkos okait fedezni fel, menetét, válságos fordulatait 
s a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állítani elé, ama dicső korszaknak oly hü 
és a közvetlenség jellegét magán viselő képét adni, a mi másoknak egyáltalában 
nem állott módjában. E műben sok oly részlet van, mely egészen új s a sze
replők maguk megvallották, hogy nőm tudták. S mert hiteles, beesők annál 
nagyobb. Az előadási modor könnyű, természetes, világos, irálya tiszta, magyaros, 
vonzó, a műven átvonuló szellem szabad, hazafias, mégis kímélő és méltóságos, 
az ítéletek igazságosak és indokolva vannak. A könyvet 9 jeles hadvezér és 
államférfi arcképe díszíti: Bem. K lap ka , Gál Sándor, gr. Bethlen Gergely, 
gr. Mikó, Vetter Antal, Gábor Áron, Csányi Ferenc.

V ázlatok a m agyar em igratió  életéből. Hiteles forrásokra támaszkodva irta 
ÁlúOr Imre. lu  képpel 1 ír t 20 kr.

Tartalom : Orsóvá, Turn-Severin, Kalafat, Viddin. A bujdosók menetrendé 
Sumlai napok. Mily élet folyt Kihutahiában. Az internálás vége. A tengerem 
angol előkészületek Kossuth fogadására. Körűt Angolországban. Az angol sajtó 
és a közvélemény. Az amerikai sajtó. Kossuth emlékirata. Utazás Amerikába, 
fogadtatás, körút. Lola Montez. Lengyelek bizottsága. Osztrák bizottság. A new- 
yorki sajtó banquetteje. Kossuth toasztja. Menekülteink és a művelt külföld. 
London, Páris. Hamburg, Brüssel, Genf, Amerika. Halottak és sírkövek minden
felé. — Ezen vázlatos tartalomjegyzékből is kitűnik e mű érdekessége ; tör
téneti érté lé t azonban még növeli az is, hogy.számos, eddig magyarban még 
nem közlött adatokat és iratokat tartalmaz.

-A hadművészet történelm e. Bernek munkája után irta Halász Károly. 80 kr.
A  m agyarok öse le i hajdankori n evei és lakhelyei. Eredeti kútfők után 

irta Lukácsy Kristóf. Ara 4 frt.
.Páriából, Irta A-bóth J ános. Második kiadás. (Tartalom: Napoleon napja, 

A crinolin. Mile Thérése. Jardin Mabille. A Louvre gyűjteményei. Rouge et 
Noir. Fűzve 80 kr.

(Lásd folytatását a boríték 4. old.
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A  H elyszinrajz és Földképkészítés történelm e, elm élete és je len  állása.
Utazási eredmény. Irta felsőszopori T óth Á goston Rafael. 2. kiadás. 2 frt

Ezen jeles mü, melyhez hasonlót az összes külföldi irodalmak nem képesek 
fölmutatni, eredménye egy utazásnak, melyet a tudós szerző a közlekedésügyi 
mhnster úr megbízásából Közép-Európában tett, és a melynek fölötte érdekes 
eredményeit itt nyújtja az olvasónak, ki sokkal többet találatul benne, mint a 
mennyit címe igér.

Az egyetem es m űvelődéstörténetem  vázlata Irta György Aladár. Ara 
1 frt 20 kr.

«Szerző jelen műve tankönyv akar lenni a középtanodák felsőbb osztályai, a 
szakiskolák s különösen tanitóképezdék számára Mint ilyen természetesen csak 
dióhéjba szorított vázlatát adja a művelődéstörténetnek; de ez a vázlat oly 
kitűnő, hogy bátran alapjául szolgálhat egy nagyobb terjedelmű, tisztán tudo
mányos és nem csupán gyakorlati szempontból netalán készülendő munkának.» 
(Prot. egyházi és iskolai lap.)

A demokrácia M agyarországon. Irta Beksics Gusztáv. Ára 60 kr.
«Ily cím alatt jelent meg a 73 oldalra terjedő tanulmány, mely egy nagyobb 

történeti és politikai műnek vázlata és nyolc fejezetben taglalja a magyar 
polgári osztály keletkezését és fejlődését a legrégibb időktől a jelenig. Jellemzi 
és magyarázza a magyar közszellem irányzatait történelmünk folyamán és szel
lemesen mutatja ki s magyarázza azon .tünetet, hogy a demokrácia nálunk 
nem a polgári, hanem a nemesi osztályból fejlődött, miért más jelleme van, mint 
a nyugati államok demokráciájának.» (Alföld.)

Szarvas város történelm e és je len  viszonyainak leírása. Zsilinszky Mihály 
által. Ára 1 frt 20 kr.

Monographiákban fölötte szegény irodalmunkban nem lehet eléggé elismerni 
és pártolni egyes önfeláldozó tudósaink ily irányú törekvését. A legmelegebben 
ajánljuk tehát a derék, és az irodalomban előnyösen ismert szerző e művét 
minden a hazai történelem iránt érdeklődő ügyeimébe.

Állam ism erettan. Irta dr. P isztóry Mór. 2. kiadás. 1 frt.
«Az egész dolgozat szerző szorgalmáról és nagy olvasottságáról tanúskodik 

Pisztóry úr művének leginkább azért örülhetünk, mert az általa tervezett műve; 
hasóntartalmu munkát magyar nyelven még nem bírunk. — A hazai közönség 
örömmel fogadhatja az ily szorgalommal és forrás' tanulmánynyal írt munkát.» 
(Jogtud. közlöny.) — «Terjedelmesebb államtudományi munka ez, mely a tudo
mány újabb mozzanatait és a legújabb államtudományi termékekre űgyelemmel 
van és az államtudományi ismeretekkel foglalkozó kezdőnek igen hasznos tájé
kozásul szolnál!» (Pesti Napló.)

A Bakony. Természetrajzi és régészeti vázlat. Irta Römer Flóris. 2. kiadás. 
1 frt 50 kr.

Árpás és a xnórichídai szt. Jakabról címzett prépostság története. Irta
Rómer F lóris. Fűzve 1 frt.

A föntebbi három munkára űgyelmeztetjük a régészettel és történelemmel 
foglalkozókat. Legjobb ajánlat azokra nézve az, hogy Rómer neve rajtuk áll 
azon férűú neve, kinek láugbuzgalmának és kitartó vasszorgalmának köszönheti, 
hogy hazánkban a régészet országszerte kezd míveltetni. Azok részére pedig, 
kik e fontos tudományba csak némileg is behatolni kívánnak, Rómer művei 
(ideértve «Archaeologiai értesítő»-jét) nélkülözhetlen segédkönyvek.

A szabolcsm egyei múzeum. Rövid utasítással vidéki múzeumok berendezésére 
H ampel J ózsef által. Ára 40 kr.

E füzet megérdemli, hogy minden a régészettel foglalkó megszerezze. «Az 
érdekes röpiratban található rajzai a nevezetest tárgyaknak azzal a becscsel 
is bírnak, hogy ha egyik-másik olvasónknak ilyes leletek volnának birtokában, 
a nélkül, hogy felőlük közelebbi ismerettel bírna, ezek nyomán meghatározhatja 
azokat,» (Mannaros.)

Archaeologiai értesítő. A m. tud. akadémia archaeologiai bizottságának köz
lönye- Szerkeszti Rómer Flóris stb. I—IX. kötet számos ábrával. Egy-egy 
kötet 3 forint.

Budapest. Pallas részvénytársaság nyomdája.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Zsibárus-utca 1. sz.



E L Ő F I Z E T É S I  F E L H Í V Á S

„HAZÁNK“
NEGYEDIK ÉVFOLYAMÁRA.

Magyarország újabbkori történelmének kedvelői és művelői 
régóta érezték oly szakközlöny hiányát, mely hazánk történetének 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg csendes, benn nagy 
események magvát érlelő időktől, a múlt és jelen század alkotmá
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis alkotmányunk helyre
állításáig terjedő korszak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kivárita a Hazánk kiadója pótolni, s a. hazai tör
ténetírásnak vélt szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozott, hogy 
a «Magyar Történelmi Társulat» működésének fonalát, mely 
programmszerüleg 1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Ehhez képest a Hazánk kettős célt tűzött ki magának : 
egyfelől azt, hogy a magyar hadi, politikai és polgári élet újabb 
kori történeti adatait az elkallódástól megóvja; másfelől, hogy a 
tudományos intézeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet feldol
gozására, s a jelen század nagy eseményeiben és alkotásaiban részt
vevők egyéni tudása és tapasztalatai megörökítésére alkalmul és 
közvetítő közegül szolgáljon.

Igyekeztünk lehetőleg csak oly közleményeknek helyet adni, me
lyek íróit a tárgy megválasztásában a történelmi kritika s a tudo
mány magasabb érdeke, a tények és események megítélésében 
önmérséklet és igazságérzet, az előadásbán pedig higgadt komoly
ság vezérlé.

Közleményeink érdekes és tárgyilagos voltát füzetról-füzetre 
elismerte a sajtó és folyóiratunkat egyhangúlag hézagpótló, sőt 
fontos vállalatnak nevezte.

Ebből buzdítást merítünk arra nézve, hogy a Hazánk at 
az eddigi irányban folytassuk s arra törekedjünk, hogy azt úgy 
önálló cikkeire, mint kisebb terjedelmű adalékaira nézve minél 
tanulságosabbá és érdekesebbé tegyük.

A Hazánk 1889-ben is ötíves havi füzetekben jelenik meg 
(julius és augusztus kivételével), időnként arckép vagy egyéb 
történeti becsű rajz mellékletével.

Előfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 frt.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos könyvkereskedéséhez 

(Budapest, Váci-utca 1.) intézendők.

Abafi Lajos
szerkesztő.
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III. A  Gellérthegyen.

A Gellérthegyen, mely a Sashegy- és Svábhegy gyei, valamint 
az óbudai hegyekkel Budavárát körül övedzi és stratégiailag domi
nálja, — Mátyás király csillagdát állított fel, nem álmodva, hogy 
400 év múlva onnan fogja saját nemzete lövöldözni királyi lakát, 
hogy onnan kiűzze az idegen bitorlót.

Mi a Gellérthegy déli lejtőjét gyalogkatonák és tisztek cso
portjaitól ellepve találtuk. Fenn a hegy csúcsán vannak elhelyezve 
az ágyúk, és tízpercenkint sorra bömbölnek, halálos lövegűket a 
vár falainak s üres utcáinak bocsátva. Azt hinné az ember, hogy 
odabenn kihalt minden, ha a falakról időről-időre fel nem villanna 
€gy láng, füstgomolyagba burkolva és követve tompa morajtól, me
lyet a hegyek köröskörül visszhangoznak. Mielőtt ötig számolhat
nánk, zúgva röpül a golyó a hegyen át s a lejtő alján lévő szőlőkbe 
lecsap. Megriadva futnak szét a honvédek, kik épen a telt bogrács 
körül ülnek, s a kanálon lévő falatot a hamuba ejtvén, leguggolnak, 
lehasalnak, azt vélvén, hogy gránát; de nevetve térnek vissza a 
tűzhelyhez, ha robbanás nem következett. Sőt az a tejképű fiatal 
újonc felkapja a még meleg golyót és felcepeli a partos hegynek 
az ágyúkhoz, s ezek csakhamar szíves üdvözlettel visszaküldik oda, 
a honnan jött. A csillagda távcsövén át, mely háromlábú állványán 
ott áll, a fehérvári kapu bástyáján mozgalmat észlelünk: Éljen a 
tűzmester, talált! Az ágyú le van szerelve, csöve a földön hever.

Az O bservatoriu m  g a lér iá já n  fö lö ttem , a  g o ly ó k n a k  te lje se n  
k ité v e , á ll n e h á n y  tü z é r ü n k , c sú fo n d á ro s j e le k e t  c s in á lv a  a  v á r  fe lé .

íme, újra füst borítja túl a tüzéreket, a golyó zúgva jön 
felénk, — fordítok egyet a távcsövön, porfelleg keletkezik am ott: 
a kálváriahegy Ecce homoja, homokkőből faragva, össze van 
zúzva . . . «Na, ennek legalább nem kell temetés!» — mondja
nyersen egy öreg, volt osztrák tüzér.

A csillagda falán 36 lyukat látok, melyeket az ágyúgolyók 
ütöttek, kerítésfala pedig majdnem le van már rombolva, s ennek 
dacára mégis folytan jönnek tisztek és legények, hogy a távcsövet

Hazánk XI. kötet. ( \
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használják. Magas rúdon leng a nemzeti zászló s a túlsó földszinti 
szobákban preferance mellett ülnek az ágyú fedezet tisztjei.

De tériünk vissza a déli lejtőre Lábainknál nyugalmasan höm
pölyög a Duna, — a hanyatló nap sugaránál úgy fénylik, mint az 
ezüst szalag. Amott a nádorszigetnél, a várbeli ágyúk lőtávolságáu 
kívül, készül a hajóhíd. Itt kezdődik a magyar tábor. A második 
hadtest, Aulich tábornok parancsnoksága alatt, a Dunától egészen 
a Promontor felé vezető országúiig terjeszkedik, két osztályban. A 
törzstisztek nagyobb sátorai emelkednek ki a kisebb sötét sátorok 
tömegéből. A mezőn őgyelegnek a derék Württemberg-huszárokv 
röstelkedve elismervén, hogy itt nincsen számukra dolog, és hogy a 
huszáron kívül a baka is csak ér valamit.

Két egyenes sor puskagula, mely mögött rozséból font a la 
csony barakk látszik, jelzik a gyalogság táborát, melyből számos 
füstoszlop emelkedik.

A hol a szőlők kezdődnek, van a tábor folytatása, — az első 
hadtest, — mely szőlőcövekekből hamarosan összefércelt gunyhóival 
igen festői látványt nyújt.

Távolabb nyugat felé, a nagy Svábhegyen van egy kertiház, 
fedelén kilátóval, — azon nagy nemzeti zászló leng. Az Görgey 
tábornok főhadiszállása.

A körülzároló hadsereg többi táborhelyeit a Gellérthegytől — 
a talaj egyenetlensége miatt — nem lehet észlelni.

Az északi oldalon, Újlak felől, egyre bömbölnek a vitéz Kmetty 
ezredes tizenkétfontosai.

íme, ott jön egy kis csoport tiszt, a gellérthegyi mély úton 
fölfelé : Aulich tábornok törzsével. Aulich szállás, erős férfiú, magas 
homlokkal, mintegy 50 éves, kinek arckifejezése tiszteletet és 
bizalmat kelt. Közhonvédi attilát visel, durva posztóból, minden 
kitüntető jelvény nélkül, és fénymezes vászonnal bevont csákót. 
Egyik kis sánc mellvédének támaszkodik és távcsővel szorgosan 
vizsgálja a várfalakat. A csoport úgyUtszik feltűnt az ellenséges 
tüzéreknek, mert három golyó jött ez irányban, de kárt nem téve, 
csak a földet túrták s azután a hegyen legurultak.

Egyszerre azonban egy bomba hatalmasan felemelkedik a 
levegőbe, s elérve a culmimatió pontját, hamar s mind hamarább 
ereszkedik le és mintegy 12—15 lépésnyire a tábornoktól lezuhan. 
Kisérői öszfönszerűleg széjjel ugranak s a földre terülnek. A bomba 
egy pillanatig sebesen forogván m aja körül, borzasztó lármával 
explodál és halálthozó beleit köröskörül szórja. A tábornok nyugod
tan állt, se színe nem változott, se arcának egy izma nem mozdult 
meg. Jobb kezével a távcsövet szorította mellének, bal karjával a 
mellvédnek támaszkodott, arca pedig a bomba felé fordult, a mely
nek darabjai zizegve röppentek el feje fölött. Nem történt semmi 
baja, csak attiláját lepte el a fölszórt föld és por; hidegvérűen letörlé
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s azután visszafordult, kérdezve, nem történt-e valami baj. Nem 
történt; mert az apró sáncokkal, árkokkal és kőhalmokkal ellepett 
talaj elegendő oltalmat nyújtott. A tábornok azután a mozsarak 
felé ment és meghatározta maga azok elevatióját az éjjelre. Erre 
megfordult, hogy az ágyútelepeket sorba járja.

Midőn mellettem elhaladt, megállt. Azt hiszem, leányarcom 
okozta, hogy erősen északnémet accentussal kérdé : Hát fiam, hogy 
tetszik e tréfa ?

Igen jól, tábornokom — felelém — csakhogy már oda be akar
nánk jutni.

— Várjatok csak még néhány napig — viszonzá mosolyogva 
— és tisztítsátok szorgosan a fegyvert, hogy csütörtököt ne mondjon.

S ezzel tovább ment, de haliám a tüzér-ezredeshez mondani : 
Derék nép ezek a fiatal katonák, mindig jó kedvűek, még tán job
ban szeretem, mint azokat a vén morgókat.

Lassankint növekszik a tárgyak árnyéka, a nap lehanyatlik 
a hegyek mögött. Mind ritkábban hallható lövés, s a várban egé
szen felhagytak már a tüzeléssel. De ez csak látszólagos nyugalom. 
A csillagok kezdenek ragyogni, s a tábori tüzek lángolni. A vitézek 
alakjait mint fekete koboldokat látjuk a tűz körül állni s guggolni. 
A távolabb eső őrtüzek a hegységen pislognak mint számtalan óriási 
szt.-János bogár, mely fel-feltünik és el-eltünik.

S a várból és nálunk is egyik csillag a másik után emelkedik 
ég felé, kisérve tompa mennydörgéstől, mely húszszorosán hömpö
lyög a hegyek közt, míg visszhangja a távolban elhal. Mint ellen
séges meteorok, melyek egymást megsemmisíteni törekszenek, keresz
tezik e tüzes golyók egymást a levegőben s azután eszeveszett 
zúgással lecsapnak a hegyre, mely a könnyű sebbel - csak bőrét 
horzsolta — mitsem törődik, vagy valamely várbeli békés polgár 
házára zuhognak romboló dühhel, és borzasztó recsegéssel szétpat
tannak épen a család lakszobájában, a mely azalatt a pincében resz
ketve s imádkozva várja utolsó óráját.

Lent a Krisztinavárosban tízpercenként nyolc láng villan fel 
iszonyú dörgéstől kisérve; szemben a várfal kövei leesnek és legu
rulnak, a meredek lejtőn : a réstlövő üteg ma kezdi működését.

Északon és északnyugaton hallható a puskatüzelés, a helyőr 
ségnek nem szabad nyugalmat hagyni. De ezeket az áltámadásokat 
drágán fizette meg sok derék honvéd, kiket a vár falairól leterítet
tek. így esett el Nagy Sándor tábornok buzgó törzstisztje Kleinheinz 
alezredes, midőn egy csapatot rohamra vezényelt.

A pihenés sora rám került: őreim fel lesznek váltva s én a 
lejtőn kiálló szikladarab alatt lefekszem, a bornyút fejem alá tolom 
s a szürke köpenynyel betakaródzom.

Jó éjszakát!

88
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Az 1849. év május 19-én este a budai Dunaparton kőpadon 
ültem az őrház előtt, melyet századom, mint a várfalak alá tolt 
ostromló sereg s a tartalék közti kapocs elfoglalt. Fejem fölött 
emelkedett a Gellérthegy sziklafala, melyről a golyók olykor vissza
pattanva a Dunában fejezték be pályafutásukat.

Pestvárosát szemléltem, a mely némán állott előttem, mintha 
éltét kilehelte volna. Mily élénk zaj hallatszott máskor!

Most azonban a Dunasor házai megkövesült óriásokként komo
ran néztek le a Dunába, mely az éj sötétében szakgatottan tük 
rözte körvonalaikat. A folyam halk moraja, a várbeli horvát őrszemek 
kiáltása, a «Werda?» «Patrouille vorbei!» eloszlatá az álmot, s 
az időnkénti ágyúdurranások a kedély kellemes felfrissítésére szol
gáltak.

Társam, vagyis három nap óta elöljáróm Tállay Sándor mel
lém ült és csákójából pogácsával kinált meg. Egyél — úgymond — 
a bor annál jobban ízlik azután, feleségem pedig ígért egy kulacs 
jó budai bort hozni. Mindjárt itt lesz.

A «feleségem» szónál tartóztatlanul nevetnem kellett. Elmon
dom miért.

Harmadnapja századosunk, ki őrnagy hiányában a zászlóalj 
parancsnokságát ideiglenesen vitte, maga elé idézte Tállay tizedest, 
és kijelenté neki, hogy őrmesterré nevezte ki. Elvárja tőle, hogy 
vitézség, buzgalom és erkölcsi magaviseleté által a század fiatal 
legénységének mint eddigelé például fog szolgálni. Ennélfogva miDt 
a századnak immár első altisztjének nem szabad kecses Daphnéjét 
továbbá íyy magánál tartania, hanem vagy elküldenie, vagy nőül 
vennie. Jó Sándorom nagyon meg volt lepetve s eleinte nem tudta, 
tréfa ez vagy valóság-, de kis vártatva kijelenté, hogy ha a száza
dos úr komolyan veszi a dolgot, az utóbbi eventualitás őt igen bol
doggá tenné.

Akkor hát meg fogja engedni, hogy az örömapát én képvisel
jem, a többi ceremóniák végett pedig forduljon imitt a tisztelendő 
úrhoz, — szólt nevetve századosom.

A tisztelendő ur pedig nem volt más, mint századunk N. 
hadnagya, ki a forradalom előtt nehány évig káplánkodott, a 
függetlenségi harc kitörésekor pedig közembernek állt be. Kész
nek nyilatkozott a szertartás elvégzésére, a papi felavatás in
delebilis jellegű lé’vén, e functióra ő a kánonjog szerint jogosult, 
a háború pedig a promulgatio alól felment. Szóval nincsen semmi 
akadály.

A boldog vőlegény még az nap vett Pesten menyasszonya 
számára szép fátyolt, fehér ruhát és gyűrűket — a kapitány erszé
nyéből. S midőn az éj kiterjeszté szárnyait a tábor fölött, a nász
nép a Gellérthegy alján egybegyűlt s a legnagyobb csendben fel
ment a kálváriahegy kápolnájához.
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Egyetlenegy — az úgynevezett örökös — lámpa homályosan 
világitá meg a kápolnát, mert fényes világítás egyrészt felébresztette 
volna a közelben tanyázó honvédek figyelmét, másrészt pedig köny- 
nyen válhatott volna a vár golyóinak célpontjául.

A századoson kívül még egy tiszt és rajtam kívül még nehány 
társam jelent meg tanúkul. S belépett a pap teljes díszben; erős 
szakála középkori kinézést adott neki. A kápolnában uralkodó fél
homály, melyből a vendégek harcias ábrázatjai élesen kiváltak, s 
ezek körében a leány fehér alakja — az egyedüli nő — virágko- 
szorúzta szőke fejecskéjével, melyről a fátyol földig borult: — mind 
ez a jelenetnek valami németalföldi festmény kinézését kölcsönző.

Mialatt a katonás pap a rövid mondatokat elmormogá, meg- 
megrezzentek a sokhelyt töredezett ablakok az ágyúdörrenéstől, s 
egy-egy golyó zizzenve röppent a kápolnán át, míg a reszkető 
mennyasszony az Igent elrebegte s az áldás fölöttük kimondva Ion.

Künn a szabadban megszűnt az elfogultság, és tréfálva s ne
vetve értünk a hegy aljára, a honnan a táboron keresztül kocsin 
mentünk Promontorra, a hol a lakodalmat ültük lakomával és tánc
cal fényes kivirradtig.

így lett Sándornak nejévé a kis Janka, ki épen most közeleg, 
egyik kezében a kulacscsál, másik kezében kosárkával, sülttel, 
kenyérrel, — óvatosan a házakhoz simultan.

A pesti városház tornyán kilencet ütött az óra.
Erre a jelre a vár keleti bástyájáról eldördült egyszerre 16 ágyú, 

mely a védtelen Pestet eddig csak fenyegette, s csak olykor-olykor egy- 
egy lövéssel visszaűzött egyes bizakodó lakót a városligeti menedékbe.

S itt tényleg valóságos tábor volt felütve. Ezeren meg ezeren, 
többnyire szegényebb sorsúak, kik lakházaik pincéiben már nem 
kaptak helyet vagy nem volt módjuk, a közellévő falvakba mene
külni, most a városligetben barakkokban vagy a legkülönfélébb 
alakú és színű sátorok alatt laktak. A proletár házaséletnek szo
morú szegényessége egész meztelenségében lépett itt szem elé. Töre
dezett szúette bútorok, konyhaedények, ágynemű és ruha, bölcső, 
melyben a szegény csecsemő gondtalanul mosolyog; — amott finom 
sárgaréz gyertyatartók és függönyök, összevissza hányottan családi 
arcképekkel, melyeket a gyermeki kegyelet az elpusztítás elől biz
tonságba hozni igyekezett.

Mo litor  Á goston.
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Ez évben április hatodikén volt az isaszegi csata negyvenedik 
évfordulója. 1848 decembertől 1849 januárius közepéig az összesen 
74 ezer emberből álló osztrák seregek, támogatva a bécsi katonai 
hatóságok által ellenünk fellázított szerb, oláh és tót népfelkelések 
által az összesen 64 ezer emberből álló magyar honvédseregeket 
mindenfelől az ország belsejébe való visszavonulásra kényszeríttet
ték, s a ki 1849 januárius 5-dikén Windischgrätz tábornagynak jól 
fegyelmezett és alaposan kiképzett hadtesteit Budapestbe bevonulni 
látta s ezeket összehasonlította a hiányosan felfagyvérzett és felöl
töztetett, nagyrészt újonc tisztek által vezetett s többnyire csak 
nehány hónap óta katonáskodó legénységből álló magyar honvéd- 
csapatokkal, az lehetetlennek hitte, hogy a magyar nemzet a létéért 
való harcot még sikerrel folytathassa!

Még a «Times» katonai levelezője is, a ki különben a ma
gyarok iránt sok rokonszenvet tanúsított, nem reményelte már az 
osztrák sereg legyőzetését és még februárius 10-dikén is azt írta 
lapjának, hogy «Mihelyt kitavaszodik s a Tisza környékének útjai 
ismét járhatókká válnak, a hadjárat rövid idő alatt be lesz fejezve, 
mert a magyar sereg katonailag kiképzett tisztekben és altisztekben 
való hiánya s a legénység .kiképzésének elégtelensége miatt nem 
lesz képes Ausztria régi légióinak ellenállani». «Már az is csodához 
hasonlítható tünemény — folytatja az angol katona — hogy a zord 
időjárásnak megfelelően fel nem öltözött, részben hiányosan felfegy
verzett magyar újonchadak a rendkívül hideg télben végrehajtott 
hátrálások alatt egyáltalában együtt maradtak s szét nem futottak».

Windischgrätz herceg is azt hitte, hogy kikeletkor a magyar 
hadak «maradványait könnyű szerrel szétugraszthatja».

A magyar nemzeti kormány és a fiatal magyar vezérek azon
ban soha meg nem szűntek bízni a magyar nemzet katonai erényei
ben s Budapesttől való visszavonulásuk után is erélyesen folytatták 
a hadikészülődéseket. A magyar hadierők nagy részét a Tisza mö
gött pontosították össze, — újoncokat szedettek, lovakat vásárol
tattak, fegyvereket, lőszert és hadifelszereléseket készítettek és
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mindezt oly erélylyel sürgették, hogy már februarius közepén ismét 
támadásra elég erősöknek vélték magukat. A magyar fő sereg akkor 
Gyöngyös felé előre is nyomult, de a szex-encse nem kedvezett a 
magyaroknak; Windischgrätz fő sei’ege a Kápolnánál vívott két 
napig tartó heves csatában legyőzte a magyar fősereget, mely ismét 
a Tisza mögé vonult vissza.

Windischgrätz azonban a kápolnai csatában meggyőződöt1, 
hogy a januárius eleje óta elmúlt hat hét alatt a «magyar fegyveres 
■csoportulatok» félemletes «hadsereggé» váltak, a miért nem is üldözte 
a magyarokat, hanem az osztrák sereget gyorsan visszavezette, hogy 
a döDtő hadműködések megkezdése előtt azt jobban összepontosítsa 
s az Olaszországból és Csehországból jövő csapatokkal ei'ősbítse.

A leginkább az elöregedett Dembinski táboimok által okozott, 
csatavesztés a magyar sereget nem hangolta le ; március közepén 
már ismét támadólag lépett fel s Vetter altábornagy terve szerint 
Szolnoknál és Cibakházánál kelt át a Tiszán.

Windischgrätz akkor Cegléd felé akarta seregét vezetni, de 
mielőtt még e szándékát végrehajthatta volna, a magyar hadak 
Abony és Szolnok vidékeii'ől már ismét eltűntek s az osztrák kém
lelő őrök csakis a Tisza keleti partjain láttak magyar előöi’söket s 
•éjjel számos tábortüzeket.

A magyar sereg ugyanis Vetter megbetegedése után a Tisza 
bal partján vezettetett vissza s újonccsapatokból és nemzetőrségek
ből a Tisza partjain képezett tüntető vonal által fedezve, gyoi’s 
nxenetekkel sietett Poreszlóra és ott ismét átkelt a Tiszán.

Windischgrätz ekkor teljességgel nem tudta, hogy a magyar 
főei’ők hol vannak ?

A Ceglédnél álló Jellachich-nek jelentései szerint a magyar 
fősereg március 19-én még vele szemben állott, seregének egy része 
le is győzetett s a magyar fősereg, állítólag Jellachich zömének 
előnyomulásakor vonult vissza a Tisza mögé, a hol Jellachich szerint 
még március utolsó napjaiban is állott.

Schlick ellenben ugyanakkor jelentéseiben azt állította, hogy a 
magyar fősereg Poroszlótól Gyöngyös felé nyomul elői’e, Ramberg 
tábornok pedig a losonci rajtaütés által tévedésbe ejtve Balassa- 
Gyarmatról jelentette, hogy a magyar főerő Balassa-Gyarmati-a s 
onnan valószínűleg Léván át Komárom felé nyomul előre.

Csakis április elsején tudta meg Windischgrätz, hogy március 
30-án ;i magyar fősereg csakugyan Gyöngyösnél állt; e tényt véve 
hadműködési tervének alapjául, e szerint is intézkedett, nem szá
mítva arra, hogy a magyarok főerejöket már ismét — azaz hat hét 
alatt már negyedszer — más hadműködési vonalra helyezhetik á t ; 
pedig valóban ez történt.

Göi’gey ugyanis március 30-án a nagy hadászati tehetségű, 
alig 29 éves Klapka tábornok által előadott hadműködési tervet
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jónak találva, azt — minden kicsinyes irigykedés nélkül — elfogadta 
s erélyesen végre is hajtotta.

Klapka hadműködési tervében azt javasolta, hogy a magyar 
hadsereg csekély része tüntetőleg nyomuljon előre Hatvan felé, a, 
főerő pedig gyors menetekkel vezettessék Jászberényen át az osztrák 
sereg jobb szárnya és oldala ellen.

E hadműködési terv, a felette rósz utak dacára oly gyorsan 
hajtatott végre s a Hatvanon át tüntető magyar hadtest, meg a 
magyar lovasság által oly ügyesen fedeztetett, hogy Windischgrätz 
csak az isaszegi csata alatt győződött meg, fogy a magyar főerő 
már egy hét óta nem volt ott, a hol vezérkara azt lenni vélte!

Március 31-dikén a magyar sereg négy hadteste : az 1-ső 
(Klapka), a 2-dik (Aulich), a 3-dik (Damjanics) és 7-dik (Gáspár) 
Kápolnán, Bodon, Halmajon és Gyöngyösnél állott.

Ugyanakkor az osztrák sereg I. hadteste (Jellachich) Ceglédnél,
III. hadteste (Schlick) Gödöllőnél, II. hadteste (Wrbna) pedig tarta
lékul Pesten és Vácott, egy önálló hadosztály pedig (Ramberg) 
B.-Gyarmatnál állott.

A magyar sereg április 1-sején indult el Gyöngyös vidékéről 
és ugyan a 7-dik hadtest Hatvanra ment, a többi három — igen 
gyenge — hadtest pedig délnek tartott. Április 4-dikén, a tápió- 
bicskei ütközet után, e három hadtest Nagy-Káténál és Tápió-Bics- 
kénél táborozott s április 5-dikén a Gödöllő felé visszavonuló Jella
chich után nyomulva Sülyig, Szecsőig és Tót-Almásig haladt előre.

Windischgrätz tábornagy április 3-dikán utazott Pestről Gödöl
lőre és 4-dikén másfél hadtesttel Aszódig nyomult előre s még 
ugyanazon a napon lovasságával Hatvan félé lovagolt, hogy az ott 
álló magyar sereg erejéről személyesen győződjék meg. Hatvan előtt 
igen érdekes lovassági ütközet vívatott ugyan, de Windischgrätz 
még sem tudta meg az ott álló magyar sereg erejét, mert az osztrák 
lovasság «nem hozott hadifoglyot s a magyar csapatok szőlők és 
dombok által el voltak rejtve». E sikertelen szemrevételezés után 
Windischgrätz 5-dikén összes erőivel meg akarta támadni a Hat
vannál álló magyar tábort; mielőtt azonban az e támadásra vonat
kozó intézkedések szétküldettek volna, Jellachichtől jött egy jelentés, 
mely szerint «Igen nagy számú magyar hadierők nyomulnak Tápió- 
Bicske felé, a miért is hadtestével valószínűen Pest felé való vissza
vonulásra lesz kényszerítve».

Windischgrätz nem igen bízott Jellachich jelentéseiben, mert 
már többször megtörtént, hogy Jellachich a vele szemközt álló ma
gyar hadierőket sokkal többre becsülte, mint a mennyien valóban 
voltak. Windischgrätz herceg tehát ez alkalommal is attól tartott, 
hogy Jellachich az őt fenyegető veszélyt nagyítja. Mielőtt seregét 
tehát dél felé vezette volna, szükségesnek tartotta meggyőződni, hogy 
a magyar főerő csakugyan nem áll Hatvannál • e célra 5-dikén
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összes lovasságával és lovassági ütegeivel Hatvan felé nyomult előre 
s a magyarokat megtámadta, de ezen erőszakos szemrevételezésnek 
sem volt eredménye, mert félve, hogy döntő csatára kényszeríttet- 
hetnék, az ütközetet oly lanyhán folytatta, hogy este még sem 
tudta, hogy sajátképen mily erők állnak Hatvannál ? Miután azon
ban április 5-dikén Jellachichtől egyetlen egy jelentés sem érkezett 
meg a főhadiszálláson, Windischgrätz mégis attól tartott, hogy a 
magyar fősereg Jellachich ellen működik, mely esetben iparkodnia 
kellett Jellachichet támogatni, s a magyarok előnyomulását Pest felé 
megakadályozni, a mit legbiztosabban az által vélt elérhetni, ha 
összes hadierőit Isaszeg és Gödöllő közt összpontosítja.

Ezen összpontosítás végett az osztrák sereg április 6-dikán 
reggel megkezdte visszavonulását Gödöllőre; egy hadosztálya (Cso- 
ricsj azonban Vácra indíttatott, mert Windischgrätz még mindig 
attól tartott, hogy mind a Hatvannál, mind pedig a Tápió-Bicskénél 
látott magyar hadak csak tüntető seregrészek, s hogy a magyar 
főerő talán mégis Balassa-Gyarmaton s Léván át Komárom felé 
nyomul előre.

Görgey április 6-dikára kiadott intézkedései szerint a 7-dik 
hadtestnek reggel Aszódra és Bogra kellett előre nyomulnia és az 
osztrák fősereget ott foglalkoztatnia; az 1-ső hadtest Tápió-Sülytől, 
a 3-dik Szecsőről Isaszegre indíttatott, a 2-dik hadtest pedig általá
nos tartalékul Dávyra rendeltetett. Mind a két ellenfél az e napra 
elrendelt meneteket akadálytalanul végre is hajtotta.

Schlick féltizenegykor Gödöllőre jött, Csorics pedig délután 
Vácnál szállt táborba. Jellachich reggel 6 órakor indult el Dánvtól 
és 11 órakor vonult be Isaszegre, a honnan jelentést küldött Gö
döllőre Windischgrätznek, melyben az őt követő magyar hadakról 
említést nem tett, csak annyit jelentett, hogy «a cs. k. I. hadtestet 
az ellenség részéről 1 zászlóalj, 1 üteg és 3 lovas-század bizonyos 
távolságra követte». További működésére ugyan parancsot kért, de 
megjegyzi, hogy csapatai «fáradság miatt egyelőre tovább nem 
mehetnek». A jelentés e része igen rósz színben tünteti fel az 
akkori osztrák sereg menetképességét; Jellachich hadteste Hánytól 
Isaszegig csak 2 mértföldet (15 kilom.) haladt. Aulich hadteste 
ugyanazon a napon Tót-Almástól Dányra és onnan ugyanazon az 
úton, a melyen Jellacsics csapatai mentek 31/2 mértföldet jártak s 
mégis elég erősök voltak még, hogy a csatatéren gyors lépósben 
felfejlődjenek !

A magyar 7-dik hadtest április 6-dikán reggel csakugyan elin
dult Hatvanból, de Aszódnál már nem találta az osztrák fősereget 
s csakis K.-Bognál látott még osztrák lovassági járőröket. Miután 
Gáspárnak csak az volt parancsolva, hogy az osztrák sereget 
Aszódnál és Bognál támadja meg, ő nem tartotta tanácsosnak a 
fővezér tudta nélkül tovább előrenyomulni, hanem egy vezérkari
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tisztjét küldötte Görgeyhez kérdezni, vajon a Gudra kegyen át 
Gödöllő felé nyomuljon-e előre, vagy pedig hadtestével a Liget 
pusztán és a Szt-Pál hegyen át a többi magyar hadtestek jobb 
szárnyához csatlakozzék-e ? A vezérkari tiszt féltizenegy órakor 
vágtatott el Dányra, a hol a hadműködési intézkedés szerint a 
főhadiszállásnak kellett lennie ; tizenkét árakor Dányon meg is 
találta a sereg vezérkari főnökét, de ez nem akart határozott választ 
adni, Glörgeyt pedig nem lehetett megkérdezni, mert senki sem 
tudta, hogy hol van ; reggel nehány megbízott emberével Tót-Al
mástól valahová ellovagolt és nem mondta meg, hogy jelentések stb. 
hová küldessenek u tána!

Míg Gáspár tétlenül állt Bognál, addig Klapka és Damjanics 
hadtestei hervadhatlan babérokat szereztek a hadilobogónak

Damjanics hadtestének elővédé ugyanis délelőtt féltizenegykor jött 
a szentkirályi vadásziakhoz s onnan a nyíregyházi erdőbevezető nagy 
szekérüton lolytatva menetét az ellenség előőrseit támadta meg.

Klapka hadteste három oszlopra volt felosztva; a főoszlop a 
Tápió patak balparti vidékét képező magaslatokon a Szt-Király 
erdőbe ment, 1 gyenge dandár a Tápiótól délnyugatra lévő dombo
kon a szt-györgyi erdőbe volt indítva, 1 dandár pedig — oldal
biztosítás végett -  Pécel felé ment.

Aulich hadteste már 10 órakor Dányba jött s ott mint álta
lános tartalék megállt ugyan, de csapatait rögtöni továbbmenetre 
folytonosan készen tartotta.

Az isaszegi csatára előre nyomuló két magyar hadtest összesen 
csak 16 zászlóaljból, 33 lovas-századból és 45 lövegbő1 állt.

E csekély magyar haderő ellen harcolt eleinte a cs. k. I. 
hadtestnek (Jellachich 141/2 zászlóalja, 26 lovas-százada és 68 ágyúja, 
a melyekhez délután még a III. hadtestnek egy hadosztálya és a 
tüzérségi tartalék egy része is csatlakozott, úgy hogy délután 5 óra
kor már 181/a osztrák zászlóalj, 41 német lovas-század és 108 
osztrák ágyú működött a magyarok 16 zászlóalja, 33 lovas-százada 
és 45 (a csata végén 56) lövege ellen.

Igaz, hogy este 7 órakor Görgey tartaléka : Aulich hadteste 
is a csatatérre' jött, ámde akkor már a csata el vult döntve s 
Aulicbnek csapatai (51/2 zászlóalj, 7 lovas-század és 17 löveg) közűi 
csak a tüzérségnek egy része s nehány század vehetett még részt 
a csata végmozzanataiban.

A mi az egyes csapatok erejét illeti, megjegyzendő, hogy az 
osztrák katonai írók a magyar csapatok erejét mindig a szabályzat
szerű létszámnak megfelelően számítják, az osztók csapatoknál pedig 
csakis a valóban harcba vezethető emberek számát vették tekintetbe 
s ekként a magyarok haderőit sokkal erősebbeknek tüntetik fel, 
mint a milyenek valóban voltak; pedig az igazság az, hogy mind 
az osztrákoknál, mind a magyaroknál a zászlóaljak és lovas-századok
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harcosainak száma a februáriusi és márciusi hadműködések alatt 
igen megfogyott; különösen a magyar gyalogság, mely februárius 
közepétől április 6-áig a Tisza-vidék rósz útain majdnem folytonosan 
nagy meneteket hajtott végre, igen sok beteget hagyott hátra. Az 
osztrák hadsereg ugyan menetekkel nem fárasztatott ki annyira, 
mint a magyar hadsereg, de azért mégis állományának majdnem 
ötödrésze a budapesti kórházakban feküdt.

Damjanics és Klapka hadiestemek élei 6-ikán délután 1 óra 
után a szentkirályi erdőben érték utol Jellachichnak utóhadát. Dam
janics hadteste a puszta-nyiregyházi erdő felé nyomult előre, Klapka 
hadtestének dandárai pedig a szentkirályi erdő déli részein és a 
szentgyörgyi erdőn át haladtak Isaszeg felé.

Jellachich utóhadát az ügyes és igen bátor Rasztics tábornok 
vezényelte, a ki csekély erejű dandárjával tőle telhetőleg lassította 
Damjanics magyar zászlóaljainak a helyenkint igen sűrű erdőben 
való előrenyomulását.

Mig Rasztics Damjanicsot foglalkoztatta, addig Jellachich had
teste zömével Klapka hadtestére vetette magát. Klapka, a ki oldala 
biztosítása végett 3 zászlóaljat. 1 lovas-századot és 6 löveget Pécel 
felé küldött, Jellachiclmek kipihent 91/2 zászlóalja ellen csakis 6, a 
hosszú menet által kifárasztott, az erdei harcokra eléggé ki nem 
képzett és ezeket gyakorlatból még nem ismerő honvéd zászlóaljjal 
folytathatta a harcot, a miért is eleinte az ellenség túlszáma által 
visszaszoríttatott.

Szerencsésebb volt Damjanics; ő csakis Raszticsnek 3 zászló- 
aljával harcolt s azokat folytonosan hátraszorítva, délután 4 órakor 
hadtestét már a Szt-György majorságtól északra lévő magaslatokon, 
a brezinai dűlőn az erdő északi széléig fejlődtethette fel.

A mint Aulich délután 2 órakor Dányon az isaszegi ágyúzást 
meghallotta, rögtön Isaszeg felé indította hadtestét. A Dánytól 
Isaszegre vezető rósz úton, a mely Jellachich és azután Damjanics 
csapatainak, ágyúinak és szekereinek menete által még inkább 
elrontatott, Aulich hadteste csak igen lassan haladhatott előre, úgy 
nogy hadtestével csak 6 óra után érkezhetett a csatatérre.

Görgey délután 3 órakor Kákán tudta meg, hogy hadtestei 
Isaszegnél harcolnak, rögtön a harctérre sietett és fél ötkor már 
Klapkával beszélt, őt arra bírta, hogy erőinek végső megfeszíté
sével az erdei harc által szintén rendetlenségbe ejtett osztrák csa
patok ellen ismét támadólag lépjen föl.

Görgey 5 órakor jött Damjanicshoz, kinek összes tüzérsége és 
lovassága már az erdő nyugoti széle előtt állt, gyalogságának nagy 
rísze pedig épen akkor az erdő északi szélében a gödöllői vadas
kertből a magyar sereg jobb oldala ellen kibontakozó Liechtenstein- 
féle hadosztály ellen harcra fejlődött. Windischgrätz herceg ugyanis, 
miután délután meggyőződött, hogy a Hatvan felől előrenyomuló
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magyar seregrész igen óvatos, előrenyomulás után Bognál meg
állóit s csak ágyúzást folytatott, Schlick hadtestének egy részét, 
a Liechtenstein hadosztályt és a hadtest tüzérségét (4 zászlóaljat, 
15 lovas századot és 39 löveget) a vadaskerten át és a Rákos 
patak mentén délnek indította s a gyalogsággal Damjanics jobb 
oldalát, a lovassággal pedig Damjanics arcvonalát támadtatta meg.

Ekkor Isaszegtől északra a Rákos patak felé lejtősödő terepen 
a Damjanics hadtestéhez beosztott magyar lovas hadosztálynak 
25 lovas százada és Jellachichnek meg Liechtensteinnak 41 lovas 
százada ismételve hevesen összeütköztek: e nagy lovassági harcban 
magyar részről 47, osztrák részről pedig eleinte 48, később 72 löveg 
vett részt.

A Nagy-Sándor által vezetett magyar lovasság ismételve vissza
űzte a Rákos patak átkelését megkísérlő osztrák lovasságot és sze
rencsésen megütközött azzal a lovassággal is, a mely a Rákos pataktól 
keletre nyomult Damjanics jobb oldala ellen

Este 6 órakor Aulich tüzérségének egy része és 7 órakor 
gyalogsága is megérkezett a csatatérre. A tüzérség Damjanics tüzér
sége mellett fejlődött fel, a gyalogság pedig Damjanics és Klapka 
hadtestei közé ékeltetett.

Damjanicsnak az Isaszegtől északra lévő magaslatokon való 
megjelenése Jellackichban már délután 5 órakor azt az aggodalmat 
költé fel, hogy főseregétől el lesz metszve, a miért is a Klapka 
hadteste ellen harcoló csapatait Isaszeg felé vonta vissza; az ellen
ségnek e visszavonulása Klapka honvédéinek önbizalmát ismét fel- 
költé, kik ezután majdnem folytonosan szuronynyal űzték vissza a 
meg-megálló osztrák csapatokat. Hat órakor honvédeink már a lángba 
borult Isaszegnek végső házait tartották megszállva, míg tüzérségünk 
golyókkal és gránátokkal üldözte a helység utcáin át visszavonuló 
osztrák utóhadat.

Este 7 órakor Isaszeg a honvédség által már teljesen el volt 
foglalva s Jellachich a nagy rendetlenségben visszavonuló gyalog
ságát az ökörteleki begyen és dűlőn, lovasságát pedig a malmok 
vidékén gyüjtette össze, 8 órakor pedig hadtestét Gödöllő felé indította.

A magyar sereg jobb szárnyán Damjanics ugyan nem volt 
elég erős arra, hogy Liechtenstein hadosztályát visszaűzze, hadállását 
azonban szívósan megvédte s Liechtenstein előrenyomulását mind
végig meghiúsította. A magyar sereg a csatatéren töltötte az é jt; 
csakis jobb oldala előtt állottak osztrák előőrsök; a Rákos pataktól 
nyugatra csakis lovassági járőrök cirkáltak az Ürge majorig előre 
küldött magyar előőrsök vonaláig.

A magyar sereg e csatában összesen 1069 embert veszített e l; 
az osztrákok vesztesége hivatalosan meg nem állapíttatott, mert 
«Jellachich hadtestének vezérkara nem terjesztette fel a veszteségek 
kimutatását». Tudjuk azonban, hogy április 8-ikán Görgey 484 egész
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séges hadifoglyot kisértetett Szolnok felé és hogy a magyar orvosok 
632 osztrák sebesültet szedettek össze a csatatéren. Magán értesítés 
szerint — állítólag — 273 osztrák holttest temettetett el a csata
téren, és a budai vár bevétele után megállapíttatott, hogy 162 sebesült 
küldetett az isaszegi csatatérről a budapesti katonai kórházakba. 
Ezen adatokat összegezve, az osztrákok Isaszeg körül 1651 embert 
vesztettek el, azaz 582-vel többet mint a magyar hadsereg. A két 
ellenfél veszteségei közti nagy különbség részben az által idéztetett 
elő, hogy az osztrákok közűi majdnem négyszer annyian estek hadi 
fogságba, mint a honvédek közűi, kik ellenben a csatatéren 83 ha
lottal többet veszítettek, mint Windischgrätz és Jellacihch csapatai, 
a minek oka alighanem abban rejlik, hogy a magyar honvéd félt 
a hadi fogságba való jutástól, és inkább meghalt, semhogy fegyverét 
letette volna, míg akárhány osztrák katona a hadi fogságba eséssel 
az osztrák seregben gyakorolt botozás alóli menekvést keresett.

Az isaszegi csata nevezetes fordulóponttá vált a szabadságharc 
fejlődésében. A magyar seregrészek ügyes hadászati vezetése, a 
honvéd csapatoknak kitűnő magaviseleté a csatatéren az osztrák 
intéző köröket annyira lehangolta, hogy nem bízva többé seregeik 
túlszámában, a monarchia legveszedelmesebb vetélytársától, az orosz 
cártól kértek segélysereget, és hogy újabb vereségeket ne szenved
jenek, összes seregeiket honunk határszélei felé hátráltatták.

Osztrák félhivatalos történészek e hátrálást a magyar seregek 
túlszámával akarják igazolni. Ámde állításuk nem helyes. Saját 
művükkel mutatható ki, hogy tévednek; a ki a «Winterfeldzug in 
Ungarn 1848—1849» és a «Feldzug in Ungarn 1849» című mű
vekben közlött osztrák és magyar csapatkimutatásokat összekeresi 
és összeadja, az meggyőződik, hogy április elején Magyarországban 
és Erdélyben az osztrák vezérkar összesen 111’ /2 zászlóaljjal, 118 
lovas-századdal és 476 löveggel, meg a szerb és oláh felkelőkkel 
rendelkezett, míg a magyar hadvezetésnek akkor még csak 109 
zászlóalja, 111 lovas-százada és 426 löveggel kivonuló tüzérsége 
volt katonailag szervezve. Ujoncoztak ugyan abban az időben már 
több csapat számára is, de ezek áprilisben még szervezve és fel- 
fegyverezve nem voltak. Meg kell jegyeznem, hogy a lövegek 
számába egyik hadfélnél sem vettem fel a várakat védő és várakat 
vívó nehéz lövegeket.

Ha a csapatok átlagos erejét mind a két hadviselő félnél 
gyalog-zászlóaljnál 800, lovas-századnál 120 harcosnak tételezzük 
fel, akkor kitűnik, hogy 1849 április elején, ide nem számítva az 
oláh, szerb és tót népfelkeléseket s a nem mozgósított magyar 
nemzetőr-csapatokat, összesen 100,600 osztrák gyalogos, 14,160 
osztrák lovas, 476 csatalöveggel harcolt 98,300 gyalog és 13,320 
lovas honvéd és 426 csatalöveg ellen.
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A magyar hadak túlereje tehát nem a túlszámban, hanem a 
vezérek lángeszében, a íiatal tisztikarnak a legénységet ugyan buz
dító és lelkesítő, de azért a valóban szükséges fegyelmet mégis 
szigorúan fentartó tapintatos magaviseletében s a honvéd legény
ségnek vitézségében rejlett!

K ápolna;.

A MAGYAR JAKOBINUSOK TÖRTÉNETE.

IV.

10. §. En Hajnóczyt igen jól ismerem, legszorosb barátim szá
mában állott. Egy kis termetű, tömött húsú, nem épen hasas, piros 
kisképű. derekasan ősz emberke, szava éles volt és harsogott. Láng' 
volt a lelke, a francia revolutióban élt testestől lelkestől s abban 
élt volna, ha nem egy aszódi luth. papocskának volt volna a 
fia, hanem herceg Eszterházynak vagy Illésházynak hívták volna 
is. Legyünk igazságosak és valljuk meg, hogy a revolutioná- 
lis ideák ragadós nyavalyák, melyektől az is megszállatik, a ki 
általa veszt, mindent elveszt, mind László testvéröcsém, az óbester, 
ki 1790 táján nem volt szerfelett idegen a francia gondolkozástól, 
de az alatt, míg én fogva voltam, annak a gondolkozásnak és a 
francia nemzetnek oly ellensége lett, hogy a magyar korona alatt 
talán ő volt a leghívebb, ezt mondá nekem a fogság után : «En 
meg nem foghatom, mely átkozott ve-zettség az ! Németországban 
sok emigránsra találtam, a ki gazdagból koldus lett és mégis enrangirt 
demokrata s csak a nem titulusra nem tud szokni s mindaz, a mi 
a tudósok classisához tartozik, titkos francia!» Felelet nélkül hagy
tam a szót. Ha nóczy a cynismusig vitte a maga franciaságát, fol
tozott ruhában affectált járni s gyönyörködött abban, hogy bársony
ban járók általa megaláztatnak. így jött 1791-ben a grófhoz enni, 
tudván, hogy én ott eszem (Bécsben a karinthiai utcában). Egy 
francia beretvákat árulgatott az asztaloknál ülők között s engem 
Monsieur le Comtenak nevezett. Nem deprecáltam a titulust. Utánam 
Hajnóczyt szólílá igy. Bien oblige pour le titre, mondá H. a leg
tökéletesebb csönd és tréfa hangján, :I. Leopold alatt gróf Forgács 
Miklós, a jobb fők nagy becsülője kérte ezt, engedné neki azt a 
szerencsét, hogy armális iránt ő tehessen neki ajánlást az udvarnál. 
Csaknem azon hanggal, melylvel a beretvaárulóhoz szólott, meg
köszönte és el nem fogadta. «Wieland és Klopstock nem nemesek és 
nemesekké nem tétették magukat. Szerezzen nekem excellentiád 
donátiór, azt elfogadom és azzal nemes is leszek!» Verhovszky, a 
Hajnóczy testvérének fia 1794-ben Bécsbe küldetett, Natorp vagy
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Náko principálisa által. H. megszólította: «Gyermek, te armálist 
keresel? meg ne próbáld, rokonodnak ne tarts többet!»— H. nagy 
tudománya ember volt és képzelhetetlen munkásságú, a francia revo- 
lutiónak előmenetelét mindig leste és róla protocollokat vitt. 1791-ben 
a Görög Demeter és Kerekes újságában ő dolgozta ezen articuluso- 
kat; én magam is sok ízben leltem őtet abban a dologban gróf 
Kolonicsnál, kinek fiát Görög akkor nevelte, a szobájában. A hazát 
és nemzetet hévvel szerette. Kérlek, mondá, valahol a nemzetnek 
becsületet tehetsz, ezen német bécsiek közt végy mindig kurta men
tét magadra. Ezek azt tartják, hogy a rövid mentés magyar «< in 
roher Ungar » Beszélj tudományos dogokról közöttük, mikor a rövid 
ruha lesz rajtad s a széles kard az,oldaladon. Anglus mesterét 
hozzám küldte, hogy vegyek leckét. Én hat hét alatt folyvást olva
sok angolul, úgymond, ezt az embert úgy ajánlhatom, mint a ki 
téged is eljuttat annyira.

En H.-t legelébb is Bécsben 1791 júniusban láttam akkori 
concipista, most tituláris consiliárius Párniczky Mihály és Kótay 
barátomnál. Egy nyűtt kérietben (köpönyeg) lépe be Párniczkyhoz 
s ez egymásnak megnevezett. Hah, kiáltá H , régi barátja vagyok 
az úrnak és indulattal össze-visszacsókolt. Azután levelezésbe 
eredtünk, mely fogságunkig tartott igen szorosan. Kár, hogy leve
leit elégettem, midőn elfogatásának hírét haliám. Gróf Teleki József 
exc. 1792-ben a mostani király koronatiójakor magához hívat. Édes 
öcsém uram, mondá, mi protestánsok minden hivatalból kirekesztetünk. 
Öcsém uramnak quaesitumja van, mert az a parancsolat, mely 
hivatalától megfosztotta (1791 apr. 1-én ment ki a helytartó tanács
tól) bizonyossá tette a felől, hogy convenienter fog apiicáltatni elsd 
kiürüléssel. A budai kamaránál secretáriusságban van üresség, adja 
be az esedezését. Megköszöntem kegyességét és declaráltam, hogy 
szolgálni többé nem fogok. — Miért ? — Nekem házi boldogság 
kell! — Becsülöm ezt a philosophiát, de itt ha neked nem is kell 
hivatal, nekünk kell ember, ak i hivatalt viselhessen, téged el nem 
tolhatnak, meg van ígérve. Viseld három esztendeig, tovább nem 
kívánjuk az áldozatot. Megígértem, meghagyta, hogy esedezésemet 
addig, míg locumtenens consiliarius Vay József nem látandja, be ne 
adjam, így pedig első audientián lépjek föl vele Első audientián 
fölléptem. Br. Örczy József zemplényi főispán volt a kamarás, 
br. Splényi Gábor és gr. Széchenyi Ferenc pedig az ablakban 
állottak. Én mindaddig nem gondolkodtam arról, a mit a királynak 
mondani fogok, s itt akarék elkészülni. De gróf Széchenyi a sz. Ja- 
nuárius csillagával felém jött, s az ablakba vitt. Uram, mondá, én 
most jövök Nápolyból. Maylandban Ferdinánd herceg magyar köny
vek felől tudakolt, s tőlem érté, hogy a Gessner idilljei kijöttek^ 
Kám parancsolt, hogy azt neki küldeném meg. Kérlek, nyomattass 
elébe egy levelet a herceghez és add nekem a könyvet. Feleltem,.
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hogy a kiadott fordítás rósz, kész a jó, várná az t; s Orczy kiált, hogy 
rajtam a sor a bemenetelre. Beléptem, a mostani császár várt. Felsé
ges uram, mondám, Felséged atyja engem hivatalomtól megfosztott, 
mivel protestáns vagyok és nem akará, hogy pápista iskolákat nem 
pápista tiszt kormányozzon. Meg vagyon Ígérve, hogy első ürüléssel 
más hivatalt nyerek : a secretáriusságot kérem. «Bei der Ernennung 
zu Aemtern sehe ich nicht auf Religion, sondern auf Verdienste !» 
volt a felelet. «Gern hülle ich mich in meine Bescheidenheit etc. 
aber da ich das hohe Glück habe, mit meinem Monarchen zu spre
chen, der viel zu gross ist, als dass er mich kennen möchte, so 
muss ich wohl sagen, ich habe nicht ohne Ruhm, wenigstens nicht 
ohne Beifall eines Swieten und Pászthory gedient!» A király elakadt 
és egy nehány félig tett fordulás után ezt feleié: «Ich muss Ihnen 
nun sagen, ich habe eineu Andern in petto ernannt, den Haj
nóczy» ! . . . — «Da gratulire ich Euer Majestät, über die hohe, 
glückliche Wahl, Euer Majestät haben Ihre Gnade keinem Würdi
gem ertheilen können. Hätte ich gewusst, hätte ich es nur ahnen 
können, dass ich sein Concurrent bin, ich wäre nie aufgetreten». 
A császár ezen meleg tónuson, ezen hangon és vidám képen lát
hatólag elálmélkodott, s magához téi’ve, mondá : «Um Ihnen zu zeigen, 
wie sehr ich Ihren Edelmuth zu schätzen weiss, nennen Sie mir 
ein anderes Amt, und Sie .haben es, für diessmal kenne ich keines!» — 
«Erlauben Euer Majestät, dass ich Sie an diese königliche Ver- 
heissung erinnern darf!» Megújította Ígéretét, és én egyenesen az 
országházba mentem, hol akkor nap nagy tárgy volt szőnyegen. 
A második tábla ajtaján épen akkor lépe ki Hajnóczy, midőn én ki 
akartam lépni. «Du, ich gratulire dir zu deinem Kammer-Secre- 
tariat !» — W ie? W oher?! — Elbeszélém, s ez még inkább
összeforrasztá lelkeinket. Széchenyi ajánlotta volt be épen akkor 
Hajnóczyt.

H. Kovacsicsnál tarta szállást, azon szobácskábán, a hol annak 
szakácsnéja szokott vala lakni, hogy közel érje a m. históriában 
oly járatos tudóst. Haszontalanságon dolgozol barátom, így inger- 
kedett vele; nemsokára ezt a rakás írást úgy égetik meg, mint 
Párisban a Camuséit.

§. 11. Laczkovics Jánossal egyszerűéi többet nem beszéltem, s 
elmondom itt, milyennek leltem. Növése bajnoki volt, járása affec
tatio nélkül büszke, mint a lélek, mely benne lakott, arca sápadt 
ugyan és püffedni kezdő, mint a ki hydropsra hajlandó, de együvé 
vevén mindent és a külsőjéhez osztán a nevelést is és olvasást és 
beszélni szei’etést, Laczkovits szép férfi volt. Ritka ember látta őt, 
Pestnek utcáin, ritka asszony Bécsben, midőn a gárdánál volt, hogy 
a látására megállani nem szeretett volna. Trónusra szülte őt a 
természet és ha vad tüze ott is lángolt volna, reszketett volna tőle 
a  világ. Engemet tőle mindig visszatolt valami, úgy hogy feléje
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közelíteni sem nem vágytam, sem nem mertem. 1793-ban Kilián 
pesti könyvárus boltjában összekerülvén Spielenberg Pál deák újság
íróvá], ki abauji születés, ezzel együtt nem tudom kinek látására 
indulék. Valami paphoz hasonló kisértet «cui de media nolis 
occierrere nocte» reánk jött és ezt Spielenberg oly vásottsággal 
szólította meg, hogy azt már én is vadságnak vettem, a pap csak
nem tajtékot túrt és térítgette Spielen berget, holott csak megvetést 
kellett volna iránta mutatni. Ebből láttam, hogy bolond, nem szán
tam. de nem is elegyedtem közéjek. Rendes, hogy Sp. kimondta, 
hogy előtte a bibliabeli bizonyítgatás csak annyi, mintha a mytho- 
logiát fejtegetné. A betegnek látszó, legalább minden tetemeiben 
rengő pap elment sóhajtozva és talán imádkozva. Ez a pap A.le- 
xovics pesti híres papoló volt. Még neveténk az emberkén, midőn 
L. előkap és Spielenberget jól ismervén, hívja magához. Nem örö
mest beszélek nagyítva magamról, de örömest beszélek igazán, ha 
tarthatok is tőle, ho«y valaki félreért, és hiúsággal fog vádolni, 
azonban igaz, hogy L. irántam ez alkalommal annyi deferentiát, 
mutatott, annyi éreztetni nem akart és az által annál inkább érez
tetett tekintetet, bátortalan közelítést, hogy én, a ki azt magamban 
igen jól ismerem, midőn oly nagyok körül forgottam, a kiknek 
barátságukat megnyerni inkább óhajtottam, mint egy ország koro
náját, felette elbátortalanodtam, s alig mertem szólani is, L. szünet 
nélkül beszélt, és mindig Splényi-hez fordulva, soha sem Elém, de 
ellopózkodó tekintetei, melyek néha rám pillantottak, mutaták, hogy 
azok mind nemcsak neki, hanem mind nekem is valának mondva. Most 
értem: ő Hajnóczynak szoros barátja volt, de a mit én nem tudtam, 
hí. elfogja neki beszélni, mit mondtam a királynál s L. bizonyosan 
olvasta H.-hoz írt leveleimet. L. ezeket beszélé: Leopoldnak halálá
ban többet veszített Magyarország mint a Józsefében, (Laczkovits és 
Martinovics nagy imádói voltak Józsefnek, H. nem vala az) engem 
figyelmessé tett a L. szájából jövő Leopold dicsérete • mert egyebet 
vártam, tudván, hogy Leopold által mozdíttatott el katonai tisztéből. 
Utolsó hónapjaiban, úgymond L., Leopold engem szeretett. Nekem 
egy barátom volt Leopold körül (meg nem nevezte, de ki nem 
tudja most, hogy az Martinovics volt) s az felőlem igen sok jót 
mondott a császárnak. Ez hallani sem akart felőlem. Felség, mondá 
barátom, az épen az az ember, a kit te magad nagy céljaidra 
óhajtasz, én felelek érte ; ha ő nem való neked, én sem vagyok az, 
mert minket egy lélek lelkesít, mi elválaszthatatlan barátok vagyunk. 
Leopold engedett a Martinovics impulsiójának, s csak Laczkovits egy 
nap levelet kap barátjától, s benne egy kézi biliétet, a császárból 
olasz nyelven: «Mio caro Laczkovits» ! Én kendet nem ismertem s 
megbántottam, ismerem és jóvá fogom tenni hibámat, látni akarom 
kendet, induljon kend mindjárt, ha pénze nincs, imhol a parancsolat, 
a budai sóházhoz, vegyen annyi pénzt, a mennyire szüksége van,

7Hazáik XI. kötet.
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de jöjjön. A bécsi lineákon megvan téve a rendelés hozzám hozása 
iránt, L. felment és megnevezvén magát a város lineájánál egy 
embere a polizeinak fölült szekerére, s egyenesen az udvarhoz vitte, 
egy titkosabb garádicson vitetett fel, s a császár jött. Olasz nyelven 
folyt beszédük, egy óráig tanácskozott vele a császár, mint kelljen 
Magyarország iránt való ideáját kivinni. Gondolkozásuk egv volt. 
Más órában ismét folytaták a tanácskozást. Kérjen kend kegyelmet. 
Felséges uram, ha Felséged nekem visszaadja előbbi tisztemet, azon 
grádussal, melyet ott értem volna el azóta, örvendeni fogok, s igye
kezem érdemelni. En az ily fejeket nem teszem ki a golyóbisnak, 
felele a császár nekem, kendre más és nagyobb szükségem van, vár
megyéknél akarom hogy szolgáljon. Tegyen hát Felséged pesti pro
vinciái comissariusnak • fogadom, hogy districtusom ügyeinek gyű
lésein gyakorta meg fogok jelenni, sőt egyebet sem mulasztok el. s 
látni fogja Felséged, ha megtartom-e, a mit Ígérek. L. megnyerte, a 
mit kért, de Leopold hamarább meghalt, mintsem a parancsolat 
expediáltatott volna, s felrótt ember lévén, a mostani úr hallani 
sem akart róla.

12. §. Szentmarjay Ferenc Kassán tanulván, dísze volt az 
akadémiai ifjúságnak. Dayka Gábor sírt. hogy ötét és Szolárcsikot 
utói nem érhette a tanulásban. Az atyja gróf Barkóczynak praefec- 
íusa volt ; gróf Stáray Leopoldina, özv. gr. Barkóczy Jánosné test
vére volt Stáray Mihálynak s ez Szentmarjait a grófné ajánlatára 
secretariusnak vette maga mellé. Stáray Mihály francia olvasású 
férfi volt s a fiatal Szentmarjay itt szíttá be legelőször azt a lelket, 
mely nem egyezett meg a Kassán tanult holmival. Innen ment 
br. Orczy Lászlóhoz. Külsője olyan volt, hogy a strázsán álló kato
nák nem győzték csodálni ennek az Antoniusnak szépségét. Gyö
nyörű sugár termet, az arc mint a barack lángoló pirossága, s délceg 
lélek. Én jelen voltam Nagy-Károlyban 1794 a Károlyi József 
installatióján, s ott Szentmarjayval igen sokat mulattam, de semmi 
conventiculumról nem tudok. Ibi multos pervertisse, úgymond Szir- 
may. Honnan tudja ezt, ha a processusban nincsen róla emlékezet. 
Báró Viczay Miklóst odaküldték comissióba nyomozni a dolgot, az 
bizonyosan kisütötte volna, ha volt volna minek kisülni és semmit 
sem süthete, holott Kengyel Lajos vicenótáriust még azzal is fenye
gette, hogy confrontatió végett Kufsteinba fog küldetni hozzám. 
Ily időkben minden, minden petyeg. De a historiographusnak nem 
kellene a petyegést valónak venni. Szentmarjay Károlyból az én 
szekeremen jött Patakig, s mi ez útban szorosan összefonódtunk, 
de távolról sem emlékezett ilyenről.

13. §. Sigrayt sohasem láttam, de Rosty János Brünnbe vite- 
tésünk alatt s Budán, már hol szomszédom volt, a gárdakaszárnyá
ban, annyit beszélt felőle, hogy neki itt tökéletes képét festhetem. 
Szánakozást érdemlő nyomoréka a legboldogtalanabb nevelésnek.
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Az atyja somogyi főispán, septemvir és exc. mindent megadott 
nevelésében, a mit a nagy házak adhatnak, de épen ez a minden 
character nélkül valóvá tette. Az asszonyi elsőnevelés, azután a 
papoké, asszonyivá, puhává, azután papossá, nem természetessé 
■csinálta, s a mit az asszonyi nevelők és papok el nem rontottak 
rajta, egészen elrontá a fiatal mágnások tónusa ; növése nem vala 
■erős, ábrázatát rútul eltarkította a himlő és hályogot vont az egyik 
szemére; németül, franciául, olaszul, ángolul, deákul és magyarul 
írt és szólott; derekasan festett, muzsikált, lovagolt, duellált, táncolt, 
játszott és k . . válkodott, mint a mágnás úrtiakhoz illik. Iskolai 
pályájának utolsó esztendejében vagy mindjárt azután szökve ment 
Bécsen keresztül, Olaszországba vágyván és Rosty János barátja, 
kinek tanácsát követni nem akarta, erővel fogatta el, hogy a 
veszélytől megmentse, azután egy magyar nemes, de alacsony szár
mazású frajcimmerbe szeretvén, reá kötötte magát, hogy azt elveszi. 
Az atya nem akarta engedni és így Sigray a leányt Bécsben tar
totta, talán két esztendeig. Hogy útba jöhessen, az öreg fiát a 
kőszegi táblánál assessornak neveztette ki, hol Rosty nótárius volt 
s mivel honorar, assessor úr nem tanulta volna meg a magyar 
sovány törvényt, Rostyra volt bízva, hogy társalkodás által vezesse 
belé. Innen a legroszabb barátság a kettő között, mely annál 
könnyebben szövődhetett, mivel a szegény erszényű Rosty szeren
cséjét találta abban, hogy ennél volt asztala, s mivel a gvöngeségig 
hiú Rostynak jól esett mágnácskákkal társalkodni; kiknek erkölcseik 
ő neki is erkölcsei voltak Néha az ebéd mellől ugrándozék fel a 
két barát, a szobaleányhoz és dolgukat végezvén, ismét asztalhoz ültek 
s nevettek, hogy Cerest ésVenust egyesíthették. Iszonyú volt Rostytól 
ily vallomástételeket hallani olyannak, a ki nem volt oly romlott, 
mint ők. Az öreg Sigray azt hitte, hogy a fia addig jár lopva 
Kőszegről Bécsbe, hogy végre eloszlik benne az ott tartott szoba
leányhoz szerelme s nem csalta meg magát a calculusában; mert 
az ime jő jelentésével, hogy ő egy más leányt, egy német kertészét, 
akar elvenni. Az öreg elrettent és hogy unokája is Kammerherr 
lehessen, arra hajlott, hogy az elsőt, a ki legalább nemes, venné el. 
Sigray annak Bécsben egy szepesmegyei születésű, lutheránus, Brehm 
nevű chirurgia studiosust szerzett és az a leányt, Sigraynak azon 
Ígéretére, hogy őtet herceg Batthyány Lajos által rohonci district- 
chirurgussá téteti, el is vette. így mind a két Ígéret teljesedésbe 
ment. Sigray nem gondolt az atyja ellenzésével és a kertészleányt 
elvette. De csakhamar elment tüze és előbbi szerelme ébredt föl, 
mostan tehát egyességre lépett a chirurgussal, hogy az élje a grófnét, 
gróf úr pedig chirurgusné asszonyomat. Midőn Sigraynak vallása 
miatt Brehm Budára hozatott s az elfogó tiszt által elfoglalt levelek 
Budára értek, kapitány Kovák egész éjjel az elfogott leveleket 
olvasgatta meg, hogy a szerelmes leveleket kiszedhesse és azokat

7*
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elégette. így beszélte nékem maga a kapitány. Martinovics meg
választotta már a három directort, Hajnóczyt a pesti, Szentmarjait 
a kassai, Laczkovicsot a debreceni kerületre, de még a túladunaira 
nem volt embere. Egy nap a bécsi bástyán sétálván, horgot vétett 
ennek és ez megkapta a horgot. Tudva, hogy elpuhult lelke nem arra 
való, hogy használhassa, már fölvételekor el is akarta csapni, elég' 
vala neki, hogy ott is volt biztosa. Elfogatván Martinovics, meg
szeppent Sigray, nyughatatlan volt; de midőn osztán Hajnóczy 
fogattatott el, akkor nem leié helyét, lóra ült, el-elszökött, vissza
jött; parasztasszonynak ruháiba öltözött, ment, jött s ismét elszökött, 
bujkált, végre a veszprémi franciskánusoknál asylt keresett, térden 
állva vallotta meg bűnét és Bécsbe vitetett.

14. §. Szoldrcsik Sándor a pesti semináriumban 1789 körül 
már kispap és így nem vigenti annorum juvenis 1795-ben. Ez az 
igen nagy talentomú és széles olvasottságú ifjú 1789 táján levelet irt 
az egri püspöknek, kinek dioecesisében volt, hogy ő azon undok bűnök 
miatt, melyeket kispap társai követnek, benn nem marad. A püs
pöknek. a ki nagyon nehezen szenvedte, hogy II. József a püspökök 
kezeiből kivette a kispapok nevelését, igen kedves volt a jelentés 
és ez azt bemutatta prímás cardinálisnak. (Batthyány), lelkére kötvén,, 
hogy ez azt adja be a császárnak. A prímás ezt nem cselekedte, 
jól tudván, hogy nem azt a következést fogja maga után vonni, 
melyet a püspök reményi. Eszterházy Károly egri püspök tehát írt 
Szolarcsiknak, megdicsérte, kérte maradna meg a papságban s ke
gyelmeket Ígért neki. Ez kilépett. Nagyravágyása volt azoknak, a 
kik ezt a pert ( Bécsben igazgaták, megkapni Ab ify Ferencet, 
1790 és 92-ben Árvának dietalis köve tjét, s mivel Hajnóczy ellene 
nem vallott, augusztusban vagy szeptemberben Szolárcsikot fölvitték 
Bécsbe, úgy hívén, hogy ez fog ellene vádat emelni. Es az ifjú, 
midőn fogva vitetett Bécsbe, egy postaháznál (Győrben) módot
le lt............... barátjának írni, melyet (úgy vélem) a postamester
nem elküldött, hanem az uralkodónak tartozó hűsége szei’int be
mutatott, de a levél, a mennyire emlékezem, senkit szerencsétlenné 
nem tett.

2 Uz Pál nem nemes és igen szerencsétlen szülék gyermeke 
(atyja kötéllel, anyja más módon végzették életüket). Egyike a leg
jobb fejeknek az egész országban. Midőn aesth. prof. Schedius úr 
philosophiában^ doctori gradust keresett és magát ezen examenre 
előkészítette, Oz rendeltetett mellé előkészítőnek. Midőn processusa 
fölolvastatott a királyi táblán, a personalis (most judex curiae) 
Ürményi Józs f excell. ezt mondotta : Ego novi / hominem, dignus 
est sua eruditione ut in mea sede sedeat. En Ozt 1793-ban 
láttam, nem nagy testű, jó arcú, igen szerény ember. Két levelem 
van tőle : az egyikben Pestvármegye azon gyűléséről szól, melyben 
a Hajnóczy elfogattatásáról és Bécsbe való vitetéséről vala szó.
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Óit gróf Teleki József ugocsai főispán és Coronae Custos excell, 
ckclarálta, hogy ha tulajdon ha volna is a bűnben, megegyezne 
megöletésében. Ez a Teleki 1794 ben a mádi szüretkor tályai 
házában világosan hagyta velem éreztetni, hogy tudja mi fog velem 
történni, de ezt r nem szánva, hanem hidegsége által; szidta a jakobi
nusokat s az Egalitét és persiflirozta azokat, a kik a nemest pa
raszttá, vagy pedig a parasztot nemessé tenni akarnák, és hiszed-e 
ezt olvasó ? azon örült, hogy őt megvágathatja a maga jobbágyait, 
de nem az ő jobbágya ölet. Rettenetes tudós volt ez a «Graf 
und Christ», a mint Schiller nevezte egy xeniumában Kolberg 
Fritzet.

3. Verseghy Ferenc, szolnoki születés és egri sós-tisztnek ha, 
egykor regementbeli káplán. Ha a nevezetes emberek portraijöket 
öröm látni, miért ne volna öröm külsejüknek leírását is olvasni ? 
Verseghy magas ember volt s nem pofók, nem pohos ugyan, de 
nagy testű, alfelet szélesebbet látni alig lehet. A katonák ezt, nem 
tanulhatván meg annyi rabnak nevét, kövérs . . gű papnak nevezték el. 
Midőn 1795 augusztusban Kufsteinba vitetett, alig kaptak Pesten 
oly kocsit, a melyben Verseghy mellett a tiszt megférhessen. Képe 
igen szőke, orra nem nagy s egynéhány nagy bibircs ülte meg 
ábrázatját. Ekkor egynheánv esztendő óta Budán lakott a bécsi 
kapu alatt a Duna felé. Anyja adott neki asztalt és lakást. Pajzán 
papocska volt, és katonai káplán korában megtanulta, mint kell 
bánni az asszonyokkal. Nem kevés jót tett írásai és élete által, 
Millotnak univ.-históriáját (két kötetben) fordított* le, s mivel nem 
papi jegyzéseket rakott mellé, Nagyszombatba küldetett megtanulni, 
a mit elhinni nem lehet, de kell. Elment, s azt mondotta, hogy 
már megtanulta és hiszi, s így jó napjai voltak ott, s egy
két rideg asszonykával találkozván, örült, hogy orthodoxiát tanul
tattak vele.

4. Länderer Mihály, mint zavarja össze a Landorereket Szirmay 
úr: így van az, mikor az ember csak mondja, a mi eszébe jut. Az 
a ki Bécsben nagy házat bír, Thomas eques a Trattnern ; az, a ki 
Füskútra donátiót kapott II. Józseftől, pozsonyi lakos. Länderer 
Mihály, atyja Mihálynak és a kassai jezsuiták typographiájukat bíró 
Ferencnek; ez pedig egy meg nem nemesedett Länderer özvegyének 
ha, nem kapván annyi pénzt fösvény anyjától, a mennyire szük
sége volt volna, ha megkenték, titkon nyomtatgatott valamit, s így 
Verseghyvel barátságba jött. Amit Szirmay úr a Cathecliismusnak 
kinyomtatása felől ír, az mind haszontalan csevegés; soha nyom
tatott Cathechismust senki nem látott.

5. Verhovszky Sámuelnek az atyja egy b.izakolcai mészáros 
anyja a Hajnóczy testvére volt, maga az Universitásnál tanulván, 
vice Judex Curiae Tihanyi Tamásnak és késeőben vagy elébb 
Kovcás Mózes úrnak gyerekeit tanítgatta. Végre prókátorrá leve
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s a Bánátusba mene vagy Nákó vagy Nátorp gazdag jószágaikban 
fiskálisnak. Ennek elfogattatására azon parancsolattal küldetett ki 
a tiszt, hogy őtet élve vagy halva hozza Budára: a Bánátban 
fogattatott el, s ez is mutatja, hogy nem «juris auditor» volt. Egy 
vékony, magas növésű ember, kedvetlen arccal. Hajai barnák. Nagy 
ajándék, igen nagy tudomány vala nála és tónusa mindig didactikus 
volt. Egy lutheránus pap romlott meg benne, csakhogy keveset hitt.

6. Szén Antal, egykor herceg Eszterházynak udvarában volt 
valami. Ügy beszélte, hogy egyike volt az ifjú herceg tanítóinak, 
de talán csak a calligraphiában, közel ötven esztendős lehetett; kis 
termetű, nem húsos, fogatlan, szabadon élt az asszonyi nemnek a 
fogai talán miattok mind kihullottak. Tudta a Savoir faire-t, 
melynek szép jelét adta, midőn 1795 júniusban Claus, st.-pölteni 
kanonok sorba gyóntatá a római ekklézsm juhait közöttünk. Ez a 
pap minden gyónót megkérdett, ha nem titkolt-e el valakit azok 
közűi, a kikkel a veszedelmes Cathechismust közlötte. A feleletet 
könnyű kitalálni. De a nemmel nem elégedett meg; Szén tűzbe 
jött és megtámadta a papot, hah, ti nem vagytok igazi papok ! 
Hogyan? Ha azok volnátok, mozognátok, hogy a jezsuiták vissza
kerüljenek. Claus látni akarta, ha szívből szól-e Szén, s ez meg
tartotta a játszott tónusát. Ekkor biztatta : Uram, kimondom tehát, 
azon vagyunk és meglássa az úr, a jezsuiták nemsokára fölállanak. 
Jó híreink vannak Rómából, s a mi udvarunk akarja, de még most 
nincs ideje. Valóban úgyis volt; midőn én 1803 júniusban Bécsben 
voltam, ott láttam egy öreg és egy igen ifjú felöltözött jezsuitát, 
Pétersburgból jöttek dolgozni az eltörlött szerzetnek helyreállításán, 
az egyike br. Orczy Józseffel szólott is ez iránt, meg nem álmodván, 
hogy Orczy testestül-lelkestíil ellenségük, ezt nekem maga Orczy 
beszélte.

7. Hirgeist Ferenc. Pesti születésű, az atyja kasznárja volt 
báró Orczy Lászlónak, s csak tizenkilenc éves ifjú volt, mikor 
elfogattatott. Szépen nőtt, derék ifjú, s lelke még szebb ; szerényebb,, 
csendesebb, állhatatosabb, szelídebb charaktert nem ismerek. Annak 
megmutatására, hogy ő egészen elromlott fiú, caus. reg. direct. 
Német János azt mondta fel a processusban, hogy nála nagy rakás, 
exemplár találtatott Montesquieu-ből, Rousseau-ból stb.

8. Szmethanovics Károly Ferenc, egyetlen fia egy zsugori, 
magát nemessé tett trencséni gazdag embernek s Hirgeistnak 
iskolai társa. Egy kis szőke, pofás vagy inkább állcsontos tót ifjú; 
arcban Engel Krisztián udv. concipistához sokat hasonlító. Nem oly 
szép tanuláséi, mint Hirgeist, de a kiben sok jó vala, lelke láng és 
könnyebben föllobbanni senkit soha nem láttam.

9. Szulyovszky Menyhért (deákul Melchior Sirmiensis). Rákócon 
lakott és lakik Zemplénmegyében, született 1752 aug. 2-án s így 
elfogattatásakor 42 esztendős volt. Özvegy, s egy fiúnak (Józsefnek)
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s három leánynak volt atyja (kik közt Teresa a legidősb, 1796-ban 
Szirmay Mihálynak felesége), igen nagy talentom, s a ki későbben 
kipótolta, a mit iskoláiban elmulatott. Közhelyt csín nélkül, de igen 
folyvást és nagy tűzzel szóló. Figurája ez : rendes magasságú, pöffed- 
húsú, csaknem egészen kopasz, úgy, hogy haja alig van ; pyhsiognot 
miája második Socrates, az a rész, mely a szem és a szemöldök 
között van, igen húsos, a kép tökhöz nem roszul hasonlít, s olyan 
színű, mint a vízikórságra hajlandóké. Nehézkes, de elég gyors 
járású, karjait leeresztve hordja, s olyankor tenyere nem a test felé 
áll, hanem tökéletesen hátra, mintha lúdmódra evezne a levegőben. 
Társalkodásban caustikus, és az mulatsága, ha másnak gyöngéjét 
kilesvén, magának belőle és még inkább másoknak bolondot csinálhat. 
Bonhommiát hiába keresel nála, a más érdemét nem tűri; mert 
az reá nézve homályt vet, egy meggyőzhetlen viszketeggel bírt 
másokat megbuktatni. Ily morál mellett nem csoda, hogy baját 
asszonyi kislelktiséggel tűrte, nyavalgott. Holmi tetteit alább.

10. En magam születtem Er-Semlyén, Biharban, 1759 októ
ber 2 7-én.

11. Szentjóbi Szabó László Otományból, Biharban, atjva egy 
szegény sorsú nemes. Debreceni tógátusból lett váradi normális 
iskolabeli tanító, továbbá a nagybáuyai gymnásiumban rhetorikai 
professor. Azután Pestre ment törvényt tanulni, 1794-ben honor, 
nótáriusa volt Biharnak, s mivei Hatvani Istvánt ki nem tolhatta 
a restauratión, melyen gyalázatos útak által is igyekezett, arra kérte 
a főispánt, erdélyi kancellár gróf Teleki Sámuel (nem József ko
ronaőr) excellentiáját, hogy tegye meg secretáriussává, meg is lett 
s elfogattatásakor Pesten mulatott és Venus vulgivaga betegségében 
volt, mely kálvinista embernek veszedelmes; azt hivé, hogy fogsága 
két hónapnál tovább nem tarthat, meg nem vallá mi baja. s az 
orvos egyébnek nézte rajta nyavalyáját. Elijedtem látásakor, június 
1795. Bőrnadrágban olyannak látszottak lábszárai, mintha semmi 
hús sem volna lábszárcsontjain, dereka egészen meggörbedett, s kü
lönben is sáppadt képe olyan vala, mint a halál. Négy hónap múlva 
azután Kufsteinban meghalt (1795 október 10-én).

12. Szlávy János, született 1773, egy szép figurájú kis Alci
biades, sok olyannal, a mi tetszhetik, de utálatra méltóbb embert 
ritkán láttam. Hidegvérrel, planmässig tud rútakat elkövetni. Testvére 
György bátyjának, mindketten Laczkovics lánytól valók. Jurátus 
volt Somogyi János itélőmester mellett.

13. Uza Pál, együtt tanulván László öcsémmel Patakon, 
1763 március 15-én született. Növése igen szép, lelke is szép, oly 
szép, hogy szebbet soha nem láttam ; csöndes, elmozdithatatlan 
characterű, jó ember, kit gyönyörködve nevezek barátómnak, szülei 
Mádon laktak Zemplénben, s atyja az ő iskolai esztendeiben hala 
meg. Özvegy anyja Jeneihez adta leányát, s ez mindenét eltékozolta
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napának és árva testvéreinek. Úza pesti prókátor volt, mindenek 
által becsültetett és herceg Eszterházynak directora Sontagh úr, 
azzal biztatta, hogy derecskéi liskálissá fogja neveztetni.

14. Posty János. Az atyja kapitány korában halt meg, s nem 
hagya jószágot, a német asszony, anyja, a gyermeket jezsuitává 
tévé, de a szerzet eltörültetett, minek előtte az a professiót meg
tehette volna. Kilépett tehát és prókátorrá, továbbad a kőszegi 
tábla mellett nótáriussá, Sigraynak társa és mindene lett, ő kevéssel 
volt ifjabb Szulyovszkynál. Növése középszerű, arculatja nem rút, 
de kedvetlen és az Tselin physiognomiájához (lásd rezét) hasonlított. 
Ezt a szerencsétlen embert annak tudása, hogy Rostynak hivat- 
tatik és a Sigrayakkal való társalkodás tette szerencsétlenné, mert 
így szükségei többek és nagyobbak voltak, mint erszénye elbírhatta. 
Moi? je suis cavalier Szabad napjaiban gyötörte a hypochondria, 
fogságában még inkább utolérte, melyről alább.

15. Szilla Miklós, soha nem láttam.
16. Illés Ferenc, nem láttam.
17. Fodor Gerzson, egykor debreceni deák és osztán érsemlyéni 

iskola-rektor, most körösi professor.
18. Sehy Ferenc, színjátszó, Váradon megöletett és gyilkosa 

nem tudatik.
19 Túrós Péter, valaha ismertem, akkor gyömrei prédikátor 

volt, együtt valánk Patakon a collégiumban.
20. Márton István, egy igen kedves külsejű ifjú, 1793-ban 

sokszor ebédeltem vele közasztalnál.
21. Pajzkoffer Antal, «emeritus campo». Így igyekezett a világ 

nevetségessé tenni azokat, a kik szerencsétlenek voltak. Megjegyeztem 
a textusban, hogy váradi bíró volt.

22. A testvéröcsém Miklós (szül. 1774 augusztusban), ekkor 
Biharnak esküdtje.

23. Lonovics Imre, most váradi orvos.
24. Nemessányi András, nem ismerem.
25. Ahaffy Ferenc. Egy kis termetű, száraz és igen marquirt 

képű, ékes deákságú, de proloquálni nem szerencsés férfiú Igaz a 
mit fiatal esztendei botlásairól Szirmay ír. Centum puer artium, 
verselgetett, festegetett, hegedült, életét tanulásnak szentelte és 
valóban sokat tudott. Elevensége még korosabb esztendeiben sem 
haeyta el.

v /

§. 17 alól a scholionban.
1. Táncsics István, egykor talán a pozsonyi semináriumban 

kispap ; 1794-ben harminc esztendős lehetett, gróf Stáray Mihálynak 
Albert fiát tanította Nagy-Mihályt, Zemplénben. Termete középszerű, 
hígtestű, hektikára hajlandó.

2. Laczkovics László, testvére Jánosnak, fia az egykori pest- 
vármegyei első viceispánnak, physiognomiája egészen a Jánosé, nö-
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vése köpcös, sokkal alacsonyabb mint amazé, úgy hogy húsossága 
miatt csaknem kicsinynek is tetszhetett, ki, mikor ez elfogattatott, 
nem volt más mint alföldi betyár, fogságában franciául is megtanult, 
az atyja és testvérei ellenzették, hogy a molnárleányt, kivel két fiat 
és egy leányt nemzett, elvegye, oly becsületes ember volt, hogy 
fogságában 1795. sürgette összeeskettetését, de az tőle megtagad- 
tatván, kiszabadultakor 1801 június 28-án hazament és a gyerme
keknek anyját elvette.

3. Baranyai Mihály, rozsnyai nemesnek fia s testvére a caus. 
reg. directora expeditoi’ának, most a Kapi József gyermekeinek 
nevelője Kassán. 25 esztendős lehetett akkor, midőn a fogságban 
megláttam. Jó, szép növésű, szőke, kancsal, horgas orrú, charactere 
szelíd, állhatatos.

4. Erdélyi László. Egy parányi férfiú, szintoly lélekkel mint 
a milyen kicsi teste vala, szegény sorsú szülők gyermeke, nem 
tudom honnan való. Midőn 1795 júniusban a gárda kazernje pitva
rában megláttam, megszántam ifjúságát s kértem, hogy ne csüg
gedjen el. Uram, úgymond, nekem a te vigasztalásaidra semmi 
szükségem. Megfogám jobbját és Szulyovszkyhoz vezettem, nézze 
urambátyám ezt a gyermeket és tanuljon tőle szenvedni. Könnyű 
önnek [és neked], mert nem vagytok atyák, felele ez. De Szulyovszky 
nyavalygott volna, ha nőtelen volt volna is.

5. Kopasz dános. Horváth Jakab pesti prókátor mellett patva- 
rista. szegény és nem nemes szülék gyermeke. Budaméri Üjházy 
Sámuel barátomnak inasa volt iskolai esztendeiben. Jó fiú kevés 
tanulással, derekasan tudta magát menteni a perben.

6. Brehm János, az a chirurgus, a kivel Sigray Jakab alatt 
szólék, egy kis termetű, barna jó ember.

7. Juhász János. Misemondó expremonstratensis pap, gyönyörű 
'férfiú, nagy testtel, jó képpel, nagy kedvelője és kedveltje a szé
peknek. Most plébános a pesti betegházban a szent Rókus kápol
nája mellett.

8. Rosty Pál. Egykor gárdista, azután tiszt, végre maga ura, 
mivel a szép asszonynak, a ki őtet elhagyván, Pesten lakott és 
magát másokkal mulatgatta, ura nem lehetett. Egyszer pillantám 
meg fogságom alatt egy ablakban, úgy tetszett, hogy szakálla 
veres volt.

9. Bujanovics Cornelius. Fia az udvari ágensnek, kit vakságáról, 
furfangosságáról mindenki ismert a hazában. Egy parányi, görbült 
orrú, igen szép physiognomiájú ifjú, az undorodásig mocskos az 
öltözetben, úgymint a kit a féregek majd megettek és nekünk kel
lett mosdatni, fésülni. De a fiúban sok dicséretes tulajdonság is 
volt. Az vala vágyása, hogy láthassa Göttingát és mathesis prof. 
lehessen.

10. Lukács Pál. Egy szemes füles, s magát megcsalni nem
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egykönnyen engedő fiatal ember, felette világos fővel és szép lé
lekkel.

11. Ujgyörgyi József. Nagyszombat tájáról, a hol most is lakik. 
Az atyja szolgálatában vala a prímásnak, s megnemesedett, ezt 
seminariumban neveltette az atyja, de lerúgta a papi ruhát, egy 
indolens bécsi németnek illett volna, nem magyarnak. Mint bolondult 
meg Brünnben. arról alább.

12. Makk Domonkos. Expaulinus misemondó, testvére a Pest 
városa nótáriusának, ki II. Leopold vagy Ferenc alatt nemessé 
lett, szép leánytestvérei voltak, azok még nemesebbek voltak deák 
értelemben.

13. Aszalay János. Atyja nevéről Szabó, én kértem, hogy 
magát nevezné születése helyéről, mivel a Szabó név közönséges. 
Egykor József és Miklós öcsémet tanította Kassán, alattam a sáros
pataki várbeli mixta iskolában, végre a kassaiban professor lett. 
Kiesvén innen vallása miatt, 1790-ben Pestre ment, és a Kubinyi 
úr fiait nevelte. 0  is betegen fogattatott el. mint Szabó László és 
Grrécben 1796 októberben meghalt kiaszásban. Egy kis termetű, jó 
képű, szelíd lelkű barna ember, oly szép lélekkel, a milyet óhaj
tani lehet.

14. Szlávy György. Biharvármegyei főszolgabíró. Jánosnak 
testvérbátyja, mintegy harminc esztendős és már akkor házas, egy 
nem csak nem rút, de kedves ábrázatú igen csinos ember. Büszke 
szinte a büdösig, de azt holmi egyéb jóvá tudta tenni.

15. Pruzsinszky József. Egy geometra fia Heves vármegyéből 
és minden környülállások szerint nem nemes. Ügy beszélé, hogy 
midőn az examenten (Verhör) tudakoztatott, ha nemes-e? ezt felelte: 
Pater mihi non dixit et ego nunquam interrogavi. Peckesebb módú 
embert, állásban-járásban, mással-bánásban nem láttam, eltolt magától. 
1807 körül herceg Breczenheimnak pataki uradalmában inspectornak 
neveztetett ki, 1810-ben kimondották neki a szolgálatot, senkivel 
sem tudott kijönni; magas növésű fiatal ember volt. akkor az uni- 
versitáson mathesist tanult. Orra valamely szerencsétlen bukás által 
még gyermekkorában betört és félrehajolva forrt össze.

16. Bacsányi János. Szalavármegyei nem nemes szülők gyer
mek e, a bírák előtt nemesnek mondotta magát, s a caus. reg. director 
Szálába írt megtudni, ha az-e, s azt felelte Szala, hogy nem az. 1787-ben 
Kassái'a jött, honor, cancellistának a kassai camar. administratióhoz s 
báró Vécsey Miklós Orczy Máriának férje, akkori camar. administrator 
pártfogásába vette, hogy visszafizesse Orczy István körül tett iskolai 
szolgálatját. Itt actualis cancellista leve, de duellumra provocál- 
ván báró Vécsey Miklóst, a ki alatt szolgált, ez kereste az alkal
mat, hogy ezt a garázda embert megbuktathassa s az alkalom csak
hamar elő is adta magát, minthogy Péchy József sárosvármegyei 
úr azon verseit, melyek Szirmay által előhozattak, az udvarnak
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bemutatta. A versek ugyan Lieber revisor engedelmével nyomattattak, 
a kassai Múzeumban, de azért Bacsányi mégis elmozdíttatott hiva
talából. 1794-ben gróf Forgács Miklós nyitrai főispán az ügye- 
fogyottat secretáriusává tette, s vele nyitrai jószágán vala épen, 
midőn a grófné Bécsből hazaért, és azt hozá hírül, hogy Bacsányi 
Bécsben kerestetik. Forgács fölhivatja és kérdi: érzi-e magát bű
nösnek ? Nem. No tehát imhol pénz, menjen Budára és jelentse 
magát a palatínusnál (Sándor Leopold hercegnél). Bacsányi Budára 
ér és jelenti magát, esküszik, hogy ártatlan, a palatinus örvend, 
följegyezteti szállását, s azzal a fogadással ereszti el, hogy nem lesz 
semmi baja, ne féljen az elfogatásiéi, ez szállására megyen, leveleket 
ír és tizenkét órakor elfogják és Bécsbe viszik. December első nap
jaiban a többivel együtt Budára hozatott. A királyi tábla absolválta. 
Ezen vérszemet vészén s a cseléd kezéből egy-két szenet, melyet 
eloltva nála hagytak, [kiragadva], akkor azt írta falára :

«Szép a hazáért tűrni, viselni rab-
Láncot, s halált szenvedni dicső dolog
A mely halandó él s vesz érte,

Nemzeteket nemesít nevével!»

Ezért s efélékért, nevezetesen, hogy nyéki Német János caus. 
director ő méltóságával gyakorta proterve bánt, azt cselekedték, 
hogy ámbár ártatlan volt, esztendei rabságra kárhoztatott.

1795 augusztusban Jellachich regementjebeii kapitány Fekete úr 
épen az, ki engem is, Szulyovszky és Táncsics barátimat is, az 
elmúlt decemberben Budára vitt, Bacsányit, Szentjóbi Szabó Lászlót 
és még többeket Kufsteinba vitte. — Bacsányi 1796-ban sza
badon bocsájtatott. Bécsben jelenti magát gróf Saurau ő exellen- 
ciájánál, emlékezteti ezt, hogy bécsi fogsága alatt nagy jutalmakkal 
biztatgatták, hogy ő ártatlan • s így nemcsak kéri, hanem kívánja 
is a bért. Bacsányi diurnistának rendeltetett a bankóhivatal mellé. 
Én 1803 májusban Bécsbe utazék. Egy emberséges ember Pesten 
mulattomban nekem azt az intést adá, hogy óvnám magamat Ba- 
csányitól, ő a titkos «polizei» tagjává tévé magát és hogy szavainak 
higyjek, azt veté állítása mellé, hogy Bacsányi a levelek feltör
delése departementjánál űzi a maga szolgálatjait. Sárosyné reám 
parancsolt, hogy látogatnám meg Bacsányit és hoznék tőle híreket 
és könyveket. Meglátogatám tehát. Úgy fogada, mint bécsi tónusú 
ember, elbeszélé, mely kegygyei van iránta Urunk, és az udvar 
nagyjai és hogy ő nemsokára mely nagy ember leend, hogy neki 
bibliothecarius Müller János, meglátván Ad arma cives szókon kez
dődő ódáját, 15 forint holnapos fizetést igére saját erszényéből, hogy 
neki báró Vay generális egy vagy két átalag tokajit külde. Mutatá 
Gabriella Bambergnak portraitját is, de nem említvén, hogy a vén 
kisasszonynyal és portraitjával szerelemben áll. Báróczy ekkor Ba-
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csányit nem szenvedhette, tőle tudom, ' hogy Bacsányival sokan 
tevének jót, nevezetesen Somsich Lázár is, de nemsokára Somsich 
Báróczynak nem panaszkodhata eléggé, mely impertinenciákat teve 
neki Bacsányi, s ezt marha embernek nevezte. Bárczaitól tudtam 
azt is, hogy az Ad arma cives nem Bacsányi, hanem Somsich mun
kája, és Somsich azéi’t adta ki Bacsányi munkája gyanánt, hogy 
Bacsányi ez által az udvarnál kedvességet kaphasson és Bacsányi 
oly szemtelen és oly inprudens volt, hogy azt az ódát valóban a 
maga munkája gyanánt adta be a császárnak. S bár hát a mellett 
maradott volna! de Bacsányi maga írá a Mantua nevű elégiát s az 
hitetlenné tette a dolgot.

Bacsányi, midőn búcsúzék. kért, hogy többet ne látogassam, 
mert ő vigyázó szemek alatt van, s azt vetette szavai mellé, hogy 
hozzá irt, s a postán küldött levelemet kénytelen volt gróf Saurau- 
nak bemutatni. A levél ártatlan vala, de ő semmiféle összefüggésben 
nem élhet fogolytársaival. Odahagyám az oktalan és lelketlen embert.

1805 körül úgy szolgála, mint honor, concipista a legfelsőbb 
fináncdicasteriumnál. Ott üresség történt és ő az actualist sürgeté, 
nem adának neki reményt, s ő jelenté magát a fejedelemnél, s ennek 
elébe terjesztő, s hogy minden szerencséje ettől függ, mert ő csak úgy 
lehet a Gabriella férje, ha ő felsége őtet actualis coneipistának teszi, 
a császár így sem hajtott, s ismeretes brutalitása szerint nekiment a 
fejedelemnek is, s ez, a mint ő mondá, visszarándula előtte. Sokára 
kinevezték annak, s Gabriella neki felesége Ion.

1809. Napoleon másodízben lepte meg Bécset. A bassanói 
herceg, Marét, most státus titoknok, 1796-ban kufsteini rab és 
Bacsányinak volt szomszédja, mihelyt Béc-be lejönne, küldi a bécsi 
municipali tás hoz, hogy ez neki adjon embert, a ki valamit magyarra 
fordítson. Ezek a Marét emberét a Magyar Kurír újságnak írójához, 
dtor Bécsi Sámuel úrhoz vezették, Décsi mentegetni kezdé magát, s 
bizonyítá, hogy ő két hét óta fekvő beteg. Vagy hogy kiszabaduljon 
a kedvetlen vendégek kezéből, vagy hogy Marton József nem barát
jának árthasson, azt mondá, hogy ez úgy tud magyarul mint ő s 
kész lesz teljesíteni a parancsot.

Marton ment, de nem hogy engedelmeskedjék, hanem hogy 
Marétet kérje : ereszsze el, ő jobbágy, hív jobbágy és beneíicusa az 
udvarnak, minthogy a császárnak egy fiát és két testvérét (Jánost 
és talán Rajnert) magyarra tanítá. Marét francia tűzre lobbanva, 
kérdé : nincs-e Bécsben Bacsányi? Marton megörült és kalauzul 
ajánlá magát. Bacsányi örömmel ment és lefordítá a magyarokhoz 
intézett proclamátiót. Egyik kávéházból a másikba ment és min
denütt vad szitkokra fakada a császár ellen.

A béke megköttetett és Marét megsúgá Bacsányinak, hogy 
neki nem lesz bátorságos dolog Bécsben maradni. B. így ment 
Párisba, búcsút sem véve feleségétől, kinek azt mondá, hogy ő
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falura megyen, ott ideje lesz versein dolgozni, s azért írásait <_1 viszi. 
Az ember Párisban sem érte el. a mit dagálya reménylett, ezért 
megneheztelvén Napóleonra és Marétra, titkon küldözgetett híreket 
Béesbe, Bécs örült a postának s feleségét két ízben küldé hozzá 
látogatás örve alatt parancsokkal.

1814-ben megbuktatván Napoleon, Bacsányi azt hivé, hogy 
most teljesítetnek a neki tett ígéretek, kiterjesztett karokkal mene 
az ausztriai seregeknek elébe. De most vasra verve hozatott Béesbe, 
s azután Brünnbe, fogságba. Igenis, mondá, lefordítám a proclamátiót, 
de engem oda a municipalitás vitetett, igenis,, mondá, tiszteletlenül 
viseltem magamat uram és királyom ellen a kávéházakban, de hiszen 
polizei tagja voltam, s ilyeneknek az szabad, hogy másokat is szó
lásra provocáljanak. Egy vagy két esztendő múlva azután eleresz
tetett, de azon megszorítással, hogy linci exiliumából kilépni ne 
merjen. Eleresztetvén Brünnből, Doll Antal bécsi könyvárus által 
kérete meg, hogy a mit fogságom óta nyomattaték, küldeném meg 
neki. Ossiánomat megküldöm, lángola. ellenem mérgében, s egyet
értve Kisfaludyval, Takács Józseffel, Horváth András téti plébánossal, 
Verseghy Ferenccel részt veve megtámadtatásimban, végre egy pro- 
grammot adott ki ellenem: a A magyar tudósokhoz» cím alatt. Pest, 
Trattnernél 1821. Nem felelék, s mostan hallgat, míg majd Faludit 
adja ki.

Szentmarjai Ferenc az atyjához, Imréhez, midőn hóhér pallos 
által kelle vesznie, Budán 1795 május 18, 19 és 20-án.

Kedves Uram Atyám !
Az én esetemet megértette Uramatyám már régen s nem is 

kételkedem benne, hogy boldog kiszabadulásomért érettem ne kérte 
légyen a Fels. Istent, ki minket teremtett és annak idejében kit-kit 
a maga színe elébe elhí, a mikor ő szent felségének tetszik. Én 
pályámat immár elfutottam s célomhoz sietek. Egynéhány óra múlva 
meghalok. S midőn ezen végső levelemet olvasni fogja Uramatyám, 
már a főszerzőnek kebelében lészek. Az én ilyen véletlen kimúlá
somon Uramatyám sokat ne kiizködjék, mert én ezt, mint Istennek 
szent, s igaz rendelését nézem és Uramatyám is azonképen tekintse. 
Végső kötelességemnek kedves Uramatyámhoz eleget akartam tenni 
és ezen levélkével utoljára megszólítani. Főcélom ez által pedig az, 
hogy Urainatyámnak azon gondokért, melyeket nevelésemre oly ke
gyesen fordított, illő hálákat adjak, azon keserűségekért pedig, 
melyeket Uramatyám szívének néhai engedetlenségemmel szerzettem, 
teljes bocsánatot kérek. Kedves Asszonyanyámnak is kezeit csókolom, 
hozzám mutatott anyai szeretetét, gondolkozását köszönöm. Kedves 
húgaimat, úgymint Teréziát, Juliannát és Annát és egyszersmind 
édes öcséimet Józsefet, Imrét és Lacit igaz atyafiúi szeretettel ölelem 
és csókolom Bocsássák meg ők is nekem mindazt, valamivel valaha
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őket megbántottam. En őket uramatyámnak további kegyességébe 
ajánlom. Nevelje őket isteni félelemben, a haza szeretetében, mely
nek én szerencsés vagy szerencsétlen áldozatja vagyok. Uramatyám 
ezáltal az Isten előtt szerzett érdemeit az örökkévaló boldogságra 
tetézni fogja. Uramatyám jó és példás atyám volt, hogy ezen vélet
len esetemmel némíneműképen megszomorítottam, annak Uramatyám 
teljességgel nem oka, én magam hibáztam és azért büntetésemet 
jó szívvel szenvedem. Ezt hozták magukkal az Istennek kitudha- 
tatlan titkai, melyekkel a mindenséget kormányozza. En, mint ő 
szent Felségének magasabb céljaira szolgáló eszköze halok meg, 
ebben tökéletesen meg is nyugszom. Végtére kedves Uramatyámnak, 
Asszonyanyámnak s szeretett testvéreimnek az Istentől minden jókat 
kívánok, igaz bölcseséget, áhítatosságot, a virtus vigasztalásait, 
állhatatosságot, erősséget a jóban, minden rosztól isteni oltalmat a 
míg e múlandó életben élni fognak, azután pedig boldog kimúlást 
és örök dicsőséget, melyért is a felséges Istent feltisztult elmével 
kérni és imádni fogom.

Mindörökkön örökké Amen.
Légyen az Isten szent akaratja !

Halálra menő, de Istenben bízó
ti a Ferenc.

■x-

Meghala a hóhér pallosa által Budán 1795 májusnak 20-án 
gróf Sigray Jakab után, s előtte Laczkovics Vonósnak, Hajnóczy 
Józsefnek, és Martinovics Ignác apátúrnak.

Az atjya megengedé mindennek, hogy a levélnek mását 
vegyék. Én Bárczay Ferenc barátomtól írtam le.

K azinczy F erenc.

AZ OLASZORSZÁGI MAGYAR LÉGIÓ TÖRTÉNETÉHEZ.

I V .

Vetter az utóbb említett conspiratióról azonnal értesítette Pulszkyt 
s egyúttal tiltakozik az ellen, hogy a M. N. Igazgatóság melléje 
még egy parancsnokot küldjön — a mint neki besúgták — és hogy 
újabb jövevények küldessenek, mire nézve őt Pulszky a következő 
•sorokkal megnyugtatni sietett:
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Turin, I860, dec. 30. (Érk. Napol}' jan. 2.)
Kedves barátom ! A kormányzónak tett két jelentésed s nekem 

szóló leveleid megérkeztek. Tudtommal a kormányzó egyáltalában 
nem szándékozik valakit Nápolyba küldeni. Én határozottan ellene 
is lennék, mert át nem látom, miként lenne zavar elkerülhető, ha 
még valaki oda küldetnék. Te ott tökéletesen elégséges vagy a kor
mánynyal való tárgyalások folytatására.

Igen nehéz teljesen megakadályozni azt, hogy újabban ne jöj
jenek magyarok Nápolyba. A mennyire lehet, ellenszegülünk ; de 
utóvégre mit tegyünk, ha mégis jönnek? Bármi kellemetlen, mégis 
tovább kell őket küldenünk.

Arról értesülök, hogy Farini elhagyja Nápolyi, ez igen kelle
metlen; de rajta leszek, hogy számodra ajánlatot szerezzek utódához, 
kinek kiléte azonban még nem tudatik.

Szintoly boszantó Gál ügye : én itt mindent meg fogok tenni, 
hogy ártalmatlanná tétessék.*

Isten veled, kedves barátom.
(Németből.) H íved:

Pulszky F.

Már másnap szükségét látja annak Pulszky, hogy újabb me
nekültet ajánljon Vetter védszárnyai alá, mint következik:

Turin, 1860. dec. 31. (Érk. Nápoly jan. 2.)
Kedves barátom! Azt írod nekem s a kormányzónak, ne küld

jünk már le magyar menekülteket. De mit tegyek ? Ma betoppan 
Balatonyi Adolf Somogyból, a kit apja Triesztbe küldött, s a ki onnét 
Anconába megszökött, hogy a légióba beálljon. Vissza már nem tér
het, itt sem maradhat; nincs tehát egyéb hátra, mint hogy neki ezt 
a levelet átadom és gondjaidat ezzel szaporítom.

A mennyire csak lehet, megakadályozzuk és megnehezítjük 
mindezt; ámde időről-időre mégis csak jön egyik vagy másik, a kit 
•aztán mégis csak hozzátok kell küldenünk, — ne neheztelj tehát!

F. hó 26-ról szóló jelentésed még ma indul a kormányzóhoz.

(Németből.) H íved:
Puhzky F.

Újév után újabb tudósítást kapott Vetter a keletről, még pedig 
Mattheidestól, ki a fegyverszállítást kísérte s azt továbbra őrizte és 
gondozta volna. Megemlíti azt a koholt hírt, hogy Klapkát meg 
akarták gyilkolni, valamint azt is, hogy Teleki esete mily kínos sen- 
satiót okozott a Keleten is. De hadd szóljon levele :

Damit ihm das Handwerk gelegt wird.
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Bebek-Konstantinápoly, 1861. jan. 9. (Érk. Nápoly jan. 15.)
Altáboi-nagy úr, mélyen tisztelt uram !
Mióta excellentiádtól elbúcsúztam, először bátorkodom excellen- 

tiádnak levéllel alkalmatlankodni. Minthogy biztos alkalom kínálko
zik, melylyel a kormányzó urat és Pulszky urat értesítem, excellen- 
tiádat is egyről-másról tudósítom.

Excellentiád bizonyára értesült fegyver-küldeményünk balsike
réről. Mellőzöm tehát ezt a kellemetlen ügyet, és csak azt jelentem, 
hogy a fegyverek visszaküldetése folytán azok fölötti felügyeletem 
is megszűnt, annyival is inkább, mert Moldvát el kellett hagynom.

A tábornok úr {Klapka) az ügyeket itt megérkezésekor épen 
nem megelégedésére találta, mivel az ide való, azaz a moldva-oláh 
kormány irántunk igen otrombán hencegve viselte m agát; ő tehát 
Galatzot kevéssé vígabban hagyta el, semmint odaérkezett. Engem 
Konstantinápolyba küldött vissza, hogy további parancsait itt várjam 
meg, hogyha itt lenne valami teendő.

Most itt vagyok Karacsay grófnál (a ki úgyszólván nyugalom
ban van, nyugdíj nélkül) és várva-várjuk a tábornok híreit, de még 
eddig egy szót sem tudunk tőle vagy róla, kivéve azt, hogy innen 
Camerle követségi tanácsos hat horváttal a fejedelemségekbe uta
zott, — állítólag az ő meggyilkoltatása céljából.

Kouza fejedelemről is volt szó a napokban • a Journal di Con- 
stantinopoli on dit szerint említé, hogy meggyilkolták volna, de ez 
a hír máig nem nyert megerősítést- mert 3-ikig vau hírünk, az, hogy 
Jászvárosba érkezett.

Gróf Teleki László elfogatása és kiszolgáltatása itt köztünk 
nagy sensatiót okozott, és reméljük, hogy úgy a külföld, mint maga 
Magyarország nem fogják a dolgot abban hagyni.

Ha annyira jutna, hogy positiónkat itt fel kellene adnunk, 
— a mit azonban nem hiszek, — akkor majd bátorkodom excellen- 
tiádnál tisztelegni.

Addig is bocsánatot kérvén, hogy excellentiádnak alkalmat
lankodtam, ajánlom magamat excellentiádnak további kegyeibe.

(Németből.) A l á z a t o s  s z o l g á j a :
Mattheides M. I.

Nehány hétre rá újabb levelet kapott Vetter Konstantinápolyból,, 
még pedig Klapkától, ki mielőtt visszatérne, kötelességének tartotta 
aggódó barátját a keleti ügyek iránt nehány sorral előre is meg
nyugtatni, mint következik :

Konstantinápoly, 1861. jan. 23. (Érk. Nápoly febr. 6.)
Kedves barátom! A dunai fejedelemségekben, Bessarábiában 

és déli Oroszországban való 6 heti tartózkodásom után Odessán át 
végre szerencsésen megérkeztem tegnap ide.
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A baleset a Dunán, mint annyi más, mi két év óta meglepett 
bennünket, egyszerűen ocsmány árulásnak tulajdonítható. A hajók 
és kapitányaik neve megérkezésük előtt három héttel már tudva 
lévén, az osztrák közegeknek könnyű játékuk volt.

A dolog immár megint jóvá van téve s a kellemetlen eset 
annyiban használt, hogy honfitársainkat, kik eddigelé bámulatos 
könnyelműséget tanúsítottak, kissé komolyabbá s óvatosabbá tette.

Én mentettem, a mit menteni lehetett, és ha szükséges (leg
alább itt) ápril közepén tetthez léphetünk.

Ennyit kötelességemnek tartottam veled barátságosan közölni : 
mert ez a hír némi befolyással lesz saját feladatodra is. Többet 
szóval. Bessarábiában és déli Oroszországban hadsereg-concentrálás- 
nak semmi nyoma. A hangulat Oroszországban kényes (schwierig), 
inkább kormányellenes. Interventiótól nincs mit tartani, ha csak 
kissé eszélyesen viseljük magunkat.

Turinba 8-án érkezem s igen óhajtok veled beszélni.
Isten veled.

(Németből.) Őszinte híved:
Klapka.

Ugyanazon hajóval vette Vetter újabb levelét Mattheidesnek is, 
ki őt Gál Sándor külön vállalata és főleg emissáriusainak Konstan
tinápolyban viselt dolgairól körülményesen értesítette. Érdekes levele 
következőleg hangzik :

Bebek-Konstantinápoly, 1861. jan. 22. (Érk. Nápoly febr. 6.)
Altábornagy úr! Két hét előtt küldött levelemet és a csomagot 

Pulszky úr részére (a gróftól), remélem kezéhez vette excellentiád 
azok vivőitől, az erdélyi két Horváthtól. Utólagosan bocsánatot kell 
kérnem, hogy altábornagy urat levelemben fel nem kértem arra, 
hogy a csomagot Pulszky úrhoz meneszsze; de azt hittem, a gróf úr* 
is fog excellentiádnak írni, a mi azonban elmaradt, mivel az előbbi 
postán küldött volt levelet.

Ezennel bátorkodom altábornagy úrnak két egyén végett alkal
matlankodni és kérdezni, vajon excellentiád nem adhatna-e róluk 
felvilágosítást.

F. hó 13-án vagy 14-én érkeztek ide Nápolyból bizonyos Viola 
és Justiniani. Miután minden és mindenki fölött, a mi nem Gál, 
raisonnáltak és gáncsoskodtak, s úgy a grófnál, mint bárki másnál, 
a kit előtaláltak, magukat azzal bemutatták volna, hogy 8 nappal 
ezelőtt, Nápolyból való elutazásukkor Messinában Klapka tábornokkal 
beszéltek légyen : — azt állították, hogy mint küldöttei Garibaldi
nak, vagyis inkább a Gfaribaldi-bizottságnak (Salvati, L. de Negri,

* Karacsay.
Hazánk XI. kötet. 8
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D. G irsio, L. Petrozani, R. Sconamiglió, Direttione Generale del Co
mitato Centrale di Italia a Garibaldi— melynek pecsétje megvan az 
uraknak) azért jöttek ide, hogy bizottságokat alakítsanak, Garibaldi
nak nyújtandó díszkard számára pénzeket gyűjtendők, — a mi 
azonban saját szavaik szerint csak ürügy. Céljuk voltakép az, hogy 
egy milliónyi hadat gyűjtsenek Garibaldi számára, felszabadításául 
Rómának, Veler cének. Magyarországnak (Szerbia ki van törülve és 
helyébe Erdély írva !), Horvátoi’szágnak és Lengyelországnak.

Az idevaló Hussein beyhez (törzsorvos Schneider alezredes) 
utasítva — a kit a nevezett központi bizottság az itt felállítandó 
fiók-bizottság elnökéül kinevezett, — az késznek is nyilatkozott, 
őket minden lehető segélyben részesíteni, a mit tényleg meg is tesz.

Amaz urak azonban, miután magukat az említett módon be
mutatták, nemcsak hogy itt visszhangra nem találtak, hanem még 
örülhetnek, hogy a minapi gyűlésből, melyet összehívtak, épkézláb 
kikerültek.

Igen kétes, hogy ezeket az embereket bármily bizottság ki- 
küldhette volna, hogy eszközei legyenek Magyarország felszabadítá
sának; nem lehet, hogy oly emberek, kik nehány hét előtt érkeztek 
Magyarországból és magyarországi igazolást fel nem mutathatnak, 
a mely őket a M. N. igazgatóságnak vagy általában ajánlotta volna, 
s dacára ennek, mégis ily misszióval megbízva lennének. De ha 
csakugyan a nevezett bizottság küldötte őket, akkor szándékaikhoz 
szerencsét kivánok és csak alkalmazzanak mindig ily embereket és 
küldjék azokat mindig Schneider úrhoz, a ki igen készséges őket 
pénzzel ellátni, mint most is tévé, midőn a gyűjtések fejében 2000 
piastert előlegezett nekik.

Tegnapelőtt Klapka tábornok úr is körűnkbe szerencsésen 
megérkezett. Rég óhajtott érkezése igen megörvendeztetett bennün
ket, Terveiről mitsem tudok. Fritz ezredes úr szíves üdvözletét van 
szerencsém bejelenteni.

Magamat excellentiáa további kegyeibe ajánlva, vagyok tisz
telettel

(Németből) alázatos szolgája
Morin Márton*

A konstantinápolyi ellen-bizottság tagjai — Mattheides szerint — 
a következők voltak :

1. Gál Sándor ; — 2. Schneider A., a konstantinápolyi bizott
ság elnöke; — 3. Ljscovsky A. ; — 4. Papp Márton (Patrubán); -— 
5. Viola • — 6. Misusinsky; — 7. Dr. Barboglio; — 8. Justiniani; — 
9. Albini; — 10. Salvati, a bizottság elnöke;-— 11. Negri, a köz
ponti bizottságnál; — 12. Taschler; — 13. Kolman, elnök-jelölt; —

*) Matheides álneve? mely alatt keleten járt.
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14. L a n g e r 15. Dr. Fiari • — 16. Vicesinsky Athanáz, had
nagy; és 17. Coronidos Leonidas.

Grál Sándor csakugyan kapott a nápolyi forradalmi bizottság
tól felhatalmazást arra, hogy az említett ürügy alatt pénzt gvűjt- 
hessen, a mely azonban — beavatott férfi állítása szerint — kizá
rólagosan arra szolgált volna, hogy Magyarországon forradalom idéz
tessék elő s az kívülről hathatósan támogattassék.

E célra nevezett helyi elnök Schneider egész nagy vagyonát 
áldozta fel. Nagy mennyiségű fegyvert (leginkább forgópisztolyokat, 
kardokat és tőröket) szerzett s azokat, valamint a Gál által aláírt 
kinevezési okmányokat 30—40 emissariusa (ezek főbbje Viola) 
által Erdélybe csempésztette. Azonkívül készíttetett Olaszország
ban 60 millió forintnyi bankót, Garibaldi és Gál aláírásával ellátva.

Mielőtt a bankók megérkeztek volna, Schneidert egyik emis
sariusa elárulta az osztrák követne^, kinek követelésére elfogatott 
és Erzerumban internáltatott. Minthogy azonban a szultán háremé
nek és több ministernek udvari orvosa volt, azok közbenjárása foly
tán csakhamar visszahivatott és szabadon bocsáttatott.

Megérkezvén a bankószállítmány, Schneider alezredesi egyen
ruhában személyesen a vámhivatalra ment, hogy a nagy ládát, mely 
állítólag turini ürmöst tartalmazott (fölül csakugyan volt is egy sor 
palack) átvegye. Minden szokás ellenére (törzs-tiszttel szemben), fel
bontották és megvizsgálták a ládát, mi által annak titka kisült; 
a bankók nehány példányát pedig a beliigyministernek bemutatták. 
Néhány nap múlva ismét elfogták Schneidert és fogva is tartották 
1861 végéig.

Ekkor azonban lord Stradford Canning angol követhez for
dult. ki kieszközölte, hogy útlevelet kapott (expulsé de l’Empire 
Ottomane pour cause politique) és hajóra szállhatott. De csak Cor- 
fuig ment s itt akarta megvárni a dolgok jobbra fordultát; ámde 
végre beleunt és beutazta Egyiptomot s utóbb Albániát is, hogy a 
janinai pasa rejtett kincsét (melyről állítólag biztos tudomása volt) 
felkutassa, a mi azonban meghiúsíttatott.

Végre Turinba ment s onnan Cuneoba küldetett, a hol még 
fogunk vele találkozni.

A minden oldalról érkező rósz hírek természetesen igen leve- 
rőleg hatottak Kossuthra. Személyileg nagyon fájlalta Teleki maga
tartását, s az ügyre nézve szerfölött sérelmesnek tartotta azt. Ehhez 
újabban az is járult, hogy Pulszlcy is elveszté a benne helyezett 
bizalmat és Garibaldi-hoz mint a tett emberéhez szegődött. Messze- 
ható tervei is meghiúsultak. Klapká-aák oláhországi, s a fegy
verszállítási kudarc után le kellett mondania a hadműködési 
terv legfontosabb positiójáról, Oláhországról s azzal együtt Szerbiá
ról is.

Elég csapás egyszerre.
8*
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Ámde Kossuth nem lett volna az, a ki, ha dacára mind ennek, 
kishitűen meghunyászkodott s a sors rendeltetésének megadással alá 
vetette volna magát. Bízva bízott s elvesztve két positiót, annál 
szívósabban ragaszkodott a harmadikhoz. Vezet még más út is 
nagy Magyarország felé, ha hosszabb is, ha terhesebb is, ha több 
haderőt igényel is.

S mert a hazai viszonyok egyáltalában nem rózsásak s a 
parázsban elfojtott láng fedobbanása várható, még nagy szükség 
lesz a magyar légióra. Ennek kezd tehát újra nagy figyelmet 
szentelni.

Mind erre kiterjeszkedik az a rendkívül érdekes levél, mely- 
lyel az új évben Vetter-nél beköszönt:

London, 1861 jan. 25* (Érk. Nápoly, febr. 6.)
Kedves altábornagy úr !

Ez új év igen szerencsétlen auspiciumok között köszöntött be.
Elseje óta egymást éri a szerencsétlenség, megállapított tervek 

meghiúsulása, váratlan előnytelen véletlenek, boszonkodás. Annyi 
bizonyos, hogy halogatásra el kell készülve lennünk; de azt hiszem, 
okom van hinni, hogy a viszonyok 6—8 hét alatt szerencsésebben 
fognak alakulni s a mi tavasz kezdetekor alig lesz már lehetséges, 
még elég jókor fog teljesülni arra, hogy a hazára nézve késő ne 
legyen.

Képzelheti Ön, mennyi dolgom van, még pedig egyedül lévén, 
mert még titkárom sincs, és fiaim gyakorlati tanulmányaival vannak 
elfoglalva. Mindazonáltal régen írtam volna Önnek, hogy ha nem 
reméltem volna nap nap után kieszközölhetni nehány, épen az Ön 
különös hatáskörét illető ügyek határozott eldöntését, melyek a 
főkérdés (háború vagy nem háború ?) jelenlegi bizonytalanságában 
fájdalom még mindig függőben vannak.

így tehát legalább az ügyek állapotával akarom Önt meg
ismertetni.

1. Klapkától utolsó híreim dec. 23-án keltek Jászvároson. Ar
ról értesítenek, hogy azon az oldalon minden el van veszve s a 
megegyezés magyarok és oláhok közt lehetetlen. Kouza és Moldva- 
Oláhországnak egész hivatalnoki hada nemzetünknek engesztelhe
tetlen ellenségei. Kouza úgy tekinti Erdélyt mint az oláhoktól elra
gadott tulajdonukat, és bennünket mint usurpatorokat. Sőt még a 
bánságra is igényt tart. A legjobb, az egyedüli, a mit Klapka még 
kieszközölhetni remél az, hogy nem fog úgy mint 48-ban az erdélyi 
oláhok és magyarok közt mészárlásokra jutni, mire az oláhok részé
ről már előkészületek történtek.

Fegyverhajóink közűi három visszajön; kettő azonban kira
katott. Követelem, hogy ez a készlet is visszakerüljön, mert külön
ben előreláthatólag ellenünk fog használtatni.
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Klapka barátunk, kit tavaly az ottani relatiókat személyesen 
initiálta, mindig követelte azt, hogy Móldva-Oláliország mint az ő 
speciális hatásköre, neki juttassák. Biztosított engem, biztosította 
Gavour grófot, hogy Kouza herceggel minden rendben van. Most 
épen az ellenkezője derül ki, és Gavour gróf méltán panaszkodik, 
hogy Klapka, bizonytalan hírekben bízván, mindent a kellő rend
ben lenni állította s ez által a fegyverküldemény compromissióját 
okozta. Igyekeztem a bajt enyhíteni, a mennyire lehetett, ámde ijem 
tagadhatom, hogy az által állásunk és állításaink hitelessége érzé
keny csorbát szenvedett.

Dec. 22-én Kouza herceg a jászvárosi francia követnek (Vlace) 
azt írta, neki hivatalos forrásból tudomása volna arról, hogy az 
osztrák kormány szolgálatában bizonyos Casilovics több horvátnak 
társaságában a fejedelemségekbe érkezett, vagy érkezni fog azzal a 
szándékkal, hogy Klapkát és társait meggyilkolják.

2. Ausztriának ezen eljárása nem új előttem. Hiszen még az 
angol Blue Books is tudnak arról mesélni, a mennyiben rám vo
natkozott.

Minthogy azonban Klapka a tervről értesítve van, csöppet sem 
aggódom érte. Majd fog óvakodni, a mint itt óvakodtam annak 
idején, midőn hasonló merényletről értesített engem Sclmmlában a 
nagyvezir és Kutahiában az angol követ.

Oroszország kijelentette a naíiyhatalmasságoknak, hogy azon 
esetre, ha Kouza forradalmi készületeinknek nem tudna vagy nem 
akarna véget vetni, a fejedelemségeket katonailag elfoglaltatja. 
A francia kormány azt állítja, hogy ebbe Anglia beleegyezett. Itt 
nem akarják bevallani, de majd gondoskodom parlamenti interpel
latio iránt.

Elég az hozzá, hogy Oroszország fenyegetése nagy vigyázatra 
készti úgy a helyi administratiót. mint Törökországot és Ausztriát; 
elannyira, hogy az oláh fejedelemségeket calculatiónkból egészen ki 
kell törülnünk s a harc elején Ei'délyre nem számíthatunk.

Ausztria Nagyvárad körül 26,000 embert összpontosított. Rajta 
leszek, őt azon oldalról alarmirozva tartani, nehogy másutt összpon
tosítsa erejét.

Az oláhországi események után alig kell mondanom, hogy 
Szerbiában nem állanak a dolgok sokkal jobban. Mihály herceg 
rendőrileg és juridikailag osztrák lábra helyezi országát, — kiszol
gáltatási szerződést köt ellenünk, — ügyvivőnket nem akarta elfo
gadni, figv hogy az, habár régóta halálra Ítélve, mégis kevésbbé 
veszélyesnek tartá Pesten és Bécsen át visszatérni, semmint Bel- 
grádon maradni. Ausztria azonban nincsen félelem nélkül Szerbia 
részéről: megerősíti a határőrséget s a szerb határszélen is össze
vonja seregeit.

3. Mihelyt fegyverküldeményünk balsikeréről az első hírt vet-
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lem. átláttam, hogy operatóiuk hasisa ott elveszett. Azonnal írtam 
tehát C(avour) grófnak, hogy immár nem marad más hátra, mint 
sokkalta erősebb segélyhadseregnek küldése az egyedüli működési 
bázison, mely a köztünk megbeszéltek közűi fenmaradt. — Tekin 
tetbe véve, hogy közlekedésünket biztosítanunk, s ennélfogva Hor
vátországot megszállanunk és Károlyvárost kezünkben tartanunk 
kell, — hogy még fegyvereket is csupán ez úton lehet magyar 
kezekbe juttatni, — az út pedig hosszú és nemcsak az ott lévő' 
ellenséges katonaság, hanem Laibachról is fenyegethetnének s ennél
fogva a fegyverek küldése oly hadi erő nélkül, mely az útat bizto
sítja, lehetetlen : 50,000 embert kértem és alternatív-javaslatot tet
tem combinált operatió iránt — a kormány, Garibaldi s a mi 
részünkről.

Turinban nehézségeket emeltek és lehetetlenségről beszéltek, 
ily nagy expeditióhoz szükséges szállítóhajók s oly hajóraj hiányá
ban, mely elég erős lenne annak fedezetére. Nincsenek Gkészülve 
háborúra, Ausztria elleni offensiv-háborúra; Gaeta s a nápolyi álla
potok lehetetlenné tették a hadi készülést; azt remélték, hogy 
október végéig készen lesznek oda lenn és még most sincsenek 
annyira; a déli vidék, a helyett, hogy az erő forrása lenne, a gyen
geség forrásává lett. Ehhez hozzájárul az, hogy Ausztria elleni 
háború európai háborúvá lenne s abba nem mernek bele menni 
Napoleon helyeslése nélkül s az nem akarja a háborút a tavaszra ; 
azt akarja, hogy várjanak. Végre Anglia 8000 ágyúval ellátott 
hajórajt küldött Corfu alá, kijelentvén, hogy nem tűri, hogy Ausztriát 
Olaszországon kívül megtámadják.

Magától értetik, hogy úgy Turinban, mint Párisban s itten 
semmit sem hagyok megkisérletlenül, hogy a dolgok helyzetét meg
javítsam. Azt is hiszem, hogy kivált Párisban — a mi a fődolog 
előnyös változás van készülőben; de sok függ attól, mily állást 
foglal el az olasz és angol parlament, valamint a francia kamara ; 
úgyszintén azon sikerről, melyet az új kormány Nápolyban és Cial- 
dini Gaetánál fog felmutathatni. (Tartok tőle, hogy az utóbbi illu- 
siókban ringatja magát a bombadirozás sikere iránt oly várnak, 
mely — úgy látszik — a végsőig akarja tartani magát; meg azt 
hiszem, hogy 150 ágyújának összpontosított tüzelésével sem fog a 
mostani távolságból practicabilis rést lőhetni. Ön nem látogatta őt 
meg Gaeta előtt?)

Enfin, az ügyek még függőben vannak és nekünk türe
lemmel kell lennünk. Az iránt biztosak lehetünk, hogy, ha háború 
kerül a dolog, bennünket magyarokat nem fognak nélkülözhetni.

4. Ily helyzetben döntő fontossággal bír az, hogy odahaza el 
ne rontsák chance-ainkat. E tekintetben nem voltam minden aggály 
nélkül; mert Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy a viszo
nyokat függőben tarthassa. A koronázási országgyűlés f. é. ápril
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2-ára van összehíva s akkorra hell hogy az eldöntés bekövetkezzék: 
vagy forradalom, vagy koronázás, — egyiknek meg kell lenni.

En el nem mulasztom, odahatni, hogy azon esetre, ha az 
országgyűlés tényleg összeül, a 48-as törvények értelmében oly 
inangurális feltételeket szabjon, a melyek Magyarország összekötte
tését az osztrák monarchiával tisztán és kizárólag personális Unióra 
helyezzék : arra az osztrák rá nem állhat, a nélkül, hogy ma
gát a legnagyobb veszedelemnek kitegye s akkor a beleegyezése 
késő lenne.

így tehát reményiem, hogy a koronázást és ennélfogva vala
mely lehetséges an-angementot május végéig el fogom húzhatni s 
addig sok minden változhatik a külső viszonyokban, Párisban pedig 
addig a háború kéi-désének is meg kell érnie; mert el nem mulasz
tom, a Tuilleriákkal megértetui azt, hogy a késedelem azzal a 
veszélylyel jár, hogy Magyarországot elveszítsük s Ausztra retabli- 
rozza hatalmát. Ez az, mire az angol kormány hat, de az elég naiv 
is, annak okát bevallani t. i. hogy a retablirozott Ausztriában ellen
súlyt nyerjen egyrészt Oroszország, másrészt Franciaország ellen 
s az utóbbi ellen egyúttal egy európai coalitio csíráját elvesse. Az 
pedig csak nem lehet, hogy ehhez maga Najyo^on császár hozzá
járuljon.

Sajnos, hogy még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy ne ők 
kezdjék meg a háborút, hanem (úgy mint 59-ben) provocálják a 
támadást Ausztria részéről; de abból a tévhitből valahogy csak ki 
fognak ábrándulni.

Egyébiránt a bécsi Burg és Magyarország közt létesíthető 
kiegyezésnek veszedelme a napokban igen alászállt, mivel a bécsi 
kormány, a háború imminens veszélyétől (a tavasz kezdetén) meg
szabadulván, a képmutatás álarcáját már kezdte ledobni s a jan. 
16-ki ukázzal a legridegebb reactió minden vitorláit feltűzte. Az 
elkeseredés oly nagy is, hogy most először vagyok hajlandó hinni 
azt. hogy ha odahaza fegyver volna kéznél, csakhamar kitörne a 
forradalom, bármint késedelmeskedjenek is egyébütt.

Ön bizonyára tudja már. hogy Öni is megválasztották néhány 
megyében országos képviselőül. Bécsben dühösek e nyilvános bizony
ságai fölött a nemzet becsülésének és bizalmának az elvhű emigratió 
iránt. — Szemerét természetesen nem választották meg seholsem; 
még a sajtóban is, nyilvánosan «császári királyi emigránsnak» 
nevezik.

Ellentétül szolgáljon az idecsatolt illustratiója az «Üstökös» 
című magyar lapnak, a mely fegyverszállító hajóink balsorsa után 
jelent meg. Ilyesmit is mernek már kockáztatni. Vajha az erkölcsi 
bátorság a jan. 16-ki ukáz folytán ne csökkenne, — physikai bátor
ságban nem lesz hiánya a nemzetnek — si l’occasion se présente.

5. Mintha nem lett volna elég bajunk amúgy is, míg a T(elehi)
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L(ászló)-féle eset is a nyakunkra nőtt. Fájdalom igaz, hogy a neki
tűzött három feltételt: külföldi összeköttetéseit megszakítani, az 
országot el nem hagyni s egyelőre politikával nem foglalkozni, — 
elfogadta, köszönettel elfogadta. Ki nem mondhatom, hogy lelkem 
legmélyében mily érzékenyen hatott meg ez esemény. Míg ha egy
szerű magán ember volt volna is, igen fájt volna csalatkoznom egy 
jellem megingathatatlanságában. De ő nem volt magán ember, hanem 
egyike azon háromnak, kikkel és kikben «les gouvernements amis» 
a magyar nemzettel pactálni véltek. Neki tehát semmi körülmények 
közt nem szabadott az osztrák trónnal transignálnia. Csak egy 
felelet volt neki megengedve, az, hogy «az én elfogatásom a nem
zetközi jog megsértése : követelem feltétlen szabadni bocsáttatásomat 
a külföldre».

Veszély nem fenyegette, mert Európa őrködött fölötte, — 
Európa (t. i. a sajtót s a kormányokat) mi az ő érdekében felráz
tuk volna. De még ha mögötte áll is a bakó kifent bárddal, mint 
hajdan Kont a kemény vitéz mögött, még akkor sem lett volna 
szabad, a nemzete állhatatosságában való bizalom aláásása árán 
életét megvásárolnia. Ezt a bizalmat megingatta. Azt kérdezik majd : 
hogyan bízhatnánk a nemzetben, ha még ez is transigál ? ! . . . .  
Oh, igen sok férfias bajunk lesz, míg mi, míg a nemzet ezt a csor
bát kiköszörülte.

6. És most olyasmit fogok Önnel közölni, a mi lehetőleg még 
jobban meg fogja lepni.

Előbb azonban emlékeztetnem kell Ónt arra, hogy politikai 
programraom elengedhetlen alapja az Olaszországgal való megálla
podásoknál mindig az volt, van és lesz, hogy hazánkat idegen 
célokra való puszta diversiora használtatni nem engedem meg soha, 
hanem követelem, hogy Magyarország függetlensége a közös háború 
coordinált céljául kitűzessék, és ennek, az osztrák hatalom megtöré
sét feltételező célhoz alkalmaztassanak a háború eszközei s operatió 
tervei. — a mit a király és ministerei feltétlenül el is fogadtak. — 
Ez a cél nagy háborút igényel, nem pedig szicíliai expeditiót. Tudva 
van Ön előtt, hogy e cél elérésére Garibaldi tábornok közreműkö
dését mindig igen fontosnak és essentiálisnak tekintettem ; de őt 
magát, a kormány nélkül vagy ellenében nem tarthatom elég erős
nek. Ehhez képest szabály volt nálam, hogy se a kormánynyal 
(bárki legyen is minister) Garibaldi ellen, sem Garibaldidal a kor
mány ellen ne complottirozzak, hanem hogy megegyezésüket és 
combinált operationális tervet a kormány, Garibaldi és köztünk 
eszközöljem. Még Türr tábornok is helyeselte e nézetet és ez érte
lemben nemcsak a kormánytól, hanem tőlem is elfogadott megbízást 
Caprerára, — melynek eredményéről azonban nem kaptam még 
tudósítást.

Most azonban eszébe jut Pulszky jó barátomnak, hogy minden
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reménységét egészen s egyedül Garibaldi-hscn helyezze és nekem 
azt írja, hogy azon esetre, ha nem szakítok Cavour-ral (tehát a kor
mánynyal) és nem cselekedni, hanem csak akadályozni akarok, ő 
beadja lemondását; mert szándékozik annak oldalára állni, a ki 
tenni, nem pedig annak, a ki csak akadályozni akar.

Bátran kérdezhetném, hogy ki az az ember széles e földön, 
a ki engem a tétlenségről vagy a határozatlanságról vádolni mer
hetne ? De nem sértett önérzetemről, hanem a haza javáról van sző 
és minthogy egyáltalában nemcsak nem szándékozom a kormány
nyal szakítani, hanem Olaszország kormányának háta mögött ellene 
olasz földön bárkivel is complottirozni, a becsülettel s a hála köte
lességével összeférhetetlennek és hazánk javára igen károsnak 
tartom: — nem maradt más hátra, mint Pulszky lemondását egy
szerűen elfogadni s erről a ministerelnököt értesíteni.

Pulszky-nak régi, kipróbált barátságának emléke sokkalta 
becsesebb előttem, semhogy bensőleg ne óhajtsam azt, hogy ez a 
politikai defectió (mert más elnevezést nem tudok neki adni) magán 
baráti érzelmeinkre zavarólag ne hasson; fájdalom, attól tartok, 
könnyebb ezt mondani mint tenni.

Óhajtottam Önt a politikai helyzet iránt tájékoztatni. Nem 
fényes az, de nincs is vesztve semmi, kivéve azt, hogy március 
havában nem valószínű a háború ; de van okom jót remény lenem 
az év folyamán ; hiszen még ellenségeink is értünk működnek.

Levelem szükségkép hosszúra nyúlt. Kénytelen vagyok tehát 
engedelmet kérni, hogy hivatalos jelentéseire (három van kezemnél) 
csak a legközelebbi postával válaszolhassak. Minthogy a légió ügye 
az Ön kezében van, egészen nyugodt vagyok az iránt • értesítsen 
csak, hol látszik Önnek kívánatosnak az én közbenjárásom és legyen 
kérem támogatásomról meggyőződve. Minthogy majdnem naponkint 
sürgős fontos levelezésekkel vagyok elfoglalva, reményiem, hogy 
nem togja rósz néven venni a kis haladékot, melyet különben 
semmi különös fontos nem tilt.

En attendant bátorkodom egyet-mást röviden érinteni.
1. A légió fejlődése és magatartása épen most rendkívül nagy 

politikai fontossággal bír. Reményiem, Nigra lovaggal már sze
mélyesen ismerős és vele jó viszonyban áll. Legközelebb írok neki 
s előre is kérem Önt, hogy levelemet személyesen kézbesítse. A leve
let Önnek betekintés végett, nyíltan meg fogom küldeni.

2. A hazába m. e. két hete küldtem sürgős utasítást, hogy 
egyesek, kivált tisztek, ki ne meneküljenek; sőt néhányat vissza is 
küldtem. — A szervezkedés odahaza halad (ne fektessen súlyt egyes 
be nem avatottak nyilatkozataira); de a hazai erély sok kívánni 
valót hagy hátra. Okom volt korholólag fellépni. Azok az urak mindig 
kívülről jövő pénz után kiáltanak, mintha mi aranybányákkal rendel-
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keznénk; de kevés pénzértékűt mutatnak fel. — Az ígért ordre de 
bataiile még nem érkezett msg.

3. Ön csodálkozik, bogy miért kívántam a legénység nemzeti
ségének kimutatását. Ennek oka az : a kormány beleegyezett abba. 
bogy a légióba idegenek is felvétessenek, de csak e két föltétel a la tt:

a) hogy a többség magyarokból álljon;
b) hogy lengyelek fel ne vétessenek. Ez igen fontos. Oka 

Oroszország.
Kérem ezt a jövőre nézve zsinórmértékül venni. Majd meg

látjuk, hogy a múltra nézve mit tehetünk.
4. Sréter ezredes derék tiszt és jó hazafi; de úgylátszik, a 

háború elején sebesült meg, tehát kevés tapasztalata van, miként 
kell egy szabadsági hadsereggel bánni és nagyon is csügg még a 
hajdani osztrák rendszer reminiscentiáin. Hajdani mondom, mert 
bizony ott is sok változott azóta. — Franciaországban a magasabb 
tisztek az alantosokkal, sőt a legénységgel is a szolgálatban szigo
rúak, de udvariasak, szolgálaton kívül azonban a legjobb socialis 
lábon állanak, — a nélkül, hogy ez a fegyelemnek ártana. Nem 
lenne lehetséges az ezredes urat bizalmas módon erre figyelmeztetni 
s értésére adni, mily kellemetlen helyzetbe juttat bennünket az, ha 
leköszönések történnek, a melyek a bánás fölötti panaszokon alapul
nak. A fegyelem tekintete kívánja az elöljáró tisztek auctoritásának 
föntartását; de ha azok nem tudják alattvalóik szeretetét és ragasz
kodását megszerezni, akkor a hazára nézve beláthatatlan szerencsét
lenség csirái vetetnek el.

Többet a következő postán.
Kiváló nagrabecsüléssel

(Németből.) hű barátja és szolgája
Kossuth.

E levelet nyomban követte a Vetter jelentéseire adott hivata
los válasz, mely szintén igen terjedelmes és minden csekélységre ki
terjedő. lm itt adjuk ezt is :

Az Olaszhoni Magyar Hadsereg főfelügyelőségének.

London, febr 2-án 1861.
A tisztelt főfelügyelőségnek 1860. dec. 30-kán s 1861. jan.

4. s 12-kei jelentésére válaszul adatik:
I. A főfelügyelő altábornagy úrnak tiszti s napi parancsai és 

egyéb ide közlött kibocsátványai helyeseltetnek s kedves tudomásul 
vétetnek.

II. A múlt december 13-án kibocsátott főfelügyelői napi parancs
nak azon részeire, mely a magyar katonai érdem-jelleli kitüntetésre 
vonatkoznak, külön válasz adatik.
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III. Figyelmeztetik a főfelügyelőség, hogy a beküldött létszám 
kimutatások össze nem vágnak a rang és név lajstromokkal. — így 
például:

A jan. 4-ki létszámban a honvéd-zászlóaljnál 15 szakaszvezető 
tétetik ki, míg a név és ranglajstromban csak 8 van — amott a 
közvitézek jelenlét száma (a betegeken kívül) 61: mig a névlaj
stromban csak 58 stb.

IV. A tisztikar időkén ti létszáma kimutatásaiban feltűnő fogya
tékokat veszek észre. így például az 1-ső honvéd-zászlóalj tiszti 
név- és ranglajsti'omában 5 főhadnagy s 8 hadnagy volt feljelentve 
decemberről — míg a jan. 14-iki létszámban már csak 3 főhad
nagy s 4 hadnagy foglaltatik. Ennek oka alkalmasint az időköz
beni lemondások, mik mint a közlött tiszti parancsból látom, a fő
felügyelőség figyelmét méltán magokra vonták. — Felkéretik a 
főfelügyelőség, hogy ezen sűrfídő lemondások valódi kútfeje iránt 
az Igazgatóságot tájékozni szíves legyen.

Egyébiránt valamint a helyes és elegendő okbeli lemondás ter
mészetesen semmi körülmények között sem roszalható — úgy más 
részről az eléggé nem okadatolt lemondások ellen két ok szól, elő
ször, hogy a legio helyzete nem béke lábon, hanem hadkészleti 
lábon (Kriegsbereitschaft) lévőnek tekintendő, midőn a zászlót ele
gendő ok nélkül elhagyni a tiszti becsület fogalmával meg nem férő
nek szokott világszerte tartatni; — másodszor, hogy az olasz királyi 
kormány előtt nemzeti jellemünk, s határozottságunk komolysága 
iránt méltán kétség támad, ha azt látja, hogy vannak magyar tisz
tek, kik nehány hétig vagy hónapig szedik a fizetést s ellátást, s 
azután minden helyes ok nélkül tovább állanak. — Ha olyanok a 
lemondó tisztek, hogy a délolaszországi hadjárat alatt a csatatéren 
szolgáltak, azoknak ha nem volt maradandó szándokok, akkor kel
lett volna elbocsátásukat kérni, midőn Dél-Olaszország kormánya 
Victor Emanuel 6 felségére által szállt; ha pedig olyanok is adták 
be lemondásaikat, kik a hadjáratban í’észt nem vettek, az már épen 
lehetetlen, hogy az olasz kormánynak irántunki jó indulatát le ne 
hangolja.

Ezen tekintetek a tiszti karnak a közügy érdekeire való hivat
kozással, emlékezetbe hozandók. Jövőben az elbocsátási kérelmek 
nek indokolása megkívánandó; s a szolgálatbóli kilépés csak az 
olasz hadszabály által kiszabott úton és módosítással lészen effectusba 
jöhető. — Egyébiránt minthogy a közbejött lemondások következ
tében immár nem tudom kikből áll tulajdonképen a tisztikar? — A 
tiszti rang és névlajstrom újból fel lesz terjesztendő, s jövendőben 
minden egyes tiszti lemondás névszerint feljelentendő.

V. A Magyar Nemzeti Igazgatóság dec. 10-ki rendelete 12-ik 
pontja a) szakaszában kivántatott, hogy a tiszti név- és ranglajstrom
ban a tiszt urak miudegyikére nézve megjegyeztessék, ki által? s



mikor (év, hónap és nap) neveztetett ki, s minő ranggal a legióhozy 
vagy abban mikor s ki által léptetett elé ?

Ezen még nem egészen teljesített pont újra emlékezetbe hoza- 
tik. — A dél-olaszországi hadsereg minden egyes tisztének jogcímét 
megvizsgáló vegyes bizottmány volt kinevezve ezen hadsereg külön 
állásának megszűntekor. — A magyar legio a Magyar Nemzeti 
Igazgatóság hatósága alá lévén helyezve, az említett jogcím vizsgá
lat kötelessége magunkra tartozik.

Tisztelettel utasítom tehát a főfelügyelőséget, hogy ezen veri- 
ticatió iránt s a végett minden egyes kinevezési vagy előléptetési 
oklevélnek átnézése iránt, mint szintén az idősebbségi (anciennitási) 
lajstromnak is a legio egész tisztikarára elkészítése iránt rendel
kezzék.

VI. Tájékozás és a munkába vett magyar hadseregi organi- 
satio tervéveli összevetés kedvéért kérem magammal az illetéki 
schémát (Ausweis der systematissen Bezüge) közöltetni, mely szerint a 
magyar legio tisztjei és legénysége fizettetnek és elláttatnak.

VII. A számvitel (Compatibilitüt) akkénti elrendezését különö
sen ajánlom, hogy a számadások minden hónap végével elannyira 
tisztába hozva s átvizsgálva legyenek, miszerint előadandó esetben 
akár mikor is7 a kormánynak bemutathassanak. A számvitel körüli 
pontossághoz és vizsgálati szigorhoz nemzetünk becsülete van kötve.

VIII. Főfelügyelő altábornagy lírnak századfelosztási s zászló
alj állami új javaslata egészben véve helyeseltetik, — különösen 
helyeseltetik pedig az arra való tapintatos ügyelet, hogy úgy csatár- 
harci, mint utászati tekintetben minden szakasz önállólag ellátva 
legyen. — Csupán a következő észrevételek fordulnak elő:

a) miután eddig a hadnagyi rang csupán két rangfokozatot 
ismert (főhadnagy és hadnagy) s így egy harmadik alsóbb (alhad
nagy) rangfok felállítása — a legifjabb hadnagy urakra nézve némi 
rangleszállítással járna, az előléptetési fokozat tekintetében ; — fel
világosítás kéretik, hogy minő ok vezérletté a főfelügyelőséget ezen 
új rangfokozat javaslatba tételére?

b) Fordul-e valamely észrevétel elé az ellen, hogy az utászok 
száma századonkint nyolcról 16-ra emeltessék, s így elegendő szám
mal legyenek minden szakasznál arra, hogy az utászkari fontos és 
változékos foglalatosságra kellő mindennemű szerszámokkal ellátva 
legyenek.

c) A szakasz vezetők rangállásáról összehasonlítva az őrmeste
rekkel és tizedesekkel, nem lévén tudomásom, felvilágosítást kérek 
az iránt, mi terve van a főfelügyelőségnek a (jan. 12-kei létszámban 
38 -ra menő) szakaszvezetők beosztására nézve, nehogy a szakasz
vezetőség eltörlése kedvetlenségre adjon okot.

IX. A főfelügyelőség felszólíttatik úgy a lovas-ezred, mint 
tüzérüteg rendszeresítendő állama s felosztása iránt is javaslatát elé-
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terjeszteni — a tüzérségre nézve azon alapelv szolgálandván szerve
zeti irányul, hogy a tüzérséghez nem lesz külön szekerészkar csa
tolva ; — hanem az egész legénység legyen az az ágyú, vagy löveg 
kezeléshez, vagy a vonó lovakhoz (öszvérekhez) vezényelve, tüzér 
lesz s tüzéri szolgálatra mindannyian betanitandók.

X. A cadre alakítási rendszer a turini kormány által helybe 
lévén hagyva, az 1-ső honvédzászlóalj tisztikara (melynél a január 
12-kei létszám szerint egy főhadnagyot s négy hadnagyot hiányozni 
látok) a tiszti álladékból kiegészítendő leszen ; — az altiszti rámá
zat (cadre) is, a mennyiben hiányos volna, betöltendő, miszerint az 
1-ső honvéd zászlóalj a rámázati (cadre) rendszer alapján complet 
legyen.^

XI. A mennyiben pedig a tiszti álladók odaszámításával még 
feles gyalogsági tisztek maradnának fel, utasíttatik a főfelügyelőség 
hogy a 2-ik számú zászlóaljnak szintúgy a cadre rendszer alapon 
szervezését azonnal munkába vegye, a rangkorban legidősb tiszti- 
álladéki őrnagy parancsnoksága alatt, úgy hogy a tiszti álladókban 
őrnagyon alul alkalmazatlan gyalogsági tiszt ne maradjon. — A tisz
tek számához képest altisztségre alkalmas egyénekben reményiem, 
annál kevésbbé leszen hiány, minthogy a szakaszvezetők, a főfelügye
lőség által javaslatba tett új terv szerint megszünendenek. — Re
ményiem, a szükséges számú tizedesek s őrmesterek alkalmazásában 
főfelügyelő altábornagy úr a kormánynál akadályt annál kevésbbé 
találand, minthogy a cadre alakítási rendszer Cavour gróf minister- 
elnök s ideiglenes hadügyminister úr által el lévén fogadva, a ki 
akarja a célt, akarnia kell az eszközöket is.

XII. A legelsőben ide beküldött tiszti név- és ranglajstromok
ban 27 századost, 12 főhadnagyot s 23 hadnagyot, összesen tehát 
62 főtisztet találok. — Ezen számot a kormány fizette s ellátta. 
Azt tehát kormányilag elfogadottnak van jogunk tekinteni. És érde
kében van hazánknak, érdekében a célnak, melyre a legio ren
deltetve van, hogy ezen már kormányilag elfogadott szám complet 
tartassák, s lehet a számnak complet tartását jogosan igénybe ven
nünk, mert számfeletti tisztekről csak addig lehet szó, míg a cadre 
rendszer nem volt kormányilag is elfogadva, de miután az elfogad
tatott, s az altiszti cadreknek az eddigi létszámon túlalakítására a 
szükséges elemek meg vannak, az eredetileg létezett tiszti létszám
nak fentartása ellen nem lehet ellenvetés.

Felkérem tehát főfelügyelő altb. urat, hogy azon completirozás 
elvéhez a nápolyi kormány hozzájárulását kieszközölni iparkodjék, 
s annak folytán a jan. 12-kei létszám szerint az eredeti tiszti lét
számból hiányzó hat tiszti helynek betöltésére (az alsóbb tiszti rang
ból felsőbbe előléptetéseknél a rang idősebbségre való tekintettel) 
az illető ezred, zászlóalj s ütegparancsnokok előterjesztésének s a 
dandárparancsnokság javaslatának tekintetbevételével, ide mihama
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rább felterjesztést tegyen. Minden egyes javaslatnál különösen meg
jegyzendő, bogy a propositio az s az lemondása vagy előléptetése 
által megürült helyre történik.

X III. Főfelügyelő altb. úrnak azon kívánsága, hogy a hazuk 
róli kijövetel megakadályozására lépés tétessék, az •/. alatti levél ki
kivonat bizonysága szerint, már megtörtént.

XIV. Igen nagy sajnálattal értettem, hogy ruházatban és fegy
verzetben hiány vagyon. Azonban főfelügyelő altb. úr oda nyilat
kozván, hogy tanácsosabb a légiónak közvetlenül a nápolyi kor
mánynyal maradni viszonyban, mint a centrális hadügyministerium 
tói hozatni függőbe — ezen kivánata iránti tekintetből az utóbbivali 
viszonyt nem sürgettem — s annálfogva nem is tehetek egyelőre 
egyebet, mint hogy a nápolyi kormánynak a hiány pótlására a cen
trális kormány által utasíttatást adatni sürgessem. — A sikert egyéb
iránt leginkább főfelügyelő ;.ltb. úr személyes közbenjárulásától 
várom és reményiem.

XV. Megütközéssel látom főfelügyelő altb. lir egyik praesidiá- 
lisára következett nyilatkozatból, hogy Gál Sándor ezredes úr 
tábornoki rangra teszen igényt. — Gál, Sándor ezredes úrnak ada
tott ugyan tábornoki kinevezés, d^ csak bizonyos eventualitás ese
tére, s Gál Sándor ezredes úr írott reversalist adott magáról, mely- 
lyel magát tiszti becsületszavára kötelezé, hogy ha a szándokban 
volt eventualitás be nem áll, sem azon kinevezést használni nem 
fogja, sem a tábornoki rangra igényt nem formáknd ; mivel pedig 
a szóban volt eventualitás be nem következett, Gál Sándor ezredes 
úr nemcsak nem igényelhet tábornoki rangot, sőt annak igénybe
vétele írásban lekötött tiszti szavával ellenkezik ; neki tulajdonkép,, 
mihelyt a contemplált eventualitás, melyhez kineveztetése feltételül 
volt kötve, elenyészett (úgy mint már évek előtt elenyészett) köte
lessége volt volna a kinevezési oklevelet visszaküldeni.

Egyébiránt Gál Sándor ezredes úrnak múlt szabadságharcunk- 
bani érdemei kétségtelenül kitűnőek; s igaz, hogy minden hazafinak 
joga van, sőt kötelessége, hazájának tehetsége szerint használni ipar
kodni ; de azt. sem a múlt érdemei nem menthetik, sem a hazafiúi 
jog nem igazolhatja, hogy a haza kárára zavarokat okozzon, s épen 
azon téren praetendáljon magának önálló működést, hol az ily 
pretensiók azon barátságos kormánynyali szövetséges viszonyt 
compromittálhatják, melynek jóakaratához hazánk reményei kötve 
vannak.

Miután az olasz kormány védszárnyai alatt nekünk azon sze
rencse jutott, hogy olasz földön magyar haderőt szervezhessünk, — 
minden magyarnak becsületbeli s hazafiúi kötelességévé vált, olasz
földön a kormány híre, tudta s megegyezése nélküli szervezésektől 
vagy készületektől óvakodni; mert a ki azt teszi, az nemcsak a 
hála kötelességét sérti, s a haza szent ügyét compromittálja, hanem
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egyszersmind a törvény által tiltott és semmi kormány által nem 
tűrhető complottirozás vétkébe esik, melyet ha magyar teszi azt,, 
még a vendégi joggal visszaélés súlya is terhel.

Felszólítom annak okáért főfelügyelő altb. urat, hogy ha Gál 
Sándor ezredes úr részéről valamely oly tettet vagy ténykisérletet 
vél fenforogni, mely vagy a fentebbi tekintetekbe ütközik, vagy 
épen a magyar legióbani rend, fegyelem és zászlóhozi hűség veszé
lyeztetésére vezethető hajtogatások vádja alá eshetik, arra nézve 
rendes szigorú vizsgálatot tartson, a vizsgálatból netán kiderülendő 
tények iránt az egész magyar tisztikartól, egyenkénti aláírással tes
tületi nyilatkozatot vegyen k i ; — s az irományokat az illető kor
mányhatóságnak — a tényállás szerinti további eljárás végett — 
nyújtsa be — — ide az Igazgatósághoz az irományok másolatát 
felterjesztendvén.

Kelt mint felebb

a Magyar Nemzeti Igazgatóság 
Kossuth.

Az alatti melléklet a jövő postával megyen.

A következő postán kétségkivtil azon levél kivonata érke
zett, a melyet Kossuth január 18-án a hazai központi bizottmány
hoz intézett. Ennek tárgyunkra tartozó részét ideigtatandónak 
véljük.

«Már más úton is felszólítottam a központi bizottmányt, szün
tesse be azon meggondolatlan fonák mozgalmat, miszerint nem tudom, 
kinek unszolására, számos fegyverfogható ifjú kezd kiszállingózni 
Moldva-Oláhországba. E beszüntetést Klapka tábornok Jássziból 
írott utolsó levelében újabban és nagyon nyomatékosan sürgeti. Az 
ember szíve fáj látni, miként fosztatik meg a haza annyi bátor 
szívtől s erős kartól az elhamarkodott mozgalom által.

Hasonlót kell tenni azokra nézve is, kik Olaszországba szál- 
longanak. Minő könnyelműség! A hazának itt nem használhatnak, 
magokat pedig ínségnek, nyomornak teszik ki. Meg kell fontolni, 
hogy még ha kétezer ember jön is ki (pedig ennyi bizonyosan nem 
jő), azzal még sem utat nem törhetnénk magunknak az útunkba 
vetendő osztrák seregeken keresztül az Adriai tengertől a Dráváig, 
s azon át, sem ezerekből álló fegyvereket nem vihetnénk be a hazába. 
Erre sokkal nagyobb erő kell, mely csatát vívhasson útközben; oly 
erő kell, melyet csak a szövetséges hatalom adhat. Hát minek kijönni,mi
kor a cél az, hogy mi is bemenjünk ? ! minek jön az ki, a ki már ott van, 
a hova mi is szándékozunk s a hol a hon-szabadító harcosokra 
szükség leszen ? ! Mert csak ott, s nem a külföldön, lehet a hon 
szabadságát kivívni. Az olaszhoni magyar légió alakításának nem
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az a célja, hogy a hazából harcosokat elvonjon, hanem hogy a 
hazának harcosokat adjon, összegyűjtvén azokat, kik vagy kül
földön szerteszórva, vagy az Olaszhonban tanyázó osztrák ezredek 
soraiban vannak, kik tehát a jövő szabadságharcban, legalább 
annak kezdetén, nem vehetnének részt, hacsak ezen légió alakí
tása által alkalmat nem adnánk nekik, magyar zászló alá össze
gyűlni s az alatt a harc kezdetéig együtt tartani. A ki már otthon 
van, az nem új szerzemény, azt megtaláltuk volna ott, a hová 
szándékozunk s a hol mindnyájunkra szükség lesz.

Aztán légiónk (mind a három fegyvernem) eddig 145 közhar
cosból áll s ehhez van hetvenhárom altiszt és hetven tiszt!! Egy 
pár ezer emberre kell a légiónak szaporodni, hogy csak ezen het
ven tisztnek is helye legyen. A hazából szegény ember a maga 
költségén ki nem jöhet. Mi nem adhatunk szállítási költségeket, 
mert nincs s ha volna is, nem adhatnánk józanon, mert azon költsé
gen, melyen egy embert kiszállíthatnánk a hazából, kit ingyen 
meg találtunk volna otthon, tíz oly bátor hazafinak nyújthatunk 
fegyvert kezébe, kit otthon harcra készen, de fegyvertelenül talá- 
landunk.

Tehát a kik egyenkint kiszivárognak, a vagyonosabb osz
tályhoz tartoznak s többnyire tisztek akarnak lenni. Az olasz kor
mány pedig több tisztnevezést nem enged és több tisztet nem fizet 
(és méltán), míg a már itt lévő hetven tiszt számához nem szapo
rodik a harcosok száma.

Ne jöjjön hát ki a légióba állás végett senki, hanem a ki jönni 
akarna, fordítsa útiköltségre szánt pénzét arra, hogy magát s még 
nehány derék hazafi társát felvegyverezze, felszerelje, s harc idejére 
harcra kész állapotba tegye. Ezzel fog a hazának sokkal nagyobb 
szolgálatot tenni, mint ha kijön, hogy majd nagy bajjal újólag haza 
jusson. Egyenkint, párosával igen sok fegyvert lehet a hazában 
összevenni s csináltatni, a nélkül, hogy csak figyelmet is vonna 
magára.

A bafi L ajos.
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IV.

Baja, szeptember 20—22. Minthogy Zomborban csekélyek a 
jövedelmek, kirándultunk Bajára azon reményben, hogy ha netalán 
ott találnánk is vásári időre odaérkező színtársulatot, azt mi felül
múljuk ép úgy, mint ez évben már hármat. Most negyedszer azon
ban kalandos mérkőzésünkbe majdnem belebuktunk. Szemközt talál 
tűk Friese jól szervezett társulatát, mely a közönség kegyeit bírja. 
Friese ugyan mindent elkövetett, a végből, hogy előadásainkat meg
gátolja, mi azonban a csőr-pörtől nem ijedtünk meg. Végre is 
Magyarhon közepén húsz forintnyi sarcpénz vettetett ki ránk elő
adásonként a német színészek javára. A jó hazafiak közbeavatkozása 
azonban ezt 12-őre leszállította. Mindezek után is temérdek bajjal 
kell küzdenünk helyiségért, mivel a német vendéglősök a vásári 
alkalommal helyiségeiket inkább szeretik ivóteremnek használni. 
A bajai németes posse-kedvelő közönségnek első darabunk, Czakó 
«Kalmár és Tengerészbe bárha előttük teljesen ösmeretlen volt, 
épen nem tetszett. Másnap helyre akartuk hozni a rósz kezdetet, 
ekkor meg a ravasz német színigazgató elcsábította s eltávolította, 
a német-cseh zenészeket, úgy hogy kénytelenek voltunk este átöl
tözni s egy véletlenül nálam lévő ócska darabot «A Nagyvilág 
divat»-ját előadni, és pedig mindennemű próba és előkészület nélkül. 
Végre ma a «Védegylet»-et, melyért rajong az ország, rendkívüli 
zsúfolt ház előtt és igen jó előadással előadtuk. Chiabai aztán a 
darab végeztével kijelentvén azt, hogy Friese ravaszsága volt oka 
a tegnapi zavarnak, felkérte a közönséget, hogy maradjon ülőhelyén 
és nézze végig vendég gyanánt az «Ezred Leányát». Vége-hossza 
nem volt a tapsnak és kihívásnak.

Zombor. szept. 23. Nehány bajai visszafelé pezsgővel terhelten 
Zomborig elkísérte a társulatot. Nagy vígsággal átáztunk. Zombori 
ösmerőseink gúnyos mosolylyal fogadták a Bajára kiránduló társasá
got: «Hát már — úgymond — visszajöttek!» — Ez épen nem 
kecsegtető viszontlátás onnan ered, hogy elmenetelünk előtti este 
Chiabainé és B. Róza kellemetlen botrányokat követtek el. Ma kap
tam kézhez atyám hozzám intézett levelét, melyben víg szüretjükre 
meghív. Készülök is ahhoz szívesen.

Zombor, szept. 25. Ma itt járt Kilényi s főleg azért jött, hogy 
engem szerződtessen. Miután operája elhagyta — csakis drámai 
társulatot akar szervezni. En szívesen ígérkeztem volna el neki, de 
csak késő éjjel kerültem vele össze. Megbízta azonban Szerbényit 
azzal, hogy engem okvetlen hozzá szerződtessen. Egy év óta ráunván 
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Chiabai társaságára, különösen pedig annak primadonnái félszegsé- 
geire, annál inkább kész vagyok társulatától megválni, miután 
szabadkai téli évadjától ő elesett. Pedig hát erre nőm szülei miatt 
egész nyáron számítottunk. Hogy hely nélkül ne maradjak, két hét 
múltán való visszatérésemet megígértem Chiabainak, egyszersmind 
azonban írtam pénzért Kilényihez is Szabadkára. Ma este a «Teréz» 
nevezetű francia drámát adtuk.

Halas, szept. 28. Egedi és Szerbényitől kaptam ma levelet, s 
tudatván azt. hogy Kilényi Chiabaihoz csatlakozik, legjobban tenném, 
ha a velők odaérkező színtársulatba nőmmel együtt beállanék, így 
aztán drámát is adhatnak s kétségkívül érdekesebb lévén a műsor, 
több jövedelemre is számíthatunk.

Halas, október 12. Az operatársulat, mely nélkülem, illetve 
közbenjárásom nélkül sem operát, sem drámát nem lett volna képes 
előadni, épen nem lévén rábírható érdemem méltánylására a jövede
lem-felosztásnál és így ma játszottak utolsót.

Szabadka, október 14. Gócs társasága ma utazott el Kalocsára 
s miután Gócs és Gócsné személyesen felkerestek s felkértek — 
követni fogom én is őket Kalocsára azon reményben, hogy velők a 
telet Szabadkán tölthetem.

Kalocsa, old. 23. Mindegy, akár operát, akár drámát adunk, 
a papok a színházba járást bűnnek és erkölcstelenségnek tartják. 
Én csupán két előadást érhettem meg, a többi részvétlenség miatt 
elmaradt. Ma ideérkezve Veszprémi Chiabai társulatától, azt újságoló, 
hogy Chiabai nem mert még a vásárra sem bemenni Szabadkára, 
sőt hogy Kilényivel egyesülten Zomborból Bajára utaztak. Ezen hír 
hallatára, tanácsom szerint, ma utolsót játszunk, szekereket fogadunk 
és indúlunk.

Szabadka, okt. 25. Megérkeztünk Szabadkára s lótunk-futunk 
szállás után, mivel az itteni nép nincsen hozzá szokva ahhoz, hogy 
hónapos, annál kevésbbé hogy bútorozott szobát tartogasson bérlőknek. 
Megérkezett új primadonnánk, Baranyiüé, a hétvármegyére szóló 
szépség, szintén két bútorzatlan szobát kapott. Ott találtam az üres 
szobákban málhái közepette. A fényes sleppek ott hevertek a kipako- 
latlan szalmazsákban. Udvarlóitól környezve szaladgált fel-alá, mér
gében könyezve a felett, hogy sleppjeit nem képes elpakolni. Midőn 
bámulom fényes ruhatárát, egyik udvarlója a legáradozóbb szavakkal 
nyilvánította örömét a felett, hogy újra szerencséje lehet Szabadkának 
a szép és jeles művésznőhöz, s «hallhatjuk ezüst hangja aranyos 
trilláit», «Sag hágyjuk áz abba, (felelte nagy mérgesen az ábrándo
zásra tótos dialectusával), nem tud m >ga valami ócska mobilia.» 
A szép asszony boszúsága képzelődésemet nagyon lehangolta s men
tem tovább szállást keresni. A közönség rajongva várja előadásunkat, 
mit holnap «Normá»-val kezdünk meg.

Szabadka, november 2. Bérletünket tegnap kezdtük «Eljegyzés
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a lámpafény alatt» czímű új vígjátékkal. Bérletelőfizetésünk ezer 
forinton felül van. Mindjárt osztottunk is félhavi gagét. Az idevaló 
közönség csak a bohózatokat, éneket és a borzasztó szomorú dara
bokat szereti. Ezekkel pedig bajos leszen őket folytonosan ellátnunk, 
mert ezek nagy személyzetet igényelnek, mi pedig csakis Bárány iné
val és Palatkival szaporodtunk. Meg hozzá operánk énekkara alig 
áll egy pár emberből s ezek is tanulatlanok, mert drán ától lettek 
szerződve. Ezért is eddig Normán kívül nem adtunk több operát.

Szabadka, november 15. Beliczai ma még próbált velünk. Este 
is várjuk, — hát csak jön a hír helyette, hogy megszökött. Elvitte 
a társaság által rábízott bérletpénzt, s egyik-másikunk holmiját. 
Tőlem kedvenc darabomat «Senetteve marquisnőt» lopta el. Én min
dig mondtam, hogy jellemtelen ember, de mivel nagy szája volt és 
alattomosan hízelgő chorista létére az iigyvivőséggel bízták meg. 
Szökéshíre nagy gyalázatot hozott ránk sa'sonunk elején. Nagy a 
bérletünk s kicsiny a «Fekete sas»-beli termünk. Kevés közönség 
fér el csak a bérlők mellé. rMi azonban bérletszünetekkel segítünk 
szaporítani a jövedelmet. Én, nőm és Szerbényi roskadozunk a 
dráma alatt. Az operatagok nem akarnak szerepet tanulni drámában, 
azzal mentvén magukat, hogy új operákra készülnek, és íme edd,ig 
csak hármat tudtak színre hozni, s örökké ezeket nyakgatják. En 
meg lévén szokva látni Chiabainál a drámai játékok színezését, s a 
finom francia vígjátékok gyorsan perdülő lejátszódását, — itt látva 
a döcögős vígjátékokat, fáj a lelkem. írtam is Chiabainak, hogy 
az operatársulatot nem tudom megszokni-.

Szabadka, december 15. Dacára a nagy jólétnek, békéden 
operabeli társaink már többször el akarták hagyni Szabadkát, de 
állomás hiánya miatt nem mozdulhattunk. Múlt csütörtökön adtuk 
elő először szorgalmas betanulással Czakó új művét, a «Végrende
let»-et nőm javára, minek betanulására s az opera-készületek nehány 
napi mellőzésére rábírtuk az operaénekeseket is. A próbákat oly gond
dal tartottuk meg, hogy Baranyiné tótos beszédje nem is volt észrevehető. 
Így aztán nem is maradt el a hatás és kiváló tetszés. A közönség, 
mely eddig közönbósen nézte drámai működésünket, el volt ragad
tatva. Tombolással és számtalan kihívással fogadott majd minden 
jelenetet. Ez estével egészen megnyertük a közönség tetszését ; nem 
óhajtják többé kizárólag az operát. Csak színészeinkben volna meg 
a kitartás, s kevesebb hajlam a súrlódásra ! De mikor az operisták 
és drámaisták mindegyike magát tekinti fő kenyérkeresőnek Örökös 
is a szemrehányás, bár az irigység mégis az operistákban rejlik. 
Ma az öreg Czorda főesperesnél voltunk ebéden a nagyplébánián, 
ki a megtestesült jóság és barátság. Ma nőm tiszteletére rendezte az 
estélyt, kárpótlásul azért, hogy nem jelenhetett meg az előadáson. 
Sőt a meghívódással belépti jegyéért 5 irtot is küldött. Zene és 
tánccal éjfélig tartott a mulatság a plébánián. E tisztes Öreg nem
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tartja a színészeket a sátán fiainak, mint a közeli Kalocsán, hanem 
a világosság és műveltség terjesztőinek.

Szabadka, december 26. Megjött Kovács Andris a társaság első 
opera-énekese, továbbá Marosi és Farkas is. így erősödött az opera 
is, dráma is ezekkel, hogy társaságunk gyenge kerekű kocsiján több 
leszen a podgy ász, mert csak a bort kedvelők szaporodtak. Most 
már számunk miatt Szabadka nem panaszkodhatik, mint eleinte, 
pedig mikor még kevesebben voltunk, jobban mentek darabjaink.

1846. Szabadka, január 3. A közönségnek végre is van Ítélő 
esze. s ha pártolja a szinészetet, kiván élvezetet is. Tegnap este a 
'«Harmincéves Kártyást» adtuk, s minket és Egedit kivéve, kik 
mindhárman csak kis szerepeket játszottunk, — az egészet kiakarta 
fütyülni a botrányosan készületlen hanyagságért, mely társaságunkon 
a felszaporodás óta általánosan elharapódzott. E botrány igen zokon 
esett, s igen tanulságos volt mindnyájunknak, még talán a hibások
nak is, talán majd serkenteni fogja őket is, mert ma már csak
ugyan jobban ment a «Két pisztoly» előadása. Uj darabokat nem 
igen adhatunk, — bár most már eléggel bírunk, miután az eredeti 
színirodalom szép lendületnek indult és fiatal nagy tehetségek tűn
nek fel e téren, kikhez nagy reményeket köthetünk, mint Czakó 
Zsigmond. De az énekesek egyáltalában csak operát akarnak tanulni, 
s mi még sem vagyunk annyian, hogy őket a drámából kihagyhat
nánk, különösen Egedit, ki a drámában első szerelmesünk, az operá
ban pedig hőstenor, s így nélkülözhetetlen mind a két genrebem 
Még jó, hogy a közönség az ismétléseket meg nem unja s folyvást 
látogatja színházunkat, bár a múlt hóban legkevesebbet, tudniillik 
hat és háromnegyed tizedet kerestünk, de ennek különben nem is 
egészen az az oka, mintha a pártfogás csökkent volna, hanem fel- 
szaporodásunk. Többekkel jöttem már jó ismerettségbe Szabadkán, 
de legtöbb szabad időmet Mihó Miklós barátommal s földimmel töl
töm, kinek nagy könyvkereskedése lévén Szabadkán, nekem minden 
új könyvet kölcsön ad.

Szabadka, január 19. A budai német színigazgató megbu
kott, s a tanács magyar társaságnak szándékozik átadni a színhá
zat, mi végre a jövő hó 8-ik napjára csőd van hirdetve. Az igazán 
szép lenne, s nagy haladás volna nemzetiségi tekintetben, ha a 
német érzésű Budába is befészkelhetné magát a magyar színészet 
és segítené azt magyarosodásában. Ezen kapva kaptunk mi is, és 
elhatároztuk, hogy folyamodni fogunk érte mi is. Mi ugyanis annál 
több joggal bírunk erre más társaságok felett, minthogy nekünk 
operánk is van, s ez pedig nagy előny az idegen ajkúakra. Nem
csak társaságunkra, de magamra nézve is jó volna, ha végét lát
nánk a vándorlásnak, főkép gyermekeim neveltetése miatt, ki bárha 
elmúlt hét éves, még sem volt féléves otthona.

Szabadka február 6. Olvastam a hírlapban, hogy a budai



VALI BÉLÁ TÓ L.

tanács színházát gróf Rádainak, mint az országos nemzeti színház 
főigazgatójának szándékozik rendelkezése alá bocsátani, s így mi 
elestünk tőle, de én írtam odajuthatásom végett a pesti directióhoz.

Szabadka, február 17. Budától elestünk. A tanács szépen 
kipoétázta Rádayt. Addig mutogatta a tanács nemzetiségét, míg 
végre is átadta a színházat Michl lakatosnak, mint a megbukott 
német igazgató hitelezőjének, s a nagy szélnek, melyre az egész 
ország figyelmét irányítá, az lett a vége, hogy a nemzetiségnek 
nyakára, vert Michl kalapácsával. Igazgatóinknak igen bántja ambi- 
tiójukat az, hogy én nőmmel nem veszek részt az ő operáj-okban s 
azért mégis kedvel bennünket a közönség, mit naponkint bebizo
nyít, de különösen látható volt ez jutalomjátékunk alkalmával, a mi 
jobban ütött ki, mint akármelyik operai primadonnánk a legnagyobb 
operája, azért szép szerével túl akarnak rajtunk adni. s már komi
kust is kerestek helyemre, de a közönség figyelmeztetésére jobbnak 
látták a dolgot abbanhagyni. Ez magában véve csekélység ugyan, 
de önérzetes embernek mégis fáj az ily alattomos ármánykodás, 
miután látom, hogy dacára annak, hogy e társaság operatársaság
nak nevezi magát, csak a drámával lehet biz ezt fentartani, s 
akárhányszor megtörténik operai előadáskor, hogy egyik vagy másik 
operai tag csekély rekedtsége végett is. nem mehet az opera, akkor 
csak küldenek hozzám, hogy gondoskodjam drámáról, még pedig 
úgy, hogy az operai tagok mentek legyenek tőle, akkor aztán tessék 
eiőállani, néha délután 4—5 órakor, még sem volt soha fennakadás 
a drámával, még akkor sem, mikor csak én, nőm és Szerbényi 
hárman voltunk drámai színészek, még három személylyel is képes 
voltam rögtönözve előadást tartani, mind e mellett kettős iparko
dásom és szorgalmam mellett sem vagyok képes a társaság érdekét 
fentartani, sem az igazgatók tetszését megnyerni. Máshol felényi 
dologgal többet tehetnék, de itt az opera csak hátrányára van a 
•színészetnek, mert maga az opera is tökéletlen, mert csak kontár
kodás az el 'adások ily csekély erőkkel mint itt vannak, a drámára 
pedig lealázó, mivel háttérbe szorítja s haladását gátolják.

Szabadka február 21. Igazgatóságunknak — melynek tehet
sége és akarata Grócsnéban összpontosul — azon bolond gondolatra 
jött, hogy Szabadkát most, midőn legjobban megy dolgunk, elhagy
juk, pedig csak még most jönnek a böjti unalmas napok, melyeken 
sehová sem tud menni mint színházba e vigadni szerető szabadkai 
nép. De hiába! Gócsné faschéba jött a másik énekesnővel Baranyi- 
néval, s a közönség bizonyosan nagyobb részben hajlik Baranyiné- 
lioz, tehát e véget el kell hagyni Szabadkát. Ennek okvetlen ellen
szegültem volna, ha ma meg nem jön Szegedről az engedély, s így 
bízom hogy böjtre még nagyobb közönség elébe léphetünk, hol a 
dráma is inkább becsülésben részesül mint az opera, annyiyal is 
inkább, mivelhogy egyik énekesnőnk tőlünk elmaradván, bizony egy
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ód ekesnővel nem sokra lehet vinni és igy a dráma okvetlen előnybe 
fog jönni, nekem pedig ez a főóhajtásom. Abban is előnyös ez 
átköltözés, hogy Szegeden közel leszek Halashoz, hová elvonulhatok, 
ha baj találna lenni.

Szabadka, február 23. Ma Chiabainé és Szathmári Gani ven
dégem volt Bajáról. Chiabainé fel is akart lépni mint vendég, de 
Gócsné ellenszegült, tartván attól, hogy minden drámai dicsősége 
tönkre silányul mellette. Chiabainé addig nem hagyott békét, míg 
meg nem Ígértem, hogy husvét után újra velők fogok pályázni. 
Igazán jobban meg is untam Gócsné directióját, mint Chiabainéét, 
m ert habár úgy az egyik, mint a másik uralma nem valami dicsé
retre méltó, de Chiabainé mégis jobban tűrhető, miután ő több 
műveltséggel bír, s a dráma érdekében erőszakoskodik, s nem is 
oly zsarnok fejedelemnő módjára osztogatja kegyeit, mint a szeszé
lyes Gócsné, kinél legkedvesebb emberének is félni kell, hogy hol
nap már kiesik a kegykörből és szerződése dacára rögtön elcsapa- 
tik. Chiabaiéknál szerződésünk sem volt soha, még sem kellett 
soha effélétől tartani, ott soha senkit a . társaság beleegyezése nélkül 
el nem fogadtunk, de el sem bocsátottunk. Ezek végett én csak 
még Szegedre fogok a Gócsféle társasággal menni s ott bevégzen- 
dem velők kötött szerződésem idejét, minthogy reméllem, hogy 
ellökhetjük az időt Szegeden husvétig.

Szeged, március 16. Fél hó óta vagyunk Szegeden és 81 frt 
osztalék jutott rám, s így az nem volna rósz kereset, bár nagyon 
félős, hogy elvesztjük csakhamar a közönség kegyét, mert társasá
gunk nőszínészszel alig bír, úgy hogy a múlt szombaton is Czakó 
végrendeletében, melylvel nagy sensatiót reméltünk csinálni, Antónia 
szerepét egy kardalnoknővel kellett eljátszatni s Gócsné is nagyon 
gyengén adta a grófné szerepét, mert félt ismeretlen közönség előtt 
ilyen drámai szerepet játszani. így aztán vége lett a hatásnak. 
Operát nem tudtunk adni másfélét, mint a melyben egy énekesnő 
van, s az is Gócsné. így tehát sem drámánk, sem operánk nem 
tetszhetik, még a vígjátékok tartják fél úgy, a hogy, hitelünket.

Szeged, március 31. Társaságunk mindegyre elégületlenebb 
az asszonykormánynyal s így a directó oszlófélben van. Miután öt 
nap múlva letelik a szerződési nap, a társaság nagyobb része gon
doskodott újabb szerződésről, még az operatársaságbeliek is szét
oszlanak.

Halas, ápril 5. Ma búcsút vettem a dalszínész társaságtól. 
Soha sem voltam elégedett azon irigység és fenhéjazás miatt, mely 
a dalszínészeken a drámaiak iránt elömlik. Chiabaiéktól még Szege
den megkaptam a választ, mely szerint ők mindenkit inkább nél
külöznek, csakhogy engemet és nőmet társaságukhoz szerezhessenek, 
ők irántam mindig rokonérzettel voltak, s különösen elvük á drámai 
színészei előre való törekvése és tökéletesbítése. Ily helyre jobban
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vonzódik az ember, ha tán nem remélne is olyan jövedelmeket, 
mint az operánál, ámbár a felől megbizonyosodtam, hogy igyekező 
drámai társaság épen úgy boldogulhat mint az opera s e mellett 
csak a dráma által éretik el a cél, melyre minden becsületes érzésű 
magyar színésznek törekednie kell.

Baja, ápril 11. Ma délután 3 órakor értem el Halasról Bajára 
atyám fogatán. Társaim örömmel fogadtak, legkivált Szőllősi barátom 
és Chiabaiék. Megismerkedtem még ma a társaság előttem ismeret
len tagjaival, a többi közt bonunk legrégibb igazgatójával Kilényi- 
vel, kivel ma találkoztam először. A társaság még azon számban 
van együtt, mint a télen volt. azt hittem, hogy azért sürgetik, gyors 
megérkezésemet, hogy nagyon megfogytak, pedig ellenkezőteg. Csak 
egy tag vált meg a társulattól, de az a legtehetségesebb : Farkas 
Lajos, a nemzeti színház egyik primadonnájának, Szathmárinénak 
testvére, ki ép oly művész mint testvére. Geniális ember, mint min
den genie-hóbortos, szeszélyes. Most szüntette be váratlanul műkö
dését, mikor legnagyobb szükség lenne rá a vásár idején és Egressy 
Gábor vendégszereplése alkalmából. Ezen két alkalmat várja csak 
még be a társaság, s aztán elhagyja téli állomását, Baját. Még 
bizonytalan, hogy merre veszi majd a társaság útját, mert a nagyobb 
városok ezen a vidéken mind sűrűn voltak mostanában látogatva a 
színészek által. Ha jó kilátásunk nem lenne, vagy ha messze kel
lene menni, valamely kétes sikerű vállalkozásra, inkább hazamegyek 
nyaralni szüléimhez.

Baja, ápril 19. Vásárvasárnapja van. a város sürr-forr a sok 
népségtől, mi is készülünk ma esteli előadásunkra, nekem különö
sen nehéz feladatom van, a «Falura kell menni» című új darabra 
készülünk, melyet adott ugyan már egyszer ez a társaság, még 
pedig nagy tetszéssel, de akkor Farkas Lajos játszta még a férj 
szerepét, s most eztFinta vette át, én pedig a Finta szerepét Freimann 
Caesart, mely a legnagyobb szerep a darabban, és mégis nekem 
hét nap alatt kellett betanulnom. Nagy gondomhoz hozzájárult még 
azon tudat, hogy miként fogom én e szerepet Egressy előtt adni, 
kinek ez egyik kitűnő szerepe, holott az idő rövidsége miatt még 
csak próbákat sem tarthattam belőle ; egyetlen főpróbán kell e nehéz 
társalgási szerepet eljátszanom. Nőmnek épen így kellett mára új 
szerepet betanulni. Délután kimentünk a révhez azon hajó érkezése 
elé, melyen Egressy érkezését sejtettük. Míg a hajóra vártunk, a 
tréfáiról hirhedt színlaposztónk : Nyikos Zsiga a dunaparti deszka
csárdában nagyban rendelte az áldomást. Hja, van módja benne, 
gondoltam, most szedi a dús búcsúzót, s ebből traktálja nemcsak a 
színészeket, de a publikumot is. Vígan folyt a poharazás, a mikor 
megjött az alsó hajó. «Nézzük meg» úgymond Nyikos. «Eh mi 
közünk hozzá, mondják többen, hisz a mi vendégünk a felső hajó
val jön». Nyikos azonban kijött és be is ment a hajóra s ott valami
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ismerősével rögtön diskurzusba mélyedt. Vendégei a partról nézték: 
«Nézd a bolondot, i ézd — mondák — hogy belemerül a beszél
getésbe, bárcsak elvinné a hajó». Egyszer csak csenget a hajós, 
behúzzák a hidat, a hajó elindul s viszi Nyikost. kit vendégei 
kacagva vivátoznak. Erre Nyikos a hajóról kiáltja : «Isten áldja 
meg mindnyájokat, köszönöm a szívességüket» Erre aztán eszmél- 
kedni kezdett a vendégsereg. «Nini, hisz ez az ember kiszámítva 
megyei a hajón, minket felültetett». Ügy volt, hogy Nyikos beszedte 
jó előre búcsúpénzét, magára szedte minden ruháját, hitelezőit kihívta 
a Dunapartra azon ürügy alatt, hogy várják Egressyt, áldomást ren
delt, — felült aztán a gőzhajóra s a hitelezők hahotája közt meg
szökött azon; hanem bezzeg nem nevettek akkor, mikor eszükbe 
jutott, hogy azon áldomásozó bor árát is nekik kell megfizetni, 
a mire Nyikos invitálta meg őket. Nyikosnak számtalan ilyen csíny
tevéséről beszélnek itt; csínyjei különösen azért sikerültek jól, mivel 
véghetlenül kedélyes jó fiú volt; le is tudta főzni az ördögök nagy
anyját is. Nemsokára ezután megjött a felső hajó is, s meghozta 
kedves vendégünket, hazánk legelső művészét Egressy Gábort. Este 
a színházba vittük, hol én és nőm a közönségnek nagyon tetszet
tünk ; Egressy is szíves volt irántam megelégedését kifejezni, kivált 
midőn megtudta, hogy szerepét mily rövid idő alatt tanultam be.

Baja, d/pril 21. Korán keltünk fel, me>t nekem újra új sze
repet kell betanulnom. Már hajnalban a szabadban voltam Polonius 
szerepét magolni, mire tegnap nem értem rá. Ma fog először fel
lépni velünk Egressy, Hamletben.

Baja, ápril 30. Egressy bevégezte vendégszereplését, a közön
ség minden vendégszereplésén el volt ragadtatva, vége-hossza nem 
volt a tüntetéseknek, végre tegnap jutalomjátékéban ezüst cserko
szorút és fáklyás zenét kapott. Viszonzásul pénteken ő rendezett 
lakomát a Pandúrszigeten, hová minket s több bajai előkelőséget 
meghívott. Csaknem reggelig danoltunk és táncoltunk. Minthogy 
közelében alig van egy nagyobb város, melyet mostanában színé
szek úgy látogattak, elhatározta a társaság, hogy rövid időre Sza
badkára megy a vásárra és lófuttatásra, hogy bemutassa drámai 
képességét.

Szabadka, május 3. Kilényitől keservesen lehetett az útravaló 
előleget kicsikarni, mert csak neki van pénze, Chiabainak sohasem 
is volt. Én nem vártam be a küzdelmeket, hanem jóbarátomat 
Szőilősit kisegítve adóságából, tegnap vele együtt megindultam heti- 
vásáros kocsikkal s ma reggelre Szabadkára értem, hol Mihó Mik
lós barátom már kész szállással és kitűnő ebéddel várt.

Szabadka, május 11. Bizony mi a drámával nem igen boldo
gulunk Szabadkán, mit némelyek annak tulajdonítanak, hogy Gócsné 
átjővén első előadásunkra Szegedről, a közönséget lebeszélte volna, 
de az nem valószínű, mert épen azok járnak leginkább színházba,
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kik a télen Grócsnét erősen pártfogolták. Eu e részvétlenséget onnan 
származtatom, hogy a közönséget eléggé kimerítő a téli színtársulat, 
s hogy mi nagyon hamar jöttünk vissza. Befolyással van aztán az 
is. hogy a szabadkai lakosság a mint megjön a tavasz, kitakarodik 
a tanyára mezei munkára. Szegény és gazdag kivétel nélkül földje 
műveléséből élvén, nyáron csak vásárkor jön be a városba nehány 
órára.

Szabadka, május 19. Miután a színtermet melegnek találták 
— arénát építettünk és itt a Czakó által fordított hatásos színmű
vet, a «Mari»-t adtuk, hat bankóforintunk maradt jövedelemül.

Halas, május 25. Tegnap végre befejeztük Szabadkán sovány 
jövedelmű előadásainkat, mire Kilényi szokása szerint jól kivesze- 
kedte magát társaságával s kiadta három hét alatt keresett 27 frt 
10 kromat s kimondotta, hogy a társulatot kész kimozdítani a sza
badkai nyomortól s elviszi Szegedre, ha ott két jutalomjátékot ad 
neki a társaság eddigi járandóságaihoz, mi által öt jutalomjátéka 
leszen Szegeden, honnan alig múlt egy hete, hogy eltávoztak a 
színészek, tehát csak az a sors vár társaságunkra a mi itt, ki van 
élve a város a színészek által, s még ehhez beállott a nyár, s a 
lakosság szintén kivonul a mezei munkára. Ily rósz kilátások elől 
jónak láttam hazajönni nyaralni szülőimhez, hová az is sürgetett, 
hogy nehány nap múlva leend húgom menyegzője.

Szeged, junius 6. Mégis csak jobbnak láttam én visszatérni a 
színészethez, mint otthon tétlenül időzni, miután anyám nem igen 
szereti az ilyen dologtól elszokott komédiás népet, minők mi vagyunk, 
hosszabb ideig a maga körében. Én azt reméltem, hogy miután 
húgom elhagyja házunkat, majd anyám szívesen látja az ő helyén 
nőmet, de bizony sem anyám nem kedveli a színésznőt, sem nőm 
a falusi életet, én pedig útálván a tétlenséget, ma Szegedre vissza
jöttem a színészethez, hol társaságunk most Vesztei' társaságával 
együtt játszik. Nagyon felszaporodott e társaság távollétem alatt. 
Eljött a társasággal Polyákovicsné is Szabadkáról, ki egy párszor 
mint műkedvelőnő lépett fel velünk. Itt van Déryné is, a hajdan 
hírneves színésznő, Kilényi testvére, bizony meg nem foghatom, 
hogy miért írták hozzám azt Halasra, hogy nagy szük>ég van ránk, 
a mikor ennyien vannak. De Kilényi azt mondja, hogy Erdélybe 
akar vinni minket s a végből szervezi társulatát, mert csak ott 
tudják méltányolni a színészetet, mindegy ott akár tél, akár nyár, 
mindenkor kedves vendég a szinész.

Szeged, junius IS. Bérletet nyitottunk 12 előadásra, mit egy
folytában bajosan fogunk lejátszhatni, mert az aradi vásárra nehány 
előadásra el akarunk menni ; ez igen rósz kalkulus Kilényitől, 
hogy Aradról visszajöjjünk Szegedre a bérletet lejátszani, mert ter
vünk szerint Aradon már közel lennénk Erdélyhez, tehát jobb volna 
Aradról már vissza sem fordulni ; csakhogy itt a társaság gyenge
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jövedelmek folytán el van adósodva s az aradi vásártól várunk 
pénzt, hogy szegedi tartozásunkat kifizethessük.

Arad, juniu? 27. Minthogy csak egy pár napra a vásárra 
szándékoztunk Aradra jönni, tehát csak könnyű szerrel minden 
podgyász nélkül indultunk Aradra, hol úgyis kész színházat talál
tunk, tehát nincs szükség dekorációra, a ruhatárból is csak azt 
hoztuk, a mi egy pár legújabb darabunkra szükséges, sőt a társulat
nak is csak a legszükségesebb személyzetét hoztuk el, a nők 
közűi pedig az idősebbeket mind otthon hagytuk Szegeden. A nagy 
hőségben én sem akartam kis fiamat az utazással gyötörni, őt is 
otthon hagytam Szabó Mózsiné gondozása alatt, de megkértem 
Kilényinét és Dérynét is, hogy legyenek felügyelettel Gézámra. 
Aradon találtuk Komáromi társaságát, ki nagyon gyenge társasággal 
megelőzve minket Marosvásárhelyről jött ide, de nem volt képes a 
színházba behozni e város magasabb műélvezethez szokott közön
ségét. Az ő megelőzése minket nem igen rontott meg, de találtunk 
itt ennél nagyobb akadályt, s ez Boscó, a világhírű bűvész, ki 
most járja be Magyarország nagyobb városait. O is az aradi vásárra 
jött, sőt előadást sem tart vásár előtt, csak a nagy hűhót csinálja, 
úton-útfélen hireszteli magát, s minthogy a számunki'a épített színpa
dot ő nem kaphatta meg, pompás színpadot építtetett magának a 
«Fehér kereszt» szállodában. Este Komáromiék utolsó előadását 
néztük meg, mely elég gyenge volt, s így nem csoda, hogy meg
buktak.

Arad , julius 8. Kétszer láttam a nagyhírű Boscót, először 
pénzért és megbántam, ma ingyen és ezt is megbántam, harmad
szor ha talán ő fizetne se nézném meg, ki nem egyéb pénzcsaló
nál, mert haszontalan kártya és kendőjátékai egy fülért sem érde
melnek. Nagy híre és csodatételei csak ámítások, melyek haszon
talan pletykán alapszanak, melyet maga híreszteltet segédei által. 
Nem elég, hogy a vásári jövedelmeket elvonta tőlünk Boscó, hanem 
a vásár elmúltával még bérletet is akar nyitni s tovább is zsarolni 
a közönséget, hanem mi is szépen elejét vettük, elriasztottuk Arad
ról. Csak azt vártuk eddig is, hogy mely nap nem tart előadást ő, 
hogy az nap adhassuk mi a színházban az «Ál-Boscó» paródiát, 
melyre már napok óta készül társaságunk ezermestere, Futó. ki a 
bűvészetet csak tígy érti, mint Bosco, csak készületei nem voltak 
hozzá, ezt azonban a mennyire lehetett, most elkészítette, s minthogy 
hétfőn Boscó nem tartott előadást, mi nagy felragaszokban hirdet
tük az «Ál-Boscó» előadását, melyen ízről-ízre azon mutatványokat 
ígéri az «Ál Boscó», melyeket Boscó produkált, s melyek a közön
séget leginkább bámulásra ragadták, megtoldva még azon nyilat
kozattal, hogy minden mutatvány után annak titkát is felfedezzük. 
Arra aztán ugyancsak kiváncsi lett a közönség, hogy Boscó min
den titkát megtudhassa, s rohant a színházba. Még maga Boscó is
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páholyt vett, s páholyból nézte, hogy Futó tökéletesen úgy masz
kírozva, mint ő, lépett a színpadra. Már ez nagy tapsot idézett elő, 
hát még mikor Futó először megcsinálta Boscó legnehezebb műfo
gásait s utána megmagyarázta, hogy mindez nem ördögség, hanem 
csak egyszerű szemfényvesztő hókus-pókusz, mit akárki megcsinál
hat. csak gép és ügyesség kell hozzá. Ekkor óriási tapsvihar tört 
ki, mit egy ideig csak nyughatatlankodva tűrt el Boscó a páholy
ban, de mikor látta, hogy virágbokrétákkal árasztják el az Á'- 
Boscót. akkor dühösen elhagyta a páholyt. Reggel a bérletpénzt 
visszaküldözte, öszszepakolt s elhagyta Aradot, átlátva, hogy többé 
itt nincs mit keresnie, mert művészete kudarcot vallott. A vásár 
elmúlta utáni eltávozásával mi nem sokat nyertünk, még legtöbb 
jövedelmet ma csináltuk az utolsó előadásunkkal, melynek felerészét 
a színészettől elbúczúzó agg színészünk Farkas részére adjuk, a ki 
hogy nagyobb közönséget vonjon a színházba, oláh nyelven tartott 
ma előadást, lefordíttatván oláhra Kotzebue «Két Feledékeny a 
című darabját s minthogy ő, . . . ta, Futó és B. Róza jól tudnak 
oláhul, négyen oláh előadást tartottak, s ez bevonta az oláh haza
fiakat is a színházba.

Szeged, július 10. Két napi forróságban való utazással vissza
értünk Aradról. A nagy hőség miatt csakis éjjel akartunk utazni, 
de kerekünk az útban eltörvén, Makón meg kellett éjjelre maradnunk, 
hol Komáromi Aradról idemenekült truppját találtuk. A mint a pia
con megálltunk kocsinkkal, a nyitott ablakú teremből szóról-szóra 
hallhattuk Komáromi Soma harsány hangját, a mint egyik legkitű
nőbb szerepét játszotta a «Tudtán kívül kém»-et*, felszaladtunk a 
színterembe, hogy láthassuk ezen nevezetes szerepében, melyben 
tagadhatatlan, hogy nincsen párja még Pesten sem, bár már ő is 
kezd hanyatlani, a mennyiben, mint Hamlet mondja, «gyengül az ész, 
a vénség nyomán.»Komáromi, úgy Aradon és most is keresztül uta- 
zólag Makón felszólított, hogy csatlakozzunk társaságához, mert 
úgy moodja, hogy csak az a fő kívánsága, hogy társasága ismét a 
régi jó hírbe jöjjön általunk. Csakhogy Komáromi veszekedő ter
mészetével bajos öszszeférni. Reggelre elkészült kocsikerekünk s 
délre Szegedre értünk. Mikorra hazaértünk, a szín termet leszerelve 
találtuk, minthogy péntekre gr. Széchenyi Istvánt várják, ki a Tisza 
szabályozása végett jön ide többekkel tanácskozni, s miután a szín
teremben tartatik a nagy ebéd, ki kellett onnan a színpadot hor- 
datni. Arénát építtettünk a gyűlés és vásár reményében.

Szeged, július 30. Elmúltak a nagyreményű napok, csekély 
jövedelmekkel. A vásár nem sok hasznot hozott, a gróf ittléte vala
mivel többet, a mennyiben ő tíz aranynyal ajándékozta meg a tár
saságot, minthogy az előadást tiszteletére adtuk, mely rám nézve 
emlékezetes marad, a mennyiben oly betegen kellett működnöm, hogy 
a színfalak közt készített ágyamból úgy vezettek a színfalakig,
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honnan aztán teljes erőm megfeszítésével léptem a színpadra és 
játsztam, de az igazgatóim el nem engedték volna, hogy az előadás
ban én részt ne vegyek. Igyekeztem is eltitkolni a színpadon beteg
ségemet, s kedvenc szerepemet az «Ismeretlen Nő»-ben nem keve
sebb hatással játsztam, mint máskor, mert lelkesített a tudat, hogy 
most a nagy honfi előtt állok. Színkörünkbe igen sokan jöttek el 
a végből, hogy láthassák gróf Széchenyit, de még többen jöttek 
volna, ha a városbeli polgárság nem féltené házait a felszaporodott 
gyujtógátoktól. Társaságunk még a régi kedvetlen állapotban van, 
csak Farkas Lajos, a legjobb színészünk és én, miután a két igaz
gató vezetését nem tudom helyeselni s főleg azért, hogy Erdélybe 
nem tudnak levinni minket, hová rég vágyakozom. Kilényi nem 
akar az útiköltségre pénzt riskirozni, Chibainak pedig nincs, sőt 
akarata sincsen, mert ő csak azt akarja, a mit a felesége parancsol. 
Komáromi Soma társnak hív Makóra, Hetényi pedig 120 frt fize
tést és jutalomjátékot igér, de tartózkodva mennék hozzájuk, mivel 
egyik sem megbízható, Hetényi furfangos és sokszor botrányosan 
szemtelen. Komáromi pedig nagy színész, de garázda és veszekedő. 
Egyelőre mindent az időre és jövőre bízok.

Szeged, augusztus 9. Ismét Futó ezermesteri tudományához 
folyamodtunk, hogy egy oly jövedelmező napot csináljunk, a mely 
eladósodott társaságunkat Szegedről kisegítse. Előadtuk ma Nagy 
Ignác «Állatok Gyűlése» című paródiáját, melyhez az állatfejeket 
Futó készítette, s ezen előadásunk sikerült is annyiban, hogy 100 
frt tiszta jövedelmet hozott. Az a közönség, mely emberi^ábrázattal 
nem nézett meg minket, hát felkeresett mh.t állatokat. Én a vere
beket produkáltam, nőm az őzikét. De hát «mi ez a tenger síma 
tükréhez» azaz, hogy mi ez a 100 frt a mi szegedi adóságaink
hoz ? — Holnap Makóra akartam átrándulni vendégszerepekre, de 
Farkas Lajos megelőzött s még ma kiment, így én nem tolakodom, 
ámbár megígértem Komárominak, hogy legalább vendégszereplésekre 
elmegyek hozzá; de két vendég egyszerre nem léphet fel, s én 
hon maradtam. Igazgatóink már Vásárhelyen kicsinálták a helyet, 
én még mindig határozatlan vagyok, hogy velők menjek-e? Várom 
Hetényitől a választ, hogy feltételeimet teljesíti-e ? Kilényi és Chia- 
bai örömest elválnának egymástól, de Kilényi nem válhat Chiabai- 
tól azért, mert akkor nincs primadonnája, miután a kezdő, de 
tehetséges és igen szép Polyakovicsné, szintén válni akar a társa
ságtól s műutazásra akar menni Farkas Lajossal, bár Déryné is 
itt van, de ő már elvénült, Chiabai pedig azért nem válhat meg 
Kilényitől. mivel hogy neki nincsen pénze a társaság tovább vite
lére. Így minden a régiben marad, én pedig határozatlanságban.

Szeged, augusztus 12. Tegnap újra adtuk az állat-komédiát 
igen csekély közönség előtt. Ugyaneznap visszaérkezett Farkas 
Lajos Makóról, velejött Komáromi is, hihetőleg verbuválni. Dél-
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előtt gyűlésünk és számadásunk volt, hol Kilényi ismét hosszas, 
csűrést-csavarást fejtett ki. hogy minél jobóan eladósítva a társula
tod — minél jobban fejhesse. Míg én helyzetem felett töprengtem, 
Komáromi kocsit rendelt szállásom elé, kiadatta az igazgatók által 
járandóságomat s felrakatta podgyászomat. Késő éjjelre érkeztünk 
Makóra, hol Komáromi nejét Szilvási Esztert és Bányai Rózát még 
beszélgetve találtuk.

Makó, augusztus 15. Igazgatóm Komáromi Soma most még 
igen humánus irányunkban, de nem tudom, hogy ez meddig fog 
tartani, miután az ő kiméletessége senki irányában nem szokott 
huzamos lenni. Mint új tagjai nőmmel tegnap tettük az első vizi
tet nála. Végtelen lárma hallatszott ki lakásából az utcára, ajtaján 
hatszor is kopogtattunk, de a lármában, mi belől volt, senki sem 
felelt, elvégre szabadságadás nélkül beléptünk s nem csekély 
meglepetésünkre csak Komáromit találtuk a szobában 1 Kivel pöröl- 
hetett ez? Hisz itt senki sincsen kívüle? Mikor kérdezősködünk 
neje után, s megkérdeztük, hogy hozzá nem lehetne-e szerencsénk, 
bekiált az ágy alá alábbszálló tónuson, mint az ajtó előtt haliánk. 
«Gyere ki te Eszti! Itt vannak és látni akarnak Szuperék!» Sze
gény Eszter asszony az ágy alá menekült férje ütlegei elől, s onnan 
bújt elő tiszteletünkre.

Makó, szeptember 20. Miután a társaság három hónapot töl
tött el itt becsületben, -  ma utoljára játszottunk. Host Zombor 
felé készülünk, hol az időt a jövő hó 20-ig akarjuk eltölteni, azután 
pedig az Olaszhonba kiránduló magyar színtársaság Velencéből 
érkezett felszólító levele szerint Pécsre fogunk menni, hol a pécsiek 
által biztosított 6 havi idény alatt mi a drámai részt fogjuk képvi
selni az egyesült társaságban.

Zombor, október 6. Közönség még mindig szép számmal láto
gatja kis termünket, kár az, hogy nagyobb helyiséget nem kap
hattunk és hogy Komáromi rendszerint elszámítja a jövedelem tiszta 
részét, úgy hogy nekünk mi sem jut.

Zombor, október 11. A mai «Pesti Árvíz» czimű új darab fele 
színházi dús bevételét elcsalta a társaságtól, dacára, hogy ahhoz 
mi jussa sem volt. Ez aztán minden jóravaló embert elidegenít tőle 
s többen elhatároztuk, hogy elszakadunk tőle, annyival inkább, mi
vel Kilényitől való elcsalogatása alkalmával tett Ígéreteit ép úgy 
nem váltá be, mint Erdély iránti terveit, sőt legújabban az Olasz
országból hazatérő pécsi színtársulattal való reményeinket is meg
hiúsító állhatatlansága, iletve a Szabadkán tartózkodó Török Béni
vel való hátunk mögött folytatott egyezkedése.

Zombor, október 27. Ma utolsót játszott Komáromi társulata 
Zomborban, mely előadáshoz átjött Török Béni is nejével s ennek 
leányával Munkácsi Flórával, de nem tudtak ezek sem hatást csi
nálni, mert a közönség botrányai miatt, és a társaság irányában
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elkövetett leplezetlen zsarolásai miatt kedvetlenségét még Komáromi 
vendégeivel is éreztetni kívánta. Engem mindegyre biztatnak tár
saság szervezésére, sőt a easino 200 frtot is Ígért ajándékul az 
első beruházásokra.

Zombor, október 29. Ma tartottuk zárszámadásainkat, s miután 
öszszes tartozását letagadni kezdé, a bíró előtt igazolván követelése
ink jogosultságát. Komáromi és összes jószága őrizet alá tétetett. 
Végre is belátta helyzete tarthatatlanságát és kielégített bennünket 
órával, díszletekkel s ígéretekkel.

Zombor, november 8. Miután a casinóbeli társaság mindegyre 
erélyesebben ösztönzött színtársulat szervezésére, teljes hét napot 
töltöttem kocsin a végből, hogy színészeket toborzhassak. Végre 
részben Kecskeméten, részben Nagy-Kőrösön sikerült is nehányat 
busás Ígéretek mellett magamhoz szerződtetni. Hogy a vasárnap 
esti nagyobb bevételtől el ne essünk, a «Vallomások» című sike
rült vígjátékot osztattam ki. A társulat újon érkezett tagjait a 
közönség igen szívélyesen fogadta és tiszteletükre a «Három baltá
ban» vendéglakomát is rendezett. Keddre a megszaporodott társaság 
a «Notredam»-ot fogja adni bemutatóul.

Zombor december 1. Első bérletünk 90 bérlővel szerencsésen 
bevégződött, sőt második bérletünk is jól jövedelmez, ez anyagi 
elismerésen kívül több rendbeli megtiszteltetésben is részesült tár
sulatunk. Legtöbb időmet a Fratrics család megveszerte híres ven
dégszerető házában és a vendégszerető plébániai papok közt töltöm.

Zombor, 1847. január 4. Ma játsztunk utolsót Zomborban s 
készülünk Halasra. Hogy a társulat legújabb szerzése alkalmából 
Mátrai Pistát igazgatótársul felvettem, azt igen sok okom van meg
bánni, miután nem igen lehet hasznát venni, sőt minduntalan civó- 
dást is idéz elő. De nem tudom nélkülözni, miután könnyelműen 
eladósodott társaimat az ő segélye nélkül nem vagyok képes új 
állomásukra, Halasra kimozdítani.

Halasra idazás. január 8 —10. A nagy hófúvások miatt 
hajóvontató fuvarosok mertek csak arra vállalkozni, hogy tova
szállítsanak. Keserves volt útunk, miután az útakat láthatatlanná 
tette a rengeteg hó, s épen nem lehetett látni csapást, mi folytán 
útnélküli htunkban hol egyik, hol másik szánunk borult fel s az 
embereket és holmikat úgy kellett a hóból kikaparni s újra felrakni. 
Madarason óva intettek arra, hogy jól vigyázzunk útunk közben, mi
vel útnak nyomát sem fürkészhetni ki. Jól megreggeliztünk, meleg 
téglát rakattunk lábaink alá. s úgy-ahogv beburkolództunk téli 
öltönyeinkbe s nekiindultunk a hósivatagnak. Alig távolodtunk el 
Madai’astól néhány ezer ölnyire s a leereszkedő köd miatt teljesen elté
vedtünk. azt sem tudtuk a megújuló hófuvatagok közt, hogy a kí
vánt irányban haladunk-e, vagy épen az ellenkezőjében s ehhez 
még a gyakori felborulás és felpakolás járult. Kora reggeltől délig
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tévelyeghettünk, midőn harangszót hallottunk a távolból s az után 
haladva nagy örömünkre ne » sokára egy kis fainba értünk. Embert 
nem látva az utcán, azt sem tudhattuk meg, hogy hová jutottunk, 
csak mikor a vendéglőházhoz értünk, akkor tudtuk meg, hogy 
ugyanazon Madarashelységbe tértünk be. honnan kora hajnalban 
kiindultunk. Örültünk ennek is, miután különben az egész karat 
ván megfagyott volna a pusztán. Délután eloszolván a köd, kalauz - 
fogadtunk, ki el vezetett estig a mélykúti csárdáig, hol néni lévén 
külön szoba, a nők az ivóteremben telepedtek le, a férfiak pedig 
kártyázással töltötték az időt, egyszerre csak betoppan három gya
nús kinézésű ember két cigánynyal és nagy hetvenkedéssel paran
csolván bort, egyszersmind ráparancsolnak a férfijátszókra is, hogy 
oszszanak nekik is, midőn pedig ezek kijelentették, hogy tovább 
nem kívánnak játszani, azt kezdték követelni az asszonyoktól, hogy 
táncoljanak. Miután a korcsmáros figyelmeztetése szerint ezek 
hires szegénylegények s nem jó velük ellenkezni, egy pár nő rá 
szánta magát a táncra, míg végre mi lenyugodni óhajtván, szépszeré
vel kituszkolmk őket az ivóból. Alig hajtottuk fejeinket nyuga
lomra, midőn éktelen zaj kezdődött a kocsiszín alól, hol egyik kocsi
sunk azt vette észre, hogy a betyárok ládáinkat feszegetik. Miután 
felugráltunk s fenyegetőleg lekiabáltunk hozzájuk, de ők nem tágí
tottak ládáink mellől, sőt fenyegetődzni is kezdtek affelől, ha moz
dulni merünk, előszedtük puskáinkat, s minthogy ez időben csak 
nem minden vándorszínésznek volt puskája, a korcsma tornácából 
feléjük irányzott lövéseinkkel elriasztottuk őket. s ezután egyik 
kocsisunkat töltött puskával őrül állítottuk holmink mellé. Végre 
vasárnap, azaz ma délben Halasra értünk, elkésésünk miatt ezúttal 
azon kárt szenvedtük, hogy színpadunkat az első bál megtartása 
előtt nem engedték a bálteremben felállítani.

Halas, január 23. József nádor halála miatt az országos gyász 
következtében a színelőadások felfüggesztettek, s hosszas kérelmezé
sem után előadásaink a társulat által a Kúnság főkapitányához fel
terjesztett könyörgőlevélre csak oly feltétel alatt adta meg, ha 
mutatványunknál a zene elmellőztetik. Végre tehát két heti szüne
telés után megkezdhettük előadásainkat «Egy anya a népből» 
című színdarabbal, melyben nőm a címszerepet adta kitűnő siker
rel, magam pedig a korhely Remyt a közönség szüntelen derült
sége közt. Minthogy Mátray nemcsak hogy saját személyét illetőleg 
nem törekszik előre, de az előhaladásnak útját is állja falusi tempóival, 
Ohiabait hívtuk meg Szőllősi és Szerbényivel egyetértőleg director- 
nak, ki jelenleg társaság és díszletek nélkül teng Félegyházán.

Halas, február 16. Ma utolsót játsztunk Mátrayékkal s ezután 
a társaságot és igazgatást egészen Chiabai vette át. Még négy elő
adást fogunk tartani, hogy elsőrangú művésznőnket Chiabainét be
mutathassuk, kit nehány év előtt Miskolczi Lilla néven láttak itt
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mint kezdőt. És e négy előadás igen jól sikerült. Mátray néhány 
barátjával Kalocsára indult, mi pedig Bajára készülünk.

Baja, március 4. Aliig pihentem egy napot s már is útra 
kellett indulnom hős szerelmes után. Miután Chiabainé azt vélte, 
hogy az ő hívására Rónay eljön hozzánk, Szabadkáról útnak indul
tam vele, de Rónayt már nem találtuk ott. Chiabainé Kanizsára 
indult, onnan azonban Rónayt nem tudta elcsalni, mivel őt már 
egy szívbeli viszony Kilényi társulatához köté, elhozta azonban 
helye te Kanizsáról Udvari (Potemkin) Ödönt, ki igen csinos gyerek 
és Chiabainénak igen tetszik. Míg mi szerelmes-színészt fogni 
jártunk, Chiabai a halasi műkedvelőktől általam megvásárolt dísz
leteket kitoldotta, kifestette, színpadot építtetett s azon meg is kezd
tük előadásainkat Szigligeti legújabb népszínművével a «Pesti Ar- 
víz»-zel, nagy közönség élénk tetszése mellett.

Baja, március 28. Tegnap adtuk Chiabainé javára Ponsard 
Lucretiáját, melyben Sextust személyesítém s komikus létem da
cara is elég tűrhető sikerrel. Ma a «Rab Poplaveczét», e neve
zetes comico-intricumot játsztam igazi szenvedéllyel és derült ke- 
délylyel, mit az is okozhatott, hogy Túróczyéknál lévén ebéden, 
ott jól elborozgattam s kedélyem a szerepjellem kedélyéhez de
rültté lön.

Baja, ápril 28. Utolsó hetünk Baján, részben az élelmi sze
rek feltűnő megdrágulása, részben pedig a miatt, hogy társaságunk 
túlszaporodott, s végül, hogy Bartók a külföldre menő magyar dal
társulat impressariója ígéretét meg nem tartá, Baján való együttes 
működésünk iránt — roszul ütött ki. Szerencsénkre elmaradtak 
tőlünk többen, köztük Benkő Kálmán, Réti Zsófi, Andrássi a nép
színműénekes és a kis Kővári Stefi is, kik Hevesihez pártoltanak, 
még mindig és már rég szervezkedő operatársulatához.

Zombor. május 2. Ma kezdtük meg előadásainkat Szigeti Józsi 
népszínművével, a «Jegygyűrű»-vel, s volt alkalmam meggyőződni 
újra, hogy az egész közönség, legkivált pedig a vagyonosabb szerb 
családok kerusve-keresik az alkalmat, hogy egyik-másik színész 
iránti elösmerésüknek kifejezést adhassanak. Csak az a baj, hogy 
rendkívül nagy az élelmi szerek drágasága, egy mérő tiszta búza 
40—50 frt. Ha egy forintos kenyeret veszünk reggel a piacon, hát 
estig elfogy, mivelhogy csak egy kis cipó kapható 1 frtért. Es 
mégis a tehetősebbek szorgalmasan eljárnak a színházba, de a köz
népet nehezen nélkülözzük és mégis nem állunk roszabbul mint 
máskor. Míg Baján két hó alatt 110 frtot kerestem, itt öt hét alatt 
190 frt osztalékot kaptam. El is határoztuk itt kivárni a gyűlése
ket. Ma fogtak el itt három pécsi szökött katonát, kik agyonlőttek 
egy pandúrt. Most statarialiter ki vannak kötve a megyeház udva
rán arccal a pandúrok szobája felé fordítva, hol az agyonlőtt 
pandúr kiterítve fekszik koporsójában, erősen megvilágítva viasz-
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gyertyákkal, hogy egész éjjel ne vehessék le szemeiket áldozatuk
ról. Holnapután alkalmasint mindhárman függni fognak.

Zombor, június 28. Tegnap fejeztük be előadásainkat Zomborban 
«Zombori Leányvásár» című compositiómmal, mely nernbír több becs
esei mint az alkalmi darabok, de arénánkat színültig megtölté nézővel.

Harkány, július 4. A mennyire le volt hangolva társaságunk 
mikor idejöttünk, annálinkább megörvendett, miután nemcsak hogy 
szép helyet kaptunk, de gróf Batthyány Kázmér uradalmi tisztjei 
deszkákat, szegeket és napszámosokat is feles számmal adtak aré
nánkhoz, melyben mai vasárnapi második előadásunkra tömérdek 
néző jelent meg, pedig hát a «bácskai nábobok» még nem érkeztek 
meg ide. Nekem itt igen sok ifjúkori ismerősöm van, közülük Gózon 
Lajos, ma érkezett meg Friebeisz Istvánnal, kit az uradalom hoza
tott le a harkányi fürdőre, hogy neki is legyen egy Bizaya, a mint 
van Fürednek.

Harkány, július 10. Ma «Csikós »-ra egészen megtelt arénánk, 
Friebeisz Pista nagyon jól viszi tóngéber szerepét, írói álneve nagy 
népszerűséget szerzett számára, s ennélfogva neki, mint a fürdő 
arszlánjának sikerült is részünkre sok bérlőt fogni az immár gyüle
kezni kezdő «bácskai nábobok» közt, kik pompás négylovas fogataikkal 
és díszruhás cselédségeikkel nagyvárosiassá varázsolják e kis fürdőt.

Harkány, augusztus 20. Tegnap meghallottuk, hogy a megye
gyűlések Szegszárdon megkezdetnek, elhatároztuk, hogy ma utolsót 
játszunk itt, honnan a fürdővendégek javarésze részben a váltóláz, 
részben a fényűzésben való kimerültség miatt — elköltözött.

Mohács, augusztus 21. Saucsúkon átutazva, megpihentünk a 
nagy korcsmában, hol a német kocsmáros-mészáros, tudva azt, 
hogy a szegény színésznéptől nem sok haszna leend, ok nélkül 
belénk kötött. Igaz ugyan másrészről, hogy parancsolni senki sem 
tud jobban, mint a színész ; ha déltájban megrohan egy vendéglőt, 
azt követeli, hogy tüstént tálaljanak néki ízlése szerint. Ebből kez
dődött a perlekedés, a mi végre odafajult, hogy a színésztársaság a 
mészáros-kocsmárost, pincérlegényeivel egyetemben kidobta saját 
korcsmájától s az udvarra kizárta. Erre aztán a mészáros összeszedte 
a falu mészárosait s azok taglókkal jöttek megostromolni az ajtókat. 
Ezt látván a színészek, puskáikhoz nyúltak, s lövésre kész fegyve
reikkel a taglós vitézeket hátraszoríták és a társaságnak is útat nyi
tottak a kimenekülésre és kocsira ülésre, mire annyival inkább nagy 
szükség volt, mivel már az egész falu allarmirozva volt s ugyan
csak készenlétben kellett a puskákat tartanunk és lóhalálban 
elhajtanunk, hogy ne jöhessenek utánunk. Miután pedig menekülé
sünk közben tudtunkra esett, hogy Szegszárd színtermét most építik 
csak, kénytelenek voltunk Mohácsra fordulni. Harkányon kapott 
epelázom még mindig szörnyen gyötör s hozzá még lakást sem 
tudunk kapni, hanem a «Fehér kereszt» vendéglő folyosóján tengő-

10Hazánk XI. kötet.
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döm a földre vetett almon egész nap. Bizony-bizony megsúlyosodott 
rajtam az úr keze.

Mohács, augusztus 22. Ma volt első előadásunk; de miután 
társaságunk legnagyobb része a harkányi tartózkodás alatt kapott 
lázban szenved, előadásunk szörnyű nyomorúságosán ütött ki. Engem 
társaim az előadás előtt karbavéve emeltek ki az ágyból, s miután 
arcom a láztól vacogott, jóidőbe került, míg a tengerész szakállt 
képemre tudták erősíteni. Első előadásunk oly silány volt, hogy 
első darabunk, illetve fellépésünk tökéletesen megbukott s engem a 
megerőltetés annyira kimerített, hogy eszmélet nélkül vittek szállá
somra, melybe nemcsak hogy nem tett rác gazdám egyetlen bútort 
sem, de hová a szomszédos börtönhelyiség bilincscsörrenései is szü
netlen áthallatszottak.

Szegszárd, október 3. Egy hét óta naponkint játszunk, mint
hogy megyegyűlések vannak, s meglehetős eredménynyel, csakhogy 
színtermünk szörnyű parányi, s így a közönségnek fel kell magát 
osztania, hogy ki melyik nap jöjjön színházba. Általában az itteni 
közönség naponta szeretne járni, miután jól össze vagyunk tanulva, 
s szakadatlanul új darabokat adunk.

Székesfehérvár, október 25. A múlt vasárnap befejezvén Szeg- 
szárdon előadásainkat, sokáig tanakodtunk útirányunk felől, elvégre 
Veszprémet tűztük ki állomásul azzal, hogy a vásár tartama alatt 
Székesfehérvárott megállunk. Hogy ezen határozatunkkal mily bakot 
lőttünk, azt beláttuk, a mint Fehérvárra értünk és ott találtuk Mátrai 
társaságát, kivel hosszas bíráskodás után oly föltéttel egyeztünk ki, 
hogy mi kevesebben lévén, a jövedelemnek egy harmadát kapjuk, 
ők pedig, kik többen vannak, de silány színészek, két harmadát 
bírják a tiszta jövedelemből. Belé kellett e föltételbe nyugodnunk, 
mivel nincs pénzünk a tovább utazásra s Mátrai mindegyre Ígéri 
is, hogy ő a vásár után rögtön elköltözik. Az esőzések miatt eddig 
kocsibérünket sem kerestük ki s nem is csodálható ennélfogva, hogy 
ezt látva Mátrai kezdő színészekből álló társulatával ím a harmadik 
előadás után eltávozik innen. V ali B él a .

AZ 1848— 49-IKI SZEBB TÁMADÁS.
XI.

Damjanich és Vécsey hadosztályainak távoztával a megma
radt csapatok új beosztást nyertek, még pedig két hadosztályra és 
négy dandárra. Ezek közűi a 4-ik számú hadosztály grói Hadik 
ezredes parancsnoksága alatt Szegeden volt főhadiszálláson, a 6-ik 
Gaál Miklós tál ornok alatt állott, a ki egyúttal az ostromló csapa
toknak parancsnoka volt. Gróf Hadik ezredesnek főfeladata abban 
állott, hogy a makó-szeged-szabadkai Maros-vonalat fedezze, Gaál
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tábornoké viszont abban, bogy biztosítsa a Makótól egészen 
az erdélyi határig terjedő vonalat s egyúttal Arad várát ostromolta.

A csapatok létszáma volt
a VI. (bánsági) hadosztálynál működő 12000 ember 
a IV. (bácskai) hadosztálynál működő 8000 ember 
az aradi körülzároló hadosztálynál 8200 ember 

tehát összesen 28200 ember
és 120 ágyú.

Szeged és Szabadka a bácskai hadosztályból 3200 főnyi helyőrsé
get kaptak, míg Aradon az előbbi körülzároló csapatok maradtak, melye
ket mindössze egv zászlóaljjal szaporítottak. A hátralévő 16,000 főnyi em
bert három hadosztályra osztották fel, melyek közűi az egyik 6000 főnyi 
számban Hrabovszkv alezredes alatt Erdélybe küldetett a keményen 
szorongatott Bem tábornok segítségére, a másik két hadosztály pedig 
(összesen 10,000 ember) Damjanich és Vécsey vezérlete alatt később 
harmadik dandárrá egyesíttetvén a Ivözép-Tisza mellé küldettek, hogy 
ugyanott Dembinskinek főseregével egyesíttessenek.

Az Erdélybe küldött hadosztály február 8-án egyesült Bem 
tábornokkal Déva mellett, úgy, hogy már a rákövetkező napon 
megtörtént az ütközet, a császáriak ellen, Piski mellett és Bem innen 
kiindulva egész Erdélyt az osztrákoktól felszabadította.

A Bánságnak és Bácskának kiürítése után a rácok az előbbi 
országrésznek nyugati részét és az utóbbi országrészt csaknem tel
jesen megszállották. Most már az előbbi év határozatainak értei 
mében a «szerb Vojvodina» megvalósításának kellett volna bekö
vetkeznie. Az érsek tüstént át is tette székhelyét Karlócáról Nagy- 
Becskerekre, hová azután nagy egyházi pompával és harang-zúgás 
közben nehány nap múlva be is vonult.

Ezután az egyes községekkel saját jelenlétében le is tétette 
az alattvalói esküt, rögtönitélő bíróságot rendelt el jó magyarérzelmű 
polgárok ellen és a magyaroknak birtokait és vagyonát confiskálta. 
Azután a szerb hadsereg szervezete céljából újoncozás tartatott, 
zászlóaljak alakítattak és ezek, összeköttetésben az osztrák csapa
tokkal, szerb-osztrák sereg nevet kaptak.

Ezen seregnek rendeltetése volt a háborút a Tiszán és Maro
son keresztül kiterjeszteni, a Windischgrátz alatti hadseregnek nyu
gatról és a Pucher seregének Erdély felől kezére játszani, ezenkí
vül még ezen az úton akarták az Arad és Temesvár erődökkel és 
a lázadó oláhokkal való összeköttetést helyreállítani. Ha az ellensé
ges vezérek bírtak volna annyi tehetséggel, hogy ezt a tervet vég
rehajtsák, akkor a magyar nemzet ügyei szomorú fordulatot vehet
tek volna. Mert némi tehetséggel bíró tábornoknak nem került 
volna valami nagy fáradtságába a császári csapatokból a szerbiai 
segédhadakból, a rácokból, együttesen 60—70 ezernyi sereget össz-

10*
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pontosítani, mely, hozzávéve még az oláhokat és a temesvári és 
aradi helyőrséget, az egész háborúnak egy csapással véget vethetett 
volna. Szerencsére ellenségeink nem rendelkeztek ilyen tehetséges 
hadvezérrel, a fanatikus érsek pedig a maga egyházi rajongásával nem 
volt képes kieszközölni, hogy az ige mindjárt tetté is váljék.

Február elején a rácok a Bánságban egészen Zsombolyáig 
nyomultak elő és jobb szárnyuk Gyerty ámoson keresztül csaknem 
Temesvárig hatolt, míg a balszárny egészen Nagy-Kikindáig terjedt. 
Parancsnokuk ez idő szerint Theodorovich tábornok volt. A Bács
kában a rácok a Ferenccsatornát tartották megszállva. Főállo
másaik voltak Zombor és Cservenka. Ezen bandáknak parancsnoka 
bizonyos Stanojevich Milia őrnagy volt.

Péterváradot a rácok részint a római sáncok felől, részint 
Karlóca és Kamenica felől szemmel tartották. Az erődnek körül- 
zárolására egy külön dandárt rendelt ki Nugent táborszernagy ve
zérlete alatt az osztrák hadügyministerium.

A rác haderőnek parancsnoka Theodorovich tábornok, azon 
elfoglalt hosszúkás felállításból ítélve, melyet bandáival az erdélyi 
határtól egészen Bezdánig a Duna mellett eszközölt, aligha ter
vezhetett kiterjedt hódításokat, ellenkezőleg úgy látszott, hogy 
Windischgrätz Theodorowichnak megparancsolta, hogy foglalja el az 
egész Bánságot, és Bácskát (az úgynevezett vojvodinát) és tartsa 
is meg, Magyarországnak meghódítását pedig Latour hadügyminis- 
ternek hirhedettt tervei szerint bízza a cs. kir. hadseregre.

A Szegeden és környékén a korábbi hadseregből megmaradt 
csapatok, a nemzetőrséggel együtt tizenöt egész húszezer főnyi 
számban, miként már feljebb megemlítettük, a negyedik hadtestet 
képezték gróf Hadik ezredes parancsnoksága alatt, melyet két dan
dárra osztottak, ezek közűi az elsőnek Gaál ezredes, másodiknak 
Igmándy alezredes volt a parancsnoka. Később a Szemenyei őrnagy 
alatti repülő hadosztályt is ide osztották be. Igmándy dandára egy sor 
gyalog, három honvéd és egy önkéntes zászlóaljból, Szegednek és környé
kének három nemzetőr-zászlóaljából, négy század huszárból és 16 
ágyúból állott. Ezen csapatok tartották megszállva Szegedet, Szőre
get és a Maros-vonalat egészen Makóig. Igmándy első hadosztálya 
D/2 honvédzászlóaljaból, 2 önkéntes zászlóaljból, 2 zászlóalj nem
zetőrségből Szabadka és környékéről, 1 szakasz huszárból és 3 sza
kasz nemzetőrségből, azonkívül pedig egy félüteg (6) ágyúból volt 
összeállítva. Feladata volt Szabadkát fedezni és az összeköttetést 
Szegeddel megszakítás nélkül fentartani. Ezen hadosztálynak összes 
hadereje 1849. február közepén állott körülbelül 5500 rendes katona
ságból és körülbelül 9000 főnyi nemzetőrségből. A Péterváradhoz 
rendelt csapatok, valamint maga ezen erősség is már január kez
dete óta Szegedtől el voltak szakítva.

Február elején az ellenség mindkét szárnyán (Arad és Sza-
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badka mellett) jelentékeny haderőt pontosított össze és valószínűleg 
felsőbb rendeletre megkezdette a működést. Február 8-án az ellen
ség (osztrákok és rácok! megtámadták az Aradot körülzároló csa
patokat, akkor, midőn Gaál tábornok befejezte az első párhuzamos 
árkot azon ívnek húrja irányában, melyet a Maros a vár körül észak 
felé való kanyarodtában képez.

Miután azonban Gaál tábornok már megelőzőleg, hírt vett az 
ellenség közeledtéről, mely Temesvár felől történt; haditanácsot 
hívott egybe, melyben elhatároztatott, hogy tekintettel a Maros jobb 
partjával való összeköttetésnek veszélyeztetett voltára, a bal partot 
ki kell üríteni, mihez képest már február 6-án az egész ostromló 
ütegek a jobboldalra szállíttattak és a csapatoknak ugyanoda való 
vonulása elrendeltetett. Itt aztán az Ó-Arad. Pécska és Radna mel
leti hadállásnak kell vala megvédetnie az ellenséggel szemben, mely 
Arad vára alatt, a balparton volt felállítva

Gaál tábornok ezután a következő intézkedéseket eszközölte 
az elfoglalt hadállás megtartása szempontjából: A paulisi szoros utat 
megszállatta a 29. honvédzászlóaljnak két századjával; az 59-iki 
zászlóalj Glogovácot tartotta megszállva, a 38-ik, egy üteg ágyú 
és egy század Lehel-huszár Mikalakán volt; mindezen csapatok együtt
véve a balszárnyat képezték Villám őrnagy alatt ; a központban 
maga Gaál tábornok volt a parancsnok, állott pedig a központ a 
következő csapatokból : a 30 és 38. honvéd és kaszákkal fegyver
zett két nemzetőrzászlóalj, három század lovasság, 2 hatfontos 
és egy tizenkétfontos ágyúüteg, e csapatok Mikalaka és O Arad 
közt foglaltak állást. A jobb szárnynak, mely a vitéz Asztalos őr
nagy parancsnoksága alatt állott, az volt a feladata, hogy a köz
ponthoz csatlakozva megvédje a Maros part további menetét egé
szen a csalai erdőig. Alatta állottak a következő csapatok: a 29. 
honvédzászlóaljnak négy százada, egy üteg hatfontoságyú és egy 
század Hunyady-huszár.

Ebben a helyzetben a magyarokat már reggeli 7 órakor heves 
gyalogsági puskatűzzel és nagyszámú ágyútűzzel támadta meg az 
ellenség. Ugyanekkor a várbeli ütegek is megkezdették műkö
désüket és heves tüzet folytattak a magyaroknak központja 
ellen.

A küzdelem már közel négy órája tartott egészen eldöntet
lenül, midőn szerencsétlenségre nehány gránát által, melyek Ó-Arad 
egyik utcájának végén szétrobbantak az ugyanott felállított tartalék 
lőporos-kocsik meggyulladtak és a kocsiknak bekövetkezett felrob
banása nagy kellemetlenséget és zavart okozott a központban, a 
mennyiben a csapatok ezt az ellenség által való megkerültetésre 
magyarázván, a várost a képzelhető legnagyobb rendetlenségben el
hagyták. Midőn az ellenség ezt a hátráló mozdulatot észrevette, 
tüstént több zászlóaljat és egy rakétaüteget küldött át a folyón,
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melyek azián rohamlépésben a városba hatottak és így a nagy 
ostromkészüléket hatalmukba kerítették.

Graál tábornok a helyett, hogy hátráló csapatait összeszedte és 
velük kísérletet tett volna az elveszett hadállásnak visszafoglalására, 
fejét veszítette és a két szárnynak, mely még mindig harcolt, szin
tén takaródét parancsolt, még pedig egészen Batonydig.

Szerencsére nem minden parancsnok volt olyan bátortalan és 
reménytelen gondolkodású, mint Graál tábornok. Asztalos őrnagy, 
a ki a jobb szárnyat vezette, és Boczkó Dániel ősz kormánybiztos 
megmentették a magyar fegyvereket a teljes kudarc szégyenétől és 
káros következményeitől. Ketten a 29-ik honvédzászlóaijnak élére 
állottak. Asztalos megragadta a zászlót és azon kiáltással: «Gtán- 
nam, testvérek!» előre hatot, utána pedig a katonaság az immár 
Arad városába hatolt ellenség ellen ; ehhez csatlakoztak a fegyvert 
ragadott derék lakosok és rövid ugyan, de gyilkos küzdelem után 
az ellenséget nemcsak hogy a városból kiverték, de egyúital a 
Maros folyón által és az utóbbiba beleugrasztották. Ezen fegyver
tény egyike a magyar szabadságharc legszebb hőstetteinek, a meny
nyiben egy maroknyi honvédcsapat (mindössze négy század) és 
fegyveres polgárság a 10,000 főnél erősebb ellenséget nemcsak 
hogy kiverte a városból, a melyet máris elfoglalt volt, halottakban, 
sebesültekben és foglyokban közel ezer főnyi veszteséget okoz benne 
és elveszi tőle az előbb elveszettnek hitt ostromütegeket, valamint 
három tizenkétfontos ágyút. A jelentékeny kár, melyet a magyarok 
ezen ütközetben szenvedtek, abból állott, hogy halottakban és sebe
sültekben való közel száz embernyi veszteségen kívül az ellenségnek 
sikerült a várat újból 90 napra való eleséggel ellátni.

Amaz érdem, hogy a már-már elveszettnek hitt ütközet ilyen 
szerencsés fordulatot von, első sorban Asztalos őrnagy bátor elha
tározásának eredménye, másodsorban azonban Boczkó hazafias beszé
dének gyümölcse, a melylyel a csapatokat lelkesítette és határozott 
fellépésével példaképen előljárt.

Miután Graál tábornok hiányos intézkedései és nem eléggé 
erélyes fellépése folytán tekintélyét a csapatoknál elvesztette volt, 
Boczkó kormánybiztos előterjesztése folytán a parancsnokságtól 
visszalépett és helyébe egyelőre Kiss Pál alezredes neveztetett ki az 
ostromló csapatok parancsnokává.

A mint nekünk látszik, az ellenségnek nem is volt egyéb 
célja, mint az ostromlókat a vártól elterelni s a várat újból élelem
mel ellátni, a mi a magyar parancsnok ügyetlen intézkedéseinek 
következtében tökéletesen sikerült is. Vajon az ellenség már akkor 
is foglalkozott-e azon tei'vvel, hogy támadási irányzattal Nagyvárad 
felé nyomuljon előre, nagyon kétséges. Mert akkor okvetetlenül 
meg kell vala történni aunak is, hogy Puchner Erdélyben diadal
maskodjék, Windischgrätz pedig úton legyen Debrecen felé.
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A kudarc, mely Gaál tábornokot érte, egyes-egyedül az ő lel
kiismeretét terheli és Boczkó kormánybiztos egészen helyesen csele
kedett, midőn Gaált felelősségre vonta és állásáról való lemondásra 
kényszerítette.

Azon eseményekből, melyek korábban és még Máriássy ezredes 
parancsnoksága alatt történtek, de meg különben is mérnökkari 
tiszt létére Gaál tábornoknak tudnia kellett volna, hogy az osztrá
kok rés'érői történt kísérletek a várnak az ostrom alól való fel
mentésére ismétlődni fognak. Az ostromló csapatok száma (beleértve 
a nemzetőröket is) meghaladta a tizennyolcezeret ötszázhatvan lóval 
és 30 ágyúval. Első kötelessége tehát az volt volna, minthogy biz
tossággal tudhatta, hogy a felmentési kísérletek milyen irányból 
fognak megtörténni, hogy körülbelül 3000 lépésnyire az első pár
huzamos ostromsánctól foglaljon el valami biztos állást, esetleg az 
angyalkáinál vagy még közelebb. Ezt az állást aztán el kelletett 
volna sáncolnia, azonkívül pedig egyes lovasszakaszokat Temesvár 
felé előre tolnia és általában kémek és megbízható tudakolok által 
arról gondoskodnia, hogy ideje korán tudomást szerezzen arról, ha 
az ellenség Arad vára felé közeledik. Egy felmentő csapat jöttéről 
kellő időben értesülve, Gaál tábornoknak a megbízható csapatokkal 
és tábori ütegekkel be kellett volna vonulnia a megerősített hadál
lásba, hogy az ellenséget visszautasítsa. Az - lovigyázat továbbá 
elkerülhetetlenné tette volna azt is, hogy Gaál a vár ágyúinak 
lőtávolán kívül a Maroson két hidat veretett volna, vagy pedig, ha 
a folyó befagyott és a jégkéreg bírt már a kellő hordképességgel, 
így kellett volna intézkedni, hogy a folyón mindenféle fegyverne
mekkel át lehessen haladni, az átkeléseket pedig a túlsó partról 
alkalmas ágyúállásokkal kellett volna fedezni. Ilyen óvóintézkedések 
mellett azután nem lett volna nehéz és elég idő is jutott volna, ho^y 
az egész ostromló fölszerelést (s mely amúgy sem volt oly jelen
tékeny) a kellő időben és minden elhamarkodás nélkül biztonságba 
lehetett volna hozni.

Azon csapatok, melyek nem küzdöttek a fölmentő hadsereg 
ellen, ezalatt megtarthatták volna a hadállást az ellenséggel szem
közt, még pedig a támadó arcélen.

Ilyen rendelkezések mellett és az alparancsnokok és csapa
toknak kipróbált vitézségét számbavéve, az ellenségnek támadása 
kétségkívül meghiúsult volna. Március elejéig aztán semmi figye
lemre méltó sem történt a vár előtt, a mikor is Vécsey tábornok 
vette át az ostromló seregnek főparancsnokságát.

Pár nappal a fentemlített események után, t. i. február hó 
11-én a rácok egyesülve az osztrák csapatokkal Theodorovich tábor
nok vezetése alatt állásuknak jobb szárnyán Szőreg felől táma
dást intézték Szeged ellen, a meddig az ellenség a magyarok elő-
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hada által eszközlött kiürítés után hatolt. Az ellenségnek főereje 
akkor Kis-Kanizsán és környékén állott.

Ezen napon egy erős ellenséges hadoszlop Szőreg felől Uj-Szeged 
felé nyomult előre, mely a baloldalon feküdt és ágyúival heves- 
tüzelést kezdett Szeged városa ellen. A magyar ütegek azonban 
igen jó eredménynyel viszonozták az ellenséges tüzet, úgy hogy az. 
ellenfél ágyúit csakhamar hallgatásra bírták, s a rácok, miután a 
szóban forgó helységet kii'abolták volna, visszavonultak. Ez alkalom
mal különösen Gombás kapitány tüntette ki magát, a mennyiben a 
szegedi nemzetőrségnek egyik szakaszával és lovassággal átkelt a 
befagyott Tiszán és nagy határozottsággal paskolta a hátráló ráco
kat, minek következtében azok csakhamar futásnak eredtek. — 
A szerbek ez alkalommal csupán halottakban száznál több embert 
veszítettek.

Theodorovich tábornok Szőregnek megtarthatása céljából elren
delte annak sáncokkal való megerősíttetését, a mihez a rácok 
mindjárt hozzá is fogtak. Mihelyt Hadik ezredes az ellenségnek ezen 
tervéről értesült, gondoskodott róla, hogy a folyónak jégfödelén át 
két használható út készíttessék, miket igénybe vévén a rácokat 
Szőreg mellett 13-án egészen váratlanul megtámadta.

Forget és Igmándy őrnagyok a Wasa-ezrednek zászlóaljá
val és a 8-ik honvédzászlóaljjal rohammal vették be a falut, 
egész Szent-Ivánig és Deszk-ig üldözték a hátráló rácokat és két 
zászlót, egy ágyút és több lőporos társzekereket foglaltak el tőlük. 
A mieink ez alkalommal halottakban és sebesültekben 100 embert 
veszítettek

Hogy pedig Szegedet a jövőre nézve úgy a nyílt támadás, 
mint a megrohanás ellen biztosítsák, elhatároztatott, hogy a Tisza 
folyó és Új-Szeged közötti keskeny térségen erős hídfőt fognak emelni. 
Ezen hídfő állott egy körülbelől 2000 lépésnyi hosszúságú ollónymű- 
ből, melyen három redoute volt felállítva, melyek viszont úgy a puska, 
mint az ágyútűzzel uralkodtak egymás felett fiz idő szerint a tevé
keny Batthyány Kázmér gróf is Szegeden volt és az ő közremű
ködése mellett nemcsak a védelmi intézkedések nyertek fokozottabb 
mértéket, hanem a katonaságot is célszerű átalakításnak vetet
tek alája

A rácoknak egy másik kisérlete a fentebbi támadással egy és 
ugyanazon napon történt, a mikor tudniillik a Tiszának jobb oldalán 
Horgost támadták meg, ott azonban a Bene főhadnagy vezérlete 
alatt álló nemzetőrség részéről olyan kemény leckében része
sültek, hogy alighanem elment a kedvük minden hasonló vállalko
zástól.

Miként ismeretes, a honvédelmi bizottmány elnöke, Kossuth» 
egy honvédekből és nemzetőrségből alakított, körülbelől 3000 főnyi 
és 8 ágyúval ellátott csapatot bízott Nemegyei őrnagyra, még
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pedig azon feladattal, hogy ezen csapatnak segítségével győződ
jék meg a péterváradi és eszéki váraknak biztonságáról és miben
létéről.

Részünkről több ízben találkoztunk ezen iiatal, alig 25 éves 
emberrel Debrecenben és a honvédelmi bizottság elnökének hivata
los helyiségében, mely alkalommal mindannyiszor phantastikus öltö
zetben jelent meg, de kivált kalábriai kalapja tűnt fel, melyen egy 
láb hosszúságú és vérpiros színű toll lengett. O mindenütt azt be
szélte, hogy elve a köztársaság.

Mészáros hadügyminister ismételten óvta ezen embertől Kos
suthot, a ki azonban mégis megbízott Nemegyeinek tapasztalatlan
ságában és hősködésében és rábízta a fentemlített csapatot. Az ered
mény megmutatta, hogy ítéletünk helyes volt. Az illető sem Péter 
váradnál, sem Eszéknél meg nem jelent, hanem minden ütközetnek 
útjából kitért, sőt hasonlóképen cselekedett 11-én is, a mikor csa
patával Zombornál állott a Ferenccsatorna mellett és biztosan tudta, 
hogy a rácok ezen város ellen támadást forralnak. Ez alkalommal 
a nélkül, hogy az ütközetben részt vett volna, Bezdán felé vissza
vonult és a szegény zomboriakat sorsukra bízta.

Ezen csúfos visszavonulás után mit sem hallottunk többé ezen 
emberről.

Ettől fogva úgy körülbelül március elejéig Hadik meglehetősen 
békén maradt. Szabadkát erős sáncokkal vették körül, hogy a táma
dások ellen jövőben is meg legyen védve. A rácok haderejüknek 
legnagyobb részével délre fordultak, hogy Péterváradot körülzárol
ják. Hozzájuk csatlakozott a vén Nugent is, amennyiben március kezde
tén csapatának két hadosztályát Dálya és Mohács mellett átszállíttatta 
a Dunán, a körülzároló csapatot megerősítette és a körülzárolás 
vezetését személyesen lehetővé tenni igyekezett. Nehány nappal 
később Nugentnek főserege is megérkezett Pétervárad alá, míg a 
rácok más vállalkozásokhoz valának indulandók. Egy rác csapat, 
mely 5000 emberből állott 13 ágyúval, éjszaki irányban Bajmok és 
Szabadka felé ménetelt, és március 4-én délutáni 4 órakor Szeged 
alá érkezett, mely alkalommal azonban a helyesen elhelyezett csapa
tok által oly heves ágyú- és puskatűzzel fogadtatott, hogy a rácok 
tanácsosabbnak tartották a harcot félbeszakítani és Bajmok felé 
visszavonulni.

Vet ter  A nta l .



GÖRGEY ARTHURRÓL.
— Nyilt válasz Görgey Istvánnak. —

Hentaller Lajos Görgey Arthurról szóló alapos és mélyreható 
tanulmányából néhány mutatvány kezembe kerülvén, véletlenül az 
Ön «1847—49-ből» cím alatt megjelent munkájáról is tudomást 
szereztem. Hentaller fejtegetései által megszilárdult azon hitem, 
hogy Ön abban íivéri szeretetből nagyon lazán csoportosít, és családi 
érdekből kifolyólag következtet, — általán azonban oly szembeötlő 
gyorsasággal siklik el némelykor az események felett, hogy Hental- 
lernak nem igen sok fáradságába kerül az Ön nézeteit szertedara
bolni és az Ön elitélő vagy védelmező nézeteinek helytelenségét ki
mutatni. Ezen véleményem megalkotása után jutott kezembe az Ön 
észrevétele, mely munkám nehány jelentéktelen sorára vonatkozik 
és azok valódiságát akarja megingatni. Ez a hozzám intézett nyilt 
levél meggyőzött arról, hogy Ön nemcsak történetet ír, de a törté
nettel foglalkozókat dirigálni is akarja, —7 holott azon forrásokat sem 
ismeri, melyeket a 48/49-iki eseményekkel való foglalkozás közben 
okvetlen átlapoznia kellett volna! De térjünk a vitás kérdésekre.

1-ször On kétségbe vonja azt, hogy Jósika Aradon, Lúgoson, 
Lippán, Debrecenen stb. keresztül utazott és mégis találkozhatott-e 
— állításom szerint -- Görgey Arthurral.

Igenis ez utat megtette és találkozott. Fentartom müvem minden 
szavának igazságát !

Dr. Const. Wurzbach Biograph. Lexiconában (Wien 1863. 
10. k.) melybe egy kitűnő magyar kritikus, Jósika kortársa irta 
c sorokat; így emlékezik Jósika útjáról : «Folgte Kossuth nach
Debrezin, Szegedin, Arad, als nach der Waffenstreckung von Világos 
Alles in der Flucht sein Heil suchte, war auch Jósika auf Rettung 
bedacht. Jetzt erst trennte er sich von seiner Frau, die ihm bis 
dahin überall gefolgt war, und während sie nach Peú ging und 
von dort nach Leipzig sich begab, gelangte er au f Umwegen über Lugos, 
Lippa, Debrezin, über die Grenze nach Biela, und erreichte nach 
mannigfaltigen Kreuz- und Querzügen mit dem Passe, der ihn als 
Müllermeister bezeichnete, Leipzig» etc.

Ugyanezen útirányt igazolják Kertbeny Károly «Ungarns 
Männer der Zeit» című (Leipzig 1862) művének 170. lapján talál
ható ezen sorok: «Ging mit der Legierung nach Debrezin, Szegedin 
und Arad, musste jedoch nach der Waffenstreckung von Világos gleich 
den Anderen flüchten etc.

Ugyanazon mű 214—217. lapján így folytatja Kertbeny, érte
sülését merítve és idézve a «Magazin für die Literatur des Auslaudes» 
1860. évfolyamában Jósika Miklós elbeszélése után ugyancsak
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Jósika Miklósék brüsseli meghitt ösmerősétől Düringsfeld Idától 
megjelent cikkből: «Nach dem Tage von Világos ging Jósika mit 
der Regierung nach Arad. Zehn Tage darnach musste er nach 
Lugos flüchten, dann nach Lippa. Dann ging er verkleidet zurück 
nach Debrezin ; niemand erkannte ihn Mit den Zeugnissen seines 
Jägers reiste er, nachdem er endlich doch seine Frau zu ihrer 
Mutter nach Pest geschickt, nach Oberungarn. Auf der «Greiner 
Höhe» wurde er von Räubern gestellt, denen er einen Theil seiner 
Baarschaft geben musste, glücklicherweise aber 100 Louisd’or 
rettete. In der Grenzstadt traf ei- mit Arthur Görgey zusammen, 
der ihn nicht erkannte, und eben nach Klagenfurt geführt wurde. 
«Die Offiziere ivarén sehr artig gegen Frau von Görgey, die ihrem 
Manne folgte, übrigens waren beide, Görgey und seine Frau sehr 
heiter. Jósika gelang es nach Biela zu entkommen, von Pohlen aber 
durch Freunde, die ihn nie gesehen, und keiner seinen Namen 
kannte, von Station zu Station geleitet» stb.

Ugyancsak ezekkel megegyezőleg és igen részletes leírást ad 
a kibujdosásról és Jósikának Görgeyvel való találkozásáról Dürings
feld Ida a «Victoria» 1861,62. évfolyamában, hol Jósikára, mint 
forrásra hivatkozik, melyben ha valótlanságokat közölt volna, 
Jósika ismeretes érzékenysége által bizonyára megcáfoltatott 
volna.

Hogy Ön Görgey Arthurról, azaz a fivéréről szóló «1848—49- 
bői» című művét kimerítő forrás tanulmány nélkül írta meg, az az 
Ön nyílt leveléből kirí, mert ön nem írta volna hozzám nyílt levelét, 
ha tudomása van arról, miszerint Jósika maga leírta és közzé is 
tette az érdekelt határvárosban való találkozást ilyképen, Görgeyt 
soha sem látta ily jó kedvben mint ezen órában, hol mint fogoly 
pár katona és egy táborkari tiszt kíséretében evedzett Klagenfurt 
felé. Nejének is igen jó kedve volt; a tisztecskék, miként illő, 
nagyban udvaroltak a limes hadvezér nejének, s mikor az elég 
rövid ebéd után Görgey újra kocsiba szállt, már az udvarlás ismé
telt kézesókolásig haladott» stb. A felismerés és elárulás lehetősége 
fel is villant Jósika agyában ekkor, kit saját szavai szerint Görgey 
jól és személyesen ismert, tehát legott tovább ment azon gondolat
tal, — mint folytatólag írja Jósika — «.mégis kissé kockáztatott 
kísérlet leende, egy ily emberrel találkozni, ki senkiről másról nem 
gondolkozott, csak mag ár óin.

Ilyen sorok után lehetetlen volt helyt nem adnom azon ille
tékes helyről kapott közlésnek, melyet e jelenet leírásánál elfogu
latlanul felhasználtam minden célzatosság nélkül.

Kettőt kívánok csak ezután kijelenteni; először azt, hogy az 
ön fellépését fivére érdekében én a testvéri szeretet legszebb tényé
nek tekintem és szívből kívánom, hogy legyen is sikere. Igyekez
zék azonban másokat capacitálni, rám nézve elkésett, én soha sem
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dobtam követ és soha sem is fogok követ dobni azon kiváló had
vezér ellen, kit a történet és nemzet harminc évig az Ön nézete 
szerint «cudar» módon elitéit. En csak szánom Görgey Arthurt, 
mert naivul védik, de .el nem ítélem; azon mozgalmat pedig, melyet 
rehabilitálása végett indítottak, valóban méltányosnak tartom. A tör
ténet és nemzet Ítéletét azonban szerintem csak oly módon lehetne 
megváltoztatni, ha nem egy testvéri fájó szív, mely nem retten 
vissza a nemzet ítéletét «cudar» nak nevezni; hanem valaki m ás,— 
egy idegen karolja fel és bonyolítja le e gyűlöletes kérdést, — de 
több tapintattal!

A második az, hogy én ismertem Eszterházy 1849 május 23-iki 
elismerő nyilatkozatát Görgeyről. melyet Jósika is méltányolt, — 
Görgey humanismusáról lévén szó • — de ez épen nem teszi lehe
tetlenné azt, hogy e nyilatkozat után, mely Görgey humanismusá- 
nak bizonyítéka, a világosi katastropha után, — tehát három hóval 
később Jósika Görgey megbízhatóságáról épen midőn osztrák kato
nák közt feltűnően vidáman találja, elítélő szót ne mondjon és írjon. 
Egyik a másikat épen nem zárja ki, — részrehajlatlan gondolko
zás szerint. A világosi katastropha óriási változást idézett elő a 
Görgey bálványozásában. így indokolt Jósika érzülete és szava 
mindkét esetben. Ezekből kifolyólag, ha még a legitélőbb szót hasz
nálta volna is Jósika Görgey ellen, még akkor sem volna szabad 
Görgey Istvánnak a «cudar» szót Jósika sírköve felé dobni.

Miután cikkem előrészében a geographiai kérdést igazoltam, 
ezúttal csak arról kivánok megemlékezni, miszerint nem tudom, 
hogy érthet ön «osztrák katonák társaságában» hangzatú kifejezé
sem alatt «egy szál őrkatonát ?»

Arra nézve, hogy az oláh nyelvnek bizony jó hasznát vetle 
Világos után Jósika, Emlékirataiban is megemlékezik, de arról az 
«Egyetértés» egyik 1887. évfolyambeli száma legjobb bizonyosság, 
(jegyzetem nem lévén mind kezemnél, nem jelelhetem meg köze
lebbről) melyben le van írva a kóborló oláhokkal való bajlakodása, 
kiknek vándorló bandái közűi egy őt, bujdosása közben kevésbe 
múlt, hogy le nem gyilkolta. De különben, a ki «1848—49-ről» 
írt, olvasott, vagy hallott, annak azt ép úgy kell tudni, mint az 
iskolás tanulóknak, hogy ez időben különböző nemzetiségű indivi
duumok bujdostak, tót, horvát, oláhcsapatok raboltak, gyújtogattak 
s fosztogatták a békés lakosságot, kik rémülve kerestek más és 
más helyen menedéket családjuk számára.

Hogy most milyen Felső-Magyarország lakossága, vagy ez 
előtt minő volt, azt nemcsak én, hanem minden elemi iskolás tanuló 
is könyv nélkül tudja.

A mi művemet illeti, én arra csak egy illetékes fórumot talá
lok. a Jósika-Podmaniczk}7 családot, melyből az általam szeretve 
tisztelt úrnő, báró Jósika Miklósné, Podmaniczky Julia, hat évi
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kutatás és tanulmánynyal írt munkámról, élő szóval és írásban is 
szívhez szóló hangon az elismerés legszebb szavait intézé hozzám. 
A második elismerő szót báró Podmaniczky Frigyestől hallottam, 
kit mint Jósika Miklós sógorát, legbensőbb barátját és a magyar 
írói kar egyik legkiválóbb tehetségekkel megáldott tagját irányadó
nak tekintettem és tekintem is, s ép ezért sem önnel, sem mással 
polémiába nem bocsátkozom.

En könyvembe eddig is csak azt írtam, a mit a szívem érzett; 
müvemből pedig kivakarni semmit nem engedek, miután igen meg
fontolom azt, a mit írok. S zaák L u iz a .

KÁROLYI SÁNDOR GRÓF BÚCSÚZTATÓJA.
Múlt századbeli költészetünk elkallódott virágai közűi Ebié 

G-ábor úr, a régi irodalmi emlékek lelkes kutatója mentett meg 
legközelebb egy oly kiváló érdekességgel bíró példányt, minőhöz 
hasonlót válfajára és tartalmára nézve nem bírt eddig irodalmunk. 
E másfélszázad előtt írt mű nem más, mint a hírneves hazati gróf 
Károlyi Sándor verses búcsúztatója, mely a szatmári békekötés hősének 
temetése alkalmából készült. — Mindazon irodalombarátok, a kik 
ismerik egyrészt literaturánk e genrebeli szegénységét, másrészt tud
ják  az ily alkalmi művekben rejlő anyag értékességét, bizonyára 
örvendeni fognak azon áldozatkészségnek, melylyel Eble úr az elkal- 
lódástól nemcsak hogy megmenté, de közkincscsé tévé becses leletét. 
A szóban forgó kézirat előkerítésére az első impulsust Kaposi József 
esztergommegyei áldozár adta meg, kinek szakavatott figyelmeztetése 
folytán fogott Eble a kutatáshoz s vetette magát alá a további liosz- 
szas fáradságnak, melynek örvendetes eredménye az, hogy csak
ugyan sikerült a verses dolgozat két eredeti példányára akadni, 
melynek egyikét Fóthon, a másikat a Károlyi nemzetség Budapes
ten őrzött levéltárában fedezte fel, mely kettő ugyan mind a cím
iratot, mind a tartalmat illetőleg kissé eltér egymástól, a mennyiben 
a budapesti kéziratban 119 versszak hiányzik, mely az eredeti 
fóthiban megvan, míg ellenkezőleg egy a budapesti kéziratban meg
lévő versszak a fóthi műben hiányzik. A kézirat fölfedezésénél még 
nehezebb feladat várt ezután a derék kutatóra ; a névtelen munka 
szerzőjére találni, a mi mindeddig búvárkodásai dacára nem egészen 
sikerült, minthogy az egyik kézirat címének egy sora, mely való
színűleg a szerző nevét tartalmazta, kivakartatott. így tehát csak 
hozzávetőleg lehetett megállapítani, hogy szerzője kegyesrendű szer
zetes ; a munkában nyilvánuló széleskörű ismeretek után Ítélve, több 
mint valószínű az akkortájban tudományáról már híres Tapolcsányi 
Gergely, theologiai tanár Nyitrán, ki már a gróf koporsóba tétele 
alkalmával mondott, nagy lelkesedést keltett emlékbeszéd által ki-
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tüntette volt magát. De bárki is legyen e régi műemlék rég porla- 
(lozó szerzője, elvitázhatlan tény annak fontossága mind a történe
lemre mind az irodalomra nézve. Á múlt században még csakis 
nagy emberek halálakor énekeltetett el ilyen a halott érdemeit fel
soroló búcsúztató, mely annál föllengzőbb s hosszadalmasabb szo
kott lenni, minél nagyobb ember volt az, ki fölött elmondatott. 
Gr. Károlyi Sándor pedig, mint emez irodalmi emlék is mutatja, korá
nak egyik legelőkelőbb s legbefolyásosabb férfia volt, harcban és 
békében egyaránt, kinek neve minden ajkon forgott, kit mint had
vezért az ellenfél rettegett, s később mint közvetrőt a király s a 
nemzet közt az egész nemzet áldott, mert hozzájárult a sokat zak
latott országnak rég szükségelt nyugalmát megszerezni.

Hogy később sokan támadtak, kik elitélték őt s e békekötést 
csak a személyes önzés eredményének nevezték, az nem csorbítja érde
meit s azt megítélni nem is feladatunk, de jelen kézrait is tanúskodik 
magas állásáról s a közkedveltségről, melyben részesült mind az udvar
nál. mind a társadalomban. Az udvarhoz való bensőbb viszonyának bizo
nyosságát adják ama, a halott ajkaira adott versszakok, melyekben az 
uralkodótól Mária Theresiától, valamint Ferenc korregenstől alattvalói 
hű ragaszkodást lehelő sorokban búcsúzik : már halála előtt is saját
kezű ig  intéz egy búcsúzó levelet a királynéhoz, ki latin szövegű 
levélben válaszol is, bár válasza későn, Károlyi halála után érkezik. 
Nagy befolyásáról s magas összeköttetéseiről tanúskodik a búcsúz
tatóban előforduló számtalan előkelő név, melyek az ország legelső 
családjait mutatják be a Károlyi-ház rokonai s barátaiként. Ezen 
nevek valamint a Károlyiékhoz való viszony pontos és lelkiismere
tes följegyzése e könyvet egyszer becses kútforrássá fogja tenni 
arra nézve, ki belőle a magyar nemesi családok részletes vagy tel
jes genealógiájához adatokat fog meríteni. Ezen terjedelmes össze
köttetések okozták is ama körülményt, hogy a híres kuruc generá
lis, ki már l74ö ősz idején halt meg Erdőd várában, csak 9 hónap
pal később vitethetett örök nyugalomra a kaplonyi családi sírboltba, 
mert a téli és őszi rósz időjárás által elromlott útak s akadályozott 
közlekedés gátolták volna a rokonságot tömeges megjelenésében. De 
nem csupán a történelemnek, hanem az irodalomnak is nagy szol
gálatot tett Eble úr, melynek kevéssé ismert múltjához igen érde
kes adatot nyújtott, mi annál örvendetesebb, mert ama korból, 
midőn a hosszas belvillongások s háborúskodások által elpusztított 
országnak szárnyaszegett költészete amúgy is igen meddő volt, a 
kevés műnek is csak egy paránya maradt meg, úgy hogy csak el
vétve akadunk olyan munkára, mely ama korszak irodalmi jellegét, 
szokásait, gondolkodásmódját, viszonyait tükrözi, a nyelv ama kor- 
beli állapotát, a verselés fejlettségét, az eszmekor haladottságát mu
tatja. Meglepő mindenekelőtt az a zamatos magyar nyelvezet, mely 
a többi ilyenféle búcsúztatót jóval meghaladja, s bár a szó- és vers-
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fűzés classicitása egy ismert író, az előző kor egyik legkitűnőbb 
költője, Gyöngyösinek befolyására vall, meglátszik a verselés csi- 
szoltságán, bogy írója maga is ügyesen tudott bánni a nyelvvel, 
kerülte az akkor dívó szószaporítást, a fület sértő nehézkes részlete
ket, hanem annál inkább gyönyörködtette hallgatóit sűrűn alkalma 
zott hasonlatokkal, allegóriákkal, melyek vagy a történelemből vagy 
az őt környező természetből vétettek; elmélkedésekkel élet. haléi, 
sors, halhatatlanság fölött s még a búcsúztatóban okvetlen meg- 
kivánt nevek száraz felsorolását is azzal iparkodott élvezhetővé 
tenni, hogy mindegyikhez egy-egy gyöngéd lyrai ömlengést, egy-egy 
szép gondolatot kötött, mely éneklőt s hallgatót egyaránt megkap. 
Ép oly bámulatos ügyességet mutatott szerző a tősgyökeres magyar 
versforma, az egyrímű 4 soros alexandrin kezelésében, melynek kel
lemes hangzású gördülése kedves ellentétet képez sok, ilyen vers
formában írt döcögő, fülsértő régiséghez, valamint az alliteratió 
discret alkalmazásával emelte a költemény értékét. A rím sem szo
rítkozik csupá'i az ige vagy főnévragok sokszoros ismétlésére, hanem 
lehetőleg tiszta és csengő, különösen a propositióban és az epilog- 
ban, mely két rész tartalomra nézve is a legértékesebb s legsike
rültebb az egész műben s egyes részletei, különösen az, melyben 
egyetlen fiától és unokáitól búcsúzik, a legmeghatóbb egyszerűség 
mellett lyrai szépségekben bővelkednek.

Az újonnan felfedezett mű becsű kézirat irodalmi értékét fény- 
oldalainak szeretetteljes kiemelése mellett, helyes kritikai megfigye
léssel s ép oly kitűnő szakképzettséggel, mint érdekességgel fejte
geti dr. Váczy János egy önálló kitűnő tanulmányban, igazolva egyes- 
tapintattal megválasztott idézetek által minden egyes állítását. 
E figyelmet keltő tanulmányban, valamint Éble Gábor kutatásainak 
eredményéről szóló cikkében, melyek mindketten a kézirat elősza
vát képezik, a becses mű nem kevésbbé becses bevezetést nyert. 
A béltartalom mellett a megjelent munka külső kiállítása is első 
percre kedvesen fog hatni az olvasóra, mind az első lapon díszlő 
hű arckép által, mely a Károlyi-sírboltban lévő eredeti arckép sike
rült másolata; mind pedig a Morelli által metszett vignettával, mely 
az ősi Erdőd-várának romjain Károlyi Sándor által építtetett vár
kastély képét nyújtja, melynek kápolnájában Petőfi Sándor esküdött 
örök hűséget Szendrey Júliának. Azonkívül még egy fekete alapon 
fehér betűkkel metszett művészi címlap ékesíti a kiadást, melynek 
stylszerű kivitele Matolony művészi ízlésére vall, az utolsó lap pedig 
a fóthi sírbolt remek szobrát nyújtja, melynek eredetijét Tenerani 
hírneves olasz szobrász készítette, rajta e felirat: «Tuba mirum 
spargens sonum. Per Sepulchra regionum, Coget omnes ante thronum».

V ali B éla.
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L ip th a y  K á r o ly , országgyűlési képviselő. Nekr. P. Napló 123.
M á r to n ffy  K á r o ly , a nemseti színház nyugdíjazott tagja, 1848—49-iki honvéd. 

Nekr. Főv. Lapok 117.
O rbán  J á n o s , földbirtokos és városi főkapitány. Csíkszeredán országgyűlési 

képviselő, 1848—49, honvéd-főhadnagy. Nekr. Vasára. Újság 13. 
P a v lo rs zk y  A n ta l , kir. táblai irattári tisztviselő, 1848-iki honvéd-főhadnagy. 

Nekr. Vasára. Újság 16.
R o z s n y a i  M á ty á s . Az első magyar ideiglenes hadi-iskola 1848-ban. Aradi Köz

löny 108.
S v a ic z e r  L á s z ló . kir. tanácsos, 1848—49. huszár-kapitány. Nekr. Vasárnapi 

Újság 14.
S zaálc  L u iz a  (M ). Kossuth iparvédegylete. Győri Hírlap 21. és köv. sz.
S z a v a  T am ás. Klimkovics Ferenc. (Ötven éves jubileuma alkalmából. Pesti 

Napló 113.
S z a p á r y  G y u la  g ró f , földmivelésügyi miniszter. Vasárnapi Újság 15. sz. arc

képpel.
S z i lá g y i  D e z s ő , igazságügyi minister. Vasárnapi Újság 15. sz. arck.
T a h y  E le k  tab vári, váci kir. járásbirósági telekkönyvvezető 1848—49. hon

véd. Nekr. Főv. L. 111.
V ajda  S á m u e l, csernátoni, nyug. kir. aljárásbiró, 1848-as honvéd-tiszt. Nekr. 

Vasárnapi Újság 17.
Vigh K á r o ly , 1848—49-iki honvéd-ezredes (szül. 1777-ben). Nekr. Pesti

Napló 128. sz.
W ekerle  S á n d o r , pénzügyminister. Vasára. Újság 15. sz. arck.
Z a th u r e c zk y  K á r o ly , alsó-zatui csai. Z. Á Gyulafehérvár 13. 14.

Id. Szinnyei J ózsef.
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Magyarország független ség i harca 1848—49-ben. Irta G elich Rikhárd 
tábornok. L, II. kötet, szinnyomatokkal. Ára egy-egynek fűzve 3 fit 60 kr., fél - 
bőrkötésben 5 Irt.

E művet a sajtó osztatlan tetszéssel fogadta. A «Vasárnapi Újság)» pl: követ
kezőleg nyilatkozott az első kötetről: «Gelich, maga is részese a hadi esemé
nyeknek, a szabadságharc történetét arról az oldaláról tette tanulmánya tárgyává, 
melyről eddig legkevésbbé vizsgálták: az ország fegyveres ellenállása szervezé
sének történetét Írja meg, s katonai szempontokból kíséri az eseményeket. 
Most, mikor még a nagy műnek aránylag csak kisebb része, az első kötet jelent

(heg, nem lehet Ítélni az egészről, de látni lehet a munka nagy arányait, az 
idatok gazdagságát, és azok kritikai feldolgozását. E viharos idők eseményeit 
íagy tárgyilagossággal adja elő. Sok hivatalos okirat, levelezés, kormány-rendelet 
egész bőségben áll a szerző rendelkezésére, úgy hogy a szabadságharc hivatalos 
okirataira, proclamációira nézve eddigelé nincs Gelich művét megközelítő munka. 
Az előadás világos és tömött. A kiválóbb szereplőket rövid jellemrajzokban 
mutatja be Gelich az események előadása közben. Nagybecsű, hogy a magyar 
hadsereg összes fegyvernemét, a honvédség fokonkinti fejlődésének legcsekélyebb 
részletig terjedő kimutatását is oly gonddal összeállította. E tekintetben kútfői 
munka Gelich könyve. Az is helyes, hogy a honvédségnél a legapróbb osztályok 
parancsnokainak nevét szintén följegyzé. Bizonyára meg is találja e munka, 
mely a szabadságharc irodalmának egy nagy hézagát tölti be, a kelló érdeklődést.» 

Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848—49-re. Irta J akab 
Elek. Ára fűzve 4 frt. félbőrkötésben 5 frt 40 kr.

író államszolgálatát s hírlapírói szép állását elhagyva gr. Batthyány fölhívá
sára, mint Kossuth-lmszár hözharcos 9 hónapon át szolgált, a Piski mellett 
vívott két napi harc után 1849, február 12-én lett hadnagy a sorban, ágyú
fedezeten szolgálta végig a nagy nemzeti harcot, Bemtől érdemjele, a nemzeti 
kormánytól dicsérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyekben részt 
vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, bajtársaitól hallott, vagy hiteles ada
tokból olvasott. Bem irodájából,Kurz írásai közül,Vetter altábornagytól, gr. Mikó 
és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, b. Vay, Csányi, gr. Batthyány és 
Szemere. több kormánybiztos hagyatékából oly iratokat bir, a miket soha senki 
sem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt képes amaz évek politikai és 
harci eseményeinek oly titkos okait fedezni fel, menetét, válságos fordulatait 
s a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állítani elé, ama dicső korszaknak oly hű 
és a közvetlenség jellegét magán viselő képét adni, a mi másoknak egyáltalában 
nem állott módjában. E műben sok oly részlet van, mely egészen új s a sze
replők maguk megvallották, hogy nem tudták. S mert hiteles, beesők annál 
nagyobb. Áz előadási modor könnyű, természetes, világos, irálya tiszta, magyaros, 
vonzó, a műven átvonuló szellem szabad, hazafias, mégis kímélő és méltóságos 
az ítéletek igazságosak és indokolva vannak. A könyvet 9 jeles hadvezér és 
államférfi arcképe d íszíti: Bem, Klapka, Gál Sándor, gr. Bethlen Gergely, 
gr. Mikó, Vetter Antal, Gábor Áron, Csányi Ferenc.

V ázlatok a m agyar em igratió  é le téb ő l. Hiteles forrásokra támaszkodva irta 
Á l-dó r  Imre. lu  képpel 1 frt 20 kr.

Tartalom : Orsóvá, Turn-Severin, Kalafat, Viddin. A bujdosók menetrendé 
Sumlai napok. Mily élet folyt Kihutahiában. Az internálás vége. A tengerein 
angol előkészületek Kossuth fogadására. Körút Angolországban. Az angol sajtó 
és a közvélemény. Az amerikai sajtó. Kossuth emlékirata. Utazás Amerikába, 
fogadtatás, körút. Lola Montez. Lengyelek bizottsága. Osátrák bizottság. A new- 
yorki> sajtó banquetteje. Kossuth toasztja. Menekiilteink és a művelt külföld. 
London, Páris, Hamburg, Brüssel, Genf, Amerika. Halottak és sírkövek minden- 
telé. — Ezen vázlatos tartalomjegyzékből is kitűnik e mű érdekessége ; tör
té neti értékét azonban még növeli az is, bőgj' számos, eddig magyarban még 
nem közlött adatokat és iratokat tartalmaz.

A  hadművészet történelm e. Bernek munkája után irta Halász Károly. 80 kr 
A  m agyarok öse le i hajdankori n evei és lakhelyei. Eredeti kútfők után 

irta Lukácsy Kristóf. Ára 4 frt.
Páriából. Irta A sbó th  J ános. Második kiadás. (Tartalom: Napoleon napja. 

A crinolin. Mile Thérése. Jardin Mabille. A Louvre gyűjteményei. Rouge et 
Noir. Fűzve 80 kr.

(Lásd folytatását a boríték 4. old.
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A Helyszinrajz és Földképkészítés történelme, elmélete és jelen állása.
Utazási eredmény. Irta felsőszopori Tóth Ágoston Rafael. 2. kiadás. 2 frt

Ezen jeles mű, melyhez hasonlót az összes külföldi irodalmak nem képesek 
fölmutatni, eredménye egy utazásnak, melyet a tudós szerző a közlekedésügyi 
mmister úr megbízásából Közép-Európában tett, és a melynek fölötte érdekes 
eredményeit itt nyújtja az olvasónak, ki sokkal többet találand benne, mint a 
mennyit cime igér.

Az egyetem es m üvelödéetörténelem  vázlata Irta G yörgy A l a d á r . Ára 
] frt 20 kr.

«S/erzö jelen műve tankönyv akar lenni a középtanodák felsőbb osztályai, a 
szakiskolák s különösen tanitóképezdék számára. Mint ilyen természetesen csak 
dióhéjba szorított vázlatát adja a művelődéstörténetnek ; de ez a vázlat oly 
kitűnő, hogy bátran alapjául szolgálhat egy nagyobb terjedelmű, tisztán tudo
mányos és nem csupán gyakorlati szempontból netalán készülendő munkának.» 
(Prot. egyházi és iskolai lap.)

A demokrácia M agyarországon. Irta Beksics Gusztáv. Ára 60 kr.
«Ily cím alatt jelent meg a 73 oldalra terjedő tanulmány, mely egy nagyobb 

történeti és politikai műnek vázlata és nyolc fejezetben taglalja a magyar 
polgári osztály keletkezését és fejlődését a legrégibb időktől a jelenig. Jellemzi 
és magyarázza a magyar közszellem irányzatait történelmünk folyamán és szel
lemesein mutatja ki s magyarázza azon tünetet, hogy a demokrácia nálunk 
mm a polgári, hanem a nemesi osztályból fejlődött, miért más jelleme van, mint 
a nyugati államok demokráciájának.» (Alföld.)

Szarvas város történelm e és je len  viszonyainak leírása. Z silinszk y  Mih ály  
által. Ára 1 frt 20 kr.

Monographiákban fölötte szegény irodalmunkban nem lehet eléggé elismerni 
és pártolni egyes önfeláldozó tudósaink ily irányú törekvését. A legmelegebben 
ajánljuk tehát a derék, és az irodalomban előnyösen ismert szerző e művét 
minden, a hazai történelem iránt érdeklődő figyelmébe.

Állam ism erettan. Irta dr. P isztóry  Mór. 2. kiadás. 1 frt.
«Az egész dolgozat szerző szorgalmáról és nagy olvasottságáról tanúskodik 

Pisztóry úr művének leginkább azért örülhetünk, mert az általa tervezett műve • 
hasontartalmu munkát magyar nyelven még nem bírunk. — A hazai közönség 
örömmel fogadhatja az ily szorgalommal és forrás tanulmánynyal írt munkát.» 
(Jogtud. közlöny.) — «Terjedelmesebb államtudományi munka ez. mely a tudo
mány újabb mozzanatait és a legújabb államtudományi termékekre figyelemmel 
van és az államtudományi ismeretekkel foglalkozó kezdőnek igen hasznos tájé
kozásul szolt:ál!» (Pesti Napló.)

A Bakony. Természetraizi és régészeti vázlat. Irta Römer Flóris. 2. kiadás.
1 frt 50 kr.

Árpás és a m órichídai szt. Jakabról címzett prépostság története. Irta 
Römer Flóris. Fűzve 1 frt.

A fóntebbi három munkára figyelmeztetjük a régészettel és történelemmel 
foglalkozókat. Legjobb ajánlat azokra nézve az, hogy Rómer neve rajtuk áll 
azon férfiú neve, kinek lángbuzgalmának és kitartó vasszorgalmának köszönheti, 
hogy hazánkban a régészet országszerte kezd míveltetni. Azok részére pedig, 
kik e fontos tudományba csak némileg is behatolni kívánnak. Rómer művei 
(ideértve «Archaeologiai értesítö»-jét) nélkülözhetlen segédkönyvek.

A szabolcsm egyei mnzeum. Rövid utasítással vidéki múzeumok berendezésére 
Hampel J ózsef által. Ára 40 kr.

E füzet megérdemli, hogy minden a régészettel foglalkó megszerezze. «Az 
érdekes röpiratban található rajzai a nevezetesb tárgyaknak azzal a becscsel 
is bírnak, hogy ha egyik-másik olvasónknak ilyes leletek volnának birtokában, 
a nélkül, hogy felőlük közelebbi ismerettel bírna, ezek nyomán meghatározhatja 
azokat.» (Marmaros.)

A rchaeologiai értesítő. A m. tud. akadémia archaeologiai bizottságának köz
lönye Szerkeszti R ómer F ló ris stb. I—IX. kötet számos ábrával. Egy-egy 
kötet 3 forint.

tiudapest, Pallas részvénytársaság nyomdája.
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E L Ő F I Z E T É S I  F E L H Í V Á S

„HAZÁNK“
NEGYEDIK ÉVFOLYAMÁRA.

Magyarország újabbkori történelmének kedvelői és művelői 
régóta érezték oly szakközlöny hiányát, mely hazánk történetének 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg csendes, benn nagy 
események magvát érlelő időktől, a múlt és jelen század alkotmá
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis alkotmányunk helyre- 
állításáig terjedő korszak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kívánta a Hazánk kiadója pótolni, s a. hazai tör
ténetírásnak vélt szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozott, hogy 
a «Magyar Történelmi Társulat» működésének fonalát, mely 
programmszerüleg 1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Ehhez képest a Hazánk kettős eélt tűzött ki magának : 
egyfelől azt, hogy a magyar hadi, politikai és polgári élet újabb 
kori történeti adatait az elkallódástól megóvja; másfelől, hogy a 
tudományos intézeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet feldol
gozására, s a jelen század nagy eseményeiben és alkotásaiban részt
vevők egyéni tudása és tapasztalatai megörökítésére alkalmul és 
közvetítő közegül szolgáljon.

Igyekeztünk lehetőleg csak oly közleményeknek helyet adni, me
lyek íróit a tárgy megválasztásában a történelmi kritika s a tudo
mány magasabb érdeke, a tények és események megítélésében 
önmérséklet és igazságérzet, az előadásbán pedig higgadt komoly
ság vezérlé.

Közleményeink érdekes és tárgyilagos voltát füzetről-füzetre 
elismerte a sajtó és folyóiratunkat egyhangúlag hézagpótló, sőt 
fontos vállalatnak nevezte.

Ebből buzdítást merítünk arra nézve, hogy a Hazánk-at 
az eddigi irányban folytassuk s arra törekedjünk, hogy a z t úgy 
önálló cikkeire, mint kisebb terjedelmű adalékaira nézve minél 
tanulságosabbá és érdekesebbé tegyük.

A Hazánk 1889-ben is ötíves havi füzetekben jelenik meg 
(julius és augusztus kivételével), időnként arckép vagy egyéb 
történeti becsű rajz mellékletével.

Előfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 frt.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos könyvkereskedéséhez 

(Budapest, Váci-utca 1.) intézendők.

Abafi Lajos
szerkesztő.
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Vk ö n y v t a h a  J

AZ 1848/49-iki TÉLI ÉSÁPEILIHADJÁRAT BÍRÁLATA*

Midőn Windischgrätz herceg tábornagynak a téli hadjáratra 
számított hadműveleti tervét kifejtettük, fentartottuk magunknak, 
hogy végrehajtásának, mi az áprilisi hadjárattal nyert befejezést, 
ecsetelése után mondunk róla bírálatot.

A terv, mely e hadjárat megnyitására készült, köztudomású
lag arra volt számítva, hogy egy többoldalú összpontosított támadás 
által gyorsan leveressék a forradalom vagyis inkább Magyarország. 
És ebben rejlett fő hibája.

Miként alkalmazhatták Magyarországgal szemben az összpon
tosított támadást, az csak ama feltevésben leli magyarázatát, hogy 
könnyen elbánhatnak az országgal, mely nincs előkészülve a csá
szári hadsereggel viselendő hadjáratra. E feltevés mellett azonban 
nem méltányolták kellően mindama tényezőket, melyeket ily had
műveleti tervek készítésénél szükségképen komolyan figyelembe 
kell venni; minők az ország területi nagysága, határai, a helyrajzi 
és éghajlati viszonyok, a közlekedési útak, az ország segédforrásai, 
lakosainak száma és jelleme és végül politikai alkotmánya. Áll ez 
különösen a forradalomról, mint a melynek jellegéből tisztán fel
ismerhető a leküzdendő ellenállás foka.

Ama terv készítői azonban, úgylátszik, hogy túlnyomóan csak 
-az akkortájban felállított s az országban lévő császári csapatokkal 
és az ellenséges nemzetiségekkel sokszorosan elfoglalt magyar had
erőkkel törődtek, mi tekintettel egy nagyszámú és vitéz hadsereg 
küszöbön álló főtámadására, még mindig megbocsáthatónak tűnhet 
fel. Magyarország ellenállási erejét azonban nem akkori harcosainak 
számához, hanem ez ellenállási erő lehető kifejtéséhez képest kel
lett volna megítélni. És e mellett különösen tekintbe lettek volna 
veendők az országnak, mint a harc színhelyének, előnyei és kiter
jedése.

Magyarország területe 6175Q mértföld, e szerint több 1000Q 
mértfölddel nagyobb mint Poroszország és Nagybritannia s nagyságra

* Mutatványul szerzőnek «Magyarország függetlenségi harca 1848—49-ben című 3 köte
tes nagy müvéből, melyről más helyt bővebben szólunk.

Hazánk XI. kötet. 11
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nem sokkal áll Franciaország mögött. Olasz- és Spanyolországot 
kivéve, kevés országterület van, melynek oly természetes határai 
volnának mint Magyarországnak, mely hegyek által körülzárt föld. 
Ha földrajzi elzártsága hátrány volt is a külföldi forgalomra nézve, 
mégis fokozta az ország ellenállási képességét egy védelmi háborúban.

De egy tekintet az ország belsejére feltünteti annak mint harc
térnek kiváló előnyeit. Míg a hegyek, melyek körülveszik, nagy 
mérvben elősegítik az apró háború viselését, gazdag folyóhálózata 
számtalan előnyös védelmi vonalat nyújt s a Duna és Tisza men
tén nyúlnak el ama kiterjedt rónák, melyek régidők óta ama csata
tereket szolgáltatták, hol Magyarország sorsa eldőlt. A Tisza, mely 
a magyar alföldet ketté metszi, mintegy két nagy védelmi területre 
osztja Magyarországot, mely tág tért nyújt a védelmezőnek, hogy 
majd a hegységbe, majd a síkságra vigye át a háborút, guerilla- 
háborút alkalmazzon a nagy tömegekkel vívandó csaták mellett, a 
védelem súlypontját a körülményekhez képest majd a Dunához, 
majd a Tiszához helyezze át, a hadműveleti vonalakat változtassa^ 
az ellenséget ügyes hadmozdulatok által feltartóztassa s a döntő 
ütközet elől kitérjen, hogy kedvező pillanatban maga kezdemé
nyezze azt.

A Duna felső völgye fölött uralkodó komáromi várnak és. 
Péterváradnak, e fontos harcászati támpontnak az alsó Dunánál, 
valamint Eszék várának, mint a drávavölgyi hadműveletek sark
pontjának bírása nagyban fokozta az ország védképességét, míg a 
részben egész a járatlanságig növekvő nagy területi nehézségek, 
melyeket az ellenséges hadseregnek a felső és közép Tisza elleni 
hadműveleteinél, különösen tavaszszal le kellett küzdenie, annál 
nagyobb biztosságot szereztek a magyarok hadműveleti alapjának.

De az országos közlekedési utak is általában megnehezítették 
a csapatok mozdulatait, minthogy az úgynevezett ország-vagy hadi 
útak kivételével jobbára nagyon elhanyagolt állapotban voltak. A 
töltött és kavicsolt útak összes hossza alig volt 1848-ban több 
6000□ mértföldnél nagyobb országban mint 400 mértföld; s ez a 
baj főleg télen és tavaszszal volt érezhető. A vasúti forgalom a 
pest-váci és pest-szolnoki vonalrészekre szorítkozott. A hiányos köz
lekedés hátrányait a saját csapatok is érezték ugyan, de mint a 
helyi viszonyokkal ismerősek, hamarább megtalálták ki és be az 
útat, mint az ellenséges hadak, melyeket a hol lehető volt, még 
útjokba gördített akadályok is gátoltak mozdulataikban.

A honvédelemre nézve nagyon érezhető volt Arad és Temes
vár, valamint Erdélynek, mint fontos hátvédnek és harmadik védelmi 
területnek elvesztése a téli hadjárat kezdetén, valamint Fiume elvesz
tése is, mi által minden egyenes összeköttetés el volt vágva a kül
földdel, mely körülmény főleg a fegyverek beszerzésében lépett fel 
gátlólag.
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De intensiv erőt kölcsönzött a honvédelemnek a magyar nem
zet háborújának eredeti jellege, mely kezdetben semmiben sem 
hasonlított az európai demokratikus forradalomhoz s épen ezért «őzt 
eredményezte, hogy a lakosság minden rétege résit vett benne. 
Továbbá az ország gazdag segélyforrásánál és az akkor uralkodott 
jólétnél fogva nemcsak abban a helyzetben volt, hogy felvegye, 
hanem hogy hosszan folytassa is a harcot, mihelyt időt nyer had
erőinek szaporítására, megszilárdítására s összeszedésére, melyek kez
detben rendes és nem rendes csapatokban mintegy 107 000 emberre 
mehettek. Ezekhez tartoztak a növekvő veszélylyel egész hevenyé
ben újon alakított csapatok, melyek általában a rögtönzés jellegét 
viselték magukon, de mindamellett képesek voltak feltartóztatni, 
foglalkoztatni az osztrák hadoszlopokat s oldalvást és hátban fenye- 
gefni őket.

A hadműveleti terv szerint a már Magyarországon és Erdély
ben működő császári csapatoktól várt összevágó fellépés további 
előre nem látható eseményektől függött. A Magyarország ellenállási 
képességére és hadászati viszonyaira vonatkozó fentebb említett 
momentumok összeségéből világosan kitűnik, hogy az összpontosított 
támadás az ország körkerületéről a központ ellen, nem volt sikerre 
való kilátással eszközölhető. Ily támadás csak egy kis, és nem 
Magyarország terjedelméhez hasonló ország ellen foganatosítható. 
Itt sokkal célravezetőbb lett volna mindazokat a Imdoszlopokat és 
csapatokat, melyek északon, az akkor a harc színhelyének legfon
tosabb részére bevonultak, Schlick alatt egy sereggé egyesíteni, 
mely Windischgrätzet megelőzve jobban közreműködhetett volna 
ennek a Dunavölgyben előnyomuló hadseregével.

Az eredeti terv végrehajtása mindenekelőtt megkívánja, hogy 
az egymástól nagy távolságokra elkülönített mozgó hadoszlopok és 
hadtestek egyidejűleg és egységesen lépjenek fel s midőn egyre szű
kebbé lesz a kör, melyet az ellenség körül vonniok kell, lassankint 
helyre kell állítaniok összeköttetésöket. Ezt azonban általában nem 
tették meg az egységes működésre utalt császári mozgó hadoszlopok 
és hadtestek. így az ország északnyugoti részébe benyomult had
oszlopok csak részben egyesülhettek egymással, Schlick gr. altábor- 
nagynak Kassánál állott hadtestével pedig épen nem; ez utóbbi 
szintén nem volt képes Vácig lehúzódni, hogy összeköttetésbe lép
jen a császári hadak Buda alá érkező zömével. Ez által szabadon 
maradt a Duna bal partja és Görgey a Buda előtt álló osztrák 
főhadsereg szemeláttára akadálytalanul mehetett át rá és Vácról 
központfutó irányban vonulhatott el, hogy megtegye a téli hadjárat 
kimenetelére döntő diversióját a bányavárosok területére s a Szepes- 
ségen át.

Epúgy elmaradt az osztrák hadtest közreműködése Erdélyben 
is, hol Puchner br. altábornagy csakhamar teljesen el lön foglalva

11*
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Bemmel, valamint a szerbeké is, kiket egész január derekáig sakk
ban tartott a bács bánsági magyar hadtest. Ily módon hajótörést 
szenvedett az úgynevezett magyar rebellis bandák ellen kidolgozott 
nagyon is bonyolult hadműveleti terv a téli hadjárat kezdetén. 
Windischgrätz hg. hadászati számításainak ez a meghiúsulása egyéb
iránt nem volt oly nagyfontosságú. Mert a hadjárat további lefolyása 
és kimenetele egyedül és kizárólag az osztrák főhadseregnek a fő
város megszállása utáni hadműveleteitől függött. Ez mint az összes 
hadműveletek központja, Komárom felé, mely magyar részről sok
kal gyengébben volt megszállva, semhogy a császári főhadseregnek 
a felső dunavölgyben előnyomulását gátolhatná és összeköttetési 
vonalait háta mögött veszélyeztethetné, a legnagyobb hadászati fon
tossággal bírt és Windischgrätz nagy sikert vívott ki annak meg
szállása által. Ezt azonnal kiaknázni s haladéktalanul az elérendő 
legközelebbi hadműveleti tárgyhoz nyomulni, volt a tábornagy fel
adata. Á döntés akkor kezében feküdt s azt az által idézhette elő, 
ha serege egy részével előnyomult a legegyenesebb és legfontosabb 
hadműveleti vonalon, mely Szolnokon át az ellenséges hadműveleti 
alapra vezetett. Mert nem az akkor egymástól elkülönített s az 
átalános helyzetnél fogva összefüggés nélkül működő magyar had
oszlopokon és hadtesteken, hanem Debrecenben, mint az ellenséges 
hadműveleti alap központján feküdt a nemzeti ellenállás súlypontja.

A gyors előnyomulásra a közép Tiszához és azon át, egyene
sen kedvező volt Görgeynek Vacról tett központfutó kitérése; mert 
■csak Perczel Mórnak a pest-szolnoki vasútvonal mentében hátráló 
gyönge hadteste állt volna a császári csapatok előtt.

A hadsereg egy részének kissé nagyobb számú lovassággal 
leendő kiküldése által elnyerhették volna a császáriak a magyarok 
új hadműveleti alapját, még mielőtt megtelepülhetett volna a hon
védelmi bizottmány Debrecenben, a nélkül, hogy jelentékenyebb 
ellenállásra találtak volna. Mert Klapka csak ekkor sietett a felső 
Tiszához, hogy hadtestét Schlickkel szemben szervezze, ki Mészáros 
legyőzése után rögtön felismerte, hogy legközelebbi útjának nem 
Vácra, hanem Debrecenbe kell irányulni. Továbbá a csapatok, me
lyek Török-Szt-Miklósnál a tartalékhadtestet képezték, csak ekkor 
gyűjtettek össze; a bács-bánsági hadtest, mely 25,000 főnyi harc
edzett csapatokat foglalt magában, még nem hagyhatta oda az or
szág eme legfontosabb részét; Bem Erdély határszélén állott és Perczel 
Mór ama jogos föltevésben, hogy az osztrák hadsereg zöme által 
üldöztetik, kezdetben Szolnok feladásával már Debrecen felé húzó
dott vissza, mi által ama fornos átkelési pont a közép Tiszán át, mely 
egyébiránt akkor erősen be veit fagyva s így járható volt, nehány 
napig szabadon maradt.

Ha tehát az osztrák csapatok átkelnek a közép Tiszán s Deb
recen felé nyomulnak, birtokába jutnak mindama tekintélyes hadi
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készleteknek — egy részük még csak útban volt Debrecen felé 
— és más egyéb segélyforrásoknak; melyek egyedül tették lehetővé 
a háború folytatását. A nemzeti kormány újon választott székhelye 
feladására kényszeríttetik, a nélkül, hogy biztos és maradandó nyug- 
pontra találna. Szóval az egész hadi apparátust egy csapással meg 
lehetett volna semmisíteni, s a nemzeti ellenállás életerét elmetszeni. 
Ez leendett következménye ama hadműveletnek, mely nem enge
dett halasztást, hanem mint már megjegyeztük, mindjárt a főváros 
megszállása után foganatosítandó lett volna. Ha ez meg nem tör
tént, úgy Windischgrätz herceg, ama bámulatos erély és kitartás 
mellett, melyet Kossuth és az irányadó katonai körök Debrecenben 
a magyar haderők előteremtésében és összpotosításában kifejtettek, 
még csak küszöbén állott egy hadjáratnak, melynek kimenetele 
nagyon kétes volt.

A császári hadvezér azonban nem a magyarok hadműveleti 
alapját, hanem, mint ő mondja, azoknak hadseregét szemelte ki leg
közelebbi hadműveleti tárgyául. De hol volt akkor a magyar had
sereg ? Hadoszlopokba és hadtestekbe szétforgácsolva, melyeknek egy 
működni képes hadsereggé egyesítését niég csak ezután kellett meg
valósítani. Ha egy hadtestet megvertek, azzal még nem volt meg
verve a magyar hadsereg, de ha minden elveszett, mi tápot ad a 
háborúnak, az egymástól elkülönített hadtesteket megverteknek lehe
tett tekinteni. A császári hadak legközelebbi hadműveleti tárgyának 
tehát az ellenséges hadműveleti alapnak kellett volna lenni. A tábor
nagy azonban az ellenséges hadsereget választotta hadműveleti tárgyul, 
mint olyan államok közt folyó háborúknál szokás, melyek határvidé
kekkel vagy hatalmas segélyforrásokkal bírnak s lehetővé tette azok
nak összpontosítását az által, hogy az ország fővárosába érkezvén, 
támadó hadműveleteit beszüntette, hogy mint mondja, megtegye a 
politikai izgatás érdekében legszükségesebb intézkedéseket.

A hadvezér feladata mindenek előtt az ellenséget megverni, 
az igazgatást egyelőre más valakinek engedi át. Közigazgatási fo
gyatkozások csakhamar jóvá tehetők, önként feladott hadászati elő
nyök azonban többnyire jóvátehetetlenül elvesztek. A támadás félbe
hagyása a döntő pillanatban csak a viszonyok nem ismerése s az 
ellenfél megvetése által magyarázható meg. És ez annyira ment, 
hogy a tábornagy hivatalosan kijelentette, miszerint a magyar forra
dalom kialvóban van s vezetői már külföldre menekülnek. Egy rég 
elavult nézet szerint, a főváros birtokában, azt hitte a tábornagy, 
hogy ura az országnak is.

A közép Tiszához és Debrecenbe nyomulni, legutolsó gondo
lata volt a tábornagynak. A «Der Feldzug in Ungarn 1848—49». 
című művében post festum beismeri ugyan, hogy az előnyomulás 
abban az irányban döntést vont volna maga után, annak lehetetlensé
gét azonban azzal indokolja, hogy hiányzott nála az ahoz szükséges
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25—30 zászlóalj. Hiszen ezek megvoltak, miért forgácsolta azokat 
szét mellékcélokra ? De közvetlenül Budapest megszállása után még 
mindig elég erős volt az osztrák főhadsereg, hogy döntőleg lépjen 
fel a Tisza ellen. Elég lett volna, ha az első hadtestet a lovas dan
dárral a támadás haladéktalan folytatására használja fel a pest
szolnoki vasútvonal mentében. Az I. hadtest e helyett nagyon mély 
felállítással a közép Tisza megfigyelésével bízatott meg s csak jan. 
9-én küldötte Ottinger dandárét Perczel Mórnak január 5-én Pestről 
elvonult hadteste után.

Egyedül Görgey hadteste képezte üldözés tárgyát s ezzel el is 
érte célját a haditanács által Pesten január 2-án tervbe vett köz
pontfutó visszavonulás. Olvasóink tudják, miként oldotta meg Görgey 
a reá háramlott épen nem irigylésre méltó szerepet Debrecen és 
mind annak biztosítása érdekében, mi a Tisza mögé vonult és ott 
végbement, hogy ott villámhárítóul szolgáljon.

Kételkedünk benne, hogy Görgey folytatta volna visszavonu
lását, ha Windischgrätz herceg ellenkezőjét tette volna annak, a 
mit cselekedett, t. i. ha Görgeyt egy dandár által szemmel tartja és 
hátban nyuAalaní itatja, Perczelt ellenben egy hadtesttel üldöztek. 
A már felsorolt hadászati momentumokon kívül a megfordított eljá
rás mellett szólott még Görgey váci proclamatiója is. Hogy a had
járat legválságosabb időpontján jónak találta hadtestének szigorúan 
royalistikus álláspontját praecisirozni, egyúttal pedig a honvédelmi 
bizottmánynak is az engedelmességet felmondani, oly kijelentés volt, 
mely akár célszerűségi okokból, akár pedig más indokokból ere
deti, két feltevést engedett meg. És pedig, hogy Görgeytől távol 
állott a szándék, hogy bármely kalandos vállalatba bocsátkozzék 
Bécs avagy Galicia ellen, mint a budai főhadiszálláson tarthatni 
hittek tőle és hogy kételkedett benne, miszerint lehető lesz kormá
nyának a Tisza mögött szilárdul megvetni lábát; mert ő is, mint 
Magyarországon mindenki, azt hitte, hogy az üldözés az osztrák 
főhadsereg részéről abban az irányban elmaradhatlan.

A benyomás, melyet a váci kiáltvány köztudomásra jutása
kor Windischgrätz hercegre gyakorolt, bizonyára nem lehetett más, 
mint az, a mi arra bírta őt, hogy személyének biztosítása mellett 
fegyverletételre szólítsa fel a visszavonuló Görgeyt, mely feltevést 
ez, midőn látta, hogy Debrecenben mégsem állanak oly rosszul a 
dolgok, mint a hogy váci kiáltványa megírásakor előtte lebegett, 
határozottan visszautasított. De másként történik mindez, ha a tábor
nagy helyesen Ítélve a váci kiáltványt, a közép Tiszára helyezi át 
további hadműveleti súlypontját, mi által sokkal hamarabb urává 
leendett az ellenséges összeköttetési vonalaknak és hadműveleti alap
nak. semmint Görgey remek visszavonulását befejezi. De a Tisza 
mögötti területre lépés későbbi időnek Ion fentartva, s az egész téli 
hadjárat alatt úgyszólva zárva maradt a császári csapatokra nézve.
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Ha képes volt valami meggyőzni az osztrák hadvezényletet, 
hogy a nemzeti ellenállás súlypontja a Tisza mögött tornyosul fe l: 
az volt az a kézzelfogható tapasztalat, hogy a budai helytartóság 
mellett a debreceni honvédelmi bizottmány, mely mint a korábbi 
törvényes kormány folyománya, tekintélyes eszközök fölött rendel
kezett, sokkal hatásosabb tevékenységét legott ismét megkezdette — 
mintegy béke közepén rendszeres postaforgalmat létesített, rendele
tekkel árasztá el az egész országot a közigazgatás minden ágára 
kibatóau. a papirpénz-sajtó által új pénzértékeket teremtett, nagy 
katonai telepeit, minők : puska- és fegyvergyár, ágyúöntöde, lőpor
malmok, felszerelési bizottság stb. stb., ismét üzembe hozta, az újon
cozást egész erélylyel újból kezdte, minek bőséges eredményéből 
gyorsan felszaporodott a magyar zászlóaljak, lovas századok és üte
gek száma, melyek aztán új hadtestekké foglaltattak össze. Ki hű 
képet akart nyerni ama rendkívüli tevékenységről, melyet a nem
zeti kormány Debrecenben kifejtett, semmi esetre sem volt szüksége 
titkolózásra, minthogy mindent meg lehetett olvasni a debreceni 
hivatalos lapban. Helylyel-közzel még hadműveleti dolgok is voltak 
ama lapban, és a hadsereg szervezésére vonatkozólag úgy nagyban 
mint kicsinyben szintén minden meg volt tudható belőle.

Ha épen semmit sem tudott az osztrák vezérkar a téli hadjá
rat kezdetén a magyarországi viszonyokról (!! !), 1849 január hó 
derekán már tájékozást szerezhetett azokról. Mily gyors fordulat 
állott be mindenben egyáltalában a Tisza mögött, midőn Windisch- 
grütz hercegnek a pest-szolnoki vasútvonal mentében várt támadá
sának feladása által el lön hárítva a veszély: csattanósan bizonyítja 
Perczel Mór előtörése Szolnokon át időközben tekintélyesen megerő
södött hadtestével és merész előnyomulása egész Ceglédig, mit Pest
ről történt elvonulása után már három hét múlva hajtott végre.

A császári hadsereg zömétől időközben portvázó csapatok kül
dettek ki minden irányban, hogy jelentéktelen magyar nem rendes 
csapatokat szétszórjanak, fontosaknak látszó pontokat megfigyelje- 
nek, ellenséges indulatéi magyar városokot és községeket megszállja
nak — hol voltak akkor osztrák értelemben barátságos magyar 
községek találhatók? — a helytartóságokat támogassák és végül, 
hogy hódolati feliratokat gyűjtsenek. Ebből származott aztán a had
sereg zömének részbeni szétforgácsolása, hogy mindent megszáll
hassanak. megfigyelhessenek és üldözhessenek, de mindaddig semmi 
döntő lépést ne tegyenek, míg egyik vagy másik hadtest egyesülése 
vagy összeműködése a főhadsereggel meg nem történhet. Ez nem 
olyan hadviselés volt, melynél magasabb hadászati szempontból indul
tak ki és mely hadműveleti tekintetben valamely vezéreszmén sar
kalt. A mód, melyen Magyarországot legyőzhetni vélték, minden
esetre alkalmazható lett volna olyan forradalom ellen, mely a nél
kül, hogy kellő alapról és egység nélkül vezettetnék, részleges fel
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kelésekből áll, melyek még csak most keresik központjukat s így 
részlegesen le is verhetők.

Magyarországon azonban senkinek sem lehetett többé csalódás 
ban rigatni magát az iránt, hogy itt rendszeres háború viseléséről 
van szó egy nagy országban. A tényleg fennálló hatalommal mindig 
komolyan kell számolnia egy tábornoknak, akárhogyan nevezze is 
azt — forradalminak avagy törvényesnek.

A tábornok, a ki ezt meg nem fontolja s a háború célját az 
által hiszi elérni, hogy majd ez, majd amaz ellenséges hadtestet ül
dözi, majd ez, majd amaz alparancsokot támogatja, s ez által saját 
seregét megosztja, a helyett, hogy döntő csapást mérne vele a leg
fontosabb hadászati pontra : a tervtelenség tömkelegébe, s nemsokára 
maga is válságos helyzetbe jut. Ebbe jutott volna Windischgrätz 
herceg már három hét múlva az ország fővárosába történt bevonu
lása után, ha Perczel Mórnak Szolnokról a vasútvonal mentében Ceg
lédig tett előnyomulásával a puszta tüntetésnél több állott volna 
szándékában. Hiszen már is azzal a gondolattal foglalkozott a tábor
nagy, hogy Yácra hátrál, hová a nagy sietséggel behívott csapatok 
összpontosítandók lettek volna. Ily szorult helyzetbe juthat egy had
vezér szenvedett csapások után, de ha ilyenbe jut az olyan tábor
nok, ki röviddel előbb győztesen lépett fe l: ez olyan jelenség, mely 
csak egészen hamis előfeltételekből kiindult hadviselésre enged kö
vetkeztetni. Szembeszökőbben valóban nem léphettek volna elő egy 
hadsereg erői elforgácsolásának következményei, mint a tábornagy 
három heti működése után, mely azzal végződött, hogy Perczel Mór 
megerősödve a nyakára jött, és Görgey, az őt üldöző Csorieh-had- 
osztály két dandárénak visszahívása folytán, kissé szabadabban fel
lélegezhetett.

A mint véget ért a Perczel Mór által keltett riadalom, ideje 
lett volna az osztrák főhadseregre nézve, hogy vagy Szolnok felé 
megkezdje a támadást, vagy pedig a gyöngyösi úton előny omoljon^ 
s oly állást foglaljon, hol Schlickhez közelebb állhatott s egyúttal 
abban a helyzetben lehetett volna, hogy oldalban fenyegessen egy 
okvetlenül Szolnokon át törendő magyar hadtestet, melylyel egyéb
iránt a közép Tiszát szemmel tartó bán is szembeszállhatott volna. 
Ebből az állásból aztán hathatósabban támogathatta volna a tábor
nagy Schlicket, mint a hogy a Schultzig-hadosztály tehette, meg
gátolhatta volna Görgey egyesülését Klapkával s előbbit sakkban 
tarthatta volna. A gyöngyösi országút melletti hadászati állásnál 
inkább a védelemnek felelt meg, előnyösebb volt a támadó fellépés. 
Solnok irányában ; mert e műveletnél a bán hadteste is közreműköd
hetett. Dembinski már Debrecen puszta fenyegetése mellett sem 
gondolhatott arra, hogy török-szt-miklósi állását oda hagyja s Klapka 
támogatása végett Tiszafüredre induljon, pedig ez utóbbi a most már 
Schulzig által erősödött Schlick támadásainak volt kitéve.
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Windischgrätz herceg a helyett, hogy az előnyomulás imént 
jelzett két módja közűi valamelyiket alkalmazta volna, egy hadi- 
csel keresztülvitelére szorítkozott, a midőn egy százados által lovas 
századával Poroszló környékén azt a hírt terjesztette, hogy egy 
10,000 főnyi hadtest van előnyomulóban. E hadicsellel csak azt érte 
el a herceg, hogy a debreceni hadügyministeriumot pillanatnyi 
izgalomba hozta s némely elhamarkodott intézkedésekre bírta.

És ekkor másodszor is elszalasztottá a tábornagy az alkalmat, 
hogy általában döntő befolyást gyakoroljon a hadműveletek mene
tére, azokat a neki megfelelő irányba terelje s a magyar hadtestek 
özszpontosulását északon meghiúsítsa. Ezt Schlickre bízta, kinek fel- 
adtává tette, hogy Klapkával és Dembinskivel, kiknek nézete sze
rint a tiszai átkelésnél nagy nehézségekkel kellett megküzdeniök, 
mitsem törődve, egész hadtestével Görgevre ve-̂ se magát s tegye 
tökéletessé vereségét. De nem sokára maga Schlick is szerencsésnek 
mondhatta magát, hogy erélyének és elszántságának sikerült kike
rülni a körülfogatást és febr. 10-én Görgey egyesült Klapkával 
Kassán.

Windischgrätz herceggel, ki addig mintegy Pesthez volt lán
colva, most már egy erős magyar hadsereg állott szemben s így az 
a kényszerítő szükség merült fel előtte, hogy a főhadsereg összes 
rendelkezésére álló csapatait összpontosítsa s egy kidolgozandó had
műveleti terv értelmében támadóan lépjen fel. Erre el is szánta 
magát a tábornagy, midőn látta, hogy Dembinski az eger-gyöngyösi 
országúton készül seregét összpontosítani. Windischgrätz támadási 
eszméje azonban nem sarkalt valamely terven, mely arra lett volna 
számítva, hogy az első csata szerencsés kimenetele esetén vagy a 
Tiszán túl is üldözze a magyar főhadsereget, vagy a mi még he
lyesebb lett volna, elvágja azt a Tiszától és a Dunához szorítsa; 
hanem abból az egyszerű elhatározásból eredt, hogy a gyöngyösi 
úton az ellenség elé nyomúljon, azt megtámadja és megverje. Más 
eredményt első összeütközésétől a magyar hadsereggel, miután ez 
rebellis volt, nem is képzelhetett magának a tábornagy. És a még 
fontolgatóbb Dembinski elkésett felvonulásával a Tárná folyóhoz s 
az abból származott más egyéb káros következményekkel csakugyan 
oda vitte a dolgot, hogy kerecsendi erős állásának odahagyásával 
összekötött elhamarkodott visszavonulása által a kápolnai ütközet 
második napján erősebb és érintetlenül maradt seregével csatát 
vesztett.

Windischgrätz herceg tudatta a világgal, hogy tönkre tette a 
lázadókat s szétszórt csapataikat ülHözi a Tisza mögé. E hadijelen
tés első része boszantó tévedésen alapult, a második nem ment tel
jesedésbe, s a császári hadak első támadó összecsapása a magyarok 
teljes visszavonulásával a Tisza mögé s a tábornagy átcsapásával a 
támadásba ért véget, melyből aztán egész parancsnoksága letevéséig
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nem lépett többé ki. Attól a pillanattól kezdve, midőn elállott a 
herceg a magyar hadsereg tulajdonképeni üldözésétől és az övé a 
jászberényi, kecskeméti és ceglédi állásba vonult, hogy úgy az eger- 
gyöngyösi országutat, mint a tiszai átmeneteket szemmel tartsa és 
a körülmények szerint cselekedjék : hadműveletei teljes függésbe 
jutottak a magyarokéitól. Egy párszor felmerült ugyan még nála a 
támadási eszme, de csakhamar ismét az ellenkezőbe csapott át.

így a kudarcot, melyet a Karger-dandár márc. 5-én Szolnok
nál vallott, Wrbna részbeni közreműködése mellett a bán által akarta 
a tábornagy megboszúltatni. Mivel azonban Damjanich és Klapka 
ismét a Tisza balpartjára keltek át, ettől elállott, hogy seregét újból 
várakozó állásba helyezze. Cibakházáról várta a magyarok főtáma
dását, az ellenség szándékairól és mozdulatairól azonban semmi 
tudomással nem bírt. Hogy ezekről bizonyosságot szerezzen magá
nak, márc. 14-én elhatározta a herceg, hogy egy nagy kémszemlét 
fog tartani s e végből Alpárnái és Cibakházánál átkel a Tiszán. 
Debrecen felé csak az esetben kellett volna előnyomulni, ha biz
tosak leendettek, hogy az irányban a magyar hadseregre buk
kannak.

Az eszme, hogy a leplet, mely a magyar sereg hadműveleteit 
födte, a közép Tiszán át leendő előnyomulással szétlépje, nemcsak 
helyes de időszerű is volt. Abba az időbe esett, midőn a magyar 
hadvezénylet hosszabb tétovázás után az új hadműveleti terv foga
natosításához fogott, melynek értelmében Görgeynek a felső Tiszától 
előtörve az eger-gyöngyösi úton Pest felé tüntetőleg előnyomulni és 
a hadsereg zömének Cibakházán át a vasútvonal elleni támadást 
megkezdenie kellett A szándékolt nagy kémszemle foganatosítása 
által meggátolhatta volna a tábornagy a magyar hadsereg támadó 
hadműveleteit. Ugyanezt akkor is hasonló eredménynyel tehette 
volna, midőn a magyar hadsereg március 18-án és 19-én észrevét
lenül átkelvén Cibakházánál a Tiszán s március 20-án Nagy-Kőrös
nél a császáriak előtt állva a vasútvonal elleni támadás folytatásá
val felhagyott, minden háborít ás nélkül ismét a Tisza balpartjára 
kelt át, hogy fordítva hajtsa végre a hadműveleti tervet, t. i. Cibak
házáról tüntetve s a főtamadást az eger-gyöngyösi útról foganato
sítva. S midőn Görgey ezen merészen és gyorsan előnyomult, a 
Tiszán át szándékolt nagy kémszetnlével is felhagyott a tábornagy 
és most már csak arra gondolt, hogy úgy onnan, mint az eger- 
gyöngyösi út felől biztosítsa magát. A szigorú védelmi magatartás 
folytán, melyet a herceg maga elé szabott, kénytelen volt intéz
kedéseit tökéletesen a magyar főhadsereg hadmozdulataihoz alkal
mazni, mely most már egyesülve egy végleg megállapított terv 
szerint, öntudatos és erélyes vezénylet alatt Pest felé nyomult. Ez 
még inkább növelte a tábornagy eddigi állhatatlauságát határozatai
ban és hadműveleteiben, mi csapatainak folytonos előnyomulására és
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visszahúzódására vezetett. Elég itten kiemelnünk, hogy márc. 20-ától, 
midőn serege zömével Pestet födő állást foglaltatott el, míg a bán 
a közép Tiszát és a vasúti vonalat tartotta szemmel, márc. 28-áig 
négyszer változtatta meg intézkedéseit.

Még egyszer feltette magában, hogy támadásba megy át, de 
csak akkor, midőn Schlick elővédé ápril 1-én Gáspáréval Hatvannál 
összecsapott, ápril 3-án pedig annak hadteste ott megveretett. Ha 
midőn a magyar hadsereg közeledését megtudta, a helyett hogy 
Schlick kémszemléjének eredményét bevárná, azt minden rendelke
zésére álló erővel követi, vereséget készíthetett volna a 7. magyar 
hadtestnek, mely oly elszigetelten állott, miután Görgey a más három 
hadtesttel Arokszálláson és Jászberényen át az osztrák hadsereg 
jobb szárnyának megkerülésére indult. 0  azonban csak akkor adta 
ki parancsait csapatai összpontosítására, midőn tudomást nyert 
Schlicknek meghiúsult erőszakolt kémszemléjéről, a bán egy nappal 
megkésve vonult el Monorról s hátvéde ápr. 4-én Tápió-Bicskénél 
megveretett. E hírre aztán felhagyott a tábornagy a hatvani állás 
ellen ápr. 5-ére tervezett támadásával is.

Az utolsó támadási eszme még ápr. 6-án az isaszeghi csata 
után lebegett Windischgrätz hg szemei előtt, íiol mint vélt győző a 
diadalmas magyar hadsereg üldözéséi’e akart indulni. A mit ápr. 
7-étől kezdve, midőn seregét a pesti állásba vonta vissza, tett, vagyis 
tenni elmulasztott, arra mutat, hogy az elhatározási képesség hiánya, 
mely az egész hadjárat alatt nyilvánult, valóságos tehetetlenséggé 
fajult nála. Mintegy Pesthez bűvölten maradt, teljes tétlenségben 
töltötte az első két napot, melyeket a magyar hadvezénylet a had
testeknek nemcsak az ő csalódásban tartására számított célszerű 
felállítására, hanem ama csapateltolásokra is használt fel, melyekkel 
az osztrák hadseregnek elkerülése Vácon át előkészíttetett. A he
lyett, hogy komoly támadást intézett volna az ellenséges hadállás 
valamely pontjára, erőszakos kémszemlékre szorítkozott a herceg, 
melyek jobbára ágyúzással végződtek, rá hagyta magát szedetni 
magyar részről tüntetések által és nun volt képes meggátolni, mitől 
a magyar hadsereg részéről az egér-gyöngyösi úton megkezdett 
támadó fell'pés óta tartott, t. i. Gorgeynek Komárom felmentésére 
indulását. Görgey ezt a Pest előtt álló császári sereg megkerülése 
által hajtotta végre, miután Damjanich Götz hadosztályát Vácnál 
megrohanta és megverte.

Midőn Gorgeynek Komárom felé nyomulása iránt semmi két
ség nem lehetett többé, Windischgrätz intézkedéseket tett, hogy 
Esztergomból útját vágja a magyar hadseregnek, ennek keresztül
vitele előtt azonban boszút akart állani Aulichon, ki oly ügyesen 
el tudta őt ámítani. A támadás ápril 14-ére már el volt rendelve, 
ekkor jött a visszahívó irat, mely véget vetett Windischgrätz herceg 
hadműveleti tevékenységének Magyarországon. Utódja, Weiden br.,
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csapatainak nagysarlói veresége, s Komáromnak magyar részről 
történt teljes felmentése után nem tehetett mást, mint hogy a Laj- 
thához, azaz ama hadműveleti alaphoz vezesse vissza a császári 
hadsereget, a honnan Windischgrätz hg 1848 december havában a 
győzelem biztos reményében kezdte meg hadjáratát Magyarország 
ellen.

A téli hadjárat fölötti bírálatunk záradékához még némely 
megjegyzéseket kell csatolnunk.

Az osztrák hadsereg kudarcait ama hadjáratban utólagosan a 
csapatok erejének elégtelenségével, a melylyel megindíttatott és 
végrehajtatott, a váratlan ellenállással, a melyre találtak, igyekeztek 
szépítgetni s két munkában még most 37 év után is utalnak ama 
nehézségekre, és állítják, hogy Windischgrätz hg a fenforgó körük 
mények közt nem cselekedhetett máskép, mint a hogyan cseleke
dett. Mi azt hiszszük, hogy eléggé bebizonyítottuk az ellenkezőt, 
és kérdjük még ma is, mit lehetett volna még felhasználni az ország 
ellen, a főhadseregen kívül a horvátok, szerbek, oláhok és szászok 
segítségül vétele mellett ellene intézett több oldaléi támadás után ? 
Ha gyöngének tartja hadseregét a tábornagy, hogy felvehesse a 
harcot Magyarországon, nem leend áthatva a biztos győzelem amaz 
érzetétől, melynek valamennyi kiáltványában kifejezést adott. Az 
ellenállás, melyre Magyarországon kezdetben találni fog, ismeretes 
volt előtte, de npm éigy az ellenállási erő, melyet Magyarország 
kifejteni képes. És ebből származott annak erős htymálása, mi a 
közép Tisza elleni hadműveleteinek beszüntetésére vezetett, midőn 
mint diadalmas hadvezér vonult be az ország fővárosába.

Ha ez által időt nyert is a honvédelmi bizottmány további 
hadikészülődésekre, még sem állítható, hogy a hiányos osztrák had
vezénylet lényegesen megkönnyítette volna a magyarokét. A magyar 
vezérkar és a hadvezérek legkevésbbé sem vonhatták be számítá
saikba az ellenség valószínéi mulasztásait és hibáit, nekik combiná- 
tióiknál az ellenségnek az egyetemes helyzet, az időnkinti hadászati 
viszonyok és a terep által előszabott valószínű mozdulatait kellett 
szem előtt tartaniok. Ezt laikusok és nem szakemberek kedvéért 
említjük, kiknek önként érthetőnek kell a mondottat tekinteniök. 
Míg összpontosítva nem volt a magyar hadsereg, s az egyes had
testek inkább védelemre voltak utalva, alig lehetett az ellenséges 
részen elkövetett hibákat észrevenni, annál kevésbbé kizsákmányolni, 
sőt az ellenség alapjában elhibázott mozdulatának is oly szándékot 
tulajdonítottak némelykor, minővel az egyáltalában nem bírt. Mert 
a magyar csapatoknak minden irányban óvatosaknak kellett len
niük. Es még akkor is, midőn egyesülten állott a magyar hadsereg, 
nagyon gátolta mozdulataiban első hadműveleteinél az a kénysze
rűség, hogy a kormány székhelyét és a hadműveleti alapot fedezze. 
Csak midőn a tömeges harc megindult s mindinkább szemmel lát
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hatóvá váltak az osztrák hadvezénylet hibái, kiálthatott fel Görgey 
némely merész hadműveletnél, hogy Windischgrätz herceggel szem
ben már megengedhet ilyesmit magának az ember.

A mi a hadviselést magyar részről illeti, úgy a császári had
sereg műveleteiről mondott bírálatunk mint megjegyzéseink, melye
ket a honvéd hadsereg külüuköző ténykedéseinél tettünk, elegendő 
támpontot nyújtanak annak megítélésére. Mindamellett el kell még 
cgyetmást mondanunk.

A ki figyelemmel kisérte a honvéd hadsereg hadműveleteinek 
leírását, az bizonyára észrevette, hogy bármily ügyesen s tervszerű- 
lég hajtattak végre a nagy hadműveletek és bármily jó volt is az 
egyes hadtestek vezénylete általában, a míg önállóan léptek fel. s 
nevezetesen Görgey az ő hegyi háborúja által a bányavárosokban 
és a Szepességben magas értelmiséget árul e l : az együttes fellépés
ben csak ritkán volt elérhető a hadosztályok és hadtestek kellően 
összhangzó működése egy közös kötelékben. Különben nem veszett 
volna el a kápolnai csaía és utána egy egész drága hónap, az 
isaszegi csata döntő csatává lett volna és Tápió-Bicskénél s Vácnál, 
ha a haderők arányát tekintetbe veszszük, okvetetlenül be kellett 
volna állani az osztrák részről a válságnak. Hogy ez nem történt, 
annak jobbára kizárólag az egységes vezénylet hiánya volt oka. 
Ne említsék mindig előttünk a szándékosságot, melylyel némelyek 
a vezéreket gyanusítgatják, hogy a hibákat palástolják. — Végül 
megjegyezzük még.

1. hogy a mindkét részrőli had vezénylet megítélésénél nem 
ragadtattuk arra magunkat, hogy a jelenkori harcászat és hadi 
technika álláspontjáról induljunk ki, hanem szigorúan szem előtt 
tartottuk az akkori viszonyokat;

2. hogy a mi bírálatunk jobbára a hadvezérek — osztrákok 
úgy mint magyarok — hadműveleteinek leírására és az azok részé
ről közzétett művekben kifejtett nézetekre is támaszkodik.

G rELLCH  R l k h a r d

EMLÉKIRATOK 1848/49-BŐL.

I.
Mint fogoly Olmiitz várában felszólítattam bajtársaim részéről, 

írnám le élményeimet s emlékeimet mint az 1848 —49-iki szabad
ságharc alatt a 4. honvéd huszárezred ezredese s a VII. hadtest 
tábori törzskar főnöke.

Rászántam magamat.
Eleinte enyhén bántak velünk, és így volt alkalmam 1850 feb

ruár havától 1851 február haváig, mely időt ott töltöttem, az 1849.
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julius közepéig történteket összeállítani és leírni. Adatokkal bőven 
rendelkeztem, mivel 1849 január hótól fogva a törzsben szolgál
tam. az okiratokba belepillantást nyertem és Görgeyvel sokat érint, 
keztem.

Végét külföldön írtam 1866-ban mint menekült, de már ada
tok nélkül, melyeket elvesztettem volt, — csupán jó emlékező 
tehetségemre támaszkodva. De azért igaz minden, a mit írok, és 
minden úgy történt, miként én leírom.

%
*  -X-

A 4. számú huszár-ezred, melynek tulajdonosa Sándor orosz- 
országi nagyherceg volt, s a mely ennélfogva többnyire csak mint 
«Sándor-huszárok» említtetik, Bécsben volt helyőrségen, midőn 
1848-ban ott is kitörtek a zavarok. A radicalis párt minden csalo
gatásainak ellentállt, s a huszárok leghőbb óhajtása volt, a tanuló 
ifjúság calabresi kalapjaival közelebb érintkezésbe juthatni és főleg, 
midőn Ferdinand király Bécset elhagyá, lángra lobbant haragjuk.

Ekkor vették kezdetüket a szerencsétlen versengések a rácok
kal a Bánságban s a Bácskában, és az ezred — a magyar ministe
rium kívánatéra — az osztrák hadügyministeriumtól azt a paran
csot vette, hogy haladéktalanul Magyarországba menjen vissza.

Ez a parancs nem volt ínyére se a tiszteknek, se a legény
ségnek — dacára a magyar emissariusok rábeszéléseinek — s 
vagy Bécsben akartunk maradni, a hol szükségesnek véltünk lenni, 
vagy ha ez nem lehetséges — Olaszországba való küldetésünket 
kértük.

Ezt az egész tisztikar — testületileg tisztelegvén — kérte a 
hadiigyministertől, ki azonban kijelenté, hogy az nem lehet; de 
biztosított, hogy ő felségének visszatértekor minden lehetőt meg fog 
tenni, hogy királyi tekintélyének Magyarországon érvényt szerezzen 
s a szerencsétlen zavaroknak véget vessen.

Ennek folytán ezredünknek három szakasza — az egyik már 
előbb küldetett Grácba, az ottani zajongások miatt — 1848 augusz
tus havában egyenkint hazatért. S a ki a határt átlépte, ettől a 
perctől togva rebellisnek, a ki pedig azt — bármi módon — el
hagyta, loyalisnak tekintetett.

Alig léptük át Magyarország határát, a pozsonyi főparancs
nok, gróf Lamberg altábornagy írásbeli meghagyása folytán, nyom
ban megeskedtettünk a magyar alkotmányra. Isten és emberek előtt 
történt, s ezáltal előbbi eskünk alól feloldattunk, és mégis ránk fog
ták utóbb, hogy eskűszegők voltunk.

Az alezredesi szakasz, melyben magam is szolgáltam, báró 
Schloismigg százados parancsnoksága alatt, a pozsonymegyei tótok 
ellen küldetett, a kik a tulajdonjogra nézve a rendestől eltérő fel
fogást tanúsítottak. A Wallmoden vasas ezred egyik szakaszával
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együttesen a zsongó parasztokat nagyobb garázdálkodásoktól vissza
tartottuk.

Stomfáról báró Schloissnigg Bécsbe ment, kérelmezve, bogy sza
kaszunkat Becsbe rendeljék vissza, kötelezvén magát, bogy az 
ebbeli parancs vétele után, 24 óra alatt Bécsbe vezérli azt. Ajánlata 
el nem fogadtatott.

Szeptember 17-én Móga altábornagytól szakaszunk azt a paran
csot vette, bogy gyorsított menetelekben siessünk a hadsereghez, 
mely a nádor parancsnoksága alatt, 26-án Veszprémbe fog érkezni. 
25-én oda érkezve, arról értesültünk, hogy a hadsereg már Székes- 
fehérvár alatt áll, a honnan parancs érkezett, hogy lehető' gyorsan 
egyesüljünk vele. Podgyászunk s az ahhoz szükséges lovak hátra
hagyásával felkerekedtünk ; de útközben azt a hírt vettük, hogy a 
magyar hadsereg Székesfehérvárt már elhagyá. Este felé a Székes- 
fehérvár közelében álló horvátok előőrsei mellett haladtunk el, a 
kik megpillantásunkra az egész tábort mozgásba hozták. De mi 
Keresztár felé szerencsésen menekültünk s igen fáradságos éjjeli 
menetelés után, reggel felé a pátkai táborhelyre értünk, melyet a 
magyar hadsereg elhagyott volt. Miután étkeztünk s etettünk volna, 
Pákozdnak tartottunk, mely helység mögött az egész hadsereg már 
táborban állt. Nagy örömmel fogadtak, mert már-már elveszettnek 
tartottak bennünket. Szeptember 28-án pihenőt tartottunk és készül
tünk a holnap leendő csatára; mert el volt határozva, hogy — 
mivel a hadsereg a folytonos hátrálás miatt már zúgolódni is kez
dett — ez előnyös állásban elfogadjuk a csatát.

Szükségesnek látom itt megemlíteni, hogy a horvát bán szep
tember elején Magyarországba betört. Ezt az osztrák kormány két
színű viseleté okozta, mely szerint úgy a magyar kormányt, mint 
a horvát bánt egyidőben ellenkezőleg informálta, illetőleg az utób
bit meghagyásokkal is ellátta. A rendes magyar seregek ezáltal 
figyelmessé lőnek helyzetük veszélyes voltára, tanácskoztak és elha
tározták, hogy küldöttséget menesztenek Jellachichhóz, a mely őt 
jogtalan eljárása miatt kérdőre vonja. Kiküldettek tehát : gróf 
Bubna őrnagy a Miklós-huszároktól, Bdrczay százados a Sándor- 
huszároktól, és báró Wiedersberg százados a Wasa-gyalogezredtől. 
Kis-Komáromi táborában felkeresték a bánt, de ez arra a kérdésre, 
vajon van-e felső parancsa arra, a mit cselekszik — nem tudott 
kielégítő választ adni, s ennek következtében kijelentették neki 
követeink, hogy a magyar ezredek ezentúl további előhaladásának 
útját állni fogják, holott, ha parancsokat előmutathatott volna, azok 
vele egyesültek volna. így történt, hogy a magyar ezredek Ausztriára 
nézve elvesztek, s a haza ügyének szolgálatába álltak. Lejátszódott 
még a nádor és bán közti ismeretes jelenet a Balaton taván, mire 
a nádor a parancsnokságot Móqa altábornagyra ruházta s a magyar 
tábort elhagyta.
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Ez azalatt folyton hátrált, míg végre Pákozdnál megállapo
dott, és 24 órai fegyverszünetet elfogadott, — hogy a bán összes 
csapatait magához vonhassa.

Szeptember 28-án este kiadatott a parancsolat, hogy jókor reg
gel készenlétben .együnk és örömmel készültünk, mert már általá
nos volt a vágy, összetűzni a horvátokkal. Korán reggel kivezé
nyelték a csapatokat arra a helyre, melyet a csata alatt elfoglalniok 
kellett.

Hogy a csatatérről némi fogalmat adjak, röviden vázolom a 
vidéket. Pákozd falva magas hegygerinc alatt terül el, a mely a 
falu mögötti völgyön Velence felé nyúl. A völgy mögött szőlővel 
beültetett dombok emelkednek. A faluhoz balra esik a velencei tó 
és mocsár. A magas hegygerinc mögött kisebb völgyek vannak, 
melyek Pátka falu s a nagy tóhoz és az áthatolhatlan mocsarakhoz 
vezetnek. A pákozdi völgy szélessége m. e. félórányi, hossza m. e. 
negyedórányi.

E helyen, előtte a magas hegy gyei, a völgy közepét átszegő 
mély vízároktól minden elŐhaladásbao akadályozva s a hátul emel
kedő dombokon foglalt a fősereg állást. A jobb szárny a derékhad
dal csak fent a hegyen lévő kis csapattal állt összeköttetésben, s 
egész Pátkáig terjedt, a mely helység külön csapat által volt elfog
lalva. A bal szárny, mely a derékhadtól a tó által volt elválasztva, 
csak igen bajosan volt támogatható a tartaléksereg részéről, a mely 
Sukorónál állt. Ha ez vereséget szenved s az ellenség gyorsan elő- 
halad vala, a fő sereg el lett volna vágva Budától.

Sokkal helyesebb lett volna, ha a bal szárny megerősítetett 
s előbbre tolatott volna, s a derékhad Pákozdot s a magaslatokat 
foglalta volna e l; mert így az ellenségnek alkalmat nyújtottunk, 
seregeit a hegyektől — ezek mögött — födötten formálhatni, holott 
ezt máskülönben inkább nyílt téren kell vala tennie. Továbbá a jobb 
szárnynak jobban kellett volna az összeköttetés fentartásáról gon
doskodni, mert a csata tartama alatt nehány osztályt kellett a 
derékhadtól odaküldeni, hogy az összeköttetés helyreállítassék, mivel 
a horvátok épen itt támadtak. A csata el nem veszett volna, ha 
uraink kevésbbé a politikával, mint inkább a vidék megfigyelésé
vel foglalkoztak volna.

Reggeli nyolc órakor a Sándor-huszárok két tisztje érkezett 
Pestről, kik azt a szomorú hírt hozták, hogy Lamberg altáborna
gyot meggyilkolták. E hír annyira leverőleg hatott a rendes sere
gek, kivált a Sándor-huszárok összes tisztjeire, mely ezrednek 
Lamberg másodtulajdonosa volt, hogy kevés ínja volt annak, hogy 
a haza ügyét oda hagyják, de szerencsére akkor érkezett az érte
sítés, bogy Jellachich támad; nehány ágyúlövés is hallatszott, s erre 
megfeledkeztünk mindenről, az általános óhaj csak az volt, hogy 
mielőbb lássuk az ellenséget.
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A horvátok legelőbb is a Mühlbeck ezredes parancsnoksága alatti 
jobb szárnyat támadták meg, de először lűzben álló seregeink — a 
Wasa-gyalogság kivételével csupa önkéntesek — a nemzetőrök 
által keményen fogadtattak. Különösen a borsodi, s a pesti máso
dik nemzetőr-zászlóalj tűntek ki szilárd magatartásuk által. Három
szor verték vissza a horvátok erős rohamát és mindenik után üldöz
ték a futókat, a puska tusával agyba-főbe verve őket.

Midőn e szárny már előnyben volt, s a horvátok visszavonultak, 
önkéntes fegyverszünet következett be. Ivánka Imre őrnagy átnyar
galt a horvátokhoz és beszélgetett azok tiszteivel. Ekkor a magyar 
zászlóaljak, kik parancsnokukat a horvátoknál veszélyben vélték, 
nehány lövést tettek, mire a horvátok Ivánkát elfogták. Zászlóalja
ink előre nyomultak ugyan, de parancsnokukat még mindig a hor
vátok közepeit látván, nem mertek erélyesen támadni, s így idejök 
maradt a horvátoknak, rendben visszavonulni s csapataikat újra 
rendbe hozni. Ezzel a csatározás ez oldalon megszűnt.

A centrumból — miután Pátkánál az ütközet körülbelül fél 
óráig tartott, és Pákozdból és mellőle horvát gyalogság tömegben 
előnyomult volna — a Sándor-huszárok alezredesi osztálya Pákozd 
felé, az úttól balra, előre tolatott, kényszerítendő az ellenséget, hogy 
seregeit e pontra összevonja. De nem értünk el semmit. Csak
hamar ellenséges lovasság mutatkozván, egy szakasz huszárt elő
őrsül küldtünk előre, mely azonban a közbezeső vízárkon csak nagy 
nehezen mehetett át. Közben előbbre jött az ellenség tüzérsége s 
alig 800 lépésnyi távolságban hevesen kezdett bennünket lövöldözni, 
mire kénytelenek voltunk, egy ember és két ló hátrahagyásá
val eredeti állásunkra visszasietni. Ezalatt a Miklós-huszárok 
egy osztályát küldték utánunk, de a tüzelés megkezdésével ennek 
is hátrálnia kellett. Mack ütege az ellenséges üteget elnémítá és 
tágításra kényszerűé, mire alezredesi osztályunk újra előre külde
tett, de — Holtsche tábornok magyarázgatván Moga altábornagynak, 
hogy ez a csapatnak fölösleges feláldozása volna — visszahívatott, 
midőn épen elérte a vízárkot, mely már az ellenség kartácsainak 
lőtávolába esett.

Ez a két előnyomulási rendelet tanusítá, hogy táborkarunk a 
vidéket nem tanulmányozta; mert különben oly nagy akadályon 
át — minőt a vízárok képezett — nem küldték volna lovasságot, 
melynek támadása csak úgy sikerülhet, ha tömegben van; az árkon 
áthaladván azonban, rendetlenségbe kellett volna jönnie s az ellen
séges lovasság határozott támadása által megsemmisülhetett volna.

Ezek után a horvát gyalogság elfoglalta a hegy gerincét s 
annak lejtőit, valamint Pákozd falut. A falu és tó közt lovas 
tömegek mutatkoztak. Az ellenség gyalogságát, mely szőlőkeríté
sektől védve néhányszor hatolt előre, hogy a vízárkot elérhesse, vala
mint a lejtőkön lévő gyalogságot Mack és Jungwirth ütegei — az

12Hazánk. XI. kötet.
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utóbbi előbb osztrák volt — oly sikeresen lődözték, hogy azok 
mindannyiszor veszteséggel hátrálni kényszerültek.

A visszavert első két előhatolás után kivált a horvát nemzetőr
zászlóaljakat alig lehetett már előhaladásra bírni. Magam láttam, 
miként szegültek ellene a támadási parancsnak, és csak miután e 
tömegbe, alighanem a rendes sereg nehány lövést intézett s a 
lovasság is neki rontott, — lehetett újra rendbe szedni s az előre 
nyomulásra rávenni, de alig haladtak és láttak maguk ellen egy
két lövést intézni, futásnak eredtek. Ezzel a csatározás — délutáni 
4 óra felé — ezen az oldalon is abbanhagyatott.

A balszárny, melyet Répássy ezredes parancsnokolt, ez egész 
idő alatt tétlenségben volt. Ha a horvátoknak — kik minden pon
ton visszavonulni kezdettek — nekimegy, a győzelem döntő lett 
volna; de Móga nem volt a tett embere, s az előnyös pillanat el 
volt veszve.

Az ütközetben alig vesztettünk száz halott és sebesültnél 
többet; az ellenség vesztesége legalább háromszor ennyi lehetett, 
két ágyúja is használhatatlanná tétetett és lovakban is sokat veszt
hetett, mivel nehány lövésre maga a Hardegg vasas ezred 14 lovat 
veszített.

Kevés híjával a bánt is meglőtték. Egyik dombról vizsgálta 
állásunkat, mit észre vevén Mack tüzérhadnagy, maga irányzott 
két ágyút, s erre eltűnt a bán, kíséretével együtt: állítólag oldalán 
lévő egyik magasabb tiszt elesett volna.

A nélkül, hogy észrevettük volna, a tartalék gróf Teleki 
parancsnoksága alatt, valamint a hátrább eső dombokon lévő zászló
aljak egyik a másik után visszavonatott, mire estefelé a derékhad 
is hátrálni kezdett, hátvédül hátrahagyván a porosz herceg nevét 
viselő 34. gyalogezi’ed egy zászlóalját, az 1. honvéd zászlóaljat, a 
Sándor-huszárok alezredesi osztályát és a Mack-féle üteg két ágyúját.

A mire a parancsot vettük, koromsötét éj lett s a huszárok 
•és tüzérek nem tudták, hogy mögöttük gyalogság áll, viszont a 
gyalogságnak sem volt tudomása arról, hogy mi előtte vagyunk.

A hátvéd parancsnoka Karger Őrnagy magához idézte a zászló
alj- és osztályparancsnokokat s azokat utasításokkal látta el. Ez 
azonban messze r hátul történt, úgy hogy mi a sötétségben észre 
nem vehettük. Én tehát, mivel osztályparancsnokom elnyargalt, a 
nélkül, hogy engem értesített volna, — az országúton, és attól jobbra 
és balra őrjáratokat küldtem s őrszemeket állíttattam ki ; az ágyú
kat az országúton, osztályomat pedig oldalt jobbra és balra állítot
tam fel.

így voltunk mintegy 10 óráig. Ekkor egyszerre halljuk kiál
tan i: «Jönnek» és mindjárt rá «Tüzet!» A két ágyú eldördült. A 
huszárok lovai megijednek és zavart okoznak. Az országúton lódo- 
hogás volt hallható. Erre a mögöttünk két sorban álló zászlóaljak,
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azt hívén, ellenséges lovasság közeledik, lődözni kezdett bennün
ket, egyre kiáltván: «Árulás!» A hátulról lövöldözött huszárok az 
útfélen lévő árkokon át az országúira ugrattak s igyekeztek, lőtá- 
volból jutni.

A lövöldözés hallatára hozzánk siettek az összes parancsno
kok, és mi a tüzelő zászlóaljnak tartottunk, hogy a lődözést 
szüntessék meg. Szerencsénkre majd mindnyája magasra lőtt; mind- 
uzáltal többet veszítettünk emberben és lóban a félreértés folytán, 
mint egy valóságos ütközetben.

Nagy ügygyel-bajjal tudták végre a rendet ismét helyreállí
tani, s egy óra elmúltával mi is kezdtünk hátrálni Martonvásár felé, 
a hová a hadsereg visszavonult. Itt láttam hátrálni egy hadsereget, 
mely győzött. Ha csak nehány osztály lovasság erélyesen üldözött 
volna, el vagyunk veszve. Az utolsó zászlóalj távozta után egy 
órával hagytuk el a csatatért. s az úton mégis akadtunk nehány 
vezető nélküli zászlóaljra, melyek egy tömeggé vegyülve pihentek 
s a puskákat el-elsütögették, egy részük fedél alatt is volt. Eze
ket az embereket talpra állítani és menetre bírni, s az elmaradókat 
előre tolni: ez volt immár a mi feladatunk. Szakadó esőben értünk 
így Barácskára, a hol a táborban nem leltünk parancsnokot, kény
telenek voltunk tehát a sárba letelepedni s a jövendő napot meg
várni, a mely nekünk azonban nem szerzett nagy örömet, mert a 
nélkül, hogy étkeztünk vagy etettünk volna, előőrsi szolgálatra kel
let mennünk, holott a tartalék, alig pár ezer lépésnyire mögöttünk 
állván, régen megpihent.

Az előőrsi vonalon itt jött át az előtte való napon elfogott 
Ivánka őrnagy, hozván a bánnak négynapi fegyverszünetet kérő 
ajánlatát. O verve érezte magát és fölöttébb csodálkozott, midőn 
reggel se hírünk, se hamvunk nem volt.

Móga elfogadta az ajánlatot és Jellachich meg volt mentve. 
Ha a hadsereget vissza nem vonták, a csatát abbban nem hagyták, 
hanem a balszárnyat előretolták volna, midőn látták, hogy az ellen
ség hátrálni kezd, akkor Jellachichot már 29-én lehetett volna 
tönkre tenni, a mi 30-án csak nehezen, később pedig épen nem tör
ténhetett meg. De —- ismétlem — Moga nem volt a tett embere, 
vezettette magát táborkara s a kormány által. .

Már okt. 1-én beszélték széliében a táborban, hogy Jellachich 
eltűnt táborából. A seregek elégedetlenkedtek. De parancsnokunk
nak esze ágában sem volt őt üldözni; a hadi szokáshoz hű akart 
maradni, holott, ha az Ígéretet az egyik oldalon megszegik, a má
siknak sem kell magát ahhoz tartania. No de hagyták a bánt szép 
nyugalmasan elvonulni, sőt annyira mentek az udvariasságban, hogy 
még ügyelő csapatot sem hagytunk hátra, pedig több mértföldnyi 
távolságban voltunk tőle.

A pákozdi csatában a magyar hadsereg mintegy 20,000 em-
12*



180 EMLÉKIRATOK 1848—49-BOL.

bérből, 2500 lóval és 6 ütegből állott. A Martonvásár és Baracska 
közti táborban 30,000 emberre felszaporodott az egymás után érkező; 
zászlóaljak által, melyek többnyire egészen újonnan alakultak és. 
csak részben voltak puskával ellátva, mig néhány zászlóalj csak 
kaszával volt felfegyverkezve.

A kaszásokról sokan, kik e fegyver értékét nem ismerték, 
fitymálva nyilatkoztak, s az által e seregeket és vezetőiket igen 
lehangolták.

Mert arról ezek a mi jó táblabíráink le nem tudtak szokni, 
hogy — tekintet nélkül arra, ki hallgatja — mindig nagy kört 
gyűjtsenek maguk körül, s annak dörgő hangon a legnagyobb dőre
ségeket ne prédikáljanak; mi által természetesen, már eleinte min
den egymás ellen izgatva Ion, és csak egy Kossuth volt képes 
varázshatalmú szavával az egészet összetartani. Én nem voltam 
Kossuthnak barátja sohasem, de nagy szelleme előtt mindenkinek 
meg kellett hajolnia.

A kaszásokra visszatérve, az 1830/31-ki lengyel foi’radalomra 
kell utalnom, a melyben épen a kaszásokkal voltak az orosz had
seregnek a legvéresebb csatái, a melyek főleg lovasságában sok 
kárt tettek. A lengyel felkelők eleinte, mielőtt rendes seregek hoz-- 
zájok átpártoltak, és kellő fegyverekről gondoskodva lett volna,, 
csupa kaszásokból álltak ; de ott nem is igyekeztek a parasztokat 
lehangolni. Még egy régibb példát is hozhatok fel. Midőn Bukovi
nában, jóval Grácsországhoz való csatoltatása után behozatott a nép
összeírás: az oláhok nem hajoltak az ellenük alkalmazott kényszer
nek, és tömegesen átszöktek Moldvába. Ennek gátat vetendő, 
kiküldtek gyalog és lovas csapatokat, hogy a szökevényeket kerítsék 
be és kisérjék haza • de többnyire a rövidebbet húzták a csupán 
kaszákkal felfegyverkezett oláhok elől. Erről sok érdekest mond
hatna el a savoyai dragonyosok ezred-története, ha abban az ilyes
mit felvették volna.

A népszónokok handabandája igen leverőleg hatott kaszá
sainkra, kivált mivel többnyire oly pontokra helyezték, a hova valók 
nem voltak.

A baracskai táborban okú 1-én olyformán volt elrendezve,, 
hogy minden csapat azon helyen tanyázott, melyet az ellenség 
közeledtével, a csatában elfoglalnia kellett volna. Állásunk az ellen
séggel szemben majdnem megtámadhatlan és csakis igen erős m eg- 
kerülő csapat által a bicskei oldalon, jobb szárnyunkon volt fenye
gethető.

Itt a táborban osztották fel a hadsereget, külön parancsnokok 
alatt álló hadtestekké. De egyúttal megkezdték már itt azt a sze
rencsétlen rendszert, mely szerint a lovasságot apró részekre osz
tották, a mit az egész hadjáratban folytattak is; úgy hogy ritkán 
volt két ezrednél több együtt, minek következtében gyakran el kel
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lett szalasztani a döntő pillanatot, mivel vagy egészen hiányzott a 
lovasság, vagy csekély volt a száma.

Mialatt mi kényelmesen pihentünk, szerencsésen megmenekült 
a bán. Megtudtuk azonban, hogy Both és Philippovics tábornokok 
lU,000 emberrel segítségére jönnek. Okt. 2-án tehát kiküldettek 
Perczel és Görgey a Duna mentén lefelé, kevés rendes csapatokkal, 
de az összes nemzetőrökkel, kik a horvátok rablásai miatt nagyon 
■el voltak keseredve.

Ugyanaz nap vezetett Pech egy hadosztályt Székesfehérvár 
felé, a hol a bán cserben hagyta hátvédét, hogy tévedésbe ejtsen 
bennünket és annál biztosabban menekülhessen.

Végre okt 3-án délelőtti 11 órakor — igen lelkiismeretesen, 
mivel ez órában járt le a fegyverszünet — felkerekedett az első 
hadosztály s utána kisebb időközönkint az egész hadsereg Bicske 
felé, a hová az utolsó csapatok éjfélkor érkeztek. Csak most, korom
sötét éjjel adatott parancs őrszemek kiküldésére. A vidéket nem 
ismerte senki, s így történt, hogy a Wasa s a 34. ezred egymás 
ellen állítottak fel őrszemeket, és mivel akkor még egyik is, másik 
is fehér szíjazatot viselt, azon hiszemben, hogy ellenséggel állunk 
szemben, hajnalban már-már összeütköznek, ha tisztjeik egymást 
meg nem ismerik.

A táborkar sokkal kényelmesebb volt, semhogy a vidék meg
ismerésével fáradozott volna. S ez így volt majdnem az egész had
járatban. Ez urakat úgyszólván csak asztal mellett s ritkán a tűzben 
lehetett látni, — igen kevesek kivételével.

Az ellenségnek a menekülésre kellő időt hagyandók, igen 
kicsiny napi menetekben «siettünk» utána, s a midőn egy napon 
szerfölött megerőltettük magunkat, és 3, mond három mértföldet 
megtettünk, Győrött egész napot pihentünk. Azaz voltakép nem is 
pihentünk, mert mivel mindig későn indultunk és ennélfogva későn 
is érkeztünk, a pihenésre szánt napon az egész hadseregnek új csata
állást kellett foglalnia. Győrött ért utói bennünket a Székesfehér
várnak küldött hadosztály azzal a hírrel, hogy a horvátok hátvédje 
le van fegyverezve.

A közben ezredessé kinevezett Ivánka az előhadat vezényelte s 
elég gyorsan űzte az ellenséget; minthogy ez azonban nagyon sietve 
hátrált, csupán jelentéktelen ütközetre került a sor Mosonnál és 
Hamburgnál az ellenség hátvédével.

A hol a horvátok átvonultak, mindenütt a legnagyobb ember
telenségeket követtek el, sőt még Ausztriában, akárhová érkeztünk, 
mindenütt átkozták a lakosok e gálád hadat, melynek táborhelyére 
azonnal rá lehetett ismerni; mert az el volt lepve tollaktól s a 
rablott házi állatok egyéb maradványaitól, sőt mindennemű házi 
'eszközökkel, még bútorokkal is.

Okt. 8-án elhagytuk Győrt s miután Öttevénynél táborba
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vonultunk volna, az a parancs érkezett, hogy a horvát hadseregnek 
Kőszegnek indult egyik részét vegyük űzőbe. Karger őrnagy veze
tése alatt a Sándor-huszárok két százada s egy század Miklós-huszár, 
valamint a Porosz (34.) gyalogosok egy zászlóalja négy lovas ágyúval,, 
melyekhez még Zichy ÍNlanó és Ottó őrnagyok alatti nehány nemzet
őri zászlóalj volt csatlakozandó. Ez elkülönítmény azonnal útnak 
indult és késő éjjelre érkezett Szt-Miklósra, és hogy valahogy meg 
ne felelhessen feladatának, de nyugalmasan kialhassa magát, a Ráb
cán át Sövényházára küldetett.

A fősereg ugyanaz nap Mosonig haladt, a hol egy napi 
pihenőt tartott, 12-én pedig Párndorfba ért. és — oldalait Köp- 
csénybe s a Fertő melletti Nezsiderbe küldött elkiilönitmények által 
védve — tábort ütvén, ott egyelőre veszteg állott.

Kargér őrnagy csapata 9-én Sz-Jánosig hatolt, Mosonnal egy 
irányban, és minthogy itt megtudtuk, hogy az ellenség már két. 
napi menetelre előre van, s a parancsnok nem tudván mitevő legyen, 
kérdést intézett a főparancsnokhoz, vajon űzze e az ellenséget vagy 
sem ? Erős megrovás érkezett, mivelhogy oly lassan haladt. A mu
lasztást pótlandó, a gyalogságot 10-én Fertő-Szt-Ivánig szállították 
kocsin, a lovasság és tüzérség pedig majdnem mindig ügetve haladt. 
Itt, a Fertő közelében a horvátok táborhelyére bukkantuk, a melyet 
csak reggel hagytak el, — tábori tűzhelyeiken még ott leltük a 
parazsat.

Okt. 11-én reggel követtük a horvátokat, kik átvonulásukkor 
itt is a legembertelenebbül garázdálkodtak. Lövőnél csatlakozott 
hozzánk a soproni nemzetőr huszárok három százada Kovács őrnagy 
vezénylete alatt, a kinek előtte való napon a népfelkelőkkel együtt 
a horvátokkal elég szerencsés ütközete volt, csakhogy gyönge volt 
arra, hogy visszavethette volna, hanem kellett őket elvonulni hagyni. 
Ez az összeütközés — ha Karger gyorsabban követi őket — nagy 
előnynyel lett volna ránk nézve.

Lövőn Kovácstól tudtuk meg, hogy Theodorovics tábornok 
12,000 nemzetőrt vezényel haza, mivel ezek a horvát hadseregnek 
csak terhére voltak. Ellenben mi, a soproni huszárokkal és népfel
kelőkkel együtt m. e. 3000-nyi gyalogsággal, 600 embernyi lovas
sággal és 4 lovas ágyúval rendelkeztünk, — kevés ugyan, de irre- 
guláris futó sereg volt előttünk, a melynek igyekeznie kellett az 
országot minél gyorsabban elhagyni, mivel a parasztság mindenfelé 
feltámadt, hogy e rabló csordát agyon üsse.

Azonban Karger túlságosan óvatos volt, és nem igen akart 
előre haladni. Lövőn arról értesültünk, hogy a horvátok hátvéde az 
itt lévő tábort alig nehány órával ezelőtt hagyta el, s annyira el 
van esigázva, hogy alig tud haladni, Horpácsra siettünk tehát s itt. 
azt hallottuk, hogy a horvát hádvéd alig félórányira lehet előttünk. 
A gyalogságot bevárandó, eltelt azonban egy teljes óra, holott a
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Porosz-gyalogosok — égve a vágytól, hogy a hordátokkal össze
kerülhessenek — majdnem épen oly gyorsan haladtak, mint a lovas
ság, míg a nemzetőr zászlóaljak s a népfelkelők csöppet sem siettek. 
Hamarosan rendezve voltak a támadó oszlopok. Öt szakasz huszár 
és két század gyalogság az ellenség megkerüléséül jobbra küldetett, 
míg a sereg zöme az ágyúkkal az országúton egyenesen előre 
nyomult.

Alig értünk ki a horpácsi erdőből, megláttuk a közelségünket 
nem gyanító horvát hátvédet, nagyban pihenni. A lovasság és 
tüzérség gyorsan kifejlődött, és mivel az ellenség egy dombon nehány 
ágyút elhelyezett, azonnal ezeket s a megpillantásunkra megfuta
modó sereget kezdtük — haladtunkban — lődözni. Az ellenséges 
ágyúk nehányszori lövés után csakhamar visszafordultak, mivel Andor
ján  hadnagy alatt álló tüzérségünk igen gyorsan és jól lőtt, a hor
vát gyalogság pedig szétment mint a polyva s ágyúi fedezetére nem 
is gondolt. Ha Karger e percben keményen üldözted őket, teljesen 
szétvertük volna ; így azonban csak lépésben követtük.

Az említett domb előtt és mögött láttuk ágyúink hatását. Igen 
sok ember hevert szanaszét, részint a golyóktól találva, részint a 
tolongásban elnyomva s a hátvédnél lévő kocsik által elgázoltán: 
borzasztó látvány ! A kocsik nagy számmal felborultak az árkokban 
s számos embert temettek maguk alá. Itt lehetett igazán látni, hogy 
ez a rablócsorda, — mely a többi közt a lövői tiszteletreméltó öreg 
lelkészt az ingig kifosztotta — mit mindent hurcolt el magával. 
Ezüstneműn kívül volt itt mindenféle ruha- és fehérnemű, sőt pam- 
lagok, székek is stb. stb. Fájdalom, későre értünk oda, mert a 
közellévő falu lakosai mint a varjuk siettek ide s osztozkodtak a 
zsákmányban, úgy hogy a megrablottaknak a magukét vissza nem 
szolgáltathattuk. Tovább haladva láttuk, hogy egy hídnál számos 
ember a vízbe zuhant, melynek partján sok fegyver hevert.

Salamonfa előtt, a hová követtük a futókat, paraszt küldöttség 
jött elénk, a helység kímélését kérelmezendő. Karger azon Íriszem
ben, hogy parlamentair közeleg — bár váltig erősítettük előtte, 
hogy csak parasztok — abbahagyatta az ellenség űzését, mi által 
TlieodorovicsmaXs. maradt ideje, seregeit rendbe szedni s a helység 
mögött lévő igen alkalmas területet lehetőleg előnyére felhasználni.

Midőn azután újra előre nyomultunk, erős ágyú- és puska
tüzeléssel fogadott bennünket, s minthogy erdőben s árkok által 
védve, igen födött állásban volt, csakis ágyúzással bírhattunk vele. 
Lassankint aztán, mivel időközben a nemzetőrség s a népfelkelők 
is megérkeztek, minden ponton fejlődött ki délutáni 4 óráig tartó 
általános ágyú- és puskatüzelés, melynek nem volt semmi ered
ménye, mivel a megkerülő csapat parancsnoka — több kisebb 
ellenséges csapatra akadván, ezeket megfutamította ugyan, de a 
megkerülési szándékról lemondván, visszavonult és hozzánk csatla-
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kozott. Ha a megkerülést véghez viszi, a véletlenség nagyon kezünkre 
játszott volna, mert Vidos nemzetőrségi tábornok, kinél a Miklós- 
huszárok két százada is volt, — tőlünk alig két mértföldnyire 
cirkál vala.

A huszár-századok egyike, Gosztonyi kapitányé, hallván tüze
lésünket, azonnal értesíté a tábornoknál lévő kapitányát s a másik szá
zadot is, és haladéktalanul az ágyú dörgés felé tartott. Gyorsan ügető 
századát Gosztonyi még a csatatér előtt utolérte s épen a horvátok 
hátának irányítá, a hol nagy pusztítást vitt véghez. De utóvégre is 
át kellett látnia, hogy itt egymaga mit sem tehet, s ennélfogva 
csekély veszteséggel (két halott és három sebesült) visszavonult és 
kerülő utakon hozzánk szegődött, szintúgy mint — estefelé — a 
másik huszár-század is.

Theodorovics látván, hogy e szakadozott területen a lovasság
gal mire se mehetünk, gyalogságban pedig gyöngék vagyunk, — 
végre általános rohamot intézett ellenünk, s minthogy ez által ke
reszttűz közé jutottunk s a megkerüléstől tartanunk kellett, vissza
vonultunk a legközelebbi dombra, a honnan nem is akartunk tágí
tani, mivel itt mi voltunk előnyösebb állásban. De Karger a hátrá
lást rendelte el, csupán egyedül századomat hagyván hátra hátvédül, 
azzal a határozott meghagyással, hogy előbb ne tágítsunk, míg az 
egész sereg a hídon át nein kelt.

Feladatom nem volt könnyű, helyzetem nem kecsegtető. Min
denekelőtt századom felét hosszú csatárlánccá oszlattam fel. lövet
tem a levegőbe s olykor-olykor kis színlett támadást is intéztem a hor
vátok ellen, kiket ezek által huzamosb ideig feltartóztattam. Ágyúik 
nem tettek bennünk kárt, mert golyóik fejeink fölött röpültek el, 
annál többet talált puskatüzelésük, szerencsére azonban többnyire csak 
könnyű sebeket ejtettek, csupán egy embernek zúzták szét balkarját.

Karger-nek tehát volt elég ideje a visszavonulásra, mit oly 
szerencsével végzett is, hogy Horpácsig meg se állt, s e helység 
mögött, tehát a csatatértől két órányira táborba szállt. Nekem erről 
a nagy sietségről tudomásom nem lévén, a horpácsi erdőnél megál
lapodtam, kiállítottam előőrseimet s egyik jelentést a másik után 
küldtem, hogy az ellenség teljes hátrálásban lévén, ne kövessem-e ? 
De csak késő éjjel érkezett a parancs, hogy a zömhöz csatlakozzam ; 
a mit azonban nem tettem meg nyomban, hanem reggelig helyemben 
maradtam.

Az első ágyúlövésre eloldalogtak a népfelkelők s a soproni 
huszárok; majdnem csupa drága szép lovaikkal nem akarták meg
állni helyüket, s az elsők voltak, kik a népfelkelőket követték, dacára 
annak, hogy igen határozott fellépésű jeles vezérük mindenképen 
a maradásra bírni igyekezett őket. Egyedül a székesfehérvári nem
zetőr zászlóalj állt a Porosz gyalogság mellett helyt a tűzben, és 
rendben vonult is vissza.
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E napi veszteségünk mindössze volt 4 halott, 18 sebesült és 
12 elesett ló. Az ellenségnek m. e. 400 halottja és sebesültje volt; 
esak az erdőben temettek el 200-nál többet, s a mi előbb elesett és 
mit a lovasság felkoncolt, meghaladta a száz embert: alig volt 
kard, mely véres nem lett volna. A többi közt a Sándor-huszárok 
egy őrmenete, Fehér káplár vezetése alatt négy ember, nagy sereg 
horvátra bukkant és habozás nélkül neki esvén, levágtak 21 embert 
és még 17 foglyot is hoztak.

Egyik ágyúnkból pedig kilőttek néhány lovat, egy tüzért s 
egy szekerészt; tüzérségünket ennek láttára elhagyta a bátorsága, s 
az egyik ágyú cserben hagyásával kereket oldott. A horvátok ezt 
azonnal észrevették s az elhagyott ágyút elfoglalni szándékoztak; 
ámde oda ugratott nehány Miklós-huszár, úgyszintén odasietett 
nehány székesfehérvári nemzetőr, s a legsűrűbb ágyú- és puska- 
tűzben, mely az ágyú még egy lovát leterített, kifogták az elesett 
lovakat, és szerencsésen megmentették az ágyút. Erre a megszé
gyenített félüteg nyomban előre ment ismét, és folytatta tüzelését.

Miután végre 12-én a főbb tisztek jól megreggeliztek volna 
— nekünk a táborban nem jutott semmi, — a lassú üldözést ismét 
megkezdtük. Útközben egyesültünk Vidos tábornokkal, ki nehány 
zászlóalji nemzetőrt és népfelkelőt vezényelt és csak egy órával 
késett el, hogy a horvátok további útját állja. Kőszegen már össze
gyűltek az egész vidék népfelkelői s e körülmény kényszerítő a 
horvátokat, útjokat az osztrák határnak venni. Sietve haladtak, az 
egész úton számos halottat és kimerültét hátra hagyva, és még az 
nap Kirchschlagnál átkeltek osztrák területre.

Kőszegen ujongva fogadtak. Itt táborba is keltünk.
Vidos tábornok nehány huszárral előre sietett a városba, s 

egyszerre csak borzasztó ordítást hallván, oda vágtat és sikerül 
neki és huszárjainak életveszélylyel a felbőszült népfelkelők dühe tdől, 
az általuk a horvát martalócokból foglyul ejtett és még le nem kon
colt embereket a haláltól megmenteni.

13-án Pdszthory százados egv nemzetőr főhadnagygyal a határ
szélen lévő Fürstenfeldbe küldetett, hogy az ott álló báró Buries 
tábornokkal egyességet kössenek az iránt, hogy Theodoro vies a maga 
rablócsordájával már ne lépjen magyar területre, hanem azt Stirián 
át vezesse haza. Ezt Buries megígérte, meg is tartotta, Osztrák 
gyalogság kisérte haza e «dicső hadat», mely természetesen Stiriá- 
ban is lopott és rabolt; de a kiséret által mégis nagyobb kihágá
sokban gátolva volt.

Karger őrnagy immár Vidos tábornok parancsnoksága alá 
helyezkedett, a ki a sereget felosztva a határ különféle pontjaira 
küldi. Ott a kisebb csapatok egy napon megjelenve, délnek húzód
tak s örvendettek arra, hogy majd Perczelt seregével egyesülve, a 
horvátok beütését kellően megtorolhatják. Ámde egyszerre csak a
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párndorfi főhadiszállásból az a parancs érkezett, mely szerint 
Kargernek seregével gyorsított menetekben kellett odasietnie. Út
közben tudtuk meg, hogy a magyar hadsereg már két ízben hatolt 
be Ausztriába, de mindannyiszor gyorsan vissza is tért, mivel a régi 
ezredek, sőt nehány honvéd zászlóalj is kijelentették, hogy Ausztriá
ban nem harcolnak, meg nem egyezvén ez érzelmeikkel s esküjük
kel. Magyarországon belől készek, az utolsó csepp vérig küzdeni, 
de az osztrák határt nem fogják többé átlépni. — Csapatunk okt. 
23-án vonult a főhadiszállásba, én pedig csak rá következő napon, 
mivel századommal és két század Porosz-gyalogsággal egészen Mura- 
Szombatig hatoltam volt előre.

A főhadiszállásban nagy agitatio folyt, és számos beszédet 
tartottak az Ausztriába behatolás ellen és mellett. Kossuth az utób
bit akarta s ennélfogva emissariusai által a seregre igyekezett hatni, 
és hatott minden módon, főleg lelkesítő szónoklatai által, úgy, hogy 
dacára tekintélyes férfiak ellenzésének, annyira vitte a tisztikart, 
hogy késznek nyilatkoztak Ausztriába menni.

Hadseregünk mintegy 30,000 embernyi volt, 3000 lóval és 
tíz üteggel. A gyalogság azonban többnyire újonnan alakított hon
véd vagy önkéntes nemzetőrségi zászlóaljakból állt, mellettök volt 
nehány zászlóalj kaszával és dárdával felfegyverkezett népfelkelő, 
kiket számba se lehetett venni. Mindazáltal megfogamzott Kossuth
ban — ki még nehány ezernyi nemzetőrséget rendelt oda — az a 
szerencsétlen gondolat, hogy — mivel hiába várta a bécsi országgyűlés 
meghívását — Ausztriára rá fog törni.

A meddig Bécset bombázták, nyugton hevertünk a táborban 
és csak akkor mentünk előre, midőn Bécs már elesett és csupán 
már tehetetlenül vergődött az iga ellen. Akkor lett volna alkalmas 
a perc a behatolásra, mert akkor Bécs meg lett volna mentve, az 
országgyűlés az egésznek törvényes lépés színét adja vala, s a 
kormány kénytelen a nemzetek igazságos kívánalmainak megfelelni. 
Az osztrák hadsereg, amúgy is ingadozván, a magyarral egyesült, s 
a horvátokat kényszerítette volna meghajolni; de fájdalom, Kossuth 
nem volt katona és Móga nem volt hadvezér; vesznünk kellett 
tehát.

Az Ausztriába való betörési szándék számos tisztet a lemon
dásra b ír t; mások meg anélkül hogy lemondtak volna, elhagyták a 
magyar hadsereget, s az osztrák hadseregnél többnyire tárt karok
kal fogadtattak, míg más tisztek, kiknek nem volt miből élniük, 
de lekötve voltak s az osztrákokhoz át nem pártolhattak, maradtak; 
de Ausztriának többet használtak, mint az átpártoltak, mert meg
mételyezték seregeink szellemét.

Október 28-án reggel az egész magyar hadsereg — két had
oszlopra osztva — átlépte a határt, mit az elővéd már előtte való 
este megtett. A fő hadsereg félkörbe állt a Lajtától a Dunáig Hain-
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burgnál. 29-én a Fischáig mentünk előre s elővédünk elfoglalta a 
Schwechat és Manswörthtel szemben lévő magaslatokat.

Az ellenségnek nem volt se híre se hamva, csak azt hallottuk, 
hogy főerejét a Bécshez közeli új épületnél gyűjti össze és hogy 
Bécs feladta magát, ennélfogva az ott fölöslegessé vált seregek, a 
szükséges helyőrségen kívül, szintén a fősereghez fognak vonatni.

Hadseregünk elővédjét, Ivánka ezredes helyett, ki mint parla- 
mentair átment az ellenséges főhadiszállásra s ott minden nemzet
közi jog ellenére letartóztathatott, — Görgey ezredes vezényelte; a 
jobb szárnyat Bárczay alezredes, a bal szárnyat Répdssy ezredes; a 
derékhadat Móya tábornok alatt Schweidel ezredes, a tartalékot pedig 
Karger alezredes.

Október 29 én este azt a parancsot vették a seregek, hogy 
másnap jókor készen legyenek, mivel — közelegvén az ellenség — 
csatára készülünk.

30-án reggeli 8 órakor adta a jobb szárgy az első ágyúlövést, 
mire a többi hadosztály is előre hatolt, csupán a tartalék hagyta 
el táborhelyét 10 óra tájt.

A jobb szárny Manswörthnek indult s e helységet rövid, de 
elkeseredett harc után rohammal bevette. Különösen kitüntette 
magát Guyon őrnagy, ki a második önkéntes pesti zászlóalj élén
— melyet ő vezényelt — a legsűrűbb ágyú- és puskatüzelésben 
valóságos halálmegvetéssel hatolt előre, s a falut — házat ház után
— ostrommal bevette. A faluban lévő horvátok és vadászok dere
kasan védték azt, de a legnagyobb vitézséggel szemben helyt muri 
állhatták. Ez volt az egész hadjáratban az egyetlen nap, melyen a 
horvátok vitézül viselték magukat.

A derékhad s a balszárny igen lassan haladtak előre, minek 
folytán a jobb szárny ki nem aknázhatta kiküzdött előnyeit, hanem 
csupán arra kellett szorítkoznia, hogy állásában magát fentartsa, a 
mit az általános visszavonulásig sikerült is neki, habár néhányszor 
hevesen lődözték és támadták is meg. Visszavonulásakor e szárny 
ismét a Fischa mögé, régi táborhelyére vonult.

Végre, miután a manswörthi ütközet már huzamosb ideig tar
tott volna, derékhadunk megtámadta a Schwechatnál álló ellenséget, 
s azt lassankint egészen kiszorította a helységből, mire az a város
kán túl állást foglalt. Ez lett volna a perc, melyben a bal szárny
nak a schwechati malmok — és majoroknál előre nyomulnia kell 
vala ; de a helyett huzamosb ideig tétlenül maradt, sőt még arról 
is megfeledkezett, hogy elfoglalta volna az előtte lévő szőlőhegyet, 
mely az egész vidéket dominálta, és végre a nélkül, hogy a hegy 
gerincén is menetelt volna egvik osztálya, a hegy alján lévő völgy
ben hatolt előre.

Itt, a schwechati majorosoknál, már erős ellenséges lovas
oszlopok mutatkoztak s attól lehetett tartani, hogy azok csatavona-
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lünkön áttörnek s a Schwechatnál lévő derékhadat hátban támad
ják. E támadás visszaveretéséül a derékhad és tartalék nélkülöz
hető lovassága és tüzérsége azonnal a bal szárnyra küldetett. S ez 
döntött is ; mert úgy a lovasság, mint a tüzérség nyugton bevárta 
az ellenséges lovasság rohamát, és csak midőn ez már 400 lépés
nyire közelgett, jól irányzott kartácsokkal fogadták. Minthogy azon
ban az ellenséges lovasság a mienket jóval meghaladó nagy 
számban volt, s mihelyt egyik osztálya szétziillött, mindjárt más 
lépett annak helyébe, — a mi részünkről nem történhetett lovas 
támadás, kivált azért sem, mivel az ellenség — hibánkat felhasz
nálva — a szőlőhegyet megkerülte, azt elfoglalta s a balszárnyat 
ágyúkkal és röppentyűkkel erősen oldalt támadta, miáltal az kény
szerülve lett sarkot képezni és vonalát kitágítani. Ha az ellenség 
lovassága immár még egyszer megtámad, bizonyára áttöri vonalun
kat ; de nagy vesztesége, melyet vitéz tüzérségünk s főleg Adorján 
lovas ütege által szenvedett, alighanem tartóztatta újabb kísérlettől.

A központban azalatt megszüntette Móga az ágyúzást, mert 
nem akarta, hogy a már égő Schwechat egészen lángba boruljon, 
s e célból a városkába már bátran behatoló zászlóaljakat is vissza
rendelte.

Az ellenség azonban szünet nélkül folytatta a tüzelést, s akadt 
golyó, mely az időközben felvonult és csak kaszákkal felfegyverke
zett komáromi nemzetőri zászlóaljba esett. Ez sehogy sem tetszett 
a jó embereknek, és minthogy az elsőt még nehány golyó követte, 
megfordultak és vad futásban hagyták el a csatatért. E rohanó 
tömeg a mögötte lévő rendes zászlóaljakat is magával ragadta jó 
darabig, míg azokat parancsnokaik ismét megállásra bírták. De 
ezen hátrálás következtében az előllévő zászlóaljak is ingadoztak és 
végre szintén hátrálni kezdtek.

Mindazáltal újra megalakult a csatavonal, hogy visszavonul
hasson a tömérdek podgyász- és élelmi kocsi, mely a sereget a csa
tatérre követte, ellenére azon világos meghagyásnak, hogy a Fischa 
mögött maradjon.

S ekkor adta át Kossuth a főparancsnokságot Görgey nek, átlát
ván végre de későn, hogy Móga nem alkalmas arra, sőt valószínű
leg szántszándékkal ferde intézkedéseket tett.

Ámde Görgey már nem volt képes az ütközetnek újabb len
dületet adni; mert a nagy küzdelemmel s a vitéz csapatok vérével 
kiküzdött, de a vezérek ügyetlensége folytán elveszített jó álláso
kat az ellankadt, sőt többnyire már bátortalannává lett sereg vissza 
nem foglalhatta többé. Ennélfogva eleinte a nemzetőrök küldettek 
vissza s esti 5 óra felé a rendes csapatok is teljes rendben megkezd
ték az általános visszavonulást.

Tartalékunk, mely különféle kiküldetések következtében egy 
granatéros zászlóaljra, másfél század huszárra s egy 12 fontos ütegre
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apadt, az útmentén lévő legelső magaslaton állást foglalt, meghagyatván 
neki, hogy az üldöző ellenséget határozottan utasítsa vissza, — 
nehéz feladat, de meg Ion oldva annyiban, hogy az ellenség hadse
regünket megfoghatatlanul nem üldözte. S ez nagy előnyünkre volt, 
sőt megmentett bennünket.

Alkonyaikor a tartalék is visszavonult Enzersdorfig, s itt, 
valamint Schwadorfban — vett parancs folytán — a hidakat eltor
laszolta, a minek azonban majdnem rósz következménye lett volna. 
Balszárnyunk ugyanis nem vonult volt a Fiséba mögé, hanem a 
schwadorfi erdőnél tanyázott — miről a tartaléknak tudomása nem 
volt — és másnap, midőn menetelét folytatta, az által igen tartóz
tatva volt, sót könnyen igen válságos helyzetbe juthatott volna, ha 
az ellenség keményebben üldözi vala.

Veszteségünk halottakban, sebesültekben és foglyokban m. e. 
300 ember és 20 ló volt. Az ellenség emberben valamivel keve
sebbet. de lóban legalább négyannyit veszített. Szökevényekben azon
kívül vagy 2000 embert vesztettünk* de ez által csak nagy teher
től menekültünk, mert a népfelkelők szállításnál és fogolykisérés- 
nél egyébre úgy sem volt használható. Mi e veszteségnek örültünk. 
Pozsonyban lassankint egészen hazabocsátották e tömeget, melyet 
azonban, fájdalom, utóbb több ízben hívtak megint egybe.

Másnap, 31-én jókor reggel folytattuk a hátrálást Köpcsényig, 
anélkül, hogy előtte való nap vagy most étkeztünk volna. Termé
szetesen nem uralkodott a legnagyobb rend, annál kevésbbé, mivel 
a bal szárny a puszta álhírre, Fogy az ellenség Bruckot megszállta 
légyen, a helyett, hogy arról meggyőződött volna, nem oda, hanem 
a derékhad hátrálási vonalára húzódott, mi által a közlekedés egy 
időre megakadt. Végre — ma sem íildöztetve — késő éjjel érke
zett meg utolsó osztályunk a. táborba, a hol azonban nem várta azt 
pihenés és nyugalom.

E napon, miután a hátvédet vezényeltem s úgyszólván az 
utolsó voltam osztrák földön, először láttam Görgeyt, ki mellettem 
elnyargalván, előre sietett. Épen egy ökölnyi darab kenyeret rági- 
csáltam, a melyet egy húszason szereztem. Görgey erősen fixirozott 
engem, én viszont őt. Csak később tudtam meg, hogy ő volt.

Megérkeztünkkor úgy tapasztaltatott, hogy az előőrsök kiren
deléséről megfeledkeztek, s ilyenkor rendesen az a csapat küldetvén 
előőrsi szolgálatra, a mely legutoljára vonult a táborba, ezúttal is 
úgy történt. Ejfél után még az a parancs is jött, hogy 5 század 
Sándor-, 3 század Miklós- és 3 század Hunyadi-huszár, valamint 
nehány század gyalogság és üteg a pozsonyi hídnál foglaljon állást.

Három órakor már ott voltunk, de csak reggeli 7 órakor 
tudtuk meg, merre induljunk. Szakadó esőben vonultunk át a hídon, 
s míg a lovasság Nagy-Szombat felé vette útját, a gyalogság a 
lóvasútinál gyülekezett s azon szállíttatott szintén Nagy-Szombatnak.
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Útközben, Szent-György táján a Nádor-huszárok egy osztályára 
akadtunk, a mely hazájának szolgálandó, Virág és Holtán hadnagyok 
vezénylete alatt Csehországból megszökött. Ezt az osztályt mi az 
ellenség elővédjének tartván, űzőbe vettük azt, mely bennünket is 
ellenségnek nézett s ennélfogva gyorsította menetét Pozsony felé. 
Pibentebb lovaink a szökevények elcsigázott lovait csakhamar utol
érték. S csak ekkor ismertük fel egymást. Men-nyire örültünk a 
derék honfi- és fegyvertársaknak, kik oly sokat mertek s annyit 
szenvedtek, hogy a szegény fenyegetett hazának ségítségére legye
nek. Ugyan ily hazaszeretet mutatkozott összes Magyarországon 
kívül lévő ezredeinknél, és mindegyike szolgáltatta a maga részét 
a haza védelmére \ csak az Olaszországban volt ezredek keveset 
küldhették, mivel igen távol estek és nagy felügyelet alatt álltak.

Zámbelly  L a jo s .

SZUPER KÁROLY SZÍNI NAPLÓJA 1 8 2 1 -5 0 .
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Székesfehérvár, november 16. Miután a Veszprémig való utazás
hoz nincsen pénzünk, kénytelen-kelletlen itt maradtunk s bérletet 
nyitottunk. Bérlő azonban csak nehány jelentkezvén, kihirdettük, 
hogy tisztelettel visszafizetjük a bérlőknek a bérletet, miután nem 
vagyunk képesek a mindennapit kikeresni. E hirdetésünk megjele
nése után báró Fiáth felhivatta ma az előadás alatt a helyben lévő 
casinóba igazgatónkat Chiabait, s kijelentvén, hogy a társaság ké
pességével a közönség igen meg van elégedve, — ajánlá, hogy 
visszaadva a bejött bérletet, tartsunk nehány napi szünetet, s ezalatt 
készüljünk új darabokra, s legyünk jó reménységgel, mivel ők fog
ják szedni a bérletet, nem engedhetvén meg azt, hogy egy jóravaló 
társaság a magyar színészet régi tűzhelyétől bukással távozzék.

Székesfehérvár, november 28. Fiáth báró felszólalása meghozta 
a kívánt sikert és igen szép számú bérlőnk akadt. Szigligeti gyenge 
«Pasquill»-ját a premieren tetszéssel fogadták, a «Párisi rongysze- 
dőt» pedig meg is kellett ismételnünk ; ebben én adtam a fárasztó 
címszerepet. Mostanában még négy új szerepet kell e héten beta
nulnom: «Kérek két pengőt», Szárcsáját, «Egy nő, ki az ablakon 
kiugrik», Dernői báróját, továbbá a «Világszínjátéka» és az «Udvari 
bolond» egy egy jelentősebb szerepét.

Székesfehérvár, december 18. Ma nyitottuk meg az új bérletet 
a «Közönyt-Közönynyel», melyben én Perint, nőm Floretta szere
pét adta.

1848. Székesfehérvár, január 17. Mióta a farsang beállott, igen
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'megcsökkent jövedelmünk, ezért is tegnap utolsót játsztunk s ma 
-számadásainkat hozván rendbe, készülődünk Veszprémbe. Pozsonyból 
meghívást kaptam az igazgatóságtól 170 írt havi fizetésre és 30 írt 
útiköltség pótlásra, de bármint szeretnék is az országgyűlés alatt 
Pozsonyban játszani, elkerülöm Pozsonyt, mivel a rendező ott 
Komáromi.

Veszprém, január 22. Ha kezdtük meg előadásainkat «Egy 
napi kacérság» című vígjátékkal, s közönségünk nagy megelégedéssel 
hagyta el a színházat.

Veszprém, február 14. Majdnem minden darabunkat ismételni 
kell, részint azért mert nem fér be mind a közönség termünkbe, 
részint a tetszés miatt, melyben új darabjaink részesülnek. A «Bácsi» 
című kis vígjáték, melyben én a címszerepet játszom, oly tetszés
ben részesül, hogy ma mór hadmadszor adtuk.

Veszprém, március ö. Kellemetlen fergeteg dühöngött egész 
nap, a szobát nem is lehetett elhagyni s ezen rút időben toppan be 
hozzám Petőfi Sándor barátom, hazánk kitűnő lvricusa. Igen nagy 
örömömre szolgált e meglepetés annál inkább, mert már rég talál
koztam vele Pesten és akkor is csak futólag. Most nejével utazik 
itt keresztül s együtt látogatták meg színi előadásunkat, hol a nagy
közönség közt nagy sensatiót keltett megjelenésük. Indítványozták 
újizenével való megtiszteltetését is, de biz az csak a tervezetnél 
maradt, én nem forcirozhattam. A színházban pedig oly kevesen 
voltak a rósz idő miatt, hogy ebből nem nőhette ki magát az 
enthusiasták serege.

Veszprém, március 6. Korán keltem, hogy még egyszer taíál- 
kozhassam Petőfivel és a Stinglibe siettem. Jókor érkeztem Nejével 
megismertetvén, egy kellemes órát töltöttem körükben, míg ők útra 
nem keltek azon vigaszt hagyva számomra, hogy jobb kedvvel 
látta Petőfi az én baráti látogatásomat, mely ifjúsága emlékeit meg- 
nyitá, mint azt, ha egész Veszprém városa tiszteletére hozzá rohant 
volna. Bizalmasan közölte, hogy körútját némileg politikai szem
pontból is teszi. A sár miatt nem tudunk Pécsre kocsikat kapni!

Veszprém, március 10. Ma igen-igen sok bajunk volt prima
donnánk és első szerelmesünk miatt, kiknek titkosan táplált kölcsönös 
érzelmeik miatt már számtalan kellemetlenségen estünk át. Ma a leg
nagyobb mértékben tört ki a kellemetlenség, miutánh Chiabai légy
otton találván őket, szörnyű dühbe jött s elillant vetélytársát ha
lálos íenyegetéssel keresgélte, nejét is agyonlövéssel fenyegetvén. 
Mi alig tudtuk nagy ügygyel-bajjal megszöktetni Benedeket s lefegy- 
vere-cni a dühöngő Chiabait, — midőn Chiabai rájött arra, hogy az 
általa fenyegetett bizalmas pár egy műbarátnál újra találkán mulat, 
itt aztán néhány pillanaton múlt, hogy Benedek el tudott rejtőzni.

Pécs, március 18. Délben értünk Pécsre, hol általános az ünne
pélyes öröm a fölött, hogy a 12 reformpont elfogadtatott. Mindenki
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nemzeti kokárdát visel kalapján. A városház tornyáról lelógó nemzeti 
színű zászló csaknem a földet söpri. Megérkezésünk után rögtön 
felékesítettük magunkat nemzeti tricolor kokárdákkal.

Pécs, március 28. Ma nagy megyegyűlés volt, melyben mint 
egy akarat uralkodott a szabadság érzete ünnepiesen és lelkesen. Úgy 
látszik, hogy mindenkinek a politikára és saját jövőjére van csak 
gondja, s a színház keveseknek jut eszébe.

Pécs, május 4. Tegnapelőtt vonult Le az új ministerium által 
újonnan kinevezett alkotmányos főispán gr. Batthyány Kázmér. Ezt 
rohant bámulni minden ember s e miatt előadásunk is elmaradt. 
Ma díszelőadást tartottunk a főispán tiszteletére, valahára telt ház előtt.

Pécs, május 8. Tegnap utolsó előadásunk volt Pécsett. Négy 
előadásunkat tisztelte meg a főispán s általa bevonatott a közönség. 
Ezzel aztán kimozdulhatunk Kaposvárra, hová én holnapután haj
nalban előre indulok mint rendező.

( Halas, junius 15. Miután Kaposvárott társaságunk fiatalsága 
felcsapott honvédnek, a családosok pedig, kiknek nincs tűzhelyük, a 
Drávához mennek nemzetőrnek, én haza indultam szüléimhez, szüleim 
és szülőföldem védelmére!

Baja, julius 17. Baján vagyok — és pedig a színészeknél! 
Atyám marhákat hajtatott a vásárra, és én ez alkalmatossággal 
szintén ideutaztam, hol Körösi társasága és több bajai ismerősöm 
unszolására fellépek ma Berton aranyműves szerepében.

Halas, julius 19. Ma visszatértem Halasra Körösi Millivel, kit 
követni fog a társaság, hogy az itteni vásár alkalmából nehány 
előadást tarthasson a kún tábor előtt; azonban mire ideértek, már a 
tábor elszállíttatott Bác>kába, hol a rácok lázongása mind nagyobb 
mérveket ölt.

Halas, julius 24. Színésztársaim semmire sem tudtak menni, 
bárha Latabár is hozzájuk csatlakozott, megszűnt mindenütt a szí
nészet, miután az ország alsó felében teljes erővel dúl a hadjárat.,

/ Szathmári Dani barátom és színésztársam volt az első honvédáldozat, 
kit Tisza-Földvárnál az első ágyúgolyó terített le.

Szeged, szeptember 16. Legtöbbnyire ágybanfekvő lázbeteg 
lévén, légváltozás okából elvitettem magamat bátyámmal, ki az 
önkéntes nemzetőrök számára öltönyt készíttet, utazási helyére; 
Dorozsmára, hol míg ő a szabókkal értekezett, én a közeli Szegeden 
felkerestem itt működő színésztársaimat. Ez az egyetlen társaság, 
mely a forradalom válságai dacára is sikerrel működik. Többen 
vannak köztük a mi Kaposvárott szerteoszlott társaságunk közűi is. 
A jobb erők közűi kezd kifejlődni a kis Munkácsy Flóra, ki most 
kezd nagyobb szerepeket játszani. Itt van Szabó Mózsi is családjá
val, de nem működik itt mint színész, hanem mint korcsmatulaj
donos és pedig igen jó sikerrel. Neje és serdülő leánykája a Pepi, 
végzik a kiszolgálást.
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Cegléd, november 20. Nehogy lázbajom mellett a tétlenség 
izgalma teljesen tönkre tegyen, Mátrai unszolására beköltöztem 
"Ceglédre azon reményben, bogy a légváltoztatás folytán váltólázam 
talán elmarad. Ide ma délután 4-kor értem s Mátrai társulatában 
a vándorszínészet legnyomorultabban tengődő alakjait találtam. 
Mennyire tönkre silányította a hadjárat a művészet derék papjait! 
A csizmadiaszínt nevezik: Thalia csarnokának, melyben a csizmadia
tőke körül találtam pályatársaimat nyomorultan costümirozva, mind
nyája szeméből az éhség nézett k i ; olyan szedett-vedlett nép volt 
•ez, minők általán a kocsiszínek és pajták hősei. Beszédök épen a 
pesti nemzeti színház volt s széltire bírálgatták Lendvayt és 
Egressyt hazánk első művészeit. Ide vezetett be legelőször is 
az igazgató, ki megérkezésem tiszteletére sárga ködmönt öltött 
magára, s minthogy épen a hideg gyötörte, gyógyszerül borsos és 
paprikás bort melegíttetett magának a csizmadiánéval. Szinte ked
vem lett volna e látványra visszafordulni Halasra, de az álszégyen 
nem enged megretirálnom, no meg azt is reméllem, hogy adott ígérete 
szerint Kecskemétről utánam jön Szőllősi barátom és Horvát Gyuri 
is mielőbb megérkezik nejével. így mégis csak leszen egy pár becsü
letes ember, a kikkel érdemes egy jobb jövő reményében fáradni.

Cegléd, november 21. Átvettem a rozzant társaság rendezését s 
kiválogatva a használhatóbbakat, előadtuk a «Lindát». El nem kép
zelhető. mennyi kínba kerül nekem egy-egy tisztességes előadás. El 
kívánkozom innen.

Cegléd, december 1. Végre sikerült rábírnom arra Mátrait, 
hogy mondjon le a faluzgatásról és csakhogy nála maradjak, meg
ígérte, hogy e napokban Kecskemétre költözünk, viszont én szerző
désileg lekötöttem magamat hozzá új évig. Délután egy század hon
véd érkezett ide, e lelkesült harcosok közt igen sok ismerősre 
akadtam, sőt színészekre s színésznőkre is. A többi közt velők 
jött Benedekné, kivel a tavaszszal együtt voltunk Kaposváron és 
Polyákovicsné, kivel Baján találkoztam a nyáron vendégszereplésem 
idején. Ezek is követik férjeiket a táborba. Régi pályatársammal, 
Tibossal, ki jelenleg honvédtiszt, azt tanácsolja, hogy maradjak csak 
színész, a tábori élet nem oly nőnek való, a minő az én nőm. Oda 
Benedekné és Polyákovicné illenek be.

Kecskemét, december (>. Végre ma átjöttünk Kecskemétre. 
A gyönyörű napfény és a nagykőrösi hosszú pihenő elfeledtették 
betegségemet. Itt találtuk az általunk elbocsátott színészsalakot, kik 
a nagy vendéglőben director nélkül ismétlik kontárkodásaikat 12 
krajcár bemeneti díjért.

Kecskemét, december 17. Ma saját művemet «A tömeges nép- 
fölkelés»-t adták, s miután szokatlanul nagy közönségünk volt, meg
vendégeltem azokat, a kik darabom sikerét elősegítették. Ha több 
ily jó napom volna, tán testi és lelki bajom teljesen elenyészne.

13Hazánk XI. kötet
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1849. Halas, január 23. Miután a betegség hazaüldözött aka
ratom ellenére is, kénytelen vagyok vesztegelni, s minthogy haszno
sabbat nem vagyok képes tenni, az újoncok tovaszállításáual foglal
kozó bátyámnak vagyok segélyére, a mennyire eró'm engedi.

Kecskemét, március ö. Végre jobban vagyok, most már mehet
nék régi vágyam szerint a nemzetőrökkel, de gr. Batthyány Kázmér 
rendeiete következtében a családapákat nem veszik be. Tehát a 
színészethez kívánkoztam el, hogy újra önállóvá lehessek. Bármint 
iparkodom is társulatunk erőit csoportosítni, a közönséget nem 
érdekli. Senki sem kívánja Thaliát hallani, midőn az ágyúk szólnak 
s az égő városok iiluminálnak.

Kecskemét, március 12. Ma midőn mindenki magyar katona
ságot várt, egyszerre benn termett Kecskeméten mintegy tízezer 
német és horvát katona, azaz Jellachich és Ottinger tábora víg zene
szóval, mintha nem is őket kergették volna meg Szolnoknál. Min
dent elkövettek, hogy igen soknak látszanak és hogy a népet meg
félemlítsék. A várost is körül zárolták, se ki, se be nem engednek 
senkit menni.

Kecskemét, március 14. Egy német tiszt jött ma a színházhoz,, 
s miután Mátrai elbújt előle, engem csípett elő mint a társaság ren
dezőjét s szigorúan kérdezé tőlem, hogy miért nem tartunk előadá
sokat. Én azt feleltem, hogy «ez teljes lehetetlen ily háborús világ
ban». «Miért volna lehetetlen?» válaszoláő megtoldván azzal, hogy 
ők mulatni és szórakozni akarnak, a népet is szórakoztatni kell, 
azért is megkívánják, hogy ma előadást tartsunk. Hiába menteget
tem ügyünket azzal, hogy mi magyar színészek vagyunk és előadá
sunkat ők úgy sem értenék. «Az mindegy -—- mondá — különben 
köztünk többen vannak, a kik tudnak magyarul, lám itt vagyok én 
is. Aztán saját hasznuk miatt is kell játszaniok, legalább számít
hatnak közönségre, miután mellettünk nem fognak éhen halni 
mint e nyomorult magyar közönség mellett». Játékot kellet hirdet
nem. A «Tündérlak»-ot szándékoztunk feltálalni a német és horvát 
uraknak. Természetesen ők azon reménynyel jöttek be este a 
színihelyiségbe, hogy majd ott összeismerkedhetnek a kecskeméti 
művelt közönséggel s különösen a hölgyekkel. Azonban ide egyet
len civil sem jött. Megtelt ugyan a színház meglehetősen, de tisz
tán csak katonatisztekkel, a kik aztán az udvarról és utcáról hajtották 
be a cselédséget és bámész népet, hogy civil is legyen a színház
ban. Volt is aztán lárma és olyan garázdálkodás, hogy a szót nem 
lehetett megérteni, s ily gai-ázdálkodás közt kellett nekünk magya
rul játszani, sőt fel is jöttek egynehányan a színpadra is és ők 
kezdtek komédiázni, a míg egy józanabb fejű ezredes le nem 
parancsolta őket a végből, hogy mi folytathassuk előadásunkat. 
Meg is kezdtük, de a rend csak addig tartott, a míg Gyuri és 
Mai’csa az asztalhoz ülnek és a csibét kezdik vacsorázni. Ekkor
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újra feljöttek a színpadra azzal, hogy udvariatlanság tőlünk, őket 
vacsoránkhoz meg nem hívni. Oda is ültek az asztalhoz. «Miféle 
bor ez? — kiáltott az egyik — haszontalan vinkó ! Champagneit ide! 
s addig lázmáztak, míg a pincér champagneit hozott. Ott ittak aztán 
Gyuri és Marosával a színpadon, míg az öreg ezredes újra fel nem jött és 
újra le nem kergette őket és aztán hozzám fordult és tiszta magyarsággal 
arra kért, hogy ne vegyem rósz néven a kihágásokat. Ezek — úgy
mond — most azt sem tudják, hogy mit tegyenek: csatából jönnek, 
örökös izgatottságban élnek a miatt, hogy az ellenség minden perc
ben rájuk tör. szórakozást keresnek az izgatottságban, s úgy mu
latnak. a hogy tudnak, miután igen boszantia őket az, hogy Kecs
keméten szóba sem áll velők senki. — Ezután hirtelen a súgó- 
könyvön titkon fordítva egyet, intettem a súgónak, hogy kihagyva 
egy nagy csomó jelenetet, nehány jelentős tekintettel hazakíildvén 
a színésznőket, nagy hirtelenséggel befejeztük az előadást, a mit 
jóformán el sem kezdtünk, kijelentvén, hogy vége van. «Annál 
jobb — mondák a tisztek, most hát előadás után mulassunk. Wo sind 
die Damen? Wo sind die Damen?» Dejszen keresheted, túljárnak 
azok már a színház határán. Magunk is iparkodtunk megszökni, 
csak az öreg directornénk maradt a németekkel a lámpák kioltása 
végett, végre ez is sötétben hagyta őket, és akarva, nem akarva, el 
kellett hagyniok a színházat. Ok ismételve kezdének raisonnirozni a 
miatt, hogy ők a színésznőkkel akarnak mulatni, míg én elő nem 
állottam azzal, hogy «a színészek ugyan játszani tartoznak önök
nek, mint mindenkinek, de mulatni senkivel sem kötelezhetők».

Kecskemét,, március 16. Ma Jellachich bán hivatott magához a 
plébániára ; megvallom, megdöbbentem, mikor az ellenség hadvezére 
(ki magát szerezsánokkal őrizteti a plébánián) hívását vettem. Mi 
dolga lehet velem annak a vezérnek. Az igazgatót akartam hozzá 
tuszkolni, de az a világ kincséért sem ment volna a genant helyre. 
Magam is először csak a papokhoz mentem be, s miután azok 
nekibátorítottak s egy segédtiszt által bejelentettek — mertem csak 
belépni a rettegett bán fogadótermébe. Jellachich egészen magyaros 
kinézésű, huszártiszti ruhában, tiszta magyar szóval fogadott, s 
azután megkérdezte, hogy én vagyok-e az igazgató avagy rendező. 
Igenlőleg felelvén azt kérdezte, hogy miért nem tartatok elő
adásokat ? En őszintén megmondtam, hogy azért vonakodunk a 
játszástól, mivel tartunk a tegnapelőtti botrányok ismétlődésétől. 
«No azt ne vegye rósz néven, ez a háborús idők következménye, 
de nem soká tart már, azért legyenek nyugodtak és tartsanak ren
desen naponként előadásokat. Ma kívánom, hogy okvetlen játszanak, én 
magamis el fogok menni a színházba s a katonazenét minden dij nélkül 
fogomn a színházba működtetni». Erre nem lehetett ellenvetést tenni, 
a korlátlan hatalmú úrnak. Fordultam, megindultam és nyakra- 
főre készülni kezdtünk az előadáshoz. Kitűztünk valami német víg-
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játékot, s hozzáfogtunk a próbához. — Egyszer csak dobpergést 
hallunk; megszólalnak a trombiták, alarmirozzák a katonaságot és 
nem telik belé egy óra, mintha a szél hajtotta volna el ó'ket, ágyús
tól, munitióstól, szerezsánostól tovatűntek. Kiszorította őket a győz
tes magyar hadsereg közeledésének híre. Mi pedig végtelenül örvend- 
tünk, hogy megszabadultunk a mai kényszerelőadástól!

Veszprém, március 25. Szőllősi barátom unszolására hatan elha
tároztuk, hogy oly területet keresünk, a hol béke honol, miután 
pedig ilyennek tekinthető a Dunántúl, hol Hetényi társulata egye
dül működik, elhatároztuk őt felkeresni. Ma délután értünk ide köd 
cs hó által verve. A közönség most is oly művészetpártoló mint 
azelőtt, a hazafias lelkesedés azonban már le van nyűgözve. Szám
talan policáj-spicli forog köztünk, kik az emberek hazafias érzéseit 
fürkészik, és öt forintért eladják embertársukat dudásként !

Veszprém, ápril 9. Mióta Hetényi társulata vélünk megerősö
dött, szép jövedelmeink vannak, kivált mióta Szabó Károly és neje, 
az országszerte ismert «Szép Szabóné» (Hóman Lotti) is hozzánk 
csatlakozott. Valóban, a jelen harcias és zűrzavaros világban szer
vezni sem lehetne jobb színtársulatot. Meg is volnék elégedve, ha 
igazgatónk felől nem kellene azt tapasztalnom, hogy mindaz a tö
mérdek ferdeség és nyegleség, a mit róla a színészkrónika regél, 
nemcsak hogy az elsőtől az utolsóig igaz, de naponkint szaporodik is.

Veszprém, május 19. Két hónap óta sok nevezetes eseményt 
crtem meg Veszprémben, de a mennyi örömet éreztem, csaknem 
ugyanannyi fájdalom is gyötörte lelkemet. A német had futva fut 
ki hazánkból, de iszonyú volt látni, mint viszik magukkal mint 
foglyokat a lelkes honfiakat, mint gróf Batthyány Lajost, az első 
magyar ministerelnököt, gróf Károlyit és többeket, kikkel nem i 
mertek megállani a városban, tartván attól, hogy a nép kiszabadítja 
■őket. A városon kívül állott meg a század katonaság, mely kísért^ 
■őket, s míg a kiséret pihent, a grófok leszállottak hintóikból. A kato 
.naság kört képezett s ők, a dicső férfiak e körben kénytelenültek- 
sétálni, kitéve a szélnek és nap hevének. Én nem állhattam meg, 
hogy kalapomat ne emeljem honom ezen nagy fiai előtt, mire egy 
pólyák katona szuronyt szegezve jött felém és parancsold, hogy tei- 
tegyem a kalapomat. Batthyány ezt észrevette s kezével intett felénk. 
Talán vigasztalni akart, talán búcsút intett. A szentgáli nemesek, 
mint hírlik, a Bakonyban meg akarják a foglyokat szabadítani, lever
vén a kisérő századot. Oh bárcsak sikerülne ez nekik! Csakhogy 
lőfegyver nélkül ez bajos dolog, még a Bakonyban is. A fegyverek 
pedig most be vannak már szedve, még a szentgáli királyi vadá
szoktól is.

Győr, május 22. Ma Hetényivel és Horváthtal Győrbe rán- 
■dultunk széttekinteni, hogy lehetne-e ott a magyar hadsereg előtt 
színi előadásokat tartani. Utunkban Győrhöz közeledve örömrival-
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gást hallunk a Győrből zászlókkal előrevonuló katonaságtól és kér
déseinkre azt válaszolják: «Budavárát bevették a honvédek». Ezen 
örvendetes hírrel érkeztünk mi be Győrbe s ennek örömére az 
egész város rögtön feldíszíttetett nemzeti zászlókkal, este pedig kivi
lágíttatott és a magyar hadsereg tisztikara táncvigalmat rendezett a 
redoutban. A nép csapatonként járt zeneszóval a kivilágított város
ban, karöltve a honvédséggel, az örömrivalgásoknak vége-hossza 
nem volt. Minket is igen szívesen fogadtak a táncvigalomban, s a 
polgárság és tisztikar előkelőségeivel akként egyeztünk meg, hogy 
naponkint két előadás leszen a színházban magyar és német, fel
váltva este és délután.

Győr, május 25. Siettünk Veszprémet elhagyni és ma Győrbe 
jöttünk a társasággal. Én Görgey Budavárától ideérkező hadseregé
ben több jóbarátommal találkoztam, itt van : Gózon Lajos, ki már 
őrnagyságig vitte fel, itt van Poltai, ki nagyon igénytelen színész 
volt és most tekintélyes kapitány, Dobó a markos fiú, ki Békésit 
Zomborban békéssé tette egy tapintásával, most mint főhadnag- 
dobálódzik, itt van Szentkúti Miska, ki szintén tiszt már. pedil 
most is csak oly nagyokat iszik mint a színészetnél. Endzselt, ks 
kecskeméti diák korában ismertem mejr, most mint hadbírót taJá 
tam. Ennyi jó barát közt, a fényes győzelmek után, s a mi fénye 
reményünk fejében van vígság és öröm !

Győr, május 21. Latabár földim is hozzánk szegődött, miután 
Győrbe jött itteni zálogtárgyai végett intézkedni és pedig karmes
ternek tettük, hogy énekes darabjainkat jobban adhassuk, másrészt, 
hogy társaságunk férfitagjait is egygyel szaporíthassuk, mivel csak
nem több a nő nálunk, mint a férfi. Ma tartottuk első előadásun
kat a színházban, adtuk : «Egy táblabíró a márciusi napokban» 
című darabot zsúfolt ház előtt, óriási lelkesültség. egetverő demon- 
stratiólc közt. A közönség fele piros zsinóros honvéd volt, ezek kard- 
csörtetése. s kivált a vezérkar tetszéstapsa minket is rendkívüli 
módon fellelkesíte.

Győr, május 28. Három előadásunk a legnagyobb sikerrel 
történt, 938 irtot vettünk be s ezen kívül a győztes hadsereg és 
örömtől lelkesült polgárokkal mulathatok, nőm és kidves gyerme
kem pedig köröttem vidáman és gondtalanul élvezi a jelent. Jóllét, 
dicsőség és szeretettől környezve lehetetlen elhallgatnom, hogy «« 
földön én vagyok a legboldogabb')).

Győr, május 29. Meg vagyok semmisülve. Nem kell az élet, 
nem semmi, nincs többé örömem, életemre örök gyehenna vár ! Éle
tem egyetlen öröme, boldogságom, reményem, szóval mindenem, mi 
az élet örömeit érezteté velem, kiben minden boldogságom összpon
tosult: egyetlen fiam, Géza-, meghalt. Nem, nem tudom leírni mikép! 
Csak azt érzem, hogy: a földön én vagyok a legboldogtalanabb 
halandó! ‘ Váli Béla.
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Y.

Dacára a határozott kijelentésnek, folyvást akadtak lelke
sek, kik — arról nem tudva — égtek a vágytól, a hazát karddal 
szolgálni s arra megjöttnek vélték az időt. Ily férfiú volt Kozma 
is, ki Kossuthnak jelentkezvén, annak következő soraival köszöntött 
be Vetternél:

London, 1861 febr. 13. (Érk. Nápoly márc. 9.)
Kedves altábornagy ú r ! Jelen sorok hozóját, Kozma urat 

ismerem. Magyarországból jön, a mit nem helyeslek, minthogy 
azonban már egyszer itt van, mint közember akar szolgálni, de 
vizsgázott állatorvos létére a huszároknál is tehetne szolgálatokat. 
Ez okból adom neki e sorokat.

Kiváló nagyrabecsüléssel
hű barátja és szolgája:

(Németből.) Kossuth.

De Kozma nem nagyon sietett s így alkalma volt Türrtői is 
ajánlatot nyerni, már mint «főorvos.» Ugyanis Türr ajánlotta 
Pulszkynak, ez meg Vetternok e lakonikus pár sorral:

Érk. Nápoly, 1861 márc. 9.
Kedves barátom! Türr tol az imént vettem a következő 

ajánlatot:
«Légy oly szíves és küldesd el Kozma János főorvos urat és 

ajánld Vetter altábornagy úrnak stb.»
Ezt megtéve vagyok szíves üdvözlettel

barátod
Pulszky.

Érkezett továbbá Stepanoy is, de ez csakhamar kénytelen volt 
távozni és febr. 27-ki levelében kéri Vettert, hogy jóindulatát jövőre 
is Őrizze meg számára.

Klapkának, is volt ajánlottja: Benedicty őrnagy, ki kész 
volt, akár díjtalanul is szolgálni. Klapka e sorokkal küldte 
Vetterlxez :

Turin, 1861 febr. 17. (Érk. febr. 28.)
Tisztelt barátom! Benedicty őrnagy felkér, hogy — habár díj

talanul — a légióba beosztassék. Szabadna-e téged felkérnem, hogy
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Benedicty kérelmét vedd tekintetbe, azon esetre, lia annak teljesíté
sét valami különös akadály nem gátolja.

Innen öt nap óta mindenki Milanóba távozott: dolgainkról 
tehát szó sem lehet. Holnap megnyitják a parlamentet, holnapután 
rendbe hozom a légió ügyeit, azok iránt bővebben értesítelek s 
aztán felkerekedem Genf be, néhány hétig pihenni.

Adja isten, hogy tavaszkor minden eldöntessék.
(Németből.) Híved

Klapka.

A febr. 2-án kelt «rendeletet» Kossuth a következő levél 
kíséretében küldte m eg:

Londou, 1861. febr. 4.
Kedves altábornagy úr! Reményiem, hogy . . . .  kelt levele

met kézhez vette. Azóta nem változtak a viszonyok; úgy látszik 
azonban, hogy a parlamenti választások igen nagy többsége a 
mi niste riumot még inkább megerősítik azon szándékában, hogy 
tavaszszal ne kezdjen háborút Ausztriával.

Ily körülmények közt Turinban igen lanyhák lettek irántunk. 
Épenséggel minden activitási eszközök nélkül hagynak bennünket, 
sőt a helyett, hogy új erőket adnának kezünkre, még a szeptember 
havában megszavazottat is visszatartják, úgy hogy eszközök hián 
gyakran a legnagyobb zavai’ban vagyok azon előkészületeket fen- 
tartani és fejleszteni, melyeket amaz ígéretek alapján initiáltam.

A csomó megoldása Párisban keresendő. Felhasználok min
dent, hogy a helyzetet ott előnyösebbé alakítsam, miben Kiss ezre
des igen derekasan kezemre jár. Mindent meg kell tennünk, hogy 
a légiót fentartsuk és fejleszszük; ez most nagy politikai nyoma
tékkai bír, de korántsem könnyű, mert tartok tőle, hogy félig-med- 
dig hajlandók, a légiót alkalmatlan tehernek tekinteni.

Nagy türelemmel és rendíthetlen kitartással kell lennünk és 
nem szabad semmiféle kellemetlenség által magunkat zavartatni. 
Sikerünk oly körülményektől függ, melyeknek nem vagyunk u rai; 
a mit tehetünk és tegyünk, az, hogy oly helyzetben tartsuk ma
gunkat, hogy a chanceok valószínű javulása képesnek találjon arra, 
hogy az alkalmat ne kelljen kisiklani hagynunk.

Mellékelve találja ön hivatalos rendeletemet utóbbi hivatalos 
.jelentésére nézve.

Kiváltképen ajánlom önnek a cadre-rendszer további fejlesz
tését. Ez politikailag is fontos.

Két pontot akarok még confidensen megemlíteni:
1. Forbes ezredes (a ki Garibaldi auspiciumai alatt önkéntesek 

kézikönyvét adott ki : «Compendio del volontario patriotico»), a ki 
voitakép az angol légió alakítását initiálta, később azonban vissza.
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vonult, mivel Garibaldi a parancsnokságot nem ő rá, hanem Peará 
ezredesre bízta, de a ki további tervek miatt még Nápolyban van, 
— Glasgowba Mac Adam hoz a többi közt következőket írta:

«If you see Kossuth please tell him that if I can not succeed 
with Fantó (to whom the king told ma to apply) I will so arrange 
with Kossuth that the idea shall the developed as I intended it to 
have been for the advantage of G(aribaldi) Only K. must pull with 
me int the matter in stead of pulling against me as did Gf. Tell K„ 
that if this is agreable to his views he must immediately inform me- 
by safe means to go to him in London».

Abból, mit nekem Mac Adam ír, azt következtetem, hogy 
arról van szó, hogy Forbes szándékoznék Magyarország részére 
angol légiót szervezni s azt látszik vélni, hogy arra nézve az olasz 
kormány engedélyét és eszközeit bírja, ő azonban biztosítva akar 
lenni az iránt, hogy a mit teremt, annak parancsolni is fog.

Igen kérem önt kedves altábornagy úr, keresse őt fel és tudja 
meg ajánlatának részleteit körülményesen.

A mi a parancsnokság kérdését illeti, mondja meg neki, hogy 
ebben nem lesz nehézség, abban az értelemben t. i. hogy — azon 
esetben, ha angol seregünk lesz (legyen az zászlóalj, ezred vagy 
dandár) — az, a ki azt szervezi, annak parancsnokságát is meg’ 
tartja, úgy azonban, hogy ily sereg, idegen légiók részekint tekin
tendő és az ön főparancsnokságának alávetendő, mivel alapul van 
véve az, hogy minden magyar és idegen sereg, mely Magyarország 
részére rendeltetve van, s az olasz kormány auspiciumai alatt Olasz
országban szerveztetik, az ön főparancsnoksága alatt egyesítendő; 
de az egyes részek mint külön osztályok p. o. magyar dandár, olasz 
légió vagy dandár stb. saját parancsnokaik alatt legyenek — mint 
hozzá tartozó részei az ön által parancsnokolt egésznek.

Tekintetbe veendők azonban következő megjegyzéseim :
1. Birja-e az olasz kormány beleegyezését ? Mert Olaszország

ban semmire sem állhatok rá, kivévén egyetértve a kormánynyal.
2. A szándékolt szervezéshez van-e elegendő pénzbeli eszköze ? 

Mert én egyáltalában nem vagyok azon helyzetben, hogy hozzá 
járulhassak, és még a mi a zsoldot, ellátást stb. illeti, csak otthon 
s a háború esetére vállalhatok kötelezettséget.

3. Nem szükséges, hogy Londonba jöjjön, mielőtt jelentését 
venném s az iránt bővebben nyilatkoznám.

4. A meddig Angliában vagyok, az én nevem semmiféle ver- 
bulással nem hozható kapcsolatba, mivel Anglia törvényeit akarom 
és kell is respectálnom. Március végén azonban elhagyom Angliát 
és Turinba megyek, a midőn aztán megszűnik ez a nehézség Angliát 
illetőleg.

Szíveskedjék a mellékelt sorokat arra felhasználni, hogy magát 
nála bevezesse.

„ umiMt
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5. 75,000 frankkal képes lennék, helvécia lövészek zászlóalját 
(1000 embert) verbuválni és valamely határszéli depőtba (olasz 
területen) szállítani. Ámde nincs 75 százam sem, hát 75 ezerem. 
És mégsem adom fel az eredeti eszmét: nagy idegenek légióját az 
ön főparancsnoksága alatt.

Óhajtanék Nigri nek írni, hogy engem Turinban támogasson. 
Ismerős ön vele ? Hogyan van disponálva ?

Két nap alatt útnak indul a javasolt decoratiók iránti rendelet.
Kiváló nagyrabecsüléssel

(Németből.) hü barátja és szolgája
Kossuth.

A tervezett angol légióból nem lett semmi. Forbes nem nyerte 
meg a kormány jóváhagyását, a nélkül pedig nem akart Vetter egy 
lépést sem tenni, sőt Forbesse\ még csak érintkezni sem. így tör
tént, hogy Kossuthnak, bemutató s aiánló sorai (Colonel Hugh Forbes 
is respectfully requested to confer with General A. Vetter who pos
sesses my entire confidence, and to whom he can speak without 
reserve. London, febr. 4. 1861. Kossuth.) eredetiben megvannak Vetter 
irományai között, a ki máskülönben bizonyára nem késett volna, a 
kormányzó megbízásának megfelelni.

Nem két nap — mint febr. 4-ki levelében Ígérte volt — 
hanem igenis két hét lefolytéval megküldte Kossuth az érdemrend 
ügyében kibocsátott rendeletet, mely Garibaldi hős magyarjaira 
bizonyára buzdító hatással volt.

Az olaszhoni magyar légió főfelügyelőségének.

London, 1861 febr. 23. (Felel. Nápoly, raárc. 3.)
Főfelügyelő altb. úrnak mult dec. hó 13-án kibocsátott nap1 

parancsa azon szavait illetőleg, melyek által a magyar légió mind
egyik tagjának a magyar érdemjelleli kitüntetés tétetik kilátásba, 
van szerencsém a következőkben nyilatkozni.

A magyar légió mindegyik tagjának különbség nélkül kitün
tetése hozatván indítványba, azt természetesen úgy kell értenem, 
hogy olyan forma kitüntetés forog szóban, mely a kitüntetettnek 
egy bizonyos nevezetes hadjáratbani részvétét constatirozza (mint 
például hajdan a lipcsei ágyú kereszt, újabban pedig a crimeai vagy 
lombardi érmek (Medailles), nem pedig a szorosan vett katonai 
érdemjel, a melylyeli kitüntetés bizonyos szabályokhoz, s azokban 
kijelölt specialis katonai érdemekhez van szükségszerűleg kötve, 
melyeknek a kitüntetés végett személyenként ki kell jelöltetniök, s 
melyek ogy sereg mindegyik tagjánál egyenlők természetesen nem 
lehetnek.

Ily értelemben örömmel adom helyeslésemet azon indítványhoz, 
hogy a magyar légiónak a siciliai s nápolyi szabadító hadjáratban
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résztvett minden tagjai emlék éremmel ruháztassanak fel, — mi 
vegeit is hivatalosan oda utasítom a főfelügyelőséget, hogy:

a) az illetőket hiteles adatok nyomán számba vétesse; név- 
jegyzéköket elkészítesse, s nekem, alkalmazkodásomul, a létszám 
kimutatást beküldje;

b) mindenik egyénre nézve azt is kinyomoztassa, hogy minő 
csatákban s ütközetekben vett részt — miszerint a szallag csatok
nál erre tekintet lehessen.

Egyébiránt bizonyossá kívánom tenni a főfelügyelőséget, s 
általa a vitéz magyar sereg tiszti, altiszti karát és legénységét, hogy 
soha sem fogok semmit kedvesebb kötelességemnek ismerni, mint 
az iránt lelkiismeretes gonddal lenni, hogy minden jeles tett, minden 
katonai érdem, méltó kitüntetéssel, elismeréssel s jutalommal talál
kozzék.

Örömmel késznek jelentem tehát a magyar nemzeti igazgató
ságot arra is, hogy a fent említett emlék érmen kívül, a magyar 
légió mindazon egyes tagjai legyenek törzs vagy főtisztek, altisz
tek vagy közvitézek, kik a dél-olaszországi múlt hadjárat alatt 
magukat személyes vitézségük által oly módon megkülönböztették, 
mely a rendszabályok szerint a magyar katonai érdemrendre igényt 
ad, azzal kitüntessenek, — magában értetődvén, hogy ez csak 
akkor leszen végrehajtható, midőn (mit Isten mihamarább hozzon 
el) a magyar légió hosszabb szabadítási nagy munkájára valósággal 
elindulhatand, minthogy az érdemrend osztás, a nemzeti souverenitás 
attribútumaihoz tartozván, idegen földön, s idegen barátságos kor
mánytól való függésijén nem gyakoroltathatik.

Elvül kivánom azonban egyszer mindenkorra kijelenteni, hogy 
a személyes vitézségnek érdemrendeli kitüntetését oly eljáráshoz 
kivánom csatolni, mely magában hordozza a kezességét, hogy a 
kitüntetésnek alapja v a n ; nehogy a kitüntetésekbe kedvezések 
csúszhassanak be. s ez által becsükben csökkenjenek.

Azért is ezen elvek fognak szabályul szolgálni ez eljárásban :
a) minden kitüntetésnél meg kell a tettnek neveztetni, s kö

rülményesen leíratni, melyért az érdemrend megadatik;
b) ha a harmadik rendű magyar érdemrenddeli kitüntetésre 

érdemes hőstett a főparancsnoknak szemeláttára történik, annak 
szava az érdemrend megadását minden további eljárás nélkül bizto- 
sítandja ; de a kitüntetést érdemlett tettnek ez esetben is körülmé
nyesen meg kell neveztetni;

c) különben pedig a sereg akár mely tagjának joga van az 
érdemrendbeli kitüntetést a tényállás kürülményes előadásával akár 
magára nézve, akár pedig más baj társa számára igénybe venni; 
minek folytán becsiileti tanács fog az illető parancsnok által össze- 
állíttatni (oly módon mint a hadi bíróságok), mely a tény iránt 
vizsgálatot tart. tanukat hallgat, szótöbbséggel az «érdemes»-1 «nem
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érdemesv-t kimondja, — s jelentését szokott szolgálati úton felter
jeszti, miszerint a kormány vagy (a mennyiben ez érdemrend adási 
joggal (el volna ruházva) az illető sereg főparancsnok .véghatároza
tot hozhasson ;

d) az érdemrend átadása mindig teljes nyilvánossággal s ünne
pélyességgel az illető dandár vagy elkülönzött (detachirt). sereg rész
legnek homloka előtt történik^ a tényállás felolvasásával, s a kitün
tetések az egész hadseregnek különös napi parancsok által tudomá
sára juttatandók;

e) minden érdemrend birtokával bizonyos fizetési adalék lesz 
összekötve, a mennyiség később fog meghatároztatni.

Ezen elveket azért kívántam a főfelügyelőséggel közölni, hogy 
a magyar légió körében az érdemrenddeli kitüntetésre igényt képez
hető eseteket e fentebbi elvek, s különösen a c) pont értelmében 
evidentiába hozatni, s nekem a vizsgálat eredményét annak idejében 
feljelenteni szíves legyen.

A magyar légió (miként december 10-diki) közleményemben 
írtam, hivatva van (ha Isten segít) a jövendő honszabadító magyar 
hadseregnek magkövét képezni, s mint ilyen, ha harcra kerül a 
dolog, s a harcot siker követi, örökítést fog a nemzet honvédelmi 
szervezetében érdemelni, — kiváuatos volna tehát, hogy a légiónak 
első keletkezése ótai évkönyvei megírva legyenek, s megszakadás 
nélkül folytattassanak. — Felkérem tehát a főfelügyelőséget, legyen 
szíves intézkedni, hogy a légiónál kezdet óta szolgált tiszt urak a 
légió históriájához tartozó adalékokat szolgáltassanak, s azok a 
segéd tisztség, vagy valamely más megbízandó tiszt úr által össze 
szerkesztessenek.

A népeket elnyomó hatalmak, hadseregeiket rendesen mecha- 
nismusokká aljasítják. — A szabadság bajnokainak organismust 
kell képezni, melynél az erkölcsi rugóknak minden módon ki kell 
fejtetni. — Ezen rúgok élesztősében egyik hathatós eszköz a sereg 
hős tetteit megörökítő évkönyvek, melyek a mellett, hogy a had
történet becses adalékai, egyszersmind a sereg testületi szellemét 
hagyományos kincsesé teszik; s másoknak is buzdító például, s a 
nemes vetélkedésre ösztönül szolgálnak.

Kelt mint fentebb.
A m. n. igazgatóság nevében 

Kossuth.

E hivatalos levelet magán levél kisérte, melyben Kossuth uta
sítja Vettert a légió fegyverzetére s ruházatára, valamint az abban 
előfordult kihágásokra nézve, egyúttal pedig megnyugtatja abbeli 
aggodalmát, hogy őt, Kossuth állásáról eltávolítani vagy hatáskörét 
korlátozni akarná, végül pedig felel arra a kérdésre, hogy Telekit 
ki fogja a m. n. igazgatóságban helyettesíteni, — nyilván ő aspirált
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arra. Kossuth is kiérezte ezt, s ennélfogva igen körülményesen 
tárgyalja a m. n. igazgatóság lényegét és mivoltát. A. sok tekintet- 
ben érdekes és fontos levél következőleg hangzik:

London, 1861 február 28.
Kedves altábornagy úr!

F. hó 11-én kelt becses levelét kézhez vettem, de nem egy
szersmind azon hivatalos jelentések és rendeleteket, melyekre vonat
kozik. Ezek mai napig sem érkeztek meg.

Március közepe tájt szándékozom Londont végképen elhagyni. 
Egyrészt jelenlétem Olaszországban mulhatlanul szükséges; másrészt 
pedig már nincs itt kenyerem, se kilátás szerzeményre. Feladom 
házamat, hogy bútoraim és háziberendezéseim elárusítása által abba 
a helyzetbe jussak, magamat és családomat nehány hónapig Olasz
országban fentarthatni, míg a politikai viszonyok így vagy úgy el 
nem dőlnek. Lehetséges azonban, hogy útközben kissé időznöm 
ke ll; lehetséges az is, hogy a mostani tolongás (Zudrang) folytán 
beállt lakáshiány miatt nem közvetlenül Turinban fogok sátort ütni. 
Ihász ezredes azonban mindenkor tudni fogja, hol vagyok. Ennél
fogva felkérem önt, hogy becses közleményeit hozzámszállítás vé
gett egyelőre hozzá Turinba (34. Via Santa Chiana) címezni szí
veskedjék.

Mihelyt, Olaszországba érkezve, személyes közbenjárásomnak 
sikerülend, a légió érdekeit megelégedésünkre rendeznem, lesz sze
rencsém önt s a légiót meglátogatni.

A mi pedig levelének tartalmát illeti:
1. Nagy sajnálkozással értesültem, hogy a ruházás, fegyverzet 

és felszerelés hiánya még folyton tart. Meg kell azonban jegyez
nem, hogy — midőn ra. é. dec. 1 O ki rendeletemben közöltem azt, 
hogy Turinban lépéseket teendek arra nézve, hogy a légió hiva
talos érintkezései a hadügyministeriummal rendeztessenek, s az ön 
érdekei ott kellőleg képviselve legyenek, ön azonnal határozottan 
kijelentette, hogy ön tanácsosabbnak vélné, ha a légió nem a távol 
hadügyministerium alá helyeztetnék, hanem a nápolyi kormány alatt 
hagyatnék, mivel ott személyes befolyása folytán minden előforduló 
szükségletek teljesültét gyorsabban és hatályosabban eszközölheti. 
Ezen nézet igen helyesnek látszott, de meg sokkal nagyobb súlyt 
helyezek is belátásába, hogysem kivánatait ne teljesíteném, a mikor 
csak lehet. Ennélfogva a helyett, hogy Turinban saját javaslatom
hoz ragaszkodtam volna, inkább az ön kivánsága szerint az sür
gettem, hogy a légió meghagyassék eddigi viszonyában a helyi 
kormány iránt. Ennek logikai következménye az volt, hogy nem 
igen sürgettünk Turinban oly ügyekben, melyeket magunk kíván
tunk a nápolyi kormányhoz utaltatni; minden sürgetés tehát úgy 
hangzott mint panasz ama kormány ellen, a mi — függd precarius
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helyzetünkben — nem nagyon ajánlatosán hatott. Mindazáltal tettem 
-és teszek, a mi csak lehetséges; különösen azt is sürgettem, hogy 
Klayjka lehetőleg hozzájáruljon a bajok orvoslatához. Ismétel
ten remonstrálok, részint közvetlenül, részint befolyásos barátaink 
útján, és ha mind ez nem használ, nem marad más hátra, mint 
türelemmel lenni, míg a jövő hónap folytán személyesen befolyhatok. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy szegény menekültek vagyunk; ha 
szerfölött türelmetlenkedünk, könnyen megeshetik, hogy nekünk, s a 
légiónak kiteszik a szűrét, kivált mivel a háborúra való kilátás 
nagyon elhúzódik, ránk tehát sürgős szükség nincs. Ha a tiszti kar 
s a legénység a légiót csak kényelmes elhelyeztetésnek tekintenék, 
nem pedig a hazafiak önfeláldozási képessége iránt való követel
ménynek, akkor a légióval sokra nem megyünk.

Az idecsatolt hivatalos levélben íog altábornagy úr erre vonat
kozólag nehány sort találni, a melyeknek — esetleg nevemben 
való — telhasználását bölcs belátására bízom.

Jól tudom, hogy önnek sajátságos elemekkel van dolga. Az 
individuális szökésnek (a legénység legnagyobb részénél) igen ritkán 
a hazafiasság vagy erkölcsi indok a rugója. Aztán még soraiban 
sok a nem-magyar, kiknél a Magyarország iránti honszeretetre való 
hivatkozás majdnem satiraként hangzik. Ennélfogva hangsúlyozhatni 
vélem azt, hogy legalább addig, míg helyzetünk dy precarius 
marad mint most, — nem igen kívánatosnak látszik előttem, a légió 
sorait á tout prix nem-magyarokkal gyarapítani. Jobb a kicsiny 
derék magkő, mint a megbízhatlan zsoldos elem.

2. Azt kérdi ön, ki fogja Fulszkyt pótolni ? Minthogy Klapka 
tábornok a folyó hónap nehány hetét Turinban tölti, jövő hóban 
pedig magam ott leszek, és pénzforrásaink teljesen kiapadtak, kény
szerítve voltam arra szorítkozni, hogy egyelőre Benzi parancsnok 
urat felkérjem ügyeinknek Cavour grófnál való közvetítésére, a mire 
levélileg hajlandónak is nyilatkozott. , Szíveskedjék tehát altábor
nagy úr egyelőre hozzája fordulni. (Én a hozzá intézett leveleket 
rendszerint Ihásznak, küldöm.) Minthogy ő volt az, ki vele a fegy
verek és ruházatok ügyét tárgyalta, igen szeretném, ha On írna 
neki, ecsetelné a helyzetet, csatolva részletes kimutatását a hiányzó 
ruházatnak és tegyverzetnek (melyet én még mindig nem kaptam 
meg, úgy hogy ebbeli kérdésekre nem is felelhetek) és egyenesen 
igényelni a szükséges fegyvereket a nekünk fentartott 15,000 puska
készletből s a ruházatot az —■ állítás szerint még októberben meg
rendelt 4000 egyenruhából.

3. Forbest illetőleg tökéletesen igaza van, hogy a kormány 
beleegyezése nélkül nem akar bocsátkozni semmibe. Úgy rémlik 
előttem, hogy én is ez értelemben írtam önnek és felkértem önt, 
győződjék meg, vajon Forbes ezredes tervéhez megnyerte-e a kor
mány jóváhagyását, mivel nekünk kötelesség és becsület tiltják,
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olasz földön a kormány beleegyezése nélkül bármibe is bocsátkoz- 
koznunk.

4. Altábornagy úr említi, hogy a legszigorúbb parancsokat 
vette, hogy a légióba csak magyarokat és osztrákokat vegyen fel. 
Minthogy ezen parancsok nem egyeznek teljesen azon felelettel, 
melyet Cavour gróf beadványomra adott, szükségesnek látom (még 
ha ez által ismétlésekbe bocsátkoznám is) ezt a felelelet, mely ne
künk minden tekintetben alapul és zsinórmértékül szolgál, szósze- 
rint újra önnel közölni:

«A cadre-rendszer eszméje, egy gyalogdandár s egy huszár
ezredre nézve, jóváhagyatik s igen helyeseltetik.

«Tisztek csak a mi (a m. k. Igazgatóság) javaslatunk folytán 
neveztetnek ki s az így kinevezettek rendszeres brevet kapnak a 
hadügyministeriumtól.

«Megengedték nekünk a légióba idegeneket is felvennünk, de 
két megszorítással: 1. hogy lengyelek fel ne vétessenek; 2. hogy 
az idegen elemek ne képezzék a számszerinti túlsúlyt».

5. A mi a «Nemzeti Comitét» illeti, engedje megjegyeznem, 
hogy a szó «Comité» (mely a magyarban elő sem fordul: «Magyar 
Nemzeti Igazgatóság») nem veendő azon grammatikai értelemben, 
mintha a szótöbbséggel való határozatképesség eszméje vele járna. 
Comitének mondották, mivel külföldön nem nevezhetik «ideiglenes 
kormány»-nak. Alakulásának alapját nem a bizonyos számhoz kö
tött eszme képezte, hanem az a tény, hogy azon (eredetileg szám- 
szerint véletlenül három) személyek az ügyek közös vezetésére egye
sültek, a kikkel a kormányok negociáltak és tractáltak. Ez a meg
hitt viszony a barátságos kormányokkal szemben képezi az igazga
tóság létalapját s e tény folytán alája rendelték magukat a vezetők 
odahaza is. Ön téved tehát, ha azt hiszi, hogy gróf Teleki László 
elveszte folytán a M. N. Igazgatóság tényleg fenn nem áll. Fennáll 
az a legcsekélyebb változtatás nélkül: én és Klapka tábornok ké
pezzük azt és fogjuk képezni ezentúl is; sőt ha egyikünk elhalna, 
vagy a közreműködésben akadályozva lenne, vagy pedig valamely 
speciális feladatnak kizárólag szentelné magát, — a fenmaradó tel
jes joggal addig folytatná a vezetést mindaddig, míg vagy a haza 
földjén a nemzet ideiglenes kormányt képezne, vagy pedig külföl
dön az illető kormányok akár velünk szakítanának, akár rajtunk 
kívül még másokat is titkaikba és megbízott érintkezésükbe vonni 
akarnának; — mert ön felfogja: a személyek megjelölése, kik (hogy 
ezt a kifejezést használjam) a magyar quasi kormányt képezzék, 
nem a mi kinevezésünk vagy a mi választásunk tárgya: a szövet
séges kormányokon áll, mondani, kiket akarnak igen confidentialis 
ügyeik delicat viszonyába mint vezetőket belevonni. Tény pedig, 
hogy Teleki kilépése a kormányokat nemcsak nem alterálta, nem
csak hogy úgy Párisban, mint Turinban folytatják érintkezéseiket
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egészen úgy mint azelőtt, hanem tőlem eredt egyenes kérdésre egy
általában nem mutatkoznak hajlandókká, rajtam és Klapkán kívül 
még másokat is belevonni. Tehát: az Igazgatóság fennáll mint 
eddig, és fenn fog állni, a nélkül, hogy újabb választást vagy ki
nevezést eszközölne. E nézet helyessége meggyőző. Klapkai is osztja, 
mint azt f. hó 19-én kelt és ma vett leveléből látom.

6. Örömmel adom önnek, kedves altábornegy úr azt a biza
lomteljes biztosítást, hogy soha eszembe se jutott, önt hatáskörében 
korlátozni, vagy a légiónál való működésében kevesebbet, mint 
teljes tetterőt hagyni önnek. Másrészt biztos vagyok abban, hogy 
ön bizalmamat hasonló bizalommal viszonozván, önként érezni fogja, 
hogy a légió nem magában elzárt, egyéb politikai tekintetektől és 
helyzetektől független lény, hanem még létében is azoknak aláren
delve van, részint azoktól függ, és hogy ennélfogva okvetlenül szük
séges, egyrészt, hogy én önnel zsinórmértékül közöljem az elveket, 
melyek a kormányhoz való állásunkból s a politikai viszonyokból 
folynak, másrészt pedig hogy én a légió állapotáról folytonos tudo
mással kell, hogy bírjak.

7. Talán nem kell önnek különösen mondanom, hogy Mogyo- 
ródy sem nem hadsegédem, sem tőlem bármi parancsnokságot nem 
kapott. Tekintse egyszersmindenkorra positiv tényként azt, hogy 
Olaszországot illetőleg soha, de soha bármily katonai rendelkezést 
tenni, vagy csak javasolni nem fogok, a nélkül, hogy önnel előbb 
az iránt megegyeztem volna. Ez nemcsak természetes következ
ménye azon tiszteletteljes bizodalomnak, melyet ön iránt táplálok, 
hanem egyszersmind logikus kifolyása azon jogoknak és igények
nek, melyek önt ez állásában, mint az Olaszországban teremtendő 
összes erők főparancsnokát megilletik.

Igaz, Olaszországban számos, részint ambitiosus, részint anar
chikus elemek csatangolnak, kik maguknak gyakran hazugan álte
kintélyt tulajdonítanak, mivel önmagukban semmisek ; — de ezek 
ellen innen a távolból alig tehetek valamit, — ki is járhatna min
den pletykának a végére. Ha azonban valaki e tekintetben, rám 
hivatkozva kérkedik, egy szersmindenkorra hazugságnak tekintheti és 
nyilváníthatja ön.

Klapka is hallott, tudom is én miféle comitékről, állítólag 
Türr tábornok auspiciumai alatt, mely híreket azonban Türr hatá
rozottan desavouált.

Napirenden vannak — igaz — imitt-oniott kalandos tervek, 
némelyek igen herostratikus természetűek is ; de szolgáljon önnek 
megnyugtatásul legalább az, hogy Türr tábornok még e napokban 
adta nekünk azt a loyalis biztosítást, hogy soha eszébe se jutott, 
tudtunk nélkül valamire vállalkozni. Úgyszintén Garibaldi tábornok 
is oda nyilatkozott, hogy működését, Magyarország érdekeit illető
leg, a mi érdekünktől s a mi kivánatainktól teszi függővé.
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Türr tábornok épen útban van Londonba, hogy velünk érte
kezzék.

Elvem az volt és marad, hogy én Magyarországon felkelés 
előidézésére (készakarva mondom : előidézésére) befolyásom, nevem, 
kezem és közreműködésem használását három feltételhez kötöm: 
1. hogy Ausztria valamely külhatalommal háborúban legyen; 2. hogy 
a nemzetet nagyjából felfegyverkeztessiik; 3. hogy támaszkodhas
sunk segélyhadra, melynek száma ezer körülményektől függhet (az 
ellenség ereje és dislocatiója, Horvátország érzülete stb.), de a mely 
már csak azért is nélkülözhetlenül szükséges, mivel át nem látom, 
hogy fatális geographiai helyzetünknél fogva a nemzetet máskülön
ben miként fegyverezhetnek fel, kivált az ön hadműködési terén, 
az ország dunai részén. A külháború pedig nemcsak azért szüksé
ges, mivel máskülönben az ellenség egész erejével neküok esnék, s a 
nemzetet, erejének kifejtése előtt elnyomná, hanem azért is, mivel elő
zetes hadüzenet hián (pl. Olaszország részéről) a harmadik pont, az 
expeditió, okvetlenül orosz vagy porosz interventiót zúdítana nya
kunkra; sőt meg vagyok győződve, hogy már útközben dolgunk 
lenne az angol hajóhaddal, mivel az eíféle expeditiót — háborúsko 
dás által nem legitimálva — a főleg Törökországért, de Ausztriáért 
is aggódó angol kormány, a nemzetközi jog körén kívül állónak 
tekintené.

Hogyha a nemzet önerejéből, a nélkül, hogy az impulsus kívül
ről adatnék, feltámadna (a mit a jelenlegi viszonyok között alig fog 
tenni) akkor veszélyében osztozkodnám; de a feltámadást kívülről 
provocálni (úgyszólván a forradalmat importálui) azzal isten, lelki
ismeret és történelem előtt oly rettenetes felelősség jár, hogy azt 
soha, de soha lelkemre nem vehetném, a nélkül, hogy az említett 
három feltételben oly chanceokat nyújtottam volna, hogy a siker, em
beri számítás szerint, csupán a nemzet határozott hősiességétől függne.

8. Teljesen osztom az ön nézetét a kék (vagy zöld, — a kék 
nagyon piszkít, mint látom) ingek és gatyák célszerű volta iránt. 
A midőn még reméltem, hogy az angol kormány bennünket nehány 
ezer fonttal támogatni fogna, három ízben készítettem itt mintát 
(most is szobámban hevernek), — de mind rósz : teljes lehetetlen, 
az idevaló szabókkal a dolgot megértetni. Célszerű lenne, ha ön 
teljes mintát (nagyot, közepest és kicsinyt) készíttetne (hiszen majd
csak találkozik a légióban magyar szabó) s az árak iránt is tájé
kozódnék. Itt egy teljes öltözet: ing, elől s a kéznél piros sávval, 
mellén 6 pitykés gombbal, — gatya, alul széles csipkével, — piros 
magyar nyakravaló (elől lelógó csipkével), — bakkancs vagy csizma, — 
kanász-kucsma kokárdával és agancscsal. és tolható tölténytartó 
(40 töltényre) nagyban gyártva két fontba kerülne, azaz : 1000 em
bernek 50,000 frankba: — borzasztó drága! — Most persze nin
csen pénzünk, de jó készek lennünk azon esetre, ha kapunk.
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9. Gál üzelmeit illetőleg ajánlom önnek febr. 2-iki levelem 15. 
pontjában említett procedúrát. A mi a konstantinápolyi levél máso
latát és kivonatát illeti, azt onnan velem is közölték.

10. Ha a fent (1. pont) említett, a légióhoz intézendő szava
kat — az időből kifogyván — le nem írhatnám már, holnap teen- 
dem. Megjegyzem azonban, hogy már december 10-én (16. pont)
intéztem a légióhoz biztató szózatot, és kértem azt napiparancs 
alakjában közölni, a mi a teendők halmaza közt úgy látszik el
maradt.

Még egyet: Hozzám is eljutnak némely csodás, sok nyugtala
nító hírek. így Sréter ezredes oda nyilatkozott volna (nem irántam), 
hogy a főfelügyelőség s a dandárparancsnokság illetékessége szoro
san elmulasztandó lenne, — a tisztek en masse beadták lemon dá- 
sukat s ez még botrányos jelenetekkel is járt volna, — és tudom is 
-én, mit mindent. De én az ön jelentéséhez tartom magamat és nem 
figyelek ily mendemondákra.

Epen midőn ezt írom, ismét kapok ily levelet (olaszul és nyil
ván olasztól), a mely megbotránkozását fejezi ki a fölött, hogy 
egyik-másik magyar tiszt az olasz nép verítékéből vett zsoldját oly 
módon használja, mely a bennünket megillető szerénységet igen 
sérti. Például felhozza Figyelmessyt, a ki 8 lovat tart és magát 
miDt valami angol lord, két plüschbe öltöztetett «Flunkey» által 
kiszolgáltatja stb. — Esztelen üres fecsegésnek tartom. Figyelmessy 
talán épen nem fedezte fel a diplomatiát, de hű, becsületes ember 
és jó hazafi, kinek bizonyára van annyi esze átlátni, hogy az 
ily pompa-negély époly képtelen, mint helyzetünkben helytelen 
volna, a kormányt megbotránkoztatná, a közvéleményt ellenünk fel
lázítaná, a légiót pedig, összehasonlítva a meztelenlábú legénységet 
a kölcsönvett pénzen odautazott tiszt plüschben díszelgő inasaival, — 
elégedetlenségre sarkalná, sőt még becsmérlő pletykára is nyújthatna 
anyagot; mert természetesen azt fognák mondani, hogy alezredes 
8 —9 havi díjádól meg nem takaríthat annyit, hogy 8 lovat szerez
hessen. Az osztrák hadseregben az alezredes hadikészületben csak 
5 lóportiót kap, s a mi helyzetünkben még a lovak e száma is ki- 
menthetetlen lenne. — Az egész pletykából nem hiszek egy árva 
szót sem, és csak példájaként említem annak, mennyire men' 
nek azok.

A kitüntetéseket illetőleg van szerencséin a hivatalos rendele
tet idecsatolva megküldeni.

A légióban immár két unokaöcsém szolgál, mind a kettő Zsu- 
lanszhy ; ajánlom őket igazságos (nem egyéb, mint igazságos) figyel
mébe.

Kitűnő nagyrabecsüléssel és hű barátsággal
(Németből.) készségese

Kossuth.
Hazánk. XI. kötet. U
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Már febr. 2-iki levelében felszólította Kossuth Vettert, hogy 
Gált tartsa szemmel és mihelyt annak részérói valami rendellenes
séget tapasztal, haladéktalanul vonja vizsgálat alá.

Ennek a kívánalomnak gróf Karacsay sokkal szigorúbb ala
kot ad, azt óhajtván, hogy Gál rendőri felügyelet alá helyeztessék, 
nehogy megugorhasson akkor, mikor emissariusai miatt, kik a ma
gyar ügyet discreditálják, felelősségre kell vonni.

Miként jártak Gál emissariusai és miket igyekeztek Erdélybe 
csempészni, arról Karacsay következő levele nyújt felvilágosítást:

Konstantinápoly, 1861. márc. 6. (Erk. Nápoly, márc. 20.)
Igen tisztelt barátom ! Mindenek előtt bocsánatot kell kérnem, 

hogy eddig válasz nélkül hagytalak; megvallom, hogy még a jelen 
sorokat sem tekintem válasznak, és sietni fogok, ez adósságomat a 
legközelebbi alkalommal leróni. Fölösleges lenne mentségeimet elő
adni. Te sokkal jobban ismered az általános helyzetet, semhogy át 
nem látnád, hogy az ember sokszor oly helyzetben és hangulatban 
van, hogy nem mondhat semmit.

E percig nem kaptam hírt a bizottságtól és Klapka tói (innen 
való elutazása óta), nem is tudom tehát, miként állanak ügyeink 
Olaszországban és kivált Nápolyban. A  Torta — úgylátszik Anglia 
sürgetésére — Ausztriával egyetért és tehetetlenségében ártatlan és 
inoffensi v személyeken gyakorolja auctoritását; mint ezt a levél vivő
jének történetéből és szenvedéseiből megtudhatod. A legközelebbi 
alkalommal reményiek e tárgyban érdekesebb és fontosabb adatok
kal szolgálhatni.

A mellékelt levelet kérem gyorsan és biztosan Klapkához ju t
tatni. Bátorkodom azt hozzád küldeni, mert nem tudom, hol talál
ható Klapka és nem akartam kockáztatni azt, hogy későn vegye 
kézhez : igen sürgős!

Gál Sándor — az úgynevezett tábornok — emissariusokat kül 
dött Erdélybe, a kiket Bucarestben szerencsésen elfogtak s elkoboz
ták a velük volt összes proclamatiókat s egyéb nyomtatott és írott 
levelezéseket, kinevezéseket, dispositiókat stb. Ez iratok után itélve- 
sokkal komolyabb a dolog, semhogy azon oly könnyedén átsiklani 
szabadna. Kötelességemet vélem tehát teljesíteni, midőn figyelmeztet
lek és felkérlek, hogy en attendent que notre Comité prenne ses 
mesures a cet affet, Gál uramat rendőri felügyelet alá helyezze és 
főleg akadályozza meg Nápolyból való távozását, hogy kezünkben 
maradjon. Ha sikerülne Angliába megugrania, még a legnagyobb 
kellemetlenségeket okozhatná nekünk.

Türelmetlenül várom Párisból Klapka tudósításait, mert ügyünk
ben az dönt. — Odahaza a hangulat igen jó.

Nagyrabecsült barátságodba ajánlottan maradok
őszinte barátod és szolgád t

(Németből.) Karacsay.
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Legközelebbi levelében Karacsay azt a meglepő hírt közli 
Vetterrel, hogy konstantinápolyi missióját befejezvén, illetőleg az 
tárgytalanná válván, jön ő is Olaszországba, és hoz magával mint
egy 100 embert, kik a tél folyamán Oláhországban összegyülekez
tek. Ennek ugyan nem örült Vetter, kinek már az eddigiek is (mint
egy 800) elég bajt és keserűséget okoztak. Hát még 100 magyar! 
Mennyi galibát fognak azok csinálni!

Karacsay levele így hangzik :

Stambul, 1861. márc. 20.
Kedves barátom ! Csak nehány sort írok. A legközelebbi hajó

val én is hozzátok utazom, és — tovább. Az utóbb Turinból vett 
hírek szerint igen roszul áll ügyünk. Vederemo!

Egyébiránt a Galatzban télen át összegyűlt embereket nem 
lehetett a Dunába fojtani vagy az osztrák hatóságoknak kiszolgál
tatni — a mi majdnem egyre megy. így tehát elhatározta a jó 
Durando, hogy Nápolyba küldi őket, a légióba való fölvétel céljá
ból. A volt honvéd-őrnagy Kajdacsi Antal Galatzból Nápolyba ve
zényli őket. Nem az én dolgom neked tanácsolni, mit csinálj vele; 
csak azt akarom megjegyezni, hogy érdeméül felróható, hogy ezt az 
embertömeget egész télen át rendben tartotta. Rendelkezzél vele be
látásod szerint.

Berzenczey barátunk igen fiatal fiát is elküldte: túlságos buz
galom ! Lebeszéltem volna, ha előbb tudom. Minthogy azonban a 
dolgot nem lehet meg nem történtté tenni, barátaink iránt mégis 
tartozunk némi tekintettel, s ennélfogva felkérlek : alkalmazd a fiút 
az irodában.

Jövő héten közel 100 egyént fogsz kapni a légió számára, és 
ha isten is úgy akarja, én is velük leszek.

Reményiem, hogy a légió ügyében talán szolgálatodra lehetek, 
mivel Durando tábornok ajánlólevelét szándékozom magammal vinni 
kormányzótokhoz, Nigra úrhoz.

őszinte barátod:
(Németből.) Karacsay.

De nemcsak Karacsay készült Olaszországba, maga a kor
mányzó is azt szándékozta, még pedig leánya érdekében, kinek az 
orvosok az aquii fürdőket ajánlották. Ámde visszatartotta őt Lon
donban bankó-pöre, melyre itt ki nem térjezkedhetünk. Ihász, ki 
ekkortájt elszakadt a légiótól és Turinban tartózkodott, már lakást 
is fogadott volt. A mennyire bálványozta Kossuthot, ép úgy nem 
rokonszenvezett Türre 1. Ennek hallatlan szerencséje eltöltötte szí
vet irigységgel, — sok másét is.

E jelenség első nyomát látjuk Ihász levelében, melyet Turin
ból 1861 márc. 18-án Vederhez intézett. íme így hangzik:

U *
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Igen tisztelt altábornagy úr! Hogy eddig nem írtam, nem ha
nyagságból történt, — korántsem ! — sokkal inkább becsülöm önt, 
semhogy ily hibába essem. Egyedüli oka az volt, hogy engem a 
a mindenféle pletyka végett ne gyanúsítsanak.

A kormányzó úr egy hónap előtt alig fogja Londont elhagy
hatni. A bankó pör csak most vette kezdetét és — mint a kor
mányzó is írja — hónapokig elhuzódhatik. Én Milanóban már szál
lást fogadtam volt, de le kellett rendelnem.

Londonban kénytelen most szállodában lakni, mivel volt laká
sát felmondta és bútorait eladta. Vilma leánya számára az orvos az 
aquii fürdőt ajánlotta, a hová már május 15-én kellene mennie. 
Azt írtam tehát tegnap Londonba, hogy legcélszerűbb lenne, ha 
megérkezésük után azonnal Aquiba mennének, a hol lakásról gon
doskodni fogok.

Klapka Londonba utazott.
Türr ide érkezett és márc. 15-én fényes ebédet adott, melyen 

minden, Turinban és környékén lévő magyar (Kupa kivételével) 
jelen volt. Türr-re igen hízelgő pohárköszöntőt mondottak, — a kor
mányzó úrról alig emlékeztek meg. Londonban Türr háromszor volt 
Palmerstonnhl és kétszer Russelnhl, Párisban Napoleon hercegnél 
ebédelt: mi törpék vagyunk hozzá képest.

Viktor Emánuelt Olaszország királyává kiáltották ki, — ünne
pélyesség azonban nem volt.

Pulszkywal kényszer-békét kötöttem ; de a régi barátok nem 
leszünk többé soha.

Zachusdorf írt nekem s a mellékelt levelet küldte ön számára.
Poninsky ezredes az első, — Bethlen második a tábornoki 

ranghoz.
Magyarok részéről jelenleg Turinban vannak : Mogyoródy, 

Gsernátony, Molnár, Valentini, Kiss és Kupa, — örülnék, ha mindnyá
jan másutt volnának.

Isten önnel altábornagy úr és tartson meg szíves emlékezetében.
Nagyrabecsüléssel hű barátja:
(Németből.) Ihász.

Pletykát említ Ihcisz, s csakugyan volt a legióbeli tisztek közt 
elég pletyka és viszálkodás, mely a végin áskálódássá s árulkodássá, 
sőt nyilt ellenségeskedéssé fajult. Az ellenszenv leginkább Türr és 
Vetter ellen irányult. A fegyelemből kitanult elemek sehogy se tud
tak megbarátkozni Vetter szigorával s azzal a pedans renddel és 
pontossággal, melyet ő gyakorolt és követelt is. Mindenféle ürügyek 
alatt bevádolták őt Kossuth, Klapka és Türr előtt s ezek mindegyike 
reagált is a vádaskodásokra, mindegyike a maga módja szerint.

Türr fitymálta Vettert, midőn a légió tisztjeivel önhatalmúlag
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rendelkezett, és midőn ez a miatt szemrehányásai illette, az elége
detlen tisztet oltalmába véve, az «öreget« amúgy lóhátról meglec
kéztette De engedjük át neki a szót:

Divisione Türr Mondovi.

A magyar légió főfelügyelőjének, Vetter altábornagy úrnak Nápolyban.
Milano, 1861. raárc. 27.

Gyra kapitány ma hivatalosan jelenti magát nálam, előmutat
ván két levelet, melyet a magyar légió főfelügyelőjétől kapott. — 
Az első levélre, kelt Nápoly, folyó hó 9-én 176. sz. azon imputatióra, 
hogy Gyra kapitány azt írta volna Seiter őrnagynák : «Ich will nicht 
mehr zu diesem Gesindel zurückkehren» azt a főfelügyelőségnek akkor 
kellett volna kutatás alá venni, mikor még Seiter őrnagy Nápolyban 
létezett, nem pedig egy hóval későbben, mert így csak koholmány
nak látszhatik. A mi pedig az ütegbeli öszvéreket illeti, tudatom a 
főfelügyelőséggel, hogy Gyra kapitánynak soha sem volt az felügye
lete alatt, s valamennyi öszvéreket az én rendeletem következtében 
az ütegparancsnok által az armata meridionale tüzérség főparancs
nokságának kellett volna által adni s ezennel követelem, hogy a 
főfeügyelőség szilárdul büntesse meg azon tisztet, ki ilyen árulko- 
dást más tiszti pajtása ellen felhozott.

A mi a második, f. hó 22-én kelt 216. számú levelet illeti, 
ama csak annyit válaszolok, hogy a magyar légió létezése magyar 
ügy — s ha Gyra kapitány, noha a határ felé küldetése a nélkül 
történik, hogy annak jóváhagyását a főfelügyelőségtől bevárjuk, az 
csak abból ered, hogy én, a ki a helyszínén vagyok, a kormánytól 
s Kossuthtól megbízva, gondolom, ilyen küldöttséget tehetni, a nél
kül, hogy az altábornagy úr jóváhagyását bevárjam. — A mi He- 
vessy főhadnagyot illeti, ő erre a missióra nem való — és Gyra 
kapitány mindaddig jelen működése helyén fog maradni, míg a fel
ügyelőség nekem olyan tiszt urat fog küldeni, a ki ezen delikát 
missióra alkalmas.

A mi pedig szolgálati hanyagságát illeti Gyra kapitánynak, 
kérem nekem egy világos és taglalt leiratot küldeni, minekutána 
tapasztalásom szerint Gyra kapitányt mint egy szolgálatában pontos 
és szoigalmas tisztet ismerem, valamint pedig, micsoda hadszabály 
szeiánt ftiggesztetett fel tollvonással a fizetése.

Hadosztályparancsnok : 
Türr.

A szelidlélkű Klapka sokkal gyöngédebb módon adott kifejezést 
a besúgásoknak: nála nyilván azzal vádolták az ügyes malcontesek 
Vettert, hogy a köztük mutatkozó rendetlenségeknek, és viszályoknak 
Ő az oka, pedig hát kis-isten se bírt volna velők, a mint utóbb
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Türr vasmarka se tudta őket megzabolázni, sőt ellenkezőleg, szigo
rával csak azt érte el, hogy a hámból kirúgtak, sőt igyekeztek 
tönkre teDni őt is.

De hadd lássuk, miket hoz fel Klapka :

Turin, 1861. ápr. 10. (Erk. Nola ápr. 18.)
Drága barátom ! A döntés előestéjén állunk. Néhány hét múlva 

tudni fogjuk, háború lesz-e vagy béke, hogy szegény hazánk meg
mentésére kardhoz nyúlunk-e, vagy a kérdés megoldását egészen az 
országgyűlésre kelle hagynunk.

En itt kinyilatkoztattam, hogy nem fogunk olyasmit tenni, a 
mi a dolgok törvényes, békés fejlődését akadályozhatná, de csak 
addig, míg Bécsben is tisztelik a törvényt s az országgyűlést nyug
ton tanácskozni hagyják. Mihelyt azonban Lajthán túl erőszakhoz 
nyúlnak, mihelyt az ostromállapothoz folyamodnak: — akkor az 
ország fel fog kelni s utolsó tusáját merni -— életre vagy halálra.

így állnak az ügyek. Láthatod ebből, hogy mindenre késznek 
kell lennünk. A komoly helyzettel szemben három dologra kérlek fe l:

1. A légiót összetartani s a tisztekkel megértetni azt, hogy a 
vállalatra és kötelességeikre, ne pedig fényes egyenruháki’a és elő
léptetésre gondoljanak.

2. Hogy viselkedésüket a testvériesség és lemondás, nem pedig 
irigység, ármánykodás s megbocsáthatlan költekezési hajlam jellemezze.

3. Hogy végre mindenikük készüljön oda menni, a hová kül
detni log, s a ki nem kész a legnagyobb feláldozásra, az inkább 
azonnal adja be lemondását.

A nagy számban ide érkező tisztek (legtöbbje egyenesen az 
osztrák hadseregből jön át), továbbá szükségessé teszik azt, — ha 
egyik részöket nem akarjuk az éhenhalásnak kitenni, — hogy az 
összes supernumerarius vagy a depotban lévő tisztek a háború ki
töréséig egyenlően támogattassanak, még pedig következőleg : inclusive 
a századosig 4 franc naponkint; az őrnagyok, alezredesek és ezrede
sek 5- franc naponkint.

Az útiköltségeket és túlságos sokaknak felszaporítását Nápoly
ban elkerülendő, itt második depot fog felállíttatni, melynek pa
rancsnokául Mogyoródyt szemelték ki.

A tisztek alkalmazásánál és kinevezésénél az utóbbi időben 
oly sok változás történt, hogy igen kell kérnem, nekem alkalmilag 
a tisztek ranglistáját megküldeni szíveskedjél. Óvakodjunk főleg 
attól, hogy ne alkalmazzunk újra olyan tiszteket, kik gratificatióju- 
kat már egyszer megkapták. A kormánynál itt ezt úgy tekintenék, 
mintha azzal a feltétlen bizalommal, melyben itt mindenött részesí
tettek, — visszaélni akarnánk.

Csak azon esetre, ha ily tisztek tanúsított szolgálataik s előbbi 
magaviseletük miatt megérdemlik, oszthatók be a depotba, — ha
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■már nincs miből élniök. Kérem tehát minden tisztnek, a ki elbo- 
csáttatásáért folyamodik, kereken kijelenteni, hogy ha egyszer kilé
pett, többé nem számíthat semmiféle támogatásra senkinél. Ha az 
ilyen a nyomorban elpusztul, önmagát okozza.

Sajnálattal értesültem, hogy egyik legjobb tüzért-tisztem a 
4 9 -es hadjáratban a depotba fel sem vétetett, holott vannak ott 
számos oly urak, kiknek előbbi szolgálataik igen bizonytalan vilá
gításban állanak, — Patzkó kapitányért csakugyan valamivel több 
történhetett volna.

Szintúgy igen kérlek Dunka kapitány részére ismét helyet 
keríteni. Türr igen panaszkodik, hogy azon tisztek közűi, kik a 
hadjáratban részt vettek, alig van már a légióban.

Szóval, tökéletesen meg vagyok nyugtatva, sőt meggyőződve, 
hogy tekintélyednek és gyakorlott, tapasztalt szemednek sikerülni 
fog minden bajokon segíteni és megtalálni azt az utat, mely leg
alkalmasabb, erőinket itt olasz földön a magyar név becsületére s 
érdekében összetartani.

Erre és minden további félreértések elkerülése végett szüksé
ges, hogy ti: te és Türr mindig a legjobb barátságos lábon maradjatok.

hived:
(Németből.) Klapka.

Kossuth éles szeme, a hozzá érkezett jelentésekből és többé- 
kevésbbé bizalmas levelekből következtetve, régen előre látta, hogy 
az illetékesség kérdése főparancsnokság és dandárparancsnokság közt 
okvetlenül kell, hogy kellemetlen súrlódásokra, sőt idővel nyílt bot
rányokra vezessen.

Ennek elhárítására csak egyetlen módot látott, t. i. hogy mint
egy előléptetés színe alatt onnan eltávolítsa úgy Srétert, ki durván 
bánt legényseggel, tisztekkel egyaránt, mint Vettert, kit pedans szigo
ránál fogva nem kedveltek. Sréter hadügyministeriumbeli közvetítő
nek (Pulszky helyébe) volt kiszemelve, míg Vetter, a főparancsnok
ság megtartása mellett, hozzá jönne mintegy a M. N. Igazgatóság 
tagjaként, hogy arra az esetre, ha a háború csakugyan kitör, — 
mit Klapkával együtt esetleg nagyon hamar bekövetkezhetőnek 
vélt — legyen oldalán oly magas képzettségű katonai auctoritás, 
mint Vetter, kinek segítségével könnyebb leende a fó'vezéri.szerepet 
játszania.

E változtatásokat pedig a következő hivatalos átiratban jelezte :

Az olaszhoni magyar segédsereg főparancsnokságának!
London, 1860. márc. 20.

I. Az olasz-osztrák háborút a politikai események késleltetvén, 
légiónk állandósítása veszélyben forgott. Fennállásához s szaporításá
hoz pedig a legfontosabb érdekek kötvék, s azért szükségesnek lát



tam a kormánynál lépéseket tenni, hogy seregünk közvetlenül a 
hadügyministeriuin alá rendeltetvén, ez által úgy állandósága bizto
sítva legyen, mint a felszerelése körüli hiányok pótlása sikerrel vé
tethessék igénybe. —: Örömmel vettem a tudósítást, hogy az elhatároz
tatott s megnyugtatásomra szolgál a főparancsnokság febr. 28-ikai 
s márc. 5-iki jelentéseiből megérthetni, hogy e határozat már fo
ganatba is vétetett.

II. A dandárparancsnokságban alkalmasint változás fog leg
közelebb történni. Szándokban van, hogy Sréter ezredes urat a 
dandárparancsnokágban Ihász ezredes úr váltsa fel; az első pedig 
ugyanazon javadalmakkal, melyekkel ekkorig a második bírt, Turin- 
ban a légió ügyeinek a hadügyministeriumnál közvetítésével legyen 
megbízva. Ez ügy most a kormánynál tárgyalás alatt van.

III. Vetter altábornagy úr a főparancsnoksági állásban állandó
sítva marad, de egy még aránylag kis számú csapatnál egy ily ma
gas állású vezértisztnek folytonos jelenléte némi diplomatikai félté
kenységet ébresztvén, s a kormánynak nehézségeket okozván, hihető
nek találom, hogy a kormány kivánni fogja, hogy valamint 1859-ben 
a légió főparancsnoka, nem állomásozott külön a Magyar nemzeti 
Igazgatóságtól, úgy az jelenben sem történjék, mely esetben is Vetter 
altábornagy úr a sereg főparancsnokságát azon helytől fogja vinni, 
a hol az alulírt elnök fog Olaszországban tartózkodni. Ez még csak 
suppositio gyanánt említtetik s véglegesen a kormány kivánatától s 
határozatától függ. Szükségesnek láttam azonban a főparancsnoksá
got ezen lehetségre eleve figyelmeztetni.

IV. A iavaslatba tett előléptetések, u. m .:
a táboriam á l:

1. Römer Endre tüzér-fhd. II. oszt. tüzérszázadossá ;
2. Ováry Lipót segédtiszt II. oszt. táborkari századossá;

a tüzérségnél:
1. Máttyus Izidor hadnagy, főhadnagygyá ;
2. Kauser István, hadnagy, főhadnagygyá; mint szinte a-javas

latba tett kinevezések, u. m .:
a táborlarnál:

1. Halászy Ábrahám és
2. Tiella Ferenc őrmesterek huszárhadnagyokká;

az 1-so honvéd zászlóaljnál:
1, Horváth Imre hadnagy, hadbíróvá, főhadnagyi ranggal;

a huszár-ezrednél :
1. Zsulavszky László és
2. Mátyus István, őrmesterek huszárhadnagyokká.
Végezetiil:
1. Sztankovics Szilárd, huszárkapitány és
2. Ebner Lajos, huszár-főhadnagy, újon jött honvédtiszteknek 

rangjukbani elismertetése jóváhagyatnak s a főparancsnokság mind
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ezek, mind pedig általában a tiszt uraknak, rendes kinevezési okmá
nyokkal (a mennyiben még ezekkel nem bírnának) leendő ellátásuk 
végett a Hadügvministeriumhozi felterjesztéstételre utasíttatik.

Y. Gyra százados úr Klapka tábornok s M. N. Igazgatósági 
tag előtt, egy olasz tábornok jelenlétében a solferinói csatában az 
olaszok elleni hős tetteivel dicsekedvén, magát a katonai hatóságok 
előkelőségek előtt gyűlöletessé tette, s annál fogva hadfogadó telep
parancsnoki állásában nem fogna maradhatni a nélkül, hogy viszo
nyainkra kedvezőtlenül hasson. — Én, mihelyt az osztrák császár 
által a magyar bankók miatt itt ellenem kezdett per körülményei 
megengedik, Olaszországba sietendek s kieszközölni iparkodom, hogy 
az osztrák zászlók alul a mi zászlónk alá átjövendő magyar kato
nák némi felpénzzel láttathassanak el, mi ha meg lesz, a badfogadó 
telepek máskép fognak szerveztetni. Addig ngyan Gyra százados úr 
helyén maradand, de óvatosságra leszen megintendő.

Kelt mint fent. A M. N. Igazgatóság:
Kossuth, elnök.

E rendeletet Vetter félreértvén, azt olvasta ki belőle, a mit a 
fáma már rég kürtölgetett, hogy a főparancsnokságot tőle el akar
ják venni. Egész elkeseredetten tiltakozik ez ellen magyarul fogal
mazott levélben, mely im itt következik :

Magyar segélyhadsereg Olaszhonban.
Kossuth Lajos úrnak, a magyar nemzeti igazgatóság elnökének.

Nápoly, 1861. roárc. 28.
Igen tisztelt elnök ú r !

Múlt év nov. 20-án azon megbízatással távoztam Londonból, 
hogy a legio parancsnokságát vegyem át. Én engedve elnök úr pa
rancsának. azonnal rendeltetésem helyére siettem. Farini kir hely
tartó által főfelügyelővé, a hadministeriumnak f. é. febr. 25-én kelt 
kibocsátványa erejénél fogva pedig egyedüli felelős főparancsnokká 
neveztetém k i ; de elnök úr is több rendbeli igen becses leirataiban 
e parancsnokságomról stb. szól, minek következtében elnök úr folyó 
hó 20-án kelt becses leiratának III. pontja, mely szeriut e parancs
nokságom alóli fölmentetésem és egyebüvé rendeltetésem tétetik ki
látásba, — igen kellemetlenül lepett meg. Az olasz kir. cabinet 
sem politikai, sem katonai szempotból nem látszik akadályt találni 
abban, hogy mint tábornok a légió parancsnokságát folytassam, 
ellenkező esetben a f. é. febr. 25-iki fönt említett kibocsátványDval 
újra meg nem erősíttettem volna; sajnosán esik tehát azt következ
tetnem, hogy elhivatásom okának egészen másutt, mint diplomatikai 
vagy politikai tekintetekben kell rejlenie.
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Minden embernek vannak ellenségei, de szerettem hinni mind- 
.azáltal, hogy magasb állású hazánkfiai — a hosszú számkivetés 
alatt — megtanultak féltékeny ösztönüknek nem tömjénezni, s min
dig s mindenhol semmit egyebet, mint a közös célt szem előtt tartani.

E  chimerikus féltékenység csak irigységből nyerhet ösztönt, s 
fájdalmasan tapasztalván az 1848—49-iki fondorkodások ismétlését; 
nem lehet nem hinnem, hogy elnök úr véleményére valamely sze
mélyes ellenségemnek kellett hatnia; különben nem tudnám meg
magyarázni elnök úr irántami bizalmatlansága nem érdemelt kifeje- 
jezését.

A mily tiszteletteljes volna állásom elnök úr oldalánál más 
időben, annyira helytelen volna ez jelenleg; — mindennek elébe 
tévén — a seregnél maradni s azt nagy feladatára lelkiismeretesen 
előkészíteni. ■— A mi engem személyesen illet, úgy hiszem, hogy 
eléggé képes vagyok nemcsak az egész légió, de minden egyesnek 
■érdekeit is képviselni, valamint arra eddigeíé tényleg elég alkalmam 
volt; s miről a légió szervezéze s összetartása körül kifejtett fárad- 
hatlan tevékenységem fényes tanúságot nyú jt; nagy megelégedé
semre is szolgál ennélfogva a tisztikar s legénységnek mindinkább 
növekedő bizalmát s ragaszkodását tapasztalnom, valamint mind job
ban meggyőződnöm, miszerint e naponkint szaporodó sereg tett ide
jén vitézségben, önfeláldozásban páratlanul tünend ki.

Mit eddig tettem s ezentúl tenni szándékozom, hazánk nevé
ben történt s történik: ennek tartozom felelősséggel, ennek fogok 
számot adni bármikor; fáradozásaimat nem csupán hazafiúi, de ka
tonai kötelességeim teljesítésére is irányozván, és miután sem jelle
memben, mint mágánférfiú, sem honfiúi erényemben, sem katonai 
ismeretem s tulajdonságaimban gáncs nem lelhető; — nem látom 
be, miért kelljen egy parancsnokságtól eltávoznom, mely engem 
jogosan megillet.

Elnök úr becses parancsait kész vagyok bármikor teljesíteni, 
csak az ezredparancsnokság részletes dolgait és más halasztást nem 
tűrő ügyeket kérek határozatomnak átengedni; más tekintetben 
úgyis mindent elnök úrnak jelentvén be.

Egyedüli óhajtásom, hogy munkálkodásomban ne háboríttassam, 
s az eredménynyel a hazát s elnök urat kielégítsem. Határozott 
szándékom a légiót — míg fönnáll — el nem hagyni, vele bút és 
bánatot osztani, vele élni s meghalni, őt a dicsőséghez s győzelem
hez vezetni, és ha isten úgy akarja, győztesen hazánkba visszatérni.

Megvagyok győződve, hogy elnök úr, nem hajolva önérdek
ből eredt ármány s fondorkodásra, s tekintetbe véve légiónk napon- 
kinti gyarapodását, tökéletesen osztandja nézeteimet, minden esetre 
azonban tisztelettel kérem elnök urat, miszerint elhivatásom esetére 
méltóztatnék számomra föntartási összeget utalványozni, miután az 
■említett esetben el vagyok határozva a háború kitöréséig minden
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beavatkozástól vagy szolgálattételtől visszavonulni. Egyúttal van 
szerencsém jelenteni, miszerint az elnök úr által elrendelt cadrek 
már nagyobbára elkészültek s hogy azokat jóváhagyás végett leg
közelebb fogom elnök úrnak benyújtani.

A véletlen nehány Gálhoz szóló levél birtokába juttatott, mi
ket szerencsém van elnök úrnak ide zárva benyújtani; az egyik 
igen szomorúan festi erdélyi s törökhoni ügyeink állását.

Fogadja stb. készségese:
Vetter.

A végül említett levelek egyike (a másik hiányzik) Dungov 
ezredes következő értesítése volt:

Napolj’, 1861. márc. 29.
Különösen tisztelt altábornagy ú r !

Buda Sándor őrnagy, Bukarestben lévő honfitársunk ez évi 
fiebr. 20-án írt, s csak tegnapelőtt magán úton érkezett levelében a 
többi közt ezt rja:

Viola és Justiani nevezetűt, mint Gál küldötteit, irományaik
kal együtt szobámban letartóztattam : az összeesküvés, vagyis inkább 
pártütés minden irományai, úgy útleveleik is itt maradván, biztos 
kézben, a bérencek kiutasíttattak Törökhonba. Ezt Vranisevits el
mondja szóval».

Ezt szükségesnek tartottam tisztelt altábornagy úrral közölni 
azon esetben, ha még erről eddig tudomása nem lett volna. A levél
ben érintett Vranisevits úr nem volt nálam s így szóbeli közlést 
nem kaptam, stb.

Veeter levelének vétele után nyomban sietett Kossuth őt meg
nyugtatni és szándékát megindokolni. íme levele:

London, 1861. ápril 4. (Érk. Nola, ápril 13.)
Kedves altábornagy ú r ! E percben veszem (a Cityben) már

cius 28-án kelt levelét és jelentését, és sietek megnyugtatásául kije
lenteni, hogy soha eszem ágában sem volt, önt a légió főparancs
noksága alól fölmenteni. Korántsem. Legyen egyszer mindenkorra 
meggyőződve az iránt, hogy semmi intrigánsok sem lesznek képesek 
<>n iránti bizalmamat megingatni. Reményiem, hogy irányunk, célunk 
s útaink sohasem fognak annyira divergálni, hogy együttesen ne 
sselekedhetnénk. Ha ez azonban valamikor mégis megtörténnék 
(a mit egyáltalában nem hiszek), akkor — azt hiszem — kölcsönös 
viszonyunk sokkalta inkább alapszik viszonos tiszteletben, semhogy 
az ügyeket nyiltan és őszintén ne tárgyalnók.

On március 20-iki levelemet nyilván nagyon félreértette; nem
csak nem akart az csökkent bizalom jele lenni, sőt inkább bizalmam 
újabb jelét akará adni.
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Ismétlem: nem jutott eszembe soha, hogy a légió főparancs 
nokságát önnél meg ne hagyjam. Ezt, a mennyire tőlem függ, kérem 
megállapított dolognak tekinteni, szintiígy, mint ama más, magasabb 
hivattatást, melyet esetleges háború esetére megígérni szerencsém volt.

Csak arról a kérdésről van szó, honnan gyakorolja ön a fő
parancsnoksági jogokat és kötelezettségeket. Eddigelé Nápolyból 
tévé: miért nem tehetné épen úgy máshelyről is, hogyha a haza 
érdekei ezt tanácsosabbnak teszik?

Erre nézve a következő tekintetek veendők figyelembe: 1. tudja 
ön, hogy törekvésem az volt, több dandárból álló idegenek légióját 
az ön főparancsnoksága alá helyezni, a melybe a magyar légió csak 
mint külön dandár beosztandó lett volna. Ez immár lehetetlen s- 
azzá marad mindaddig, míg Olaszország nem lesz hadi készületben, 
és a háború előtt. Addig egyetlen egy dandárra vagyunk szorítkozva, 
sőt effective az is még sákáig csupán vázlata lesz a dandárnak. 
Már most kérdem : ennek a dandárnak — derék helyi dandárparancs
nokkal — a főparancsnokságát miértjiem vihetné ön távolabb hely
ről is ? 1859-ben két dandárunk volt, közel 5000 emberrel, főparancs
nokuk volt Klapka tábornok, de soha a szolgálatra hátrányosnak 
nem találtuk azt, hogy nem helyben lakott, s a főparancsnokság 
mellett még egyéb kötelezettségeknek is megfelelt.

A dolgok pedig így állanak most: Én Olaszországba (Turinba 
vagy Milanóba) megyek, mihelyt bankópöröm megengedi, alighanem 
még e hó folyamán. Valószínűleg kénytelen leszek a Magyar Nem
zeti Igazgatóság jogait és kötelezettségeit egyedül vezetni és telje
síteni, mivel Klapka talán nem fog Olaszországban maradhatni. — 
Mi azonban most nem vagyunk abbban a helyzetben, mint 1859-ben, 
hogy az egyes szakosztályok vezetésére külön közegeket alkalmaz
hatnánk és díjazhatnánk : nincs pénzünk arra. Pedig csak evidens, 
hogy a légió parancsnosága mellett még egyéb katonai ügyeket is 
kell elintéznünk — úgy Olaszországra, mint otthonra nézve. Kell, 
hogy a katonai ügyek vezetésére valaki mellettem legyen: ha Klapka 
itt lehetne, ez az ő feladata lenne, mert a részletekkel csakugyan nem 
bíbelődhetem: isten őrizzen az örökös irka-firkától sa kiviteli részletektől.

S igazán azt hittem, hogy becsülésem és bizalmam tanúságát adom 
akkor, midőn abban a gondolatban állapodtam meg, hogy a katonai 
ügyek vezetését jobb és érdemesebb kezekbe, mint az önéi, le nem 
tehetem. — de csakis azon föltétel alatt, hogy ön a légió főparancs
nokságát továbbra is megtartja, mindazon jövedelmekkel, melyeket mint 
főparancsnok a királyi kormánytól húz. Máskülönben egyéb szolgá
latait semmi esetre sem venném igénybe. Ezen kikötés mellett azon
ban azt hiszem, hogy még a légió parancsnokságát is igen meg- 
könnyebbítettnek találhatná. Megszűnik az a sok írkálás, jelentés és 
rendelet, s ön velem személyesen tárgyalná a szükségeseket, a mi 
aztán rövid pár szóval elintézhető, s aztán a parancsnokság vezető-
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sében sokkalta szabadabb és feszélyezetlenebb volna, valamint fel 
lenne mentve számos, különben elkerülhetetlen kellemetlenség alól. 
Ismétlem (és biztos vagyok benne, ön egyetért velem), hogy Olasz
országban okvetlenül kell valakinek mellettem lenni, a ki a folyó 
ügyeket vezeti, határozataimat redigálja s a rendeleteket kibocsátja. 
Azt pedig jól tudja ön, hogy bái'kit is helyezzünk bizonyos állásba, 
az mások előtt szereit obbé-kevésbbé fontoskodni; már most képzelje 
magát abba a helyzetbe, hogy ön, mint főparancsnok — habár az 
én nevemben, — de mégis ettől vagy attól a tábornoktól vagy ez
redestől kapna utasításokat, rendeleteket stb., kellemesebb lenne 
az önnek ?

Én az ellenkezőjét hittem. E mellett tennészetesen magától 
értetődik, hogy mihelyt a tényleges hadműveletek ideje közeleg, és 
légiónk szám szerint erősen gyarapszik (a mit bizton várok egy 
eszme foganatosításától, a melyet javaslatban tartok) alkalmaztatá
sának cummulálása megszűnik s ön kizárólag a légió s utóbb 
a dunai expeditionalis hadsereg főparancsnokságának szentelendi 
magát.

Ez volt 20-iki levelem értelme, a mely, mint reményiem, önt 
ki is elégíti.

Abbeli szándékom, hogy a dandarparancsnokságra nézve vál
tozást tegyek, kizárólag önnek, irántam kifejezett óhajtásán alapszik; 
utolsó előtti jelentése szerint azonban úgy látszik, eltért e nézettől. 
Nem tudom, tanácsos-e a kivánsága szerint tett lépéseket visszavon
nunk ? Azt majd látom, ha Turinba jövök. Mindenesetre azonban 
őszinte kívánságom, hogy Sréter ezredest ne sértsem; mert habár 
talán nem is látszanék az állasra alkalmasnak, mégis tiszteletre méltó 
derék tiszt és jó hazafi, a kit őszintén nagyrabecsülök.

E percben küldte Türr tábornok Gryra százados ügyében önhöz 
intézett arrogans levelének másolatát, a mely fölött igen csodálko
zom. Feleletem az lesz, hogy a légió parancsnokságában minden
nemű beavatkozást részéről kikérek magamnak. Ha Gyra százados 
azt hiszi, hogy oka van a panaszra, — tartozik hozzám fordulni : 
magaviseletét haditörvényszékileg fogom megvizsgáltatni. Ön Türr- 
nek hihetőleg kellően felelt ?

Nagyrabecsüléssel. készségese:
(Németből.) Kossuth,

A ba fi L a jo s .
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III.

S csakhamar kifejlődött itt is industriája ama vállalkozó nép
nek, mely még a legszomorúbb körülmények közt sem tagadhatja 
meg szellemét. Egész kis utca képződött a fák árnyában s ezen 
nem haladhatunk végig a nélkül, hogy itt szivarral, amott ócska 
karddal, itt nem igen étvágyingerlő lepénynyel, ott meg fagylalttal 
nem kináltatnánk tolakodó eloquentiával. De most, az ágyúk dör
gése, a bombák csattanása alatt, aligha nem nagy jajveszékelés lesz 
Izraelben . . .

De térjünk vissza őrhelyünkhöz.
Az ostromoltak tüze kifejlődött minden oldalon, legdühösebben 

a Dunafelé, a szerencsétlen Pestnek. Szakadatlan villámlás ez, mely
nek fényénél a Duna hullámai lángfolyamként ragyognak, s a pesti 
Dunapart pompás házai úgy állnak ott, mintha szürke szemfödő 
takarná. Ezek képezik főleg a célpontot. Csakhamar fellobban a 
fényes láng a Vigadó belsejéből, a magas ablakokon át. Ez épület
ben történt az, hogy az itt tartott országgyűlés a múlt őszszel az 
Ausztria részéről nekünk oly kihívólag odadobott keztyűt elszántan 
felvette, s a nemtelen zsoldosok ime az épületen tölték ki boszú- 
jokat, mivelhogy a férfiakhoz hozzá nem férhetett. — A tőzsde 
épülete, a Kóburgház, a Dunafürdő, a Nákóház lángban álltak s 
a midőn kitört egy-egy újabb láng, felhangzott a vár falán a hor- 
vát katonák ezerhangú «Zsívió» kiáltása.

Ezen felbőszültek tüzéreink s a lövegek egész záporát zúdíták 
a hadi s nemzetközi jog megvetőire, kik nem átallották elpusztítani 
egy védtelen várost, melyből meg nem támadtattak, s a mi nekik 
semminemű előnyt nem szerzett. A Budavárát körülölelő összes 
hegyekről és dombokról fáradhatlanul működött az ágyúk serege ; a 
Víziváros an durrogattak Kmetty ezredes puskái; a legerősebb golyó
záporban előre vitték az ostromhágcsókat s egészen a Rudasfürdőig 
volt hallható a lelkes kiálltás «Éljen Magyarország !» Ámde a Vízi
város több helyén a várból hulló gránátok tüzet gerjesztettek és- 
csakhamar egész utcák álltak lángban, úgy hogy a pokoli hőség 
és füst az elszánt csapatokat visszavonulásra kényszeríté.

Eddigelé a budai alsó dunasor felé csak kevés golyó jött s 
ezek is nagyrészt a Duna hullámaiba temetkeztek. Ennélfogva 
századunk tisztjei nehány altiszttel — mert ez a cordialis viszony 
a legtöbb honvéd ezredben megvolt — az őrtanyán ültek egy pohár 
bor és kis sült mellett. De korántsem a várőrség egészségére ittak.

A szegény Juszti, csinos főkötőjében és zöld pruszlikjában, 
félénken ült köztünk, mint a fehér galamb héják közt, minduntalan
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elpirulva az apró tréfák fölött, melyeknek tárgya ő volt és ha 
szemeit selyem kötényéről felemelé, mindig csak fiatal férjére irányzá, 
a ki mosolyogva viszonzá. E percben mindketten oly boldogok voltak.

Egyszerre csak halljuk az ablak alatt nehéz léptek és több 
ember össze-vissza beszélés zaját. Többen közülünk kimentek az utcára. 
Sebesültet hoztak, ki hozzánk néhány száz lépésnyire lefelé, őrt 
állván, bombaszilánktól találva, fején igen vérzett. Az őrszobába 
hozták s a százados azonnal orvosért küldött, a ki a tartaléknál, a 
Rudasfürdő körül volt. Azalatt a szegény Juszti felvett egy korsót 
és kisietett, le a part lépcsőjén vizet meríteni s azzal a sebet 
kimosni. A várbeli tüzelés élénkebbé vált ez oldalon is ; nyilván a 
város ez a része is liadd kapja ki a maga részét. A lövések gyor
san követték egymást.

Juszti a tele korsóval épen fellépett a partra, midőn az őr
tanya előtt álló őr sürgősen kiáltá. Vigyázz! Vigyázz ! Mert a vár
falon épen ez irányban villant fel e percben az ágyú tüze. Juszti 
is észrevette ezt, és halálra megijedve mintegy odaszegezve állt egy 
pillamatig. Zizzenve jött a golyó s több hang kiálltá egyszerre : 
Megállj ! — Földre ! — Id e ! Ide ! — Ezáltal megzavarodva, előre 
ugrott: a golyó három lépésnyire előtte — útját szegve — lecsa
pott s a kövezeten felütődve, szélvészként zúgva, alacsony ívezet- 
ben a Dunának ment.

Az ugrás után, mely őt oly közel vitte a halálhoz, Juszti 
ott állt mint a szobor, — a korsót ijedtében leejté. Gyorsan átvon
szoltam a ház felé, halálsápadt volt és hanyatt esett volna, ha meg: 
nem tartom. Tállay a hírre kirohant az őrszobából s az ő enyel- 
gései és szemrehányásai közt lassanként magához tért. Ekkor segéd
kezett az orvosnak a sebesült honvéd körül, kit már a házba vittek, 
a hová Juszti elkisérte, sebét ápolandó.

E percben a Duna mindkét partját erősen megvilágította két 
égő hajó, melyet az ostromlottak nekieresztettek, hogy a Nádor
kertnél lévő hajóhídat felgyújtsák. Jó távol egymástól úszott lefelé 
a két nagy szövétnek, lassan, lassan Borzadályos volt őket nézni, 
hiszen terjedelmes gyomruk a legiszonyúbb rombolás eszközeit 
rejthették.

A csoport, mely sebesültünket kisérte, lehetőleg gyorsan haladt 
a házak mellett a tartalék felé, a pesti parton pedig egy csoport 
ember volt látható, kik kiálló sarokháztól fedve, néma aggodalom
mal nézték a borzasztó látványt. Az égő hajókat azonban Rochlitz 
hidász főhadnagy és nehány derék halász egyiket a másik után, a 
várbeliek sűrű lövöldözései közt partra húzták és kioltották. Sötét
ség uralgott ismét e tájon, míg a Vízivárosban s pesti felső duna- 
parton még mindig lángban állottak egyes házak. Éjfél felé végre 
elnémultak a vár ágyúi s a magyar ágyúk is csak időközönként 
tüzeltek.



Ekkor vette századunk a parancsot, hogy a Rácvároson át 
egészen a vár aljáig nyomuljon elő. A sötétség leplében némán 
haladtunk ember ember után, a házakhoz lapultan, néhány kereszt
utcán, törmelékrakásokon át, míg végre elértük rendeltetésünk 
helyét, hol az erősen épült, többnyire régi házak oltalmat nyúj
tottak.

A reggel beköszöntével újra kezdődött a véres munka. A vár
falon lesben álltak a horvátok nagy puskáikkal (Wallbüchsen) s a 
mi azok lőtávolába esett, biztos lövéseik céljává Ion.

Reggel 7 óra felé egyszerre csak látom Jusztit, a mint kar
ján kosárkával a Rácváros felől felénk közeledik. E veszélyes útra 
bizonyára férje miatti nyugtalansága és aggodalma készté. Még 
fedve volt a vár alján elhúzódó házak által. Többed magammal 
intettünk neki, hogy ne közeledjék — Tállay épen nem volt az 
utcán — de talán azon hiszemben, hogy női ruhája eléggé óvja a 
lövések ellen, vagy hogy elháríthatlan rendeltetés hajtá előre — 
mindinkább közeledett. Alig hagyta el az utolsó házat, és kilépett a 
szabad térre, melyet a várfal irányában gyors léptekkel áthaladni 
igyekezett, midőn négy-öt lövés dördült el egyszerre. Láttam, őt 
megbotlani, még két-három lépést tett előre, aztán térdre bukott.

Többen hozzá ugrottunk és gyorsan biztonságba helyeztük. 
Melléből meleg vérpatak ömlött kezemre és ruhámra s a kövezetét 
pirosra festé. Csakhamar nagy csoport állta körül, midőn földre 
terített köpönyegre leültettük. E csoporton áttörve jött Tállay s egy 
pillantásra tájékozva volt a történtekre nézve. Mintha villám súj
totta volna, térdre borult, a nő pedig, mintha érezné közellétét, még 
egyszer kinyitá szemeit és merően nézett szemei közé. S e pillan
tással megszűnt élni.

Nem kisértem meg a szegény fiú érzelmeit ecsetelni , . .
Még az nap vitték a szegény Juszti tetemeit Promontorra. a 

hol a köztemetőben eltemették.
Este Tállay ismét századánál volt, és rettenetes esküt tőn, 

hogy az általános rohamnál, mely az nap éjjel leende, véres boszút 
fog állni.

Es állt szavának.
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Május 20-án, egy órával éjfél előtt, Budavára ellen több oldal
ról intézünk rohamot. Az ágyúk részben elhallgattak és hagyták a 
puskákat működni, melyek szakadatlanul ropogtak. A kii'ályi lak 
alatt lévő várkertben, melybe utászaint egy szomszédos ház falának 
keresztültörésével rést készítettek, — élénk harc fejlődött. Orosz
lánokként rohantak a honvédek a várfalnak, hozzátámasztották a 
hágcsókat, s igyekeztek a várfalat megmászni, folyton támadva a 
horvátok által, kik vontcsövű fegyvereikkel erélyesen védekeztek s
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az ostromlókra kézi gránátokat és köveket is dobáltak. Ámde a 
hágcsók rövidek voltak. Az ostrom ez oldalon tehát meghiúsult. 
Négy óra hosszat tartott és sok emberünkbe került, többi közt 
Ujházy százados (a kormánybiztos fia) s egy másik tiszt is nehéz 
sebet kaptak.

Ezalatt mind újabb s újabb seregeket vezényeltek a vár falai 
felé. A déli oldalon, a Krisztinaváros felől néhány zászlóalj rohant 
a falaknak. Nehányan már meg is mászták, de a mellvédről leta- 
szittatva, halált vagy nehéz sebet arattak. Minél elszántabban védel
mezte magát a helyőrség, annál lelkesebben támadtak a magyarok. 
A bomba- és gránátesőn keresztül, mely a Rácvárost elárasztá, mind 
újabb csapatok érkeztek a küzdtérre. A tűzben lévő csapatok azon
ban nem engedték magukat felváltatni az újonnan érkezők által,, 
hanem folytatták a véres munkát. Mind rajongóbbakká váltak, mert 
már pittymallani kezdett s a napnak az éj- és halálszínű zászló 
helyett, a hit, remény és szeretet színeit viselő zászlót kell vala 
látnia a vár ormain. így akarták.

Ámde a helyőrség is fanatizálva volt. Hentzi és tisztjei, Pest
nek barbár módon való bombáztatása és Görgey fenyegetése után, 
nem reméltek kegyelmet kaphatni. S ezt a legénységgel is igye
keztek megértetni; de a horvát zsoldosokra jobban hatott a bőven 
osztogatott pálinka mint a hűségre s a császárért való feláldozásra 
célzó érzelgős felszólítás. Elég az hozzá, derék zsoldosokként addig 
védekeztek, míg a falak oltalmazták őket.

Az első szürkületben megalakult a roham-csapat a vert réssel 
szemben. A lejtőt, mely a várfalhoz vezet, kartács- és puskagolyó
zápor közt, gyors rohanásban megmászszák. Számos tiszt, halálosan 
találva, elesik; de testeiken át rohan a csapat előre s egyes honvé
dek már elérték a rés magaslatát: a ki most nem hátrál, azt elsep- 
rik, — a szurony és puskatus az ellenség nyakán van.

Időközben sikerült az ostrom a bécsi kapunál is, s a lelkes 
kiáltás «Éljen a magyar!» áthallatszolt onnan. Újabb csapatok, 
Aulich tábornok, Asbótli ezredes és Buttler törzsbeli őrnagy által vezé- 
nyeltetve, hatoltak a résbe. A várkapunál s a várkertben újra a 
falaknak támasztották a hágcsókat; a Ceccopieri ezred emberei 
pedig, kik a kaput s az a fölötti ablakréseket őrizték, ledobták 
puskáikat s a kapaszkodó honvédeknek kezeiket nyújtották, hogy 
végleg felemeljék. Azt kiálták: «Viva l’Ungheria !» Természetesen 
nem is volt semmi bántódásuk.

A Dunasoron egy honvéd divisio rohant a palizádok felé, 
melyek lőréseiből két ágyú torka fenyegetődzött. A leggyorsabb 
futásban odaérkeztek a palizádok előtti árokhoz, a nélkül, hogy 
lövés történt volna: az őrség már visszavonult, leszegezve az ágyú
kat. Itt is feltűzték a magyar zászlót, mely már fent a várfalon is 
lengett.

Hazánk XI. kötet. 15
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Ezerhangú éljen hangzott fel a túlsó parton azok részéről, 
kik onnan tanúi voltak a nagyszerű látványnak.

Ekkor tompa moraj hallatszott a lánchíd felől; de szerencsére 
csütörtököt mondott részben az akna, mely a tizévi munka mes
terművét, a hidat, légbe röpítendő volt, és csak e gálád merénylet 
indítója Alnoch határőrvidéki ezredes lelte benne megérdemlett 
halálát.

A vár maga e percekben igen sajátságos látványt nyújtott. 
Az ostromló századok a roham tartama alatt annyira összevissza 
keveredtek, hogy nem volt az a földi lény, mely őket tovább össze
tarthatta vagy összeszedhette volna. A tömegből ösztönszerűleg hir
telen kisebb-nagyobb csoportok képződtek, vezetve olyanok által, 
kik a legjobb hanggal és helyismerettel bírtak. Űzték a futó ellen
séget, és felkeresték rejtekhelyeikben, még a pincékben is, s ritka 
volt az, ki pardont kapott. A legdühösebben fordultak a horvátok és 
tüzérek felé, minek oka magától kínálkozik. Csakhamar nem volt 
a várban utca és zug, melyben az ember meg nem botlott volna 
fegyvereiktől megfosztott vérző tetemekben.

E csoportok egyikét vezérlé Tállay őrmester. Áthatolt a fel
dúlt utcákon a vár ellenkező faláig és leöletett mindent, a mi ellen
ség közelébe került. Folyton izgatta és tüzelte csoportját. Egyre 
emlékeztetvén Pest bombáztatására, s arra, hogy maga a tábornok 
akarata, hogy minden ellenség lekaszaboltassék. «Minek legyünk mi 
oly együgyűek — kiáltá — azoknak megkegyelmezni, kik még 
csak a napokban egyik társunkat a vár falán, Pest felé, gúnyból fel
akasztották !» Ezt az osztrákok tényleg megtevék, midőn egyik roham 
alkalmával sikerült egy honvédnek, a hágcsón megmászni a falat, a 
hol azonban elmaradt társaitól nem támogattatva, fogságba került.

Meg lehetnék elégedve boszúmmat — úgy mondá véres mun
kája befejeztével — ha e száz megsemmisített élet árán csak egyet
len egyet hívhatnék vissza — és most már magamnak sem kívá
nok egyebet, mint — a halált.

Óhaja csakhamar teljesült, mert épen egy hónappal később, a 
peredi csatában, Kivályrév falu ostromlása alkalmával esett el.

Reggeli fél hat órakor egyik hadsegéd a nagy Svábhegyről 
távcső vön nézte a várat «Mienk a vár !» — kiáltá, lesietve Görgey- 
hez, ki (elég jellemző!) a kormánybiz'ossal nyugodtan ült a reggeli
nél —- a «Mátyás templomon leng a magyar zászló!»

Küldhetek futárt Debrecenbe? Kérdé felugorva a kormány- 
biztos.

Tegye meg saját részéről, ha úgy akarja — feleié Görgey — 
én nem hirtelenkedem : gondoljon Marengora!

Nemsokára érkeztek tisztek azzal a jelentéssel, hogy a vár 
be van véve, és most már lassan benyargalt Görgey a törzsével.

A dísztéren sűrű kör képződött egy ravatal körül, melyen, két
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golyóval a mellében, a vár volt parancsnoka Hentzi tábornok 
feküdt.

Oldalán állott egy osztrák tüzér főtiszt, kit alig lehetett már 
a bortól is felhevült fegyveres tömeg ellen oltalmazni. «Akaszszátok 
fel! Üssétek agyon! Nem kell atűzvető zsiványnak kegyelmezni!» 
Kiálták s a tiszteknek ugyancsak fáradozniok kellett, hogy a tett- 
legességeket megakadályozzák. Ennek véget vetett Görgey érkezése, 
ki felé immár tolultak a győzők és kit harsogó éljennel fogadtak, 
míg a győzelmi lövöldözésnek nem volt se hossza, se vége.

Megvallom, boszankodtam népünk ez emberi gyengesége fölött, 
a mely gyermekies lelkesedésében megfosztotta önmagát a jól meg
érdemelt babéroktól, mintha nem ők szállták volna meg a várat, 
hanem Görgey a maga lassú s emberpusztító rendelkezéseivel.

Görgey parancsára bevitték Hentzit a főparancsnokság épüle
tébe s ott egy pamlagra helyezték, hol nehány óra múlva egy osztrák 
tüzérezredes jelenlétében elhunyt.

Nem helyeselhető az, a mi e dicsőségesen kiküzdött diadalt be
szennyezte. Az ellenségnek a házakba való üldözése alkalmával 
ugyanis a győzők számos tárgyat láttak, mely szemüket elkápráz- 
tatá s a mely után csak nyúlniok kellett, hogy eltulajdonítsák : itt 
■egy pár gyönyörű pisztoly, ott egy tőr, egy kard, melyet a honvéd 
elvitt, hogy tisztjének odaajándékozza. Am vigye, ellenséges tiszté 
volt. De a dohánytőzsöket is tisztára kiürítették s a szivardobozo
kat kidobták az utcára, a hol osztozott bennök boldog-boldogtalan 
a legfinomabb szivarokat pöfékelték honvédeink. Sőt a bort is, 
főkép a nádor és várparancsnok pincéiből, azonnal csapra verték, 
s az egyik kézben pohárral, a másikban puskával járták a gond
talan honvédek a csárdást, a véres kövezeten, hullák között: a 
zenét hozzá egy ellenséges gyalogezred zenekara játszá. Eddig jól 
van minden.

De akadtak olyanok is, kik az ellenséges tulajdonnak fogal
mát kissé nagyon is tág értelemben vették s azt asztalbeli fehér
neműre, apróbb szobaeszközökre, csecsebecsékre stb. is kiterjesz
tették. Izrael szemes népe ott termett a helyszínén, midőn még az 
utolsó lövések jóformán el sem hangzottak s az utcákon alkudozott 
mindenre, a minek csak némi becse volt. Ezáltal biztatták a tudat
lan fiúkat arra, hogy mindent, a mi kezök ügyébe került, igazságos zsák
mánynak tekintsék, azzal igazolván magukat, hogy a háziúr amúgy 
is feketesárga.

Ez az improvizált budai vásár mind nagyobb mérveket öltött, 
■és már bútorokra is kezdett kiterjedni, nem ritkán az élelmes «vevő» 
közvetlen utasítása szerint.

Végre figyelmessé lettek a tisztek a «végeladásra» s annak 
immár gyorsan véget vetettek. Erős őrségek foglalták el az összes 
kapukat és nem bocsátottak már a várba senkit; a ki pedig ki akart

15*
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menni, kénytelen volt előbb pereputyát a kapu előtt lerakni. Kövid 
idő alatt nagy halmazokban hevertek itt a legkülönbözőbb tárgyak,, 
melyekkel nagyszerű zsibvásárt lehetett volna alapítani. Halomra 
voltak itt rakva tükrök és faliórák, pamlagok és székek, könyvek 
és festmények, ágynemű stb. stb. és a többi közt a királyi váriak
ból számos díszítmény és a nádor könyvei, térképei stb.

Némely «vállalkozó», a ki az «üzletet» nagyon is nagy mérték
ben vitte, pórul is járt, a mennyiben p. o. a várkapunál a tiszt 
parancsára a legénység nagy gaudiumára — a nagyon megter
helt hébernek a kardon át kellett ugrania s aztán a kardlappat 
kapott egy-két emlékeztető jelt Budavárának dicsőséges ostrom
lására.

Még egy komikus jelenetet — a véres drámának közepette 
— fel kell említenem. A főparancsnokság pincéjében ugyanis egy 
csoport honvéd nehány száz palackra bukkant, a melyek ólom
mal és sodronynyal erősen el voltak zárva. A fiatal legények a 
faluban odahaza soha sem láttak ily palackokat, és gyanús szem
mel nézték, azon hiszemben, hogy puskaport rejtenek magukban. 
A kíváncsiság azonban győzelmeskedett a félelem fölött s a leg
elszántabb köztük nekibátorodott és az egyik palackot felnyitotta ; 
de borzadály futotta végig az összes merénylőket, midőn a palack 
nagy robajjal explodált és tartalma habozva és sziszegve kicsurgott. 
Az elszánt legény hirtelen eldobta a champagnei palackot és tár
saival együtt menekült kifelé, nehogy a ház rájuk szakadjon attól 
a nagy exploziótól, mely most következni fog. Egy fiatal tiszt 
azonban, ki épen oda vetődött, felvilágosítá őket, a mire azután 
a rettegett bombákat vígan cepelték a napvilágra. Bezzeg nem 
ijedtek már meg a honvédek a dugasz felróbbanásától, és hagyták 
is robbanni, a míg kifogyott — a puskapor.

By foglalkozások közt elfeledtek a honvédek minden bosszú
állást és vérszomjat, sőt számos fogolyt is — kik, dacára Görgey 
fenyegetésének 1500-on felül voltak — részesítettek a lagziban.

Másnap este a budai dráma a szomorú utójátékkal — az. 
elestek eltakarításával — befejeztetett a rácvárosi temetőben.

De boldogok ők, kik ott pihennek, mert ők a hazának csak. 
dicsőségét látták, nem elbukását is !

M o litor  Á goston .
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WESSELÉNYI ISTVÁN,
erdélyi országgyűlési elnök temetése.

Isten segedelme által megindulván Zsibón a gyászos udvar
háztól az ottan celebrált halotti predicatiók és oratiók végbemene
telek után, a gyászos koporsóban levő testtel, a templombeli sír, 
"vagy temetőhely felé, annak illendő processiójának az alább megírt 
módon lehet kezdődése, folyása mindvégig.

Mehetnek :
1. Legelöl a processió kezdetében két elöljáró lovasok. Megyjegy- 

zendő: a) ezen lovasok tisztességes rendű és értelmes nemes szemé
lyek legyenek, kik egyetértvén a gazdákkal, az elejéikbe szabott 
rendet magok is megtartsák, de az utánok jövő lovasokkal is meg
tartassák, a gazdáknak segítségekre et pro decentia pompae.

b) Tisztes és a mennyiben lehet, egyenlő alakú személyek le
gyenek ezek mindketten, tisztes öltözetben, tisztes, úri és kapricia 
nélkül való lovakon, és illendő nyergekkel, nyereg apparátusokkal 
felkészített lovakon.

Ezek után menjenek mindjárt a muzsikások, kik is pro svariori 
concentu (kedvesebb összhangzat), ha reá telhetnek, legyenek ennyi 
számban. Dobos, minél jobb és minél nagyobb dobbal: egy. Török 
síposok, egyező hangú sípokkal (mivel van egész török síp, van fél 
síp annál bővebben, nem különben van fertály-síp. Ezek egymással 
semmi módon együtt éktelen hangadás nélkül nem futathatnak, ha
nem a síposoknak vagy feleknek, vagy fertályosoknak kell lenni, 
hogy hangjok egyezzék; az egész síp pedig ritka és felettébb való, 
nagy hangot is ad): három. Trombitás három.

Megjegyzendő : a) ezen trombitások, síposok és dobos a teme
tés napjáig félrevaló helyen együtt muzsikáljanak és muzsikájokat 
összeigazítsák, kivált a dobot a török sípokkal igazítsák fel. mert 
különben e kettőnek irtózatos disconcentusok lészen; a trombitákra 
pedig nem lehet vigyázni, mert annak hangját a trombitás nyelve 
modifieálja, úgy, a mint kiki tudja; ó) adinveniálni kell (osztán e 
szerint parancsolván erről a muzsikásoknak) kivált táborozott embe
reknek svasiójokból, hogy a szomorú temetési pompa kezdetiben, 
úgy annak folyásában a gyászos koporsóban levő testnek a temető 
helybe való szállításakor minemű melódiát verjenek és fújjanak a 
muzsikások; az inhumatiókor pedig minemű melódiát fújjanak s 
verjen a dobos, török síposok és trombitások, — magam alább 
specificalom — legjobb tanácsot adhatnak pedig ebben a német tisz
tek, a német trombitások, minémű trombitálások és dobolások a 
hadakban a nagy tiszti temetések alkalmával in praxi consvetu 
van — csakhogy ezen melódiáknak trombitálásokhoz kell szoktatni
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a török síposokat is, melyet valami ügy gyei-bajjal csak véghez vi
hetni ; c) mikor pedig ipsum funerationis punctum aderit és a gyá
szos koporsóban levő testet a sírba eresztették, a mely nótát a 
harcban szoktak fúni s verni a trombitások és az dobosok s sípo
sok, kivált mikor legkeményebben szokott darálni a harc, azon 
nótát verje és fújják az ezen szomorú halotti pompán muzsikáló* 
említettem muzsikások is illendő fervorral és ideig, melyről alább* 
újabban emlékezem; d) ezen muzsikások, mihelyt a temetés kezdő
dik, arra a gyűlőt harangozzák, a hivottak és a populé gyűl, ezek 
is az alább megírtam móddal és renddel, a lovasok s vezetékek 
classisokban illendően előjáruljanak és az udvaron az alább meg- 
irandó rendben álljanak és e szerint, a mikor ideje lészen, proces- 
sióba menjenek és mindenkor, midőn a rend úgy hozza, lovak 
hátán muzsikáljanak.

A dobosnak és mindenik síposnak lövök mellé két-két posztó- 
ruhás erős vezető gyalogemberek legyenek vezető szíjakkal, röviden 
tartván lovaiknak szájokat és a mennyiben lehet, a lovak próbált,, 
szelíd, kapricia nélkül való lovak legyenek; mert mind a dobos,, 
mind a síposok két kezekkel muzsikálván, ha tisztességes ló lesz- 
alattok, lovaiknak fékemlő szárokat magok kezeikkel nem igaz
gathatnák.

Ezek után vigyék a felöltöztetett vezetékeket. (Mely öltözteté
seknek egész rendiről a minap bő írásban tetszésemet elküldöttem 
volt) Lehetetlen pedig, hogy a Mltgs Wessselényi háznál és azzal 
colligatus Mltgs úri famíliáknál ezen szomorú pompához kellető és- 
illő szép metszett paripák ne találtatnának. Mivel ha mind fékes & 
monyos lovak öltöztetnek fel, mindenikére nyereg, béteríteni friss- 
és újszerű Jakubok kivántatnak, melyeket szűkebben lehet szerezni. 
Ezen vezetékeknek pedig mindenikét illendő posztóruhás, két-két 
bátor, lóhoz szokott ember hosszú vezető szíjakkal kurtán vezessenek..

NB. a) A szebb-szebb vezetékek mind hátrább-hátrább vezet
tessenek és egy rendben egymás után csak egy-egy öltöztetett lő 
vezettessék; b) ezek mellett oldalfélt távolykán illő öltözetben és- 
lovon értelmes és lóhoz szokott bátor lovászmester járjon — ily 
okon : hogy ha valamely felöltöztetett vezetéken, öltöztetésben bont- 
ság esik, azt mindjárt meg is igazíthasson és a lovagosokat is, és 
megírt vezetékeket a főgazdáktól kiadott rendben jártasson. Más 
lovászmrsternek pedig a vezetékeknek nyomokban kell utói járni, 
melyről alább világosabban írtam; c) oldalfélt járjanak, távolykán, 
illő posztó ruhákban elegendő számú jó lovászok, (a mint ezt minapi
ban is megírtam volt) elegendő pányvás nyűgökkel, fékes lovak 
nyergét béterílő Jakufokkal és paripák, nyergeket beterítő új csaj
tárokkal, a megtörténhető esőzésnek meggondolásából, a lovak nyer
geiknek beterítésekre és a nyughatatlan fenelovaknak állásokban 
való megnyügözésekre: d) Ha metszett öltöztetett paripák lesznek
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vezetéken, üstök nyomtatókat is kell tenni fejekbe, minél szebbe
ket lehet.

Ezek után járjanak, ha elférnek egymás mellett o processió útján, 
ha szükséges lészen, az alattok lévő lovaknak csintalan Ságokhoz ké
pest két-két, illő ruhában lévő gyalogvezetők, vezetvén lovakat kétfelől.

Jobbfelől: a kur-acélba öltöztetett lovas ölében vivén egy 
illendő, minél tisztességesebb ezüstös s aranyos kardot és egy hasonló 
buzdogánt, a megholt néhai Mltgs L. B. úr fegyvereinek jeléül és 
az igaz nemesi statusának s zászlós úri characterének címeréül.

Balfelől pedig: a tiszta feketébe öltözött, arra páncél inget 
vett, páncél keztyűs, páncél sisakos, karddal felövezett, fekete lobo- 
gós zászlót vivő, fekete burokba öltöztetett lovon ülő ember, fél 
vállán vivén lefordítva a hegyével a feketelobogós zászlót.

Midőn a szomorú temetés kezdetén ezek elsőbben az udvaron 
a megírt rend szerint illendő lineában állanak, közelítvén a keser
ves asszonyoknak a gyászos koporsó mellé vaió kiviteleknek idejek 
(azt ezzel kevéssé megelőzvén) szállíttassák le egy tisztességes gazda 
által ezen utóbb megirt két lovasok lovaikról és vezettessenek bé 
a szomorú temetésnek kezdésének helyére, holott a koporsóban 
feküvő testnek állíttassék jobbfelől a kur-acélban öltözött fegyver
hordozó ember ; balja felől pedig a fekete lobogót vivő, feketében 
lévő, páncélba öltözött ember állíttassék. És ha a hely engedi, mind
ketten álljanak kétfelől a koporsó fejéhez mintegy szegelettájban a 
férfi keserveseknek elejékben. Hogy ha pedig azt a hely meg nem 
engedné, hasonló figurában a koporsó lábához kell állaniok.

NB. a) Hogy pedig a gyászos koporsó lábához feketében 
öltözött férficselédek álljanak, nekem praegnans ratiókból nem tet
szik, ezelőtt mások temetések alkalmatosságával is nem tetszett.

h) Midőn pedig a gyászos háznál a halotti ceremonia véghez 
menjen, indulni akarván a gyászos koporsóval, illendő processióval 
a temetőhely felé, innen újólag a kur-acélban öltözött embert és a 
fekete lobogót vivő embert vezessen ki iziben lovaikhoz egy gnzda 
és ott ültessen fel lovaikra, hogy így a processióban járhassanak az 
ő rendelt helyeken.

II. Ezek után másod rendben menjenek a deákok, kántorok és 
papok, kettő-kettő menvén szép renddel egymás mellett.

NB. Lovakon járjanak az egész processió mellett két felől gaz
dák, kik a többi között arra vigyázzanak, hogy a processióban 
menő rendekhez a szolgarend és popule közűi ne közelítsen egy is, 
annyival is inkább által s meg által a procession ne járkáljanak és 
a processióban elintézett rendeket ne zavarják.

II. Harmadik rendben a papok után menjenek a tisztességes 
rendű nemesség; ezután a főrend; ezután az úri rend.

IV. Ezután menjenek az ő gradusok szerént a férfi ke
servesek.
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V. Ezután vigyék a a koporsó alá való két széket illendő személyek
Ezután vigyék a gyászos koporsót hasonlóképen illendő és

egyenlő erejű személyek, két és háromrendbeliek is, a mint a teme
tési hely távolsága kívánja.

VI. Ezek után vitessenek az ő rendek szerént a keserves asszonyi 
rendek, gyalog avagy hintókon.

Ezután menjenek az úri és főrendű asszonyok, gyalog avagy 
hintókon.

Ezután menjen a jó nemes asszonyi rend.
Ezután menjen a popularis asszonyi rend.

Item ultimo.
Öcsém uram (Bánffi Zsigmond) tőlem ebben kívánván venni 

opiniomot, hogy a muzsikások, dobos, síposok és trombitások a szo
morú temetésen midőn fogjanak muzsikálásokhoz és minémű szerben 
és rendben muzsikáljanak? Melyre a mint ezt azelőtt is megírtam, 
a sok vágó nyelvekre nézve bajos és kényes dolog megfelelni és ezt 
öcsém uram nekem előbb írott levelében ad digerendum nem pro
ponálta volt; körülöttem is pedig effélékről épen nincs kivel discu- 
rálnom; minémű dologban jobb örökké , a felesb értelmes emberek
nek javallásokból normát csinálni: plures enim oculi plus etiam 
quibusvis in rebus vident. Másként is hazánkban efféle temetési 
pompa ritkán történt értésünkre, desvescalvan minden statusbeli em
ber a hajdani szokásoktól, efféle particulans temetési ceremóniákra, 
ha miket azokban ezelőtt láthattam is, részemről accurate számot 
nem tarthattam. Interim ex vero simili auditu a bonis viris anti
quioribus, meggondolván azt, hogy hajdan is a szabados zászlós urak, 
azaz a L. Bárók, mint rendek szerént a haza mellett fegyvert v i
selni tartozó s életekben fegyvert is viselt s viselő személyek, halá
lok történvén, eltemettetések alkalmával egyéb ceremóniák közben 
dob, síp, trombita szónál szoktanak eltemettetni antiquitus és hogy 
ezeknek példájokra a néhai Mltgs L. B. Wesselényi István úr, jó 
uram meghidegedett tetemeinek érdemlett eltakaríttatásokra és utolsó 
tisztességtételre a megírtam számmal convocalandó denotált muzsi
kások is a szomorú halotti pompán hivataljok szerént való szomorú 
muzsikálásra és nem heverésre hívattatnak és így e szerént ezeknek 
is hivataloknak követésére rendet kelletvén szabni (ebben én ön
ként admittálván expertusabb és curiosusabb embereknek) én az 
én tetszésemet eképen írom le :

Midőn e szomorú temetéshez való kezdéskor, valamely külsőbb 
udvarról vagy annak destinált sepositus helyről (ha mód lészen benne, 
holott az alább megírt lovagosok és vezetékek csendesen felkészít
tethetnek és a reálok szüntelen való bároszkodással a felkészülésben 
és a halotti ceremóniára való indulásban kevesebbé gátoltathatnak 
meg) ezen megírtam renddel a gyászos udvarkapun bemennek.

Elsőben a két elöljáró lovasok, ezeknek nyomokban a muzsi
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kasok muzsikaszó nélkül. Ezeknek mindjárt utánok szép renddel a 
vezetékek; utánok ezeknek egy, nyomokban járó, tisztességes pari
pán ülő, díszes öltözetű lovászmester. Utánok ezeknek (ha az út 
szélessége engedi) egymás mellett a kur-acélban öltözött kényes és 
felöltöztetett pompás lóháton ülő fegyverhordozó és a fekete burokba 
vont lovon ülő, teketében és páncélban öltözött fekete lobogót vivő 
két lovas emberek a gyászos háznak udvarán az elintézett rendben 
állanak; a muzsikások azonnal mindjárt a sípoláshoz, doboláshoz és 
trombitáláshoz fogjanak (melynek is hallása az egész helységben 
legbizonyosb jele lészen a szomorú temetési pompához való kezdés
nek) és mindaddig muzsikáljanak, míg a keserves asszonyoknak 
elejével a gyászos koporsó mellé érkeznek és a kur-acélos fegyver- 
tartó és hordozó embert, a fekete lobogót vivő páncélos emberrel 
együtt lovaikról egy gazda leszállítván, a koporsó mellé felkisérvén, 
ott az elintéztem helyekben helyben állíttatnak.

Ez meglévőn, és erről 'a muzsikásoknak hamar hírt tétetvén 
egy vice gazda által, azonnal mindjárt meg kell szünniek muzsiká
lásoktól és az egész háznál lévő predicatio és oratio alatt hallgatás
ban kell lenniök. Mivel úgy vélem, hogy hosszas pausa vagy mora 
a predicatio vége után az orationak elkezdéséig és ennek is vége 
után a búcsúztató énekeknek elkezdésekig nem lészen.

Mihelyt pedig a gyászos háznál a predicatiónak és egyebek
nek végek lészen, és a keserveseket a keserves fogók a gyászos 
koporsó mellől fel kezdik venni, azonnal a muzsikásoknak gyorsan 
erről hírt tétetvén, azok fogjanak is a muzsikáláshoz és muzsikál
janak egy annyit, a mennyire a prosessióra való indulásra impen- 
dáló idő engedi, oly véggel, hogy abból a külső popule megtudhassa 
a gyászos háznál a predicatióból és egyébből álló halotti elsőbb 
ceremóniának véghezmenetelit.

Ennek utána, midőn épen a szomorú halotti pompának a 
gyászos udvarháztól a temetőhely felé indulni kell, legelői kelletvén 
helyekből kiindulni a két elöljáró lovasoknak et subsequenter, a mint 
előbb megírám a több lovasoknak etc,; mihelyt legelői ezen két 
lovasok a gyászos háznak udvaráról kifelé indulnak (et subsequen
ter a többi lovasok is utánuk indulnak) azonnal a muzsikások újó
lag mindjárt fogjanak a muzsikáláshoz és mind addig muzsikálja
nak, míg a gyászos koporsót s testet a külső udvarkapun kihoznák.

Ekkor megszűnvén a muzsikálástól, ha a hely távolság engedi, 
az udvar külső kapun kívül elkezdvén a deákok az éneklést és 
két-három strófát énekelvén, subsistáljanak s pausáljanak egy keve
set, elhagyván az éneklést — az éneklésben való megállás után a 
muzsikások is egy annnyi ideig, a mennyi szabású ideig a deákok 
is énekekének volt, muzsikáljanak. Et sic per consequens kövessék 
alternatim ezt a rendet, a míg a gyászos koporsóval s testtel a 
temető helyhez, avagy nevezetesen pedig, midőn a temető helyhez
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avagy templombeli sírhoz a gyászos koporsóban lévő testtel érkező- 
leg lesznek, a megírt muzsikások akkor mindjárt fogjanak muzsiká
láshoz, mindaddig muzsikálván, míg a gyászos koporsót és testet a 
predicáló helybe be visznek és ott a koporsó alá való székekre 
helyben tésznek. Ekkor mindjárt megszüntetvén a muzsikásokat a 
muzsikálásoktól, mindaddig velek ne muzsikáltassanak, vagy ne mu
zsikáljanak, míg a másodszori predicatiónak s oratiónak és búcsúz
tató éneklésnek végek nem lészen.

Ezeknek végek után pedig, mihelyt a gászos koporsóban feküvő 
test mellől a keserves asszonyokat a keserves fogók felkezdik, szedni, 
azonnal mindjárt a muzsikások fogjanak a muzsikáláshoz, és mint fel
jebb írám, a divatjában lévő harcnak nótáját illendő nagy fervorral 
mindaddig dobolják, sípolják, trombitálják, míg a gyászos koporsóban 
lévő testet a székekről felvesznek, a temető sírba bevisznek és ott az 
inhumationak nevezete végbe menvén, a halotti pompáról a keservesek, 
a convocatus úri és főrendek s úri atyafiak gyalog avagy hintón a te
metőhelyről mind eltakarodnak hely ökre. Ebben a populénak vissza ta~ 
karodására semmit sem vigyázván. Deinde caetera decentiae localis occa- 
sionali prudentiaeque hospitali committantur. 1734. aug. 9. Gernyeszeg..

Függelékek.
1. Akur-acélba öltöztetendő ember a temetőhelynél leendő máso

dik predicatio, oratio és búcsúztató éneklések alkalmával is a fekete lo- 
bogós zászlót vivő emberrel együtt oly helyre és tájra állíttassák., a mi- 
némű helybe állíttattak volt az első predicatio és oratio alkalmával.

2. A kur acélos fegyverhordozó embernek igen szép portai kard 
kell az oldalára. A fekete lobogót vivő embernek is penig ugyan fekete 
hüvelyű tisztességes kard kell ugyan az oldalára.

3. Ezen szomorú alkalomra készülő c a s t r u m  d o l o r i s , hogy nyolc 
lábra és lapos fedélre lészen, igen helyes, de minthogy két szomorú he
lyen lesznek a predicatiók és oratiok, ehhez képest a castrum doloris- 
nak is kettőnek illő lenni, és mind a kettő alá boronafára készült csak 
egyszeres majestásnak és nem többnek kell lenni.

4. A két majestásra kell fekete posztóból készült két terítő ponyva 
is, melyeknek széleiknek le kell terülni a padimentumra.

5. Ha a helytávolság úgy kívánja, hogy a gyászos koporsóban lévő 
testet hintókon kisérjék le a temetőhelybe az úri és főrenden való sze
mélyek és keservesek, úgy is vigyázni kell a feljebb megírtam pro
cessio seriesére és a szerént kell járni. Serio vigyázván a szekeres lo
vakra, hogy maszlagosságokkal hintót s embert ne rontsanak.

6. Mir>d a gyászos háznál, mind a testvivő processio alatt s mind
a temetőhelynél az actiók alatt legyen minél nagyobb csendesség, hogy 
az actiók hallattassanak, és lasssú szó hallattassék mindenfelé, hogy 
láttassák, mintha a íöld is sírna.” K oncz J ózsef .

* Eredetije a gr. Teleki család levéltárában. Irta gr. T elek i S á n d o r  
a Bánffi Zsigmond kérésére Wesselényi István temetése alkalmával.
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BÉKÉSVÁRMEGYEI RESTAURATIONALIS BESZÉD
- , 1828-ban.

Méltóságos Fő Ispán Urunk, Tekintetes Karok és Rendek!

Polgári rendtartásunk alkotóinak, dicső eleink bölcs intézete,, 
hogy a magyar nemes életének bizonyos részét közhivatalok folyta
tása által a haza szolgálatára áldozza. De épen azért, mivel ezen 
polgári kötelesség minden Hazafira egyaránt vagyon kiterjesztve, 
bölcsen rendelték a Nemes Vármegyéknek meghatározott időszakok
ban tartandó tisztválasztó székeit is, utat nyitván azzal, hogy a kö
zönség a maga bizodalmát egyik vagy másik tagja eránt mindenkor 
nyilván s szabadon kinyilatkoztathassa, s egyszersmind célirányosan 
eszközölvén azt is, hogy azon közbizodalom elnyerésére nemes ve
télkedéssel törekedő igyekezetnél fogva alkalmatos, igazságszerető, 
munkás, jó hazafi tisztviselőkben soha a Haza közszolgálatja, ne 
szűkölködjön.

Törvényes szokások s szertartások által felszentelt mohos alkot
mányunknak egyik legjelesebb ágazatja azon szabadság, hogy nem
csak az igazság kiszolgáltatására, a vitézlő hadi rend helyhezteté- 
sére, táplálására, az adózó népnek elŐmeneteles megmaradására, 
szóval az egész köz- és királyi szolgálatra felügyelő tisztviselőket is 
bizonyos időre vármegyénként magunk választhatunk.

Ily tisztválasztásbéli szabadságnak lelkesítő ünnepe derült fel 
ma Békésnek egén, melyet annál felemelkedőbb érzéssel, buzgóbb 
hazafiúsággal kívánnak annak egybesereglett Nemes Rendei meg- 
ülni, melynél továbbra maradt köztudományunk szerint azon idő, 
a mióta ezen szabadságnak ünnepét szentelni nem is vala mód- 
jokban.

De ha szintén rendkívül valónak tetszene is első tekintetre 
ezen nemzeti Szabadság gyakorlásának megyénkben annyira történt 
elhalasztása, visszapillantván mindazonáltal itt a lefolyt időszakaszra, 
kit-kit meggyőző okokra találunk, hogy a tisztválasztás tartásának 
továbbra volt elmaradása, sem az azon idő alatt háromszor meg
újult megyei kormányt tartó, hamvaikban is állandó Nagyméltóságú 
Fő Ispánjaink, sem pedig az ezen nemes megye rendjeinek hazánk 
e részében élő törvényének betöltése eránt való szunnyadékonyságá- 
nak korántsem tulajdonítható, mert ugyanis:

Bizonyítják hiteles jegyzőkönyveink, hogy a tisztválasztásnak 
Méltóságom néha Báró övezi Orczy József Eő Nagysága, megyénk 
felejthetetlen főispáni helytartója által volt legutóbbi megtartása óta 
ezen nemes megye rendjei folytatva is abbéli jussokkal élni kíván
ván, nem szűntek meg a megye kormányszékébe egymást fölváltó,
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dicső emlékezetű főispánoknál magokat több ízben ismételt kérések
kel az eránt közbenvetni, bogy a tisztikart megújíthassák.

Követték mindenkor a megyebéli nemes rendek ebbéli kérel
meit az óhajtott teljesítés felől őket bizonyossá tevő nagybecsű .fő
ispáni válaszok

Azonban, hogy az emberi legelhatározottabb feltételek valósá- 
gosítbatása mindenkor a mennyei Felség egyedül való műve, azt 
tapasztaltuk különösen ezen dolog folyamatában, mert előbb az 
alatt Honunkba is behatolt dölyfös ellenséggel majdnem szakadat
lanul folytatott véres háborúk zavarja s azzal egybekapcsolt poli
tikai viszontagságok, annak utána pedig a következett békeség 
.szerencsés helyreállításával Vármegyénket igazgató Fő Ispánunk
nak terhes hivatalában szüntelen a status dolgaival Felséges Urunk 
körül volt elfoglaltatása lehetetlenné tevék annak teljesítését, a mi 
megdicsőült kegyes Fő Ispánjainknak oly erős feltételek, nekünk 
pedig közös kívánságunk vala.

A mai napra tehát tartották fel az Egek, hogy Nemes Me
gyénk ezen sarkalatos egyik főjussával újra élhessen! és épen 
Nagyságodnak, hogy főispáni székének elfoglalásával legottan tett 
Ígéretének voltaképen meg is felelhetvén, az által már rika tehet
séggel elkezdett igazságos kormányozásának remekjét még nyilván
valóbbá tehesse.

Tudjuk ugyan Méltóságon Fő Ispán Űr! hogy Nagyságodnak 
nagy lelke a jótéteményben nem hangos dicséretekben, gyönyörködik, 
tudjuk, hogy felemelkedett szívének belső elgondolása tökéletessé
gének bőségesen megjutalmazható bére.

De azért a hizelkedésnek szennye nem alacsonyít bennünket, 
ha a valóságos érdemnek teszünk áldozatot és szíveinknek ömledező 
örömérzését nyilván kijelentjük, hogy az isteni Gon viselés és Felsé
ges Királyunk kegyelme Nagyságodat helyheztette főispáni szé
künkbe, mert a ki hazafias fáradozásait nemcsak mellén függő ér
demkeresztje által teheti nyilvánvalóvá, hanem a magyar hétszemélyű 
Areopágban tántoríthatatlan híí bírálása által homlokára már her
vadhatatlan polgári koszorút is font * — annak élesztő és boldogító 
munkássággaól egybekötött kormánya eleve biztos zálogul szolgál mind
nyájunknál.:, hogy az alatt a különböző vélekedések miatt meg- 
hasonlott szívek is a közcélra egyesülvén, az előttünk lévő tiszt
választás is Vármegyénkkel az egyezségnek megérlelt gyümölcseit 
fogja ízleltetni.

Ily lelkesítő bizodalomtól élesztetvén Nagyságod szent igyeke
zetéhez, ezen Nemes Megye Rendjei ‘is a maguk mukásságukat 
egészen felajánlják, s a közjó elősegélésére eltökéllett szíves töreke- 
déseket Nagyságod bölcs céljával egyesíteni buzgóan szándékoznak.

Ezek, s ezekhez hasonlók azon minden szívet emelő közérzések 
Méltóságos Fő Ispán Úr ! melyeket eddig ezen díszes Megye Nemes
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Rendjei nevekben nem rég kebelekbe fogadott érdemetlen jegyzőjük 
kibuzogni törekedett.

De megszűnvén már most az általam mélyen tisztelt nagy- 
közönség képében szólani, a tisztikar nevében az eránt nyújtom alá
zatos kérésemet: méltóztassanak a Nagyságod és a Tekéntetes Karok 
és Rendek még kegyesen eltűrni, bogy a végső elválásnak e nagy 
pontjában végbúcsúzásunkat is rövideden előterjeszthessem.

Hosszas volt valóban akár a tettes községnek a tisztikarban 
helyheztetett bizodalma, akár a közjó előmozdítására szentelt önnön 
iparkodása, de épen ezen tartós bizodalom lobbantotta égő lángokra 
azon tüzet, melyíyel úgy is minden Magyar Nemes a közjóért hévül 
s melyei a Haza oltárán áldozni köteles.

Könnyű a törött ösvényen a vándorlónak utazni, bátorságos 
a tengeren való hajózás, midőn a duzzadó habok veszélylyel nem 
fenyegetnek : de viselt hivatalaink eltelt esztendei alatt az ország ten
gerén kerekedett szélvészek között evedző tisztviselőnek gyakori terhes 
helyheztetését elgondolni ki ne tudná ? Ugyanazért:

Mennyire töltötte be kiki közülünk tiszti körét, — méltóztas
sanak azt a Tekéntetes Karok és Rendek önnön magok kegyesen 
megbírálni.

Mi most a törvénynek térdet hajtunk s magunkat is a köz- 
kivánsághoz csatolván, hivatalainkat, melyeknek állandóan hűséges 
sáfárjai leoni törekedtünk, Nagyságodnak és a Tekéntetes Karoknak 
és Rendeknek mély tisztelettel visszaadjuk, nem czélzott, de a ve
lünk született gyarlóságból mégis néha történhetett hibáinkért alá
zatosan bocsánatot kérünk, hozzánk állandóan mutatott kegyessé
gekért s jóságokért szíveinkből csak enyésztünkkel kiirtható hála- 
adatosságunkat nyilván kivalljuk; és részünkről is az eránt örökös 
hívséget fogadunk, hogy magunkat is a Tekéntetes Karokkal és 
Rendekkel egyesítvén, Nemes Megyénk közjavát s boldogságát te
hetségünk szerént előmozdítjuk.

Midőn pedig végezetre a jegyzői tisztség részéről annak hitére 
s hívségére bízatott megyei leveles tárnak kulcsait által adnám, 
azon őszinte óhajtással fejezem bé beszédemet, hogy a Magyarok 
Istene Nagyságodnak e jelen törvényes foglalatosságban szent ügye- 
kezetét vezérelje jóra, magunkat pedig Nagyságodnak és a Tekén
tetes Karoknak és Rendeknek kegyeibe alázatosan ajánljuk.

K özli: P aszlavszky Sándor ,
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TOLNAMEGYE FELIRATA LOVASSYÉK ÜGYÉBEN.

Felséges Ur !
Némely szerencsétlen ifjak, kik a mint mondatik kárhozatos 

célú szövetségbe léptek egymással a múlt országgyűlés alatt, a 
miután ez befejeztetett, a királyi ügyész által felségsértésről vádol- 
tatván, elmellőzésével a polgári törvényhatóságnak, a mely alatt ők 
álltak vala, katonai hatalommal befogattatni, katonai börtönbe vettetni, 
és folyvást katonai őrizet alatt tartatni rendeltettek.

Nem a vétket mentőleg, hanem az érintett renden kívüli el
járással a semmi esetben nem változtatható és el nem mellőztethető 
törvényeken ejtett sérelem orvoslása végett folyamodtunk valami 
számos rokon törvényhatóságokkal együtt Felségedhez fiúi éspolgári 
bizodalommal a m. é. julius 6-án 2176 sz. a. kelt alázatos felírásunk
ban. De a várt orvoslás helyett csak súlyosodott a panaszlott sére
lem, midőn a törvények ellenére ezt szülő rendelés ugyanazon kor
mányi úton, melyen eredett vala, törvényes rendszerünk mellett 
meg nem nyugtatható okadással támogattatván a szintén m. évi 
október 18-án 14007/1367 sz. a. kelt k. udvari parancsolatban, 
törvényhatósági alázatos folyamodásunk Felséged legmagasb nevében 
roszaltatik.

Méltán el szomorodva ily válaszon mi, kik minden kormánynak 
erejét a közérzés és vélemény méltányos figyelmezésében, az ezzel 
leginkább szerződő közbizodalomban pedig legfőbb kincsét állítjuk, 
már csak oda látánk magunkat szorítva, — hogy a most orvoslat
ban hagyott sérelmi esethez hasonlók ellen a Haza legalább jövendőre 
a legelső országgyűlésen biztosíttassék. De reményleni egyszersmind 
meg nem szűntünk, hogy a törvénytelen módú befogatás és letar
tóztatással a törvény és rendszer elleni eljárás a jelen esetben is 
végét érendi!

Azonban mily fájdalmasan kelle tapasztaluunk, midőn az 
inkább folyton folytattaték, és a sérelem elmérgedve nőttön neve- 
kedett azzal, hogy Felséged királyi törvény táblája megfeledkezve 
törvényszabta kötelességéről, és meg nem óva bírói függetlenségét, 
a vádlott ifjak ellen a felségsértési pert törvénykezési szokott rend
szerünk elmellőzésével titkos mód vévé fel, és úgy teljesítvén abban 
a vádlottak és tanúk kihallgatását, végre úgy itélé azokat el, miután 
ugyanabban a vádlottaknak szabad védelmét természeti és polgári 
jussok ellen és ennek nagy megsértésével azzal korlátolta és aka
dályozta volna, hogy az ő ügyvédjüktől titoktartási esküt kívánt.

És még itt sem állapodott meg a sérelem súlya, hanem akkor 
hágott legmagasb fokára, midőn az ily rejtélyes bírói eljárást és 
rendtartást, mind általában a hazai alkotmány lehelte, mind különösen 
a törvénykezési rendszer szokta nyilvánosság félretételével nemcsak
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.a királyi tábla, de a hétszemélyű legfőbb törvényszék is a vádlottak 
felett hozott Ítéleteikben törvényszerűnek tartózkodatlanul kimondották, 
-és mintegy törvényesített szabály és zsinórmértékül állították fel, 
csupán azon sem törvényesen indítható ok, sem elég alapnál fogva, 
mintha azt a múlt időből természetesen csak kedvetlen és fájdalmas 
érzést gerjeszthetőleg felidézett nehány eset és példa törvényes erejű 
gyakorlattá emelték volna, holott ezt, úgymint a törvények és a 
törvényes szokás sérelmiből támadottat, és az ily szokás fő tulajdoni 
nélkül szűkölködött inkább és valóban csak visszaélésnek lehete és 
kell vala mindenkor tekinteniök.

Miután a bírák ítéleteikről csak Isten előtt felelnének és adná
nak számot, körünkhöz nem tartozik és nem szándékunk a feljebb 
érdekletteknek érdemét taglalni. Noha, minthogy azon ítéletek titokba 
burkolt tárgy felett nem a szokott és biztosságot minden részre 
csak az egyedül nyújtatható nyilvánossággal hozatvák, megnyugtatni 
nem is képesek; és az így, természetesen eredő kétkedés előtt 
önként és méltán támadhat a kérdés : vajon a vádlottakra azokkal 
mért büntetés kelletinél nem szigorúbb-e ? s ama kemény fenyíték 
nem csupán véleményt, mely tetté ki nem tört, ér és terhel-e? oly 
súlyos beszámítással, hogy valamint ezen esetben a közönség szána
kozása méltán felgerjed azon szerencsétlen ifjak irán t: úgy Felséged 
enyhítő kegyelme, természeti bő forrásából azokra bizonyosan ki 
tog áradni.

De ha azon ítéletek érdemét vizsgálni tisztünkben nem áll, 
igen is érdekel bennünket, és törvényhatósági kötelességünk az 
azokkal ama helytelen bírói eljárás igazolására nézve kimondott 
elvet neheztelve felfognunk és teljes szilárdsággal elleneznünk. Mely 
valamint törvénytelen, úgy veszélylyel teljes. Mert a polgári lét és 
állás biztosságát gyökerében sérti s veti kockára.

Ugyanis hol nynghatik meg a személyes és mindennemű bá
torság? s hol talál kezességre? ha a törvények és a szokott rend
szeren, a melyekben emez arra nézve foglaltatnék, nemcsak kormány 
rendelésekkel, de a mi több, a bírói határozatok és ítéletekben is 
elmellőztetvén a polgárok törvényen kívüli állapotba, és önkény alá 
•ejtetnek. A fenyegető következéseknek határa, mik innen eredhetők, 
egy kétes távolba nyúlik ki, a hol tévedezve azoknak nép és kor
mány egyformán kárát vallhatnák.

Méltán a legnagyobb mértékben költi fel tehát polgári 
aggodalmunkat a hazai fő törvényszékek érintett ítéleteikben létező 
azon veszedelmes irány, ama kimondott önkénytes elv, melyet mi 
törvényesnek és helyesnek .soha el nem ismerhetünk, és azért 
Felséged és a Haza előtt azon elv és iránynak ezennel ünnepélyesen 
ellene mondunk; fiúi és polgári bizodalommal esedezvén egyszer
smind Felségednél, hogy addig is, míg ugyanaz ellen a törvényhozás 
útján legelső alkalommal örök időre teljes biztosítás szereztetnék.—
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Felséged, mint legfőbb igazságtévő felséges királyi tiszte szerint az 
igazságszolgáltatás törvényes rendszerét minden önkényes változta
tástól megóva minden esetekben épen fentartani, a most törvény- 
hatósági kötelesség szerint és fiúi bizodalommal előterjesztett sére
lemnek pedig mind az országra nézve célirányos orvoslásában és 
ezzel a hazafiak aggodalmának megszüntetésében, mind ama szeren
csétlen ifjak sorsára tekintve és fejedelmi igazságát, bölcseségét és 
kegyelmes malasztját tapasztaltaim méltóztassék.

Kik többnyire Császári királyi kegyelmébe ajánlottak, jobbágyi 
alázattal vagyunk.

Kelt az 1837 -ik esztendei ápi'il 4-én, Szegszárd városban tar
tott közgyűlésünkből.

Felségednek alázatos, örökké hű jobbágyi a
Tolnavármegye közönsége.

Közli: H en ta ller  L a jo s .

TÁRCA.
G elich  R iJchárd  tábornok «Magyarország függetlenségi harca» cím 

alatt három vaskos kötetben megírta az 1848—49-iki eseményeket. Volt alkal
munk e művet röviden jellemezni (X. kötet 287. lap), melynek közelebb jelent 
meg befejező kötete. A z első kötet 485, a második 497 s a harmadik 930 
lapra terjed. Történeti okiratot, űgym iit: proklamatiök, rendeletek és leve
lezések számszerűit 464 darabot, köztük sok eddig ismeretlent közöl a mű, 
mely azonkívül a magyar, osztrák és orosz hadvezérek életrajzát is (77 dara
bot) nyújtja, valamint számos érdekes jegyzetet is tartalmaz. A jeles mű a 
szabadságharcról Írottak közt a legterjedelmesebb s amaz örökké emlékeze
tes korszak irodalmában élénken érzett hiányt pótol. Mert míg annak politi
kai részét több műben elég kimerítően tárgyalták, addig a hadtörténeti rész 
eddig még nem volt összefoglalva pragmatikai egészszé. Erre a kiválólag 
képesített szerző vállalkozott és e műve e részben elsőrangú forrásműnek 
tekinthető, a mely tökéletesen tájékoztat a magyar hadsereg bámulatos szer
vezése és fokonkénti fejlődése iránt és világos képét nyújtja az összes had
műveletnek, melyek kimeritőleg tárgyalva és kritikailag megvilágítva vannak. 
A hadműveletek előadását azonban a főbb politikai mozzanatok remek tá r
gyalása kiséri. Egyáltalában nem tekintendő kizárólag katonai műnek, hanem 
legjobb értelemben vett monographiának, mely tárgyát minden oldalról meg
világítja és kimeríti.
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M agyarország független ség i harca 1848—49-hen. Irta Gelich Rikhárd 
tábornok. I., ÍL kötet, szinnyomatokkal. Ára egy-egynek fűzve 3 frb 60 kr., fél- 
bórkötésben 5 írt.

E művet a sajtó osztatlan tetszéssel fogadta. A «Vasárnapi Újság» pl. követ
kezőleg nyilatkozott az első kötetről: «Gelidi, maga is részese a hadi esemé
nyeknek, a szabadságharc történetét arról az oldaláról tette tanulmánya tárgyává, 
melyről eddig legkevésbbé vizsgálták: az ország fegyveres ellenállása szervezé
sének történetét Írja meg, s katonai szempontokból kiséri az eseményeket. 
Most, mikor még a nagy műnek aránylag csak kisebb része, az első kötet jelent 
meg, nem lehet Ítélni az egészről, de látni lehet a munka nagy arányait, az 
adatok gazdagságát, és azok kritikai feldolgozását. E viharos idők eseményeit 
nagy tárgyilagossággal adja elő. Sok hivatalos okirat, levelezés, kormány-rendelet 
egész bőségben áll a szerző rendelkezésére, úgy hogy a szabadságharc hivatalos 
okirataira,"proclamációira nézve eddigelé nincs Gelich művét megközelítő munka. 
Az előadás világos és tömött. A kiválóbb szereplőket rövid jellemrajzokban 
mutatja be Gelich az események'előadása közben. Nagybecsű, bogy a magyar 
hadsereg összes fegyvernemét, a honvédség fokonkinti fejlődésének legcsekélyebb 
részletig terjedő kimutatását is oly gonddal összeállította. E tekintetben kútfői 
munka Gelich könyve. Az is helyes, hogy a honvédségnél a legapróbb osztályok 
parancsnokainak nevét szintén fóljegyzé. Bizonyára meg is találja e munka, 
mely a szabadságharc irodalmának egy nagy hézagát tölti be, a kellő érdeklődést.»

Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848—49-re. Irta J a k a b  
Elek. Ára fűzve 4 frt, félbőrkötésben 5 frt 40 kr.

író államszolgálatát s hírlapírói szép állását elhagyva gr. Batthyány fölhívá
sára, mint Kossuth-huszár liözharcos 9 hónapon át szolgált, a Piski mellett 
vívott két napi harc után 1849, február 12-én lett hadnagy a sorban, ágyú
fedezeten szolgálta végig a nagy nemzeti harcot, Bemtől érdemjele, a nemzeti 
kormánytól dicsérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyekben részt 
vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, bajtársaitól hallott, vagy hiteles ada
tokból olvasott. Bem irodájából,Kurz írásai közül,Vetter altábornagytól, gr. Mikó 
és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, b. Vay, Csányi, gr. Batthyány és 
Szemere, több kormánybiztos hagyatékából oly iratokat bir, a miket soha senki 
sem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt képes amaz évek politikai és 
harci eseményeinek oly titkos okait fedezni fel, menetét, válságos fordulatait 
s a vezérféríiak közötti viszonyt úgy állítani elé, ama dicső korszaknak oly hű 
és a közvetlenség jellegét magán viselő képét adni, a mi másoknak egyáltalában 
nem állott módjában. E műben sok oly részlet van, mely egészen új s a sze
replők maguk megvallottak, hogy nem tudták. S mert hiteles, beesők annál 
nagyobb. Az előadási modor könnyű, természetes, világos, irálya tiszta, magyaros, 
vonzó, a műven átvonuló szellem szabad, hazalias, mégis kímélő és méltóságos 
az ítéletek igazságosak és indokolva vannak. A könyvet 9 jeles hadvezér és 
államférfi arcképe d íszíti: Bem, Klapka, Gál Sándor, gr. Bethlen Gergely, 
gr. Mikó, Vetter Antal, Gábor Áron, Csányi F erenc.

V ázlatok a m agyar em igratio  életéből. Hiteles forrásokra támaszkodva irta 
Á l p o r  Im re . lu  képpel 1 frt 20 kr.

Tartalom: Orsóvá, Turn-Severin, Kalafat, Viddin. A bujdosók menetrendé 
Sumíai napok. Mily élet folyt Kihutahiában. Az internálás vége. A tengerem 
angol előkészületek Kossuth fogadására. Körút Angolországban. Az angol sajtó 
és a közvélemény. Az amerikai sajtó. Kossuth emlékirata. Utazás Amerikába, 
fogadtatás, körút. Lola Montez. Lengyelek bizottsága. Osztrák bizottság. A new- 
yorki sajtó banquetteje. Kossuth toasztja. Menekülteink és a művelt külföld. 
London, Páris, Hamburg, Brüssel, Genf, Amerika. Halottak és sírkövek minden
felé. — Ezen vázlatos tartalomjegyzékből is kitűnik e mű érdekessége ; tör
téneti értékét azonban még növeli az is, hogy számos, eddig magyarban még 
nem közlött adatokat és iratokat tartalmaz.

A  hadművészet történelm e. Bernek munkája után irta Halász Károly. 80 kr.
A  magyarok öse le i hajdankori nevei és lakhelyei. Eredeti kútfők Utál! 

irta L ukácsy K r ist ó f . Ára 4 frt.
Parisból. Irta A sbó th  J án o s . Második kiadás. (Tartalom: Napoleon napja. 

A crinolin. Mile Thérése. Jardin Mabille, A Louvre gyűjteményei. Rouge ét 
Noir. Fűzve 80 kr.

(Lásd folytatását a boríték 4. old.
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A  Helyszinrajz és Földképkészítés történelm e, elm élete és je len  állása.
Utazási eredmény. Irta felsőszopori Tóth Á goston  Rafael. 2. kiadás. 2 frt

Ezen jeles mű, melyhez hasonlót az összes külföldi irodalmak nem képesek 
fölmutatni, eredménye egy utazásnak, melyet a tudós szerző a közlekedésügyi 
minister úr megbízásából Közép-Európában tett, és a melynek fölötte érdekes 
eredményeit itt nyújtja az olvasónak, ki sokkal többet találand benne, mint a 
mennyit címe igér.

Az egyetem es m üvelödóstörténelem  vázlata Irta György Aladár. Ára 
1 frt 20 kr..

«Szerző jelen műve tankönyv akar lenni a középtanodák felsőbb osztályai, a 
szakiskolák s különösen tanitóképezdék számára. Mint ilyen természetesen csak 
dióhéjba szorított vázlatát adja a művelődéstörténetnek ; de ez a vázlat oly 
kitűnő, hogy bátran alapjául szolgálhat egy nagyobb terjedelmű, tisztán tudo
mányos és nem csupán gyakorlati szempontból netalán készülendő munkának.» 
(Prot. egyházi és iskolai lap.)

A demokrácia M agyarországon. Irta Beksics Gusztáv. Ára 60 kr.
«Ily cím alatt jelent meg a 73 oldalra terjedő tanulmány, mely egy nagyobb 

történeti és politikai műnek vázlata és nyolc fejezetben taglalja a magyar 
polgári osztály keletkezését és fejlődését a legrégibb időktől a jelenig. Jellemzi 
és magyarázza a magyar közszellem irányzatait történelmünk folyamán és szel
lemesen mutatja ki s magyarázza azon tünetet, hogy a demokrácia nálunk 
nem a polgári, hanem a nemesi osztályból fejlődött, miért más jelleme van, mint 
a nyugati államok demokráciájának.» (Alföld.)

Szarvas város történelm e és je len  viszonyainak leírása. Zsilinszky Mihály 
által. Ára 1 frt 20 kr.

Monographiákban fölötte szegény irodalmunkban nem lehet eléggé elismerni 
és pártolni egyes önfeláldozó' tudósaink ily irányú törekvését. A legmelegebben 
ajáuljuk tehát a derék, és az irodalomban előnyösen ismert szerző e művét 
minden, a hazai történelem iránt éideklődő figyelmébe.

Állam ism erettan. Irta dr. P isztóry  Mór. 2. kiadás. 1 frt.
«Az egész dolgozat szerző szorgalmáról és nagy olvasottságáról tanúskodik 

Pisztóry úr művének leginkább azért örülhetünk, mert az általa tervezett műve ; 
hasontartalmu munkát magyar nyelven még nem bírunk. — A hazai közönség 
örömmel fogadhatja az ily szorgalommal és forrás tanulmánynyal írt munkát.» 
(Jogtud. közlöny.) — «Terjedelmesebb államtudományi munka ez. mely a tudo
mány újabb mozzanatait és a legújabb államtudományi termékekre figyelemmel 
van és az államtudományi ismeretekkel foglalkozó kezdőnek igen hasznos tájé
kozásul szoUál!» (Pesti Napló.)

A Bakony. Természetrajzi és régészeti vázlat. Irta Römer Flóris. 2. kiadás. 
1 frt 50 kr.

Árpás és a m órichídai szt. Jakabról címzett prépostság története. Irta 
Römer Flóris. Fűzve 1 frt.

A föntebbi három munkára figyelmeztetjük a régészettel és történelemmel 
foglalkozókat. Legjobb ajánlat azokra nézve a,z, hogy Römer neve rajtuk áll 
azon férfiú neve, kinek lángbuzgalmának és kitartó vasszorgalmának köszönheti, 
hogy hazánkban a régészet országszerte kezd míveltetni. Azok részére pedig, 
kik e fontos tudományba csak némileg is behatolni kívánnak, Römer művei 
(ideértve «Archaeologiai értesítö»-jét) nélkülözhetlen segédkönyvek.

A szabolcsm egyei muzenm. Rövid utasítással vidéki múzeumok berendezésére 
Hampel J ózsef által. Ára 40 kr.

E füzet megérdemli, hogy minden a régészettel foglalkó megszerezze. «Az 
érdekes röpiratban található rajzai a nevezetesb tárgyaknak azzal a becsesei 
is bírnak, hogy ha egyik-másik olvasónknak ilyes leletek volnának birtokában, 
a nélkül, hogy felőlük közelebbi ismerettel bírna, ezek nyomán meghatározhatja 
azokat.» (Marmaros.)

A rchaeologiai értesítő. A m. tud. akadémia archaeologiai bizottságának köz
lönye Szerkeszti R ömer Flóris stb. I—IX. kötet számos ábrával. Egy-egy 
kötet 3 forint.

tiudapest, Pallas részvénytársaság nyomdája.
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E L Ő F I Z E T É S I  FELHÍVÁS

„HAZÁNK“
NEGYEDIK ÉVFOLYAMÁRA.

Magyarország újabbkori történelmének kedvelői és művelői 
régóta érezték oly szakközlöny hiányát, mely hazánk történetének 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg csendes, benn nagy 
események magvát érlelő időktől, a múlt és jelen század alkotmá
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis alkotmányunk helyre
állításáig terjedő korszak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kívánta a Hazánk kiadója pótolni, s a hazai tör
ténetírásnak vélt szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozott, hogy 
a «Magyar Történelmi Társulat» működésének fonalát, mely 
programmszerüleg 1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Ehhez képest a Hazánk kettős célt tűzött ki magának : 
egyfelől azt, hogy a magyar hadi, politikai és polgári élet újabb 
kori történeti adatait az elkallódástól megóvja; másfelől, hogy a 
tudományos intézeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet feldol
gozására, s a jelen század nagy eseményeiben és alkotásaiban részt
vevők egyéni tudása és tapasztalatai megörökítésére alkalmul és 
közvetítő közegül szolgáljon.

Igyekeztünk lehetőleg csak oly közleményeknek helyet adni, me
lyek íróit a tárgy megválasztásában a történelmi kritika s a tudo
mány magasabb érdeke, a tények és események megítélésében 
önmérséklet és igazságérzet, az előadásbán pedig higgadt komoly
ság vezérlé.

Közleményeink érdekes és tárgyilagos voltát füzetről-füzetre 
elismerte a sajtó és folyóiratunkat egyhangúlag hézagpótló, sőt 
fontos vállalatnak nevezte.

Ebből buzdítást merítünk arra nézve, hogy a Hazánk at 
az eddigi irányban folytassuk s arra törekedjünk, hogy az t úgy 
önálló cikkeire, mint kisebb terjedelmű adalékaira nézve minél 
tanulságosabbá és érdekesebbé tegyük.

A Hazánk 1889-ben is ötíves havi füzetekben jelenik meg 
(julius és augusztus kivételével), időnként arckép vagy egyéb 
történeti beesű rajz mellékletével.

Előfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 frt.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos könyvkereskedéséhez 

(Budapest, Váci-utca 1.) intézendők.

Abafi Lajos
szerkesztő
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ADALÉKOK A MARTINOVICS-FÉLE PERHEZ.

I.

Luchesini Caesar bécsi porosz követ titkos jelentései 1794— 95. 

Becs, 1794 julius 26.
Tegnap és tegnapelőtt e fővárosban letartóztattak körülbelül 

20 embert, a kik ama gyanúban állanak, bogy az állam ellenségei
vel bűnös egyetértésben állottak. Caesar.

Bécs, 1794 julius 30-án.
Alázattal bátorkodtam Felségedet értesíteni, utolsó alázatos jelen

tésem fonalán, miszerint e fővárosban körülbelül 20 embert fogtak 
el, kik annak gyanújában állanak, hogy az állam ellenségeivel vannak 
vétkes összeköttetésben. Most már mindenki tudja, hogy a főváros 
rendőrsége tényleg felfedezett egy titkos clubot, mely már három 
éjjeli ülést tartott, és melynek célja vo lt: Bécsben a Párisban le
folytnak mintájára forradalmat előidézni. Ez a club lassankint növe
kedvén francia pénzen, különböző osztályoknak eléggé ismeretes 
egyéneiből alakult. Ügy látszik, hogy a főnemesség közűi senki sem 
volt belekeverve. E titkos szövetség legtevékenyebb tagjai gyanánt 
a következőket emlegetik:

Heckl, kereskedő- Jutz, jogtudor és ügyvéd; Brandstaedter, 
magistratusi titkár; Gilowsky, hivatalnok a hadügyi irodában, mint 
fogalmazó az igazságügyi osztályban; Hebenstreit, helyőrségi had
nagy ; de Ui edel, azelőtt az ifjú főhercegek nevelője, utóbb II. Lipót 
titkos tanácsának titkára; báró Hardt, nemes, jelenleg magánzó; 
Jelűnek} Taroka gróf nevelője ; Martinovics, magyar főpap.

Az állami fogházban lévő ezen foglyok ellen a vizsgálat alig 
lévén eddigelé megkezdve, még nincs tudomásunk az összeesküvés 
igazi terjedelméről. Előzetesen már múlt vasárnap a város tele volt 
a legtúlzottabb hírekkel, székiben beszéltek egy összeesküvésről, 
mely ő felsége és annak felséges családja ellen irányult. Különösen 
két eset növelte a közönség nyugtalanságát t. i. szombaton este egy 
francia az itteni várban őrt állván, egy idegen ember által az iránt

Hazánk. XI. kötet. 16
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kérdeztetett, hogy vajon jó thazafi-e, vagy sem ? Ez azt felelvén 
erre, hogy hfí az úrhoz, ki őt táplálja; az idegen őt elhalmozta 
sértésekkel. Az őrszem, miután ez embert, a ki menekülni akart, 
el nem bírta fogni, rálőtt, és e lövés némelyek szerint nem talált, mások 
szerint megölte. Különben az összes gárda, mely eddigelé a főváros
ban volt, tekintettel az őrség gyönge voltára, új helyőrséggel pótol
tatott, az őrszemek a várnál és egyebütt megköttőztettek, és erős 
őrjáratok járják be éjjelenkint a várost. De különben itt tökéletes 
csend uralkodik. Vasárnap a Práterben tűzijáték volt, az udvar és 
roppant néptömeg jelenlétében és úgy látszik a rendőrség éberségének 
sikerült az árulók terveit meghiúsítani, mielőtt azok kifejlődhettek 
volna, habár számuk még tekintélyesb volt volna is, annál kevésbbé 
így, mikor már számosán azok közűi, kiket elfogtak, hajlandók 
voltak volna visszalépni.

Bécs, 1794 augusztus 2.
A magyar országgyűlés, minden látszat szerint, nem leszen 

összehíva. Ezen határozat valószínűleg báró Thugut megérkezése után 
dőlt el, következőleg biztosnak vehetjük, miszerint e minister nem 
gondol arra, hogy tekintélyes számú hadsereget állítson fel, és 
Koburg herceg hadai által foglaltassa vissza Németalföldet.

*

Az utolsó levelem óta semmi sem történt a fővárosban, a mi 
a bizonytalanságra vonatkozó nyugtalanságot fentarthatná. Egyetlen 
újabb elfogatási sem hallottunk. Erősen hiszik, hogy ő felsége egy bizott
ságot fog kinevezni, melynek feladata leend a felfedezett club terje
delme és igazi céljáról pontos kutatásokat eszközölni; e bizott
ság kutatásait a legmélyebb titokban fogja eszközölni, de a vizsgálat 
eredményeit annak idejében közzétetmdi.

Maradok a legmélyebb alázattal Caesar.

Bécs, 1794 augusztus 6.
A bizottság, melynek kötelessége a felfedezett club terjedel

mét és tervét kutatni és felfedezni, Saurau gróf elnöklete alatt áll, 
és össze van alkotva két királyi táblai bíróból, két legfelsőbb itélő- 
széki tagból, a kormánytanács, a városi közigazgatás és a rendőrség 
két-két tagjából és kettőből, kiket a kormány küldött saját kebelé
ből. Az egész ügyet a legmélyebb titok leple alatt tárgyalják és 
minden tag a lehető legünnepélyesebb eskü által van lekötve. Dacára 
ennek, általában azt állítják, miszerint bizonyos, hogy az összeeskü
vők célja volt az alsóbb rendű népet fegyverre szólítani és a kor
mányformában lényeges változásokat eszközölni-, kutatásokat eszkö
zölnek a vidéken is, a hol a clubnak kétségtelenül voltak társ
clubjai is ; jelenleg azt mondják, hogy e club ép úgy, mint a bécsi



A B A FI L A JO STÓ L. 243

összeesküvés, Londonban fedeztetett fel, oly egyének papírjainak le
foglalása által, a kik az angol alkotmány felforgatására törekedtek.

Caesar.

Bécs, 1794 augusztus 20.
A kormányzóság által itt szerencsésen felfedezett titkos perre 

vonatkozó kutatások élénken folynak. Tegnap is hoztak három csu
kott kocsit Magyarországból és Morvaországból. A bizottság, mely 
ennek kutatásával van megbízva és erre nézve ő felsége a császár 
által kinevezve, Saurau gróf elnöklete alatt á ll; munkálkodását a 
legnagyobb csendben folytatja, és hasonlóan ahhoz, mely hasonló 
célból Londonban összeült, miután az adatokat megszerzendi, külön
böző más itélőszékekre fogja bízni a bűnösök megbüntetését. Igen 
sok főrangú és befolyásos egyén arra fogja akarni rábírni ő császári 
felségét, hogy gyakoroljon kegyelmet ez árulókkal szemben, de 
remélhető, hogy a fejedelem állhatatosan megmarad a mellett, hogy 
háborítatlan működésében hagyja meg a fennálló törvényeket, a 
nélkül, hogy az Ítéletet megváltoztatná, vagy annak végrehajtását 
gátolná. Azt különben máris felfedezték, hogy e titkos szövetség 
körülbelül ma két éve vette kezdetét, midőn lázító irat jelent meg 
e címmel «Aufruf an das deutsche Volk», mely alighanem egész 
Németországban is elterjesztetett. Ettől az időtől fogva azután egyre 
terjeszkedtek egészen mostanig, és titokban maradtak, míglen sikerült 
őket felfedezni, a nélkül, hogy a nyilvános biztonságra nézve veszé
lyes állapotot sikerült volna nekik létesíteni. Biztos kútforrásból tudom, 
hogy eddigelé a bizottság semmi, de még legcsekélyebb összekötte
tésre sem akadt felséged tartományaival. Újabban voltak bizonyos 
rendetlenkedések Pozsonyban is, a hol a diákok összeverekedtek a 
szabólegényekkel, oly rendetlenkedések, melyeknek semmi boszantó 
következményök nem volt. De sokkal fontosabb és komolyabb ese
mény történt volna Pesten, ha a magyar kormányszék annak sze
rencsésen elejét nem veszi. A francia foglyok, a kik Pesten körül
belül 31 ezernyi számban vannak, engedelmet kértek az őket őrző 
őrnagytól, hogy a julius 14-ét megünnepelhessék, és erre nézve meg 
is kapták az engedelmet. Alig hogy a kormányszék ezt tudomásul 
vette, tüstént ellent mondott és tiltakozott. De a foglyok, ragasz
kodván a katonai parancsnok engedélyéhez, előkészületeket tőnek az 
ünnepélyhez, erőszakkal pedig és zajjal, és már elkezdették házaik
nak kivilágítását. Utoljára annyira ment a dolog, hogy kartácscsal 
töltött ágyúkat szegeztek e foglyok lakásainak, mire ezek látván, 
hogy a kormányszék a legvégsőre is el van határozva, és az erő
szak eszközeit is alkalmazni kész ellenök, lemondtak szándékukról. 
Az elfogulatlan megfigyelők és olyanok, a kik képesek az esemé
nyeket okaikkal összekötni, bizonyos nyugtalansággal és bánattal 
jegyzik meg, hogy a nép tömege mindenütt összejátszik a lázadás

16*
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eszméjével, és hogy ama siker, mely a franciaországit követte, szo
morú benyomással volt az alsóbb rendű népre, és annak szellemére, 
mindig több és több ellenkezést lehelvén bele a háború folytatásával 
szemben, melynek hasznát senki sem várja, de melynek jelenlegi terhe 
napról-napra jobban érezhető. Ez az eset áll, a mint engem bizto
sítanak, különösen Csehországban és Ausztriában. Caesar.

Bécs, 1794 augusztus 23.
A magyar országgyűlés eszméjéről tökéletesen letettek. A nádor, 

a kancellár és az országbíró egyaránt vitatkoztak ellene, és az osztrák 
kormány maga is belátja, hogy a következő évben sokkal kevesebb 
újoncot és önkéntes adományt fog kapni, mint a megelőzőben. 
A segítség, melyet e hatalmas osztályból a háború további folytatá
sára meríthetnek, körülbelül 8 ezer újoncra és két vagy 300 ezer 
forintra tehető ezüstben, és talán két annyi gabonában és «Liefe- 
rungsscheinok»-ban. Amaz elégedetlen indulat, melyet a magyar 
foglyoknak Bécsbe való szállítása ez utóbbi ország elégedetlen tagjai 
között okoz, nem fogja engedői, hogy ama remények megvalósulja
nak, miket a kormány a magyarok által eddigelé tett ajánlatok 
kibővítésére teend, mely önkéntes ajánlatok eddig is meglehetősen 
jelentéktelenek voltak. Azt is erősítik, hogy a budai lakosok haragja, 
szemben a foglyok elszállításával, akkora, hogy a nádornak siettetni 
kellett Bécsbe való szállításukat, nehogy a nép őket esetleg ki
szabadítsa.

Ama foglyok között, a kiket legújabban ide hoztak, van több 
magyar is, nevezetesen a császári testőrség egyik volt őrnagya és 
Orczy gróf volt titkára. Siettetik a vizsgálatot, hogy azután a bűnö
söket haladéktalanul megbüntethessék. Caesar.

Bécs, 1794 szeptember 6-án.
A múlt hó 28-án kelt legkegyelmesebb leiratra vonatkozólag, 

van szerencsém értesíteni, hogy eddig a bizottság, melynek célja az 
összeesküvést kutatni, szerencsésen kiderítette azt, hogy az örökös 
tartományokban eddigelé f semmiféle összeköttetés sem mutatkozik 
felséged tartományaival. Újabban szállítottak ide több egyént Erdély
ből, kik között találkozik bizonyos Haller gróf, Soltyck gróf, kiről 
azt mondották, hogy Gfraetz várába vitetett, itt csupán pihenőt tar
tott és .most akarnak neki, valamint nejének tartózkodási helyét 
kijelölni, még pedig a kicsi Neustadt nevű váracsot, mely pár posta- 
állomásra van innen. Ott őrizet alatt fog állani és mindenüvé fogja 
egy-egy osztrák katonatiszt kisérni. Úgy látszik, hogy a gróf is azon 
egyének közé tartozik, a kiket ő felsége Lengyelországból túszokul 
tartott meg addigra, mire az orosz missiót Varsóban szabad lábra 
eresztik. Előreláthatólag azzal gyanúsítják a grófot, hogy forradalmi 
elveket és eszméket akart terjeszteni Galíciában számos ismerősei
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között. Krakkó egykori kormányzója, Wignewsky le tartóztatván 
Egerben, Plessre szállították. Ez utóbbi aligha vett részt a forra
dalmi társulatok bármelyikében is, melyek az osztrák monarchia 
különböző tartományaiban fejlődni kezdettek.

Különben a bizottság munkálatai, mely ezzel foglalkozik, nem
sokára be lesznek fejezve, és azután a különböző bűnösök át lesz
nek adva illetékes bíráiknak. A magyarországiak visszavitetnek 
Budára, hogy ott a magyar törvények ítélete alá essenek, melyek 
mindenkire tekintet nélkül halált szabnak, a ki az árulásban vét
kesnek találtatik, ámbár itt általános a hiedelem, hogy ő felsége 
engedve veleszületett érzelmeinek és érző szívének, német alattvalói 
nagy részének meg fog kegyelmezni, egyedül a katonák kivételével, 
a kik katonai törvények szerint lesznek elitélve.

Pestmegye rendkívüli közgyűlést tartott, melyen jogainak 
sérelmére nézve tanácskozott, ama sérelemre nézve t. i., hogy magyar 
alattvalókat a birodalom határain túl szállítottak Itt elhatározták, 
hogy az összes megyéket fel fogják hívni, hogy küldjön mindenik 
egy-egy képviselőt ő felségéhez azon célból, hogy előtte panaszt 
emeljenek. Senki sem kételkedik abban, hogy a vármegyék nagyobb, 
sőt legnagyobb része e felhívásnak engedni fog, de azt is hiszik, 
hogy elkésnek vele, a mennyiben a bécsi kormány elhatározta, hogy 
a magyar foglyokat visszaviteti Pestre, mihelyt ügyök tisztában leend.

Caesar.

Bécs, 1794 november 15.
Arról biztosítanak engemet, hogy az összes magyar foglyok, 

számra nézve 16, a melyekről bizonyos, hogy az ő cs. k. felsége 
országaiban szándékolt forradalomban részt akartak venni, már 
5 napja Budára vitettek, hogy ott állják ki a büntetést, melyet a 
magyar törvények, mik még sokkal szigorúbbak, mint ő felsége 
többi országainak törvényei, rájok szabnak. Lucbesini.

Bécs, 1794 december 24.
Minél tovább tart azoknak pőre, a kikre rábizonyult, hogy 

forradalmi terveket forraltak, annál számosabb elágazása mutatkozik 
e rettenetes szándoknak. Az itt mellékelt jegyzék, mely a legújabban 
elfogottak nevét foglalja magában, számos oly egyénre is utal, a kik 
hajdan József császár kegyében állottak. Paczko nyomdásznál nagy 
mennyiségű példányára akadtak egy demokratikus káténak, mely 
Martinovics apát műve, és latin, német, valamint magyar nyelven 
van írva, számos volt pap, katholikus és protestáns 'elkész és iskola- 
mesternek már birtokába jutottak egyes példányok. Ezen munká
latnak feladata volt előkészíteni a szellemeket az országgyűlés össze
hívására, melyet a következő módon gondoltak megvalósíthatónak. 
Tervben volt ő felségét a Leopoldstadtba csalni, még pedig tűz által,
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mely nemcsak a városban, hanem ama hídon is kigyúlt volna, mely 
a belvárostól elválasztó Dunaágon vezet keresztül, azután hatalmukba 
keríteni ő felségét, kicsikarni tőle az országgyűlés összehívásának 
okmányát, még pedig oly határidőre, mely az összeesküdtek terveinek 
legjobban megfelel, azután magukkal vinni Pestre, a hol az össze
esküvők a várost felgyújtván, fel akarták szabadítani a francia fog
lyokat, és azoknak segélyével, a helyzet uraivá akartak lenni. Az ily 
körülményeknek közepette összehítt országgyűlés kétségtelenül hasonló 
eredményt tüntet vala fel a francia konventhez. Úgy látszik ezek 
voltak e szerencsésen elhárított forradalom főbb pontjai, és minthogy 
híveinek száma már meglehetősen felszaporodott, tökéletesen érthető 
a kormány amaz intézkedése, hogy nem érte be csupán a legbűnö- 
sebbek üldözésével. Caesar.

Függelék a fentebbi sürgönyhöz.
Neve azoknak, a kik Martinovics összeesküvésében részt vevén, 

rövid idő előtt elfogattak : Abaffy, alispán ; Ambrózy, kir. ügyész ; 
Szecsanácz, kamarai titkár; Szlávy, jurátus; Verseghy, volt pálos 
rendi; Juhász, volt premontrei; Szabó, Biharmegye jegyzője; Bosty, 
nyug. katonatiszt; Bosty, Vasmegye jegyzője; Länderer, könyvkeres
kedő ; Szén, lovas tiszt; Alaff\ volt pálos pap; Neymayer, lovas 
tisz t; Paczko, könyvnyomó ; Bar any ay, jurátus; Bojánovitz, jurátus ; 
Haliczky, elemi iskolai tanító ; Eakics, papirkereskedő; Martony, 
pestmegyei orvos; Konak, Lakay, Illés, Eutz (Eősz), ügyvédek; 
N  N., kamarás B. Orczynál ; Szabó, körmendi plébános; Fodor,- 
hajdan József futárja titkos missiókban, gárdista és utóbb civil ügynök, 
elfogatásakor agyonlőtte magát.

Bécs, 1795 február 14.
A felfedezések, melyek a Magyai'országban való forradalom 

tervének folytonos elágazására vonatkoznak, egyre szaporodnak; 
a legtávolabb eső megyékben történő elfogatások, mindig jobban és 
jobban kimutatják a megrémült kormány szemében a mozgalom el
terjedését és a veszély fenyegető voltát. Bizonyos Krdli, rövid ideje, 
hogy Budára érkezett és sejtvén azt, hogy el van árulva és el lesz 
fogva, egy vendéglőben főbe lőtte magát, de megelőzőleg összes 
iratait elégette, egyetlen levélke kivételével, melyben az írta vo lt: 
óhajtom hogy halálom és példám mintaképül szolgáljon minden tár
samnak. Egyúttal azon vannak, hogy Magyarországban a szabad- 
kőművesek minden páholyát elnyomják, miután jelenleg minden 
titkos társulat gyanús a kormány szemében. A magas rangú katho- 
likus klérus üldözései, melyeket a magyar protestánsokkal szemben 
elkövet, csak növelik ez országban a pártszellemet és az elégedet
lenség szellemét. Luchesini.
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Felséged !
Ama legritkább megkülönböztetett személyek között, a kik 

segítségemre voltak abban, bogy a Bécsben való tartózkodást Ritz 
asszonynál tűrhetővé tegyék, Felséged bizonyára értesült már tőle 
magától, miszerint a Zichy-család volt az, mely az első helyet el
foglalta. Fivére Pálffy gróf, magyar kancellár sok tekintetben segít
ségére volt a grófnőnek ama hajlamában, hogy ismeretséget köthes
sen. Ezen nemes hajlamok, a melyeknek tulajdonkép az udvarra 
nézve közönyösöknek kellett volna maradniok, helyet és ürügyet 
szolgáltattak bizonyos kellemetlenségekre, miket ő felsége jelenleg 
kezd e családdal éreztetni. Elkezdték az udvarnál terjeszteni, hogy 
Ritz asszony bécsi útjának politikai célja van, hogy az emberek, a 
kik kíséretét képezik, nem egyebek, álruhába bujtatott katonatisz
teknél, és hogy a grófnő célja nem más, mint megújítani régi össze
köttetéseit felségeddel és a magyar elégületlenekkel. így élvén vissza 
a császár gyöngeségével, jobban mint valaha felingerelték Porosz- 
ország ellen. Keményen szemére lobbantotta ezt Pálffy grófnak, 
hogy Ritz asszony társaságát felkereste és megtiltotta neki, hogy 
nővérét meglátogassa, ha Ritz asszony és én ott meg lennénk híva. 
Itt már azt is terjesztették, hogy neje pár napig titokban ott volt, 
míg nyilván azt mondták, hogy Salzburgban van.

Zichy gróf, volt országbíró és a grófnő sógorának kegyvesztése 
után, a grófnőt kikémlelték és közvetett fenyegetésekkel zavarták, 
utoljára megparancsolták neki (hogy jóvá tegye a bűnt, melyet az 
által követett el, hogy mint a császár alattvalója és udvari hölgy 
magához meghívta és magánál fogadta Ritz asszonyt), hogy valami 
könnyed ürügy alatt szakítson meg mindenféle összeköttetést velünk ; 
de a nélkül, hogy a kormányt velem szemben compromittálná ; arról 
vádolták, hogy elősegített egy tervet, melynek célja volt volna Budán 
József nádor leendő felavatása alkalmával kitörni, és kötelességévé 
tették, miszerint minden botrány elkerülése indokából közvetlenül 
elutazzék Pozsony mellett fekvő jószágaira.

Hogy tehát megcáfoljuk a reám, valamint Zichy grófnőre és 
Ritz asszonyra nézve sértő és igaztalan gyanút, valamint hogy el- 
távolítsuk amaz ürügyet, mely a Zichy családnak tisztességes és 
ártatlan tagjait velem és Ritz asszony nyal együtt fenyegeti, igen 
szerencsés gondolat lenne Felségedtől, hogyha engem e hó 18-a táján, 
tehát azon időben, mikor Budán az új helytartó beigtatása leend, 
mely ő felsége személyes félelmének és bizalmatlanságának tárgyát 
képezi, ha mondom felséged találna okot, hogy engem körülbelül 
10 napra maga körébe hívjon, a mint ezt évről-évre amúgy is gya
korolni szokta, még pedig a sziléziai katonai szemlék alkalmával. 
Mert akár zajtalanul megy végbe a felavatás, akár hogy a véletlen 
folytán a nép bizonyos mozgalma vergődnék felszínre, ha engem ez
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a császár határain és a magyarokkal való mindenféle lehetséges össze
köttetésen túl talál, akkor a császár talán meggyőződik e rettenetes 
vád hamis voltáról.

Eltekintve ama nagy érdektől, melylyel úgy látszik Felséged 
arra törekszik, hogy a loyalitását illetőleg terjesztett hazugságokat 
megcáfolja, azt hiszem, hogy pár napi távollétem felséged ügyeinek 
kárára nem válhatik, ellenben nagy hasznára lehet mind nekem, 
mind Ritz grófnőnek, ki oly ártatlanul bonyolódott e szerencsétlen 
udvar cselszövényeibe.

Alázattal esedezem Felségedhez, miszerint — tekintettel arra 
is, hogy az idő sürget — hozza tudomásomra biztos és pontos hang 
által e tárgyban való legfelsőbb elhatározását.

Felségednek stb.
Bécs, 1795 julius 3. Luchesini.

Az állami titkos levéltárban (Rep. I. 57) vett másolatokból 
magyarra lefordítva közli

A bafi L ajos.

AZ 1848— 49-IKI SZERB TÁMADÁS.

XII.

Szabadka őrségének vitéz és mély belátásit parancsnoka, 
Gaál ezredes azonban nem hitt a rácoknak, kivált annyiban, hogy 
a támadást, csupán megerősítésekre várván, ne volnának hajlandók 
ismételni. Ugyanazért is a helyett, hogy az ellenséget a sáncok és 
torlaszok mögött bevárná, arra határozta magát, hogy fel fogja 
keresni és ott fogja megtámadni, a hol épen rátalál.

Miután Gaál csapatainak egy részét a városban és a sáncokban 
őrségül hagyta volt hátra, március 5-én 3000 emberrel és öt ágyú
val két hadoszlopban megindult Bajmok felé, a hol az ellenségre 
rá is akadt, melynek épen az volt a szándéka, hogy Szabadkát 
megtámadja. Gaál egyidejűleg a horgosi őrséget is felhasználta, még 
pedig tüntetésre O-Kanizsa ellen, azon célból, hogy az ellenfélnek 
kölcsönös támogatását megakadályozza.

Reggeli tíz óra tájban a magyarok a rácokhoz közeledtek, 
melyek Szabadka és Bajmok között fél úton csatarendbe voltak 
állítva. A rácok ágyúi jóval felülmúlták a magyarokét és az utób
biakat nemsokára elhallgattatták. Hogy csapatait az ellenséges tűznek 
vonalából némiképen kivonja, Gaál azokat nehány száz lépésre 
visszafelé vezette. Alig vette ezt észre az ellenfél, midőn máris
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csapatainak és tüzérségének egy részével a két sereget elválasztó 
pataknak hídján átkelt és látszólagos győzelmét kizsákmányolni 
törekedett. Ezen taktikai hibát Gaál ezredes tüstént észrevevén, 
csapatait nyomban megfordította és az ellenséget sznronyszegezve 
nemcsak megtámadta, hanem annak ágyúit az első pillanatban elfog
lalta és az ellenséget a patakon túl visszaűzte. Az ellenségnek 
másik részét erre olyan páni félelem szállotta meg, hogy vad futás
nak eredt és csak az ütközet színhelyétől mintegy három mérföld- 
nyire valahol Nemes-Militics körül tudtak ismét összeszedelőzni. 
Ezen győzelemnek zsákmányai voltak: három ágyú, közöttük egy 
tizennyolc fontos (ismeretes uCsicsó» név alatt), több lőporos tár
szekér, sok fegyver, kocsi és ló. A csatateret 200 halott borította. 
A nyomban egymást követő csapások folytán a rácok bátorságuk
ban annyira megfogyatkoztak, hogy huzamosabb ideig semmi neve
zetesebb dologra nem vállalkozának. De a rombolás, a mit ezen 
vad állatok rabló és fosztogató fellépésük által a magyaroknak elvo
nulása után okoztak, felülhalad minden képzelmet. Feketehegy, 
Hegyes, Kúla, Oravica, Pacsér, Bajmok, Zenta, Mqpoly, Ada,
O-Becse, Verbász, Kér, Topolya, Szeghegy és más helységek, rész
ben a lángok martalékává lettek, részben kiraboltattak, s ártatlan 
embereket százankint gyilkoltak meg a legkegyetlenebb módon, 
melyet csak képzelni lehet. Az összes felemlített helységek közűi 
talán legtöbbet szenvedett Baja városa, a minek legfőbb oka volt a 
helyőrségnek folytonos váltakozása, a mennyiben hol az osztrákok, 
hol a magyarok, hol ismét a rácok voltak a város u ra i; közűlök 
mindenik ellenség módjára bánt a szerencsétlen várossal, de leg
kivált — mint mindenütt— a vérszopó rácok, utoljára mégis március 
15-én Damjanich vette át a szegedi IV. számú hadtestnek parancs
nokságát és nehány nap alatt megszabadította az országnak ezen 
részét a pestishez hasonló országos nyavalyától.

A rácok a február 13-iki ütközet után a Tisza bal partján és 
a Maros mellett Szeged közelében ismét összevetődtek; Szőreg, 
Deszk, Szent-Iván és Zombor helyeket megszállották, sőt részben 
meg is erősítették. Perczel tábornok azt tervezte, hogy először 
Szegedet szabadítja meg az ellenségtől, ha pedig ez sikerült neki, 
Csantavéren, Hegyesen, Verbászon és O-Kéren keresztül Újvidékre 
megy, Péterváradot az ostrom alól felszabadítandó.

Március 22-én Perczel megparancsolta hadtestének az előre- 
hatolást. Perczel maga a szegedi őrséget vezette Szőreg ellen, mely 
helyet a rácok 3000 emberrel és 12 ágyúval, Szent-Ivánt 2000 
emberrel és 9 ágyúval tartottak megszállva. Az utóbbit Forget 
ezredesnek kell vala megkerülés segítségével elfoglalnia. Forget 
először is jól fentartott tüzet kezdetett ágyúiból a helység ellen, 
azután pedig a Wasa zászlóaljat rohamra vezette. Szőregnek védői, 
kiket Perczel tábornok szemben erélyesen megtámadott és kiknek
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visszavonulási vonala Zombornak elfoglalása által veszélyeztetve volt, 
hamarosan visszavonultak Béba és Kanizsa felé.

A rácoknak egyik hadosztálya kísérletet tőn ugyan arra nézve, 
hogy magát Deszk faluban még egyszer megfészkelje, de rövid harc 

‘ után ezt is visszavonulásra kényszerítették. A magyarok ez alka
lommal egy ágyút, több lőporos társzekeret és sok fegyvert ejtettek 
zsákmányul. Szőreg, Deszk és Szent-Iván helységek a gránát-lövé
sek következtében lángba borultak. Úgy a csapatok, mint vezéreik 
kitüntetéssel harcoltak, különös dicsérettel tétetvén említés gróf 
Batthyány Kázmér kormánybiztosról, a ki a közhonvédek sorában 
küzdött és a csapatokat egyre tüzelte.

Ugyanakkor, midőn Szőreg ellen megtörtént a támadás, a 
makói helyőrség is átkelt a Maroson és megtámadta Zomborfalvát, 
még pedig olyan erélylyel, hogy az ellenség rövid küzdelem után 
futásnak eredt, 150 ember és több tiszt elfogatott, egyúttal pedig 
a magyarok nagy mennyiségű gabonát is zsákmányoltak. Czintula 
őrnagy, a kinek feladatául jutott, hogy csapatával Horgos felől
O-Kanizsa és Zenta felé vonuljon és ezen helyeket elfoglalja, az 
előbbeni helyet némi veszteséggel csakugyan hatalmába is ejtette, 
Zenta mellett azonban nagyobb ellentállásra talált. Csak miután 
Szabadkának helyőrsége Czintula őrnagy csapataival egyesült volt, 
egyesült erővel sikerült ezt a városkát heves harc után a rákövet
kező napon, 23-án, rohammal bevenni. 24-én az összes rendelkezésre 
álló csapatok: 6 zászlóalj, 6 század és 24 ágyú (mindössze 7000 
ember, beleértve a nemzetőrséget is) megjelentek Csantavéren..

Ezen csekély számú haderővel Perczel tábornok megindult 
Pétervárad ellen, mely útján 25-én elérte Hegyest és Szeghegyet, a 
nélkül, hogy ellentállásra talált volna.

Ama hallatlan kegyetlenségekre vonatkozólag, melyeket a 
magyaroknak állatias ellenségei Zenta városában elkövettek, ide 
igtatjuk kivonatosan Klapka tábornok művének idevágó leírását.

«Zenta városa, mely 15,000 (magyar és szerb) lakossal bírt, 
a magyarok bevonulásakor temetőhöz hasonlított, s a magyarok 
soraiból a rémület és boszú kiáltása hangzott fel, midőn a pusztu
lásnak nyomai szemükbe tűntek.

2000-nél több békés magyar ember vérzett el ezen válogatott 
hóhérok kínzásai alatt, a kik magukat harcosoknak és az osztrák 
császár katonáinak nevezték. A tömeges kivégzések teljes hat héten 
át tartottak. Esténkint a legyilkolt magyaroknak fejeit bemutatták 
a parancsnoknak, a ki annyira vitte kárhozatos kegyetlenségét, hogy 
nőket és gyermekeket nyilvánosan megfenyíttetett stb. stb » Azt 
biszszük, ennyi elég leirásnak, csak még azt kell hozzátennünk, a 
mint Klapka is megjegyzi, hogy ezen égbekiáltó kegyetlenségeket 
nem talán Knizsanm ezredes rendelte el, hanem azok a bécsi udvari 
kamarillának rendeletére történtek cs. kir. katonatisztek által. Hogy
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az ilyen rémlátványok szemléleténél a nemzetőrök és honvédek 
visszatorlással fenyegetőztek, sőt a háború helyenkint irtó jelleget 
ölte, azon senki sem csodálkozhatik, valamint azon sem, hogy 
lassankint kiolthatatlau gyűlölet keletkezett fajok és nemzetiségek 
közt. Ennek oka azonban egyes egyedül az osztrák kormányban 
keresendő, a mely évek óta arra törekedett, hogy viszályt támasz- 
szón az állam népei között, hogy aztán — mint gondolta — annál 
könnyebben kormányozhasson.

Szeghegyen, 25-én Perczel tábornoknak elővédje találkozott 
egy szakasz Württemberg huszárral, a kiket Pétervárad paracsnoka 
azért küldött ki, hogy győződjenek meg, vajon létezik-e még 
magyar hadsereg vagy sem, s az utóbbi körülményről hozzanak 
tudósítást a várba. Az osztrák körülzároló seregnek parancsnoka 
ugyanis azt a hazugságot terjesztette, hogy a magyar sereg meg 
vau semmisítve, minden harc az országban megszűnt stb. stb.

A cs. kir. hadseregnek régi tisztjei, a kik a várbeli őrségnek 
sorai közt voltak, mindezen valótlanságokat nemcsak hogy terjesz
tették, de még hozzá is toldottak, csakhogy a katonaságot lázadásra 
csábítsák és a parancsnokot arra kényszerítsék, hogy a várat 
Nugentnek feladja, miként ez már Eszéken is megtörtént.

Ezen derék huszárszakasznak parancsnoka Fack huszárfőhad
nagy volt, a ki megannyi hősökből álló csapatával egészen Topolyáig 
vágta keresztül magát, hogy feladatát teljesíthesse. Péterváradra 
nézve, miként a tiszt hírül adta, a veszély igen nagy volt, még 
pedig azon veszély, hogy árulás által az osztrákok kezébe kerül. 
Nem volt elveszíteni való idő. Perczel tábornok tüstént megparan
csolta Fack főhadnagynak, hogy térjen azonnal vissza a várba és 
jelentse, hogy ő (t. i. Perczel) közeledik csapataival a várnak fel
mentésére.

További előnyomulása alkalmával a Ferenc-csatorna irányában 
Perczel t Hornok igen gyönge ellentállással találkozott, mert az ellen
ség a magyar fegyverek győzelmei által elbátort-danodva, gyorsan ki
ürítette Kúlát és Verbászt, Szt-Tamás és Zombor felé menekülvén.

A szükséges helyőrségeknek hátrahagyásával, melyek a csa
torna mellett való hadállásnak biztosítására megkivántattak, Perczel 
csapatainak legnagyobb részével folytatta a menetelést Kis-Kér felé, a 
hová 27-én meg is érkezett. Itt azután csapatai táborba szállottak, 
maga pedig két zászlóalj _ honvéddel, két százai huszárral és egy 
üteggel tovább haladt, O-Kéren, Ki-zácson és Piroson át Új
vidékre, hol a magyar érzelmű lakosság részéről lelkes fogadtatás
ban részesült és Péterváradra felmenvén, ideiglenesen azonnal át 
vette a főparancsnokságot.

Ezen erélyes vezérnek és tábornoknak, nemkülönben csapatai 
vitézségének köszönheti Magyarország, hogy magának e várat meg
tarthatta.
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Miként fentebb már említettük, a Bácskának kiürítése után 
Péterváradon négy zászlóalj megbízható katonaság maradt meg hely
őrségül.

Újvidék közelében nehány zászlóalj a legközelebbi helységeket 
február havától egészen Perczelnek megjelenéséig megszállva tartotta, 
egyúttal pedig összeköttetésbe lépve a várból kimenesztett repülő 
csapatokkal, szünet nélkül és változó szerencsével folytatott csete
paték által a teljes körülzárolást megakadályozta. Csak így történhe
tett meg, hogy Perczel tábornok az Újvidéket környező csapatokat 
még magyaroktól megszállva találta és magát Péterváradot is min
den ellentállás nélkül érte el.

Az imént említett küzdelmek közűi, melyek ez időtájt történ
tek, kiváltkép említendők a febr. 1-én, 13-án, 19-én és 24-én tör
téntek. Február 1-én ugyanis a rácok Szt-Tamás felől jővén Kuco- 
vába hatoltak. Bezerédy alezredes egy röpülő csapattal, mindössze 
200 emberrel, a várból kirendeltetvén, megtámadta az ellenséget, 
kiverte és jelentékeny távolságra üldözte.

Hrabovszky százados egy Este-gyalogságból, nemzetőrségből 
és két ágyúból álló hadcsapattal február 13-án megrohanta Palán- 
kát, mely a rácoknak táborhelye volt. elfoglalta úgy a sáncokat, 
mint magát a falut is, egyúttal pedig az ellenséget arra kényszerí
tette, hogy vad futásban a Dunának jobb partjára meneküljön.

19-én egy szerb csapat megrohanta Kiszács helységet, a mely 
igen gyönge helyőrséggel volt ellátva, és az ellenségnek csakugyan 
sikerült is a magyarokat hadállásaikból kiverni. Hrabovszky száza
dos, a ki közelben, Piroson állomásozott, három zászlóaljjal elősietett 
és sikerült is neki nemcsak az ütközetet újra helyreállítani, hanem 
az ellenséget jelentékeny veszteségen kívül ki is űzte a helységből, 
így menekült meg Kiszács a rácok által való kiraboltatástól. Ezen
felül Hrabovszky zsákmányul ejtett egy ágyút, egy zászlót és több 
lőporos kocsit,

Futak helység is Újvidéktől nem messze, oly közel volt a 
Dunához, hogy a rácok megszállották. Pétervárad parancsnoka ezen 
városkának visszafoglalására repülő csapatot küldött ki. E csapat 
állott három zászlóalj honvédből, három zászlóalj Dom Miguel-katona- 
ságból, és egy szakasz huszárból, valamint 6 ágyúból; mely csapa
toknak parancsnoka Bozó őrnagy volt.

Bozó február 24-én indult a támadásra, azonban alig ért a 
város közelébe, midőn már heves tüzeléssel fogadtatott. Ennek 
dacára a magyarok előnyomulásukat félbe nem szakították, rövid 
ellentállás után a helységet rohammal bevették, és az ellenséget 
belőle kiszorították, mely alkalommal számos ellenség lelte halálát 
a Dunának hullámaiban. A magyarok ezenfölül még két ágyút, 
több zászlót és lőszerrel megrakott társzekeret zsákmányoltak.

Mihelyt Perczel Péterváradra érkezett, a helynek biztosítására
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vonatkozólag tüstént oly erélyes rendszabályokhoz nyúlt, hogy jövőre 
nézve az árulásra vonatkozó minden kisérlet jóformán lehetetlenné 
vált. A tábornok ugyanis valóságos újjászervezésnek vetette alá az 
egész tisztikart, a mennyiben a parancsnokló Blagovich táborszer
nagytól elvette a parancsnokságot, őt körülbelül 60 gyanús tiszttel 
együtt a magyar szolgálatból elbocsátotta és Magyarország határán 
általszállíttatta. A várnak ideiglenes parancsnokául saját testvérét, 
Perczel Miklós ezredest nevezte ki a tábornok.

Perczel tábornok és gróf Batthyány Kázmér kormánybiztos 
ezen eszes és erélyes fellépésének, nemkülönben a derék csapatok
nak, melyek Pétervárad környékén a Duna jobb partját az ellen
ség támadásai ellen kitartóan meg védelmezték és a várnak teljes 
körülzárolását megakadályozták, köszönheti a nemzet ezen fontos 
pontnak megtartását.

29-én Perczel Hollán alezredest kirohanással bízta meg a 
körülzároló sereg ellen, mely Nugent táborszernagy parancsnok
sága alatt Karlócán és Kamenicen állott. Az osztrákok a Karlóca 
és Kamenic közti magaslaton elsáncolt hadállást tartottak elfoglalva, 
a rácok pedig az utóbbi helységet védelmezték közvetlenül a Duna 
partján. A támadásra felhasznált nehány zászlóalj azonban sokkal 
gyöngébb volt, hogysem olyan erős és még hozzá elsáncolt had
állást elfoglalhasson; azért a magyarok, bár a rohamot többször és 
nagy bravourral ismételték, az erődítésekbe hatolni képtelenek vol
tak, ép oly kevéssé tudták Kamenicet elfoglalni, miért is Hollán 
több órai küzdelem után a várba visszavonulni kényszerült. Perczel 
tábornok a kormányhoz intézett hivatalos jelentésében 200 halottra 
és 150 sebesültre becsüli a veszteséget.

Ugyanazon napon Mihalovich őrnagy O-Kér felől támadást 
intézett Despot-Szent-lván falu ellen. A rácok ezt a pontot hatal
masan megerősítették és feladata leendett fentartani az összekötte
tést Lederer tábornoknak osztrák repülő csapata között, mely akkor 
a Szerémségben Dályán a Duna jobb partján állott, továbbá Nugent 
között és a rácok között. Mihaloviehnak Szent-lván ellen intézett 
támadása oly meglepően és hevesen következett be, hogy a rác 
bandák rövid harc után szétugrasztattak és több száz rác hullott 
el. A sáncot Mihalovich mindjárt az ütközet után a lakosokkal 
lehordatta.

Perczelnek váratlan megjelenése a Bácskában, győzelmei és 
Péterváradban való erélyes fellépése az ellenség közt rettenetes 
izgalmat idéztek elő. Az egész határőrvidéken mindenfelé száguldoz
tak a futárok és staféták, tűzjelzések lobogtak, hogy a rácokat és 
granicsárokat az egyesülési pontokra idézzék. Perczel tehát csak 
rövid ideig tartózkodhatott Péter váradon, mert különben abban a 
veszélyben forgott, hogy egészen elzáratik és Péterváradban ben- 
szorul, és azért miután a várat kellőképen biztosította és élelmi sze
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rekkel ellátta volna, visszasietett a Ferenc-csatorna mellett álló 
seregéhez, hogy szerencsésen megkezdett hadjáratát folytassa, s új 
diadalokat arasson, minek már a következő napon bizonyságát adta.

30-án Lederer tábornok csapataival átkelt a Dunán és a 
rácokkal egyetemben márc. 31-én reggel megtámadta a magyarokat 
Kúla és Szt-Tamás között. Könnyű és rövid ideig tartó ütközet 
után a császáriak és rácok vereséget szenvednek, egy ágyút és 
zászlót visznek el tőlük a mieink, ezenkívül Kúlában jelentékeny 
gabonakészlet került a magyarok kezébe.

Az ellenségnek ezen utolsó veresége Zombornak rác őrségére 
(mely város a rác táborok egyik főfészkét képezte) olyan rémítő 
benyomást gyakorolt, hogy a rácok a kúlai csatasíktól jövő szöke
vényeket megpillantván, nyomban elhagyták Zombort és egészen 
Eszékig futottak. Nem volt boldogabb és megelégedettebb senki a 
világon, mint a kemény megpróbáltatásokon keresztül ment tarto
mány magyar és német lakosai, midőn a kegyetlen bandának utolsó 
töredéke is el takarodott, tehát április 1-én az egész nyugati rész az 
ellenségtől megszabadult, Pétervárad pedig az ostrom alól felmente
tett. Ekkor Perczel tábornok rohamra készült a fő-főrablófészek 
t. i. Szt.-Tamás ellen. Mindenekelőtt bevárta Forget őrnagy dan
dárjának megérkeztét, mely Szeged felől jött és két zászlóaljból s egy 
fél huszár-századból állott 6 ágyúval. Egy dandár a város védelmére 
maradt hátra.

Forgetnek csapatát ápril hó elsején Verbász felől mint elővédet 
küldötték Szt-Tamás ellen. Miután Igmándy őrnagy 26-án a ráco
kat Gyálán (a Tisza bal partján, Szegedtől két mérföldnyire) szét- 
ugrasztotta és meglehetős nagy mennyiségű hadiszereket vett el 
tőlük, ugyancsak Igmándy a Gyálánál alkalmazott csapatokat gyors 
menetelésben előre küldötte, még pedig úgy, hogy Perczellel egye
süljenek és megerősítéséül szolgáljanak. Mindezen haderőknek egye
sülése után Perczel ápril hó 3-án az ostromra készült.

Szent-Tamás bevétele ápril hó 3-án. Midőn Perczel tábornok 
Szent-Tamásnak ostromához látott, az utóbbinak őrsége a helység 
lakosain kívül 3000 granicsárból állott 14 ágyúval. Ápril 3-án jókor 
reggel megindultak a dandárok két hadoszlopban és egy tartalékkal 
Szent-Tamás ellen. Az egyik hadoszlop Perczel Miklós alezredesnek 
parancsnoksága alatt a Ferenc-csatorna déli partja mentében haladt, 
a hol, mint ismeretes, a híd előtt az erősebb erődítvények voltak 
elhelyezve. Ezen hadoszlop 22/3 zászlóalj gyalogságból állott egy 
üteggel. A másik hadoszlop Gaál ezredes vezetése alatt három 
zászlóaljból és két ütegből állván, az északi parton menetelt a városi 
erődítések ellen.

A tartalék, mely két zászlóalj nemzetőrségből, azután öt szá
zad huszárból és két ütegből állott, megfelelő távolságban követ
kezett.
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A hadoszlopok feje 7 óra tájban tünedezett fel a sáncok 
közelében. Perczel az ütegeket elővonatta és jól táplált tüzet kez
dett. Gaálnak első kísérletei, melyek a sáncok bevételére irányultak, 
meghiúsultak, ellenben Perczel ezredes 9 órakor hozzálátott a híd
főnek megostromlásához, melyet derék csapatai nemsokára valóban 
be is vettek, meg is tartottak, mi több, elfoglaltatott a csatornán 
keresztül vezető híd is. Ez alkalommal elsőkül hágták meg a mell
védeket Bach százados a maga századjával, a 7-ik honvédzászlóalj, 
nemkülönben a hős Földvárt/ Sándor őrnagy a szegedi önkéntesek
kel. Hasonlóképen a Tursky-zászlóaljnak egyik része is dicséretes 
részt vön a hídfőnek bevételében. Minthogy a rácok ennek folytán 
fő figyelmüket a város déli részének védelmére fordították, a melyet 
Perczel ezredes ostromolt, Gaál ezredesnek is — habár nagy áldo
zatok árán — sikerült az északon fekvő sáncokat elfoglalni. Ekkor 
aztán a városban elkeseredett harc kezdődött házról-házra és utcá- 
ról-utcára, a mely azzal végződött, hogy a rácok a helységnek 
keleti oldalán át kitörtek és vad futásban a római sáncokba 
menekültek.

A granicsárok állítólag 2000 embert vesztettek, 5 ágyú és 
sok fegyver jutott hadi zsákmányképen a magyaroknak kezeibe. A 
falut felprédálták és aztán felgyújtván romhalmazzá változtatták. A 
magyarok 200 embert vesztettek, részben halottak, részben sebesül
tek révén. Perczel tábornoknak, Perczel Miklósnak és Gaál ezredes
nek végre sikerült derék csapataikkal azt a rablófészket, melyet a 
rácok büszkén neveztek «Szerbograd»-nak, és melyből kiindulva 
annyi alávaló kegyetlenség történt, elfoglalni és lerontani, s ez által 
ezen hordák többi rejtekhelyeinek lerontását és elfoglalását előké
szíteni.

3-án este Perczel tábornok Szent-Tamás elfoglalásáról a követ
kező jelentést intézte a debreceni kormányhoz ; mely egészen
I. Napóleon irálymódja szerint készült: «Szent-Tamás nincsen többé!» 
Azon a helyen, a hol egykor állott, majdan így fognak utódaink 
felkiáltani: «Ez volt egyik fegyverhelye a lázadó szerbeknek, a 
kik merészelték, hogy hálátlanul fegyvert ragadjanak a magyarok 
ellen. Az Isten megbüntette őket a megsértett és elkínzott magya
roknak keze által». Riistow ezredes, a ki alapos katonai munkálatai 
révén mindenki előtt eléggé ismeretes, erre azt jegyzi meg : «Hogy 
a hűhó szintén használ a mesterségnek, azt Perczel Mórnál senki 
sem tudta jobban». Klapka tábornok az önvédelmi harcról írott 
nagy művében következőleg nyilatkozik: «Ezen tudósítás kissé 
enyhébb formában jobban illik vala a győzőnek ajkaira • a győze
lem után a nagylelkűség nemcsak tettekben, hanem szavakban is 
nyilvánul, a mennyiben a szavak gyakorta a kardnál mélyebben 
sebeznek . . . »  stb. stb.

April 4-én és 5 én Perczel a sáncokat lerontotta és 6-án mind
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két hadosztályát megindítá, hogy a csajkásoknak kerületét elfog
lalja. A Gaál ülatt álló hadosztály Csurog felé vette útját és ezen 
helységet megszállotta, hogy innen Földvárt, Becsét és a Tiszának 
jobb partját szemmel lehessen tartani; a másik hadosztály magának 
a tábornoknak vezérlete alatt Goszpodince felé vette útját, mely 
falu a római sáncok mögött fekszik. Turia és Nadálya helységeket 
felperzselték, Csurogot megkímélte Perczel, mert a lakosok küldöttség 
által feltétlen meghódolást Ígértek neki.

Az úgynevezett római sáncoknak maradványait már fentebb 
leírtuk volt, itt csupán azt akarjuk megemlíteni, hogy azon részük, 
mely a csajkások íöldjét a Bácskától elválasztja, a legfontosabb, a 
«nagy sánc» nevét viseli és a Dunától egészen a Tiszáig terjed. 
Ez ellen fordította Perczel ápril hó 7-én a maga támadását. Ezen 
sáncokból kiindulva kezdették a rácok már 1848 május havában 
ellenségeskedésüket a magyar lakosság ellen. Innen indultak ki már 
legelső rablóhadjárataikra, innen szállották meg Földvár, Turia, 
Szent-Tamás, Jár eh, Temer in stb. stb. helységeket, a nélkül, hogy 
Bechthold tábornok őket ebben megakadályozta volna. Tehát ezen 
sáncok mögött indult meg az egész bűnös lázadás a magyarok ellen.

Perczel tábornok reggeli 7 órakor ért a sáncokhoz Goszpo
dince mellett, s nyomban a harc előkészítésére utasította tüzérségét. 
Négy óra hosszat tartó ágyúzás után a hadoszlopok rohamra indultak. Az 
első, a ki a sáncokat meghágta, ugyancsak F'óldváry Sándor őrnagy 
volt, szegedi önkénteseivel. A többi csapatok a sáncoknak más pont
jain hatoltak be. Délutáni négy órakor a magyar csapatok nemcsak 
urai voltak a sáncoknak, hanem el is foglaltak 8 ágyút, több 
zászlót és sok fegyvert, melyet az ellenség hátrahagyott. A rácok, 
melyek (igen: melyek !) mindazon helységekből, a honnan őket Per
czel kiverte volt, ezen sáncba menekültek, állítólag többen voltak 
5000-nél. A huszároktól üldöztetve, hanyatt-homlok Titelbe szaladtak. 
Vajon miért nem használta fel Perczel tüstént az ellenségnek zavarát 
és miért nem ment tüstént Titelre ? Az eredmény biztos lett volna.

A nagy római sáncnak elfoglalása után egész Bácsmegye a 
magyaroknak kezeibe jutott, kivéve a titeli fensíkot és az utóbbi
nak alján fekvő helységet, jelesül magát Titel városkát, Lock, 
Vilova és Mosorin falvakat. A rácok birtokaikból kiűzetve, minden
felül ezen helységekbe özönlöttek. Nagy volt a zavar, mindenütt 
vigasztalhatatlan ínség uralkodott. A vezetők sem tanácsolni, sem 
segíteni nem tudtak, Knizsanin ezredes már január elején vissza
vonult 6000 főnyi szerb katonáival Szerbiába és sem Rajachich 
patriarchának kenetteljes beszédei, sem Theodorovich az új vajda, 
sem a cs. kir. osztrák csapatok segédkezése nem volt volna képes 
arra, hogy a vitéz honvédeket diadalmenetükben feltartóztassa, ha 
Perczel tábornok minden idővesztegetés nélkül hozzálátott volna a 
titeü hegynek megtámadásához.
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E helyett azonban a római sáncok bevétele után bárom napig 
teljesen tétlenül maradt, és csak 11-én központosítá csapatait József- 
falván (Zsattya). Végre 12-én megfordult Perczel tábornok és Szent- 
Ivánra ment azon szándékkal, bogy a hadállásnak rohammal való 
megtámadását onnan fogja eszközölni.

Azt a négy napot, melyet a tábornok az ellenségnek enge
dett volt, az utóbbi kitünően felhasználta, a mennyiben úgy a fon
tos helységeknek bejáratát, valamint magukat a helységeket meg
erősítette, továbbá a Bánságból, Szlavonországból és Szerbiából erős- 
bítéseket vont magához. Knizsanin ezredes is, ezen hirhedett mentő 
a veszedelemben, egy pár ezer emberrel ismét megjelenik Titelen 
és átveszi a főparancsnokságot a rác badcsapatok felett, melyeknek 
száma 9000 emberre rúgott 30 ágyúval.

Perczelnek hadosztálya tényleg csupán 4 gyönge dandárból 
állott, mindenikben legfeljebb 1500—1600 honvéddel. A jobb szárny
nak fedezetéül Péterváradtól egy gyenge hadosztályt rendeltek ki, 
mely Ivátyon keresztül Kovilra volt menesztő. Ezt a hadosztályt 
az előbb nevezett hely mellett egy rác banda támadta meg, mely
nek a helység lakói segítségére voltak. A magyarok azonban a 
rácokat széjjelugrasztották és egy ágyút is elvettek tőlük ; a helység 
lakóit pedig lefegyverezték.

Perczel tábornok az Irinyi-féle hadosztályt a jobb szárnyon 
Vilova felé, a Foret hadosztályát a balszárnyon Mossorin felé, végül 
a Mihalovics hadosztályát és a Perczel Miklós vezerlete alatt álló 
tartalékhadosztályt a központban állította fel. Éjjelen át a csapa
tok fegyverben maradtak, minthogy a rácok részéről meglepetéstől 
kellett tartani, a mely valósággal be is következett. Knizsanin ezre
des ugyanis attól a hittől volt eltelve, hogy a magyarokat egészen 
váratlanul meglepheti, s ebben a hiszemben úgy Vilova, mint Mosso
rin felől kirohanást intézett a magyaroknak hadállása ellen. A rácok 
már nagy távolságból megkezdették az ágyútüzelést, mihez később 
három felől puskatüzelés járult. A Forget parancsnoksága alatt álló 
balszárnyat kiváltképen nagyon hevesen támadták meg, úgy hogy 
e hadosztálynak egyik része már is tágítani kezdett • azonban e 
kritikus pillanatban Forget egy zászlóaljjal előre sietett, és az 
ellenséget oly hévvel támadta meg, hogy az kénytelen volt vissza
vonulni.

Graál ezredes, a ki Forget őrnagynak súlyos megsebesülése 
után a hadosztálynak parancsnokságát átvette, egészen Mossorinig 
üldözte az ellenséget. Hasonlóképen a Knizsanin részéről tervezett 
támadások úgy a középpontban Mihalovich által, mint a jobb szár
nyon a kovili erdőben Irinyi által vissza.utasíttattak, sőt az ellenség, 
egészen a falvak belsejébe üldöztetett. Hajnalhasadtával az egész 
ütközet sokkal rendesebb menetet öltött. Perczel tábornok inég egy 
ideig egészen szükségtelen és felesleges ágyúzást folytatott a sáncok

17Hazánk XI. kötet.
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ellen és még ugyanazon napon visszavonult Szt-Iván mögé, majd 
meg Alsó- és Felső-Kovilnak elfoglalása után Újvidékre ment.

Perczel tábornoknak a titeli fensík ellen intézett és meghiú
sult támadása nagy szerencsétlenség volt a Bácskának meghódoltatása 
ügyében, mert ezen pont az egész környéken uralkodik, sőt a Bán
ságra is nagy befolyással van, a mennyiben a magyarokat arra 
kényszeríté, hogy az Alsó-Tiszánál folyton nagy haderőt tartsanak 
mindaddig, míg a szerbek és osztrákok a fensíknak birtokában van
nak. Ennek következménye volt aztán az is, hogy a rácok Perczel- 
nek elvonulása után csakhamar több oldalról a Tisza felé nyomul
tak, a gyönge helyőrségeket kiszorították, és mindenütt, a hol csak 
magyarokra és németekre találtak, kegyetlenkedtek.

Véleményünk szerint ezen támadás, dacára a Perczel-féle 
csapat gyöngeségének, csakis Mossorin felől sikerülhetett, a mennyi
ben t. i. Vilova és Lock ellen — a mi az egyedüli közlekedési 
vonal Titel irányában — tüntet, egyúttal pedig Knizsanint 48 órá
val korábban és már éjfél után megtámadja.

Miután Perczel tábornok a csajkások kerületének szemmeltar- 
tására megfelelő számú csapatokat hagyott hátra, egyúttal pedig Péter- 
váradnak megtartására a kellő intézkedéseket megtette volna, ápril hó 
17-én útra kelt Földvár felé a Ferenc-csatorna mentében. Ezt a 
helységet a lakosok egészen odahagyták, és mihelyt a csatornán 
átvezető híd helyreállíttatott, Perczel tüstént megtámadta O-Becsét.

Rövid ideig tartó védekezés után a rác helyőrség ezt a helyet 
is kiürítette, a Tisza bal partjára vonult vissza és miután még jó 
darab ideig lövöldözött volt ágyúival, Kanizsára menekült, és ott 
egyesült a derékhaddal, a mely Theodorovich tábornoknak parancs
noksága alatt állott.

Lederer cs. kir. tábornok, a ki Perczelnek sikereiről tudomást 
von, a helyett, hogy a felsőbb helyről vett parancsnak engedelmes
kedett és Péterváradnak körülzárolása céljából Újvidékre sietett 
volna, tanácsosabbnak tartotta, hogy a Dunát Buttina (Kőszeg) mel
lett ismét átlépje.

Midőn Perczel azt gondolta, hogy szerencsés sikerű hadjára
tát a Bácskában már befejezte, és épen abban járt, hogy a Tiszán 
átkelvén, diadalmenetét tovább is folytatandja, a Bácskának birtoka, 
épen a fentebbi titeli hegynek szempontjából, épenséggel nem volt 
biztosítva. A Bánságban Theodorovich tábornok állott szerb és 
osztrák haderővel, Temesvár még körülzárolva sem volt, úgy hogy 
a parancsnok, Rukavina táborszernagy, mindenfelé szabadon közle
kedhetett, sőt még Aradtól sem volt egészen elzárva. Ehhez képest 
a honvédelmi bizottmány a Bánságnak elfoglalása és a titeli fen
síknak bevétele céljából a következő tervre határozta el magát.

Bem tábornagy, a ki Erdélyben az osztrákokat és oroszokat 
legyőzte és Oláhországba kergette volt, Gyulafehérvárnak és Dévá-
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nak körülzárolása, a szorosoknak biztosítása és az oláhoknak rend- 
bentartására szükséges helyőrségeknek hátrahagyása után 10,000 
főnyi honvédsereggel a Bánságba volt menendő. Itt azután Temes
várt körül kell vala zárolnia, Araddal összeköttetésbe lépnie, azután 
pedig egyesülnie Perczel tábornokkal, kinek azalatt azon feladat 
jutott, hogy Theodorovichot megverje és a Dunának szorítsa; kette
jüknek azután együtt kellett volna a Tiszán átkelni és a titeli 
fensíknak elfoglalását eszközölni. Ezen terv sikerült is, de csak 
részben.

Midőn Perczel a déli vidékeket illető hadmenetre vállalkozott, 
a Kohlmann-féle hadosztálynak nagyobb része Szegednek fedezete 
céljából hátramaradt. Időközben a kormánytól parancs jött, hogy 
Perczel terjeszsze ki működését a Bánságra is, mire a tábornok 
Kohlmann ezredesnek parancsot adott, hogy négy zászlóaljjal, két 
századdal és 8 ágyúval menjen a Tisza folyónak mentében Török- 
Kanizsára. Maga Perczel tábornok, miután a Ferenc-csatorna melletti 
harcászati vonalat egészen a Tiszáig felállított helyőrségekkel véle
ménye szerint elégségesen megerősítette volna, ápril hó 22-én 
négy zászlóaljjal, négy századdal és 16 ágyúval Ada (Osztrova) 
mellett átkelt a folyón és ugyancsak 22-én Tisza-Szent-Miklóson 
egyesült Kohlmannal. Másnap Perczel egészen Mokrinig hatolt elő, 
a hol szétugrasztotta a rác népfelkelést, a mely azután nagyobb
részt magukkal hozott parasztszekereken kereket oldott, mire Perezel 
útját minden fennakadás és ellentállás nélkül folytatta, s 24-én 
elérte Kikindát. A rác csapatok a rájok nézve kedvezőtlen esemé
nyek következtében legtöbbnyire Nagy-Becskereken pontosíttattak 
össze.

Mokrin és Nagy-Kikinda megfelelő helyőrségeket kaptak, azon
kívül Mokrin felől megfigyelő csapatokat küldöttek ki Temesvár
nak szemmeltartása végett. Miután Perczel ezen intézkedéseket 
megtette volt, seregének megmaradt részével délre vonult. 24-én 
ismét megsemmisített egy erős rác bandát Kis-Kikinda mellett, és min
den rendelkezésre álló csapatját Melencébe vonta össze, hogy innen 
megtámadja Nagy-Becskereket, a hol Theodorovich tábornok 10,000 
emberrel és 30 ágyúval állott. Midőn Theodorovich megtudta, hogy 
a magyarok Becskerek felé nyomulnak, hamarjában összeszedte 
csapatait és Melence felé vezette őket, a hol Perczel tábornok 
csatarendben várakozott. Az ellenséges vezér kivált a magyar sereg
nek bal szárnyára fordított különös figyelmet, hogy innen a magya
roknak hadállását felforgassa és őket a Tiszába ugraszsza, mert 
ezen szárny ellen a támadónak leghevesebb rohamai irányultak, 
bár az ellenség a hadvonal többi részein nagy határozottsággal lépett 
fel. De minden erőlködés hatását veszíté a magyar csapatok vitéz
ségén, a kik az ellenfél kísérleteinek rettenthetetlenül szegültek 
ellen, úgy hogy miután a harc immár délutáni négy óráig tartott,

17*
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Theodorovich azt félbeszakította és csapatával Nagy-Becskerekre 
vonult vissza.

Ezen ütközetnek következménye az ellenséges csapatok demo- 
ralisatiója volt, nemkülönben annak visszavonulása a Temes folyó 
és az alibunári csatorna mögé: Jarkovác, Tomasovác és Oreovát 
között. Itt akarta Theodorovich csapatját újjászervezni, egyúttal 
pedig be akarta várni Malkowski tábornoknak 12,000 főnyi seregét, 
a kiről azt hitte, hogy máris útban van Fehértemplom felől, hogy 
így egyesült erővel támadja meg a Perczel tábornok vezérlete alatt 
álló magyarokat. Ezen remény azonban, miként alább látni fogjuk, 
meghiúsult, mert Bem tábornok Malkovskinak elővédjét május hó 
8-án megverte, s az osztrák tábornok, a helyett, hogy Bemet 12,000 
emberével megtámadta volna, kitért az ütközet elől és később Orso- 
vánál török területre menekült.

Perczel tábornok 30-án szállotta meg Nagy-Becskereket. Itt 
tudta meg a tábornok a Temesvár mellett történteket, valamint a 
veszélyt is, mely Malkowskinak esetleges megérkeztével bekövet
kezendő volt. Ennek folytán Perczel találkozást óhajtott Bemmel, 
hogy megállapodjanak azon intézkedésekre nézve, melyek az ellen
ségnek combinált támadásai folytán szükségessé váltak. Akkor azt 
határozták, hogy Bem egyelőre Temesvárral fog foglalkozni, s gondja 
lesz rá, mikép Malkowskinak és Theodorovichnak egyesülése meg
akadó lyoztassék, Perczelnek pedig az leend feladata, hogy a Bán
ságnak nyugati részét az ellenségtől egészen megtisztítsa.

Perczel tábornok a megállapodáshoz képest már május 6-án 
előre haladt a Temes mellett való had vonal ellen és már 7-én jókor 
reggel megtámadta az újonnan felállított tomaseváci hídfőt. Alig, 
hogy a magyar ostromló hadoszlopok megmozdultak és rohamra 
készültek, a hídfőnél felállított hadosztály nehány lövés után elhagyta 
helyét és vad futásban menekült a hídon keresztül Tomasovácra. 
A két szárny katonái csakhamar követték a központnak példáját. 
Puffer tábornok, a ki a beteg Theodorovichtól az osztályparancs
nokságot átvette volt. Uzdin mellett megpróbálta ugyan a futók
nak összegyűjtését, hogy az üldöző magyar csapatokkal szembe
szállhasson, és a többi ellenséges csapatnak időt és alkalmat nyújt
son az összegyülekezésre és rendes visszavonulásra. Puffer tábornok
nak minden erőfeszítése kárba veszett • a rácok bátorsága tisztára 
meg volt törve, s olyan erkölcsi demoralisatio lepte meg őket, hogy 
egy-egy kisebb huszár-hadosztálynak, vagy honvéd őrjáratnak meg
jelenése elégséges volt ahhoz, hogy erős hadosztályokat vad futásba 
kergessen. Theodorovich csapatait a Dunának bal oldalán nem volt 
képes többé megállítani, feltartóztathatlanul mozgott az egész tömeg 
Oporáig, a hol a Temes folyót, és Szurdukig, a hol a Dunát előre 
készen tartott hajón átlépték. A szökevények egész útjokon végig 
csupa hadi és kézi szerszámot szórtak el, valamennyi úton, a mely
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a Dunához vezetett, nem lehetett egyebet látni szekereknél, melyek 
tele voltak rác családokkal, melyek mindannyian Szerbiába vagy a 
Szerémségbe akartak menekülni, hogy elrejtőzzenek a győztes 
magyarok boszúja elől, melyet elkövetett gaztetteik által nagyon 
is megérdemeltek. A magyar kormány azonban nagylelkű volt, 
és megengedte a menekülteknek, hogy otthonukba szabadon vissza
térhessenek, mely engedélylyel azoknak nagyobb része élt is.

Perczel tábornok Tomasovác bevétele és az uzdini jelentékte
len ütközet után folytatta hadi működését Pancsova ellen. Pancso- 
cába, mely rácokból és szerbekből kevert lakosságból állott, és a 
szerb támadásnak erős vára volt, a magyarok május 8-án kard
csapás nélkül tartották bevonulásukat. A rác lakosság férfirésze 
már megelőzőleg átszökött volt a Dunán ; a német lakosság a magya
rokat fehér zászlóval és küldöttséggel fogadta.

Perczel Pancsován nagy búzaraktárakat talált, továbbá több 
ágyút, nagyszámú lőporos társzekeret, valamint két császári és több 
szerb zászlót

Pancsovának 1849 május 8-án történt megszállása után a 
győzedelmes tábornok, Perczel Mór a szerb kormányhoz diplomatiai 
jegyzéket intézett, melyben biztosította a magyar kormányzóságnak 
legbékésebb szándékáról, azonkívül egy külön átiratot intézett az 
idegen hatalmasságoknak Belgrádban idéző képviselőihez, melyben 
tudatta velők, hogy Magyarország 1849 április 14-én független 
állammá nyilváníttatta magát, és ilyennek akarván magát ezentúl 
tekintetni, felkérte a consulokat, hogy az ország kormányával diplo
matiai összeköttetésbe lépjenek. Ezen felszólítás következtében az 
angol, francia és olasz ügyvivő Belgrádból megjelentek Perczelnél 
és tudatták vele kormányaiknak barátságos rokonszenvéről, egy
úttal pedig kijelentették, hogy ezentúl az illető országok érdekében 
diplomatiai összeköttetésbe lépnek Magyarországgal.

Percztd május 9-én tett erről jelentést Kossuth Lajos kormány
zónak, a ki azonban ezen önkényes eljárást nagyon zokon vette, 
és válaszában kijelentette, hogy neki (Perczelnek) nincs és nem volt 
más feladata, mint az ellenséget az országból kiűzni, s attól tisztán 
tartani a hazát, míg az ilyen önkényes behatolás által melyet a 
kormánynak hatáskörébe elkövet, csak veszélyezteti ama nagy hiva
tást, melynek betöltése ép magára a kormányra várakozik.

Kossuth és Perczel azonban nemsokára ismét kibékültek, mert 
már 22-én Perczelt nevezték ki a bácskai és bánsági csapatok fő
főparancsnokává.

Pancsovának megszállása után a magyar kormány a titeli fen- 
síknak és az utóbbi lábánál elterülő négy helységnek kivételével 
az egész Bánságnak birtokában volt.

Hallgassuk meg már most az ezen vidékbeli osztrák főparancs
noknak jelentését, melyet Bécsbe menesztett:
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«Az elveszített uzdini ütközet és' a Szokulára való vissza
vonulás után lehetetlenné vált, hogy az ellenséggel sikeresen száll- 
hassunk szembe; miért is 8 áról 9-ére való éjjel a hadosztály zöme 
Opora mellett átkelt a Dunán, a míg a Pavdieh őrnagy vezénylete 
alatt lévő balszárny, Szendrő mellett, Alibunár közelében elfoglalt 
hadállásából átment szerb területre és Belgrádon keresztül vonult 
be a főcsapathoz • a mely időközben az említett pontok egyidejű 
szemmeltartásával Üj-Kaidócán táborozott.

«A titeli fensíknak helyőrségéül és ugyanannak védelmére 
maradt ott Knizsanin szerb ezredes parancsnoksága alatt körülbelül 
2000 főnyi szerb segédcsapat, továbbá két zászlóalj csajkás, egy 
zászlóalj Péter váradról, egy másik Német-Bánságról, és körülbelül 
30 ágyú.

«A csapatnak sülyedt erkölcsi állapota, minden fegyelmi kapocs
nak és katonai rendnek megiazulása, valamint az alkalmas törzs- és 
főtiszteknek teljes hiánya mellett, nem egyhamar lehetett arra szá
mítani, hogy a hadseregnek ezen része az elb-nség előtt felhasznál
ható legyen ; még pedig annál is kevésbbé, mert ruházatban és tábori 
felszerelésben nagy volt a szükség, mi több, a felfegyverzés is nagyon, 
de nagyon fogyatékos volt».

Ezen jelentés legvilágosabb bizonyítéka a szerb támadás tel
jes leveretésének, csupán a vitéz Knizsanin és pár ezer szerb kato
nája rendelkezik még a déli harctérnek némi csekély részével, 
különben a rácok ellentállása a győzedelmes hadjárat által egészen 
meg volt törve; Perczel tábornok peiig e hadjárat által egyikét írta 
meg a magyar történet legfényesebb lapjainak; de nemcsak róla 
kell a legőszintébb csodálattal és bámulattal megemlékeznünk; 
hanem alparancsnokairól és derék csapatairól is, a kik e húsz 
győzelmet végigkiizdötték: mindannyian biztosították maguknak a 
nemzet őszinte köszönetét.

Vajon Perczel a hadjárat közben mindig a harcászat maga
sabb követelményei szerint járt-e el, és vajon nem lehetett volna-e 
több és nagyobb eredményt elérni, meghagyjuk nyílt kérdésnek, 
kivált ha fontolóra veszszük, hogy mily eszközök állottak rendel
kezésére. Itt csak az eredményt tekinthetjük, melyet elért, és az 
ellenséget, melylyel szembeszállóit. Egészen más szempontból kell 
azonban tekintenünk azt a hadvezetést, ama csatákat és ütközete
ket, melyeket a hadcsapatok a Tisza felől nyugat és kelet felé 
vívtak. Ezeket hadtudományilag egészen másképen vizsgáljuk és 
bíráljuk.

Április és május hónapokban a szerencse kedvezett a magya
rok fegyvereinek, ezentúl azonban ellenük fordult.

Bem tábornok, azon szerencsés eredmény után, melyet Erdély ben 
kivívott volt, hogy a kormány kívánságának megfeleljen, április elején 
nyolc zászlóalj gyalogságot, hat lovas századot és 30 ágyút köz
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pontosított Déva mellett, hogy ezen haderővel, összesen körülbelül 
9000 emberrel a Bánságba vonuljon. Osztályparancsnokai voltak 
br. Bánffy és Bereczy ezredesek.

Vegyük már most szemügyre a haderőt, a mely felett Bem
nek ellenfelei rendelkeztek.

Ott látjuk mindenekelőtt Temesvárt, melynek helyőrsége 
7 zászlóalj, 8 század lovasság és 36 tábori ágyú ; továbbá az erdélyi 
osztrák hadsereget, a mely állott 12 zászlóaljból, 16 lovasszázadból 
és 36 ágyúból; összesen tehát 24 ezer főnyi gyalogság, 4000 ló és 
72 ágyú. Temesvár, mely a Vauban-féle rendszer szerint épült, min
den részletében kifogástalan védelmi állapotba volt helyezve, nagy
számú nehéz ágyúval és másféle hadi szerszámokkal ellátva, és hat 
hónapi tartamra bőségesen élelmezve. Várparancsnok volt, miként már 
említettük. Rukavina táborszernagy; hadosztályparancsnok: Pläser 
táborszernagy ; brigadérosok : Leiniqen gr. és Wernherdt tábornokok.

A Malkovski-féle hadosztály ugyanaz volt, a mely azelőtt 
Puchner tábornok vezérlete alatt állott, a melyet azonban Bem 
Brassónak és Nagy-Szebennek megvétele után Oláhországba kerge
tett, és a melynek most azon feladat jutott, hogy Orsóvá felől az 
oláh határőrvidék területén keresztül törjön be az országba, a 
Béla folyón felfelé a teregovai szoroson keresztül, azután pedig a 
Temes völgyén a Bánságot és Temesvárt elérje, a magyarokat meg
verje, Bemnek a Bánságba való vonulását megakadályozza és ott 
Theodorovich tábornokkal érintkezésbe lépjen. Sok és bonyolult 
feladat, melynek megoldására Malkovski, a mint látni fogjuk, egy
általában nem volt alkalmas.

Azon időben, midőn Bem Déva felől megkezdette működését 
a Bánság ellen, a temesvári helyőrség részéről Leinigen tábornok 
4 zászlóaljjal, 5 lovas századdal és 24 ágyúval, valamint oláh népfel
kelőknek tekintélyes csapatjával egyetemben Facsetben állomásozott, 
és úgy a Béga-csatornát, valamint a Temes folyó mellett fekvő 
Lúgost tartotta megszállva. A Vaskapu-szoros felé egy őrcsapat 
volt előretolva, Vajszolában pedig a Bisztra folyó mellett az oláh- 
bánsági határőröknek két zászlóalja volt 12 ágyúval.

Április 14-én Bem mindenekelőtt a Bereczy-féle hadosztályt 
indította útnak Déva felől a Vaskapu-szoros ellenébe, a másik 
(Bánffy-féle) csak akkor volt megindulandó, hogyha az oláh láza
dás valamiképen lecsillapodott. 15-én Bem maga is megérkezett a 
fentemlített szoroshoz, tüstént megtámadta és megszalasztotta az 
osztrákokat, majd 16-án Vajszolától is elkergette őket és 17-én 
bevonult Karánsebesre.

Itt értesült Bem legelőször a Malkovski-féle csapatnak betö
rési szándékáról, a mennyiben megtudta, hogy a fősereg Csernec 
mellett készen áll, az előhad pedig máris benyomult az oláhbánsági 
határőrvidék területére.
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Bem tábornok, Karánsebesen utóvédet hagyván hátra, tüstént 
Lúgosnak indult, hogy Leinigennel mielőbb szembeszállhasson. 
19-én érkezett Lúgosra, melyből az ellenség az nap előbb takaróit 
ki, hogy Temesvár irányában visszavonulhasson. Itt egyesült azután 
Bem a Bereczy-féle hadosztállyal, mely Dobrán és Facseten keresz
tül hatolt be a Bánság területére.

Leinigen, a ki egész dandárját a Temesvárról Karánsebesre 
vezető úton Kiszetó mellett vonta volt össze, Bemnek támadását 
ezen hadállásban várta be. Bemnek eltökélt szándéka volt, hogy 
az osztrákokat teljesen megsemmisíti, ugyanazért Vécsey tábornokot, 
a ki az Aradot körülzároló seregnek parancsnoka volt, arra kérte, 
hogy legyen segítségére, illetve támadja meg egyidejűleg az osztrá
kokat, a mit minden veszedelem nélkül megtehetett volna, mert 
egész csapatja közel 10,000 emberből állott.

Vécsey ennek a megkeresésnek nem engedett; Leinigen pedig 
körülbelül megsejtette a veszedelmet, mert Temesvár felé való gyors 
visszavonulás által kitért az ütközet elől. Habár Bem tüstént sarká
ban volt, már csak az utóvédet érhette el, melylyel 24-én heves 
ütközetre került a dolog. Erre Bem folytatta a menetelést Temesvár 
felé, hová időközben 9000 emberre szaporodott seregével meg is 
érkezett és Freidorfnál, egy fél mértföldnyire a vártól táborba szál
lott. Innen április 30-án beszélgetés, illetve értekezés céljából Zsom
bolyára ment Perczelhez. Midőn Bem Zsombolyáról visszatért, biz
tos tudomást vett az osztrák hadsereg mozdulatairól, a mely sereg 
Malkovskinak vezérlete alatt állott. Ez a sereg ugyanis a Temes 
és Béla völgyeiben lépcsőzetesen haladt előre és május 4-én meg
szállotta Szlatinát, Armeniát, Teregovát, Dománát és Mehádiát.

Mielőtt azonban Malkovski messzeható terveinek megvalósítá
sához foghatott, előbb Karánsebest kellett hatalmába kerítenie, hogy 
további mozdulatai alkalmával ezen fontos csomóponttal rendelkez- 
hossék. Azonban Theodorovich hadosztályának megsemmisítése, 
Temesvár körülzárolása Bem által, a Vaskapu-szorosnak és Karán- 
sebesnek megszállása a magyarok részéről, megannyi baljóslatú hír, 
mely még ahhoz egyszerre érkezett Malkovskinak fülébe, annyira 
leszállították Malkovski reményeit, melyeket terveinek teljesedé
sébe vetett, hogy tekintettel azon körülményre, mikép csak az 
összes osztrák erőknek együttes és sikeres működése biztosíthatja az 
eredményt, ennyi balhírrel szemben semmi érdemleges határozatra 
úem juthatott. Annál gyorsabb volt geniális ellenfele, Bem tábornok.

Bem ugyanis Temesvár megfigyelését Bereczy ezredesre bízta, 
kinek e célból 8000 embert bocsátott rendelkezésére; a többit 
Károlyi alatt Dentán keresztül Versecre küldötte, a hol Károlyi 
ezredes május 5-én valósággal meg is jelent. 6-án Bem megindult 
Fehértemplom felé, 8-án megtámadta Malkovskinak elővédjét, a 
mely épen a városhoz közeledett és azt nyomban visszautasította.
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Bem maga 10-én megjelent Fehértemplomban, tüstént hozzáfogott 
Német-Szászka irányában az ellenség üldözéséhez, el is érte Mal- 
kovski utóvédjét, azon még egyszer tisztességesen elverte a port, és 
16-án a Malkovski-féle csapat eltűnt a magyar állam földjéről és 
Bem tábornok diadalmas csapataival bevonulását tartotta Orsovára. 
Onnan azután Bem a következő jelentést küldötte Kossuth Lajos 
kormányzóhoz:

«Orsóvá, főhadiszállás, 1849 május 16-án.
Kiváló szerencsémnek tartom, hogy az ország kormányzóját 

arról tudósíthatom, mikép isten segítségével sikerült a Bánságot 
minden nagyobb áldozat nélkül Magyarország részére visszahódítani. 
A hová csak közeledtem, a ellenség oly gyorsan és oly távolra 
menekült, hogy még csak el sem érhettem ; Orsovára pedig minden 
kardcsapás nélkül vonultam be. A nép mindenütt mint jó barátokat 
fogad bennünket, mert hiszen Karánsebes (talán Orsóvá ?) minden 
egyes lakója tudja, hogy csakis javát akarjuk.

Az ellenség erős volt; száma megközelítette a 14,000-et, negyven 
ágyúval, az éjjel elhagyta Orsovát és Skella-Gladovára ment Oláh
országba.

A hadsereg, melyet a Bánságból kikergettem, állott Puchner 
régi hadosztályából, továbbá a temesvári helyőrségnek egy részéből 
és két zászlóalj granicsárból. Az ellenség már minden erejétől meg
fosztotta a szerencsétlen népet, mert minden hadviselésnél használ
ható egyént magával vitt és csupán nőket, gyermekeket és aggokat 
hagyott otthon.

Kötelességemnek tartom ez alkalommal megemlíteni, hogy- 
mindezen hadműveleteknél Perczel tábornok tevékenyen és szolgá 
latkészen segédkezett; nem említem sem bátorságát, sem pedig 
kiváló tehetségeit, mert azok eléggé ismeretesek, de megvallom, hogy 
közreműködése nélkül nem koronázta volna törekvéseimet ekkora 
siker.

Most már csak Temesvárnak elfoglalása van hátra; a vár 
máris annyira körül van zárolva, hogy az őrség többé ki nem jöhet, 
hanemha azért, hogy fegyvereit lerakja. A helyőrség több kiroha
nást próbált meg, melyek azonban mindannyiszor visszautasíttattak, 
az utolsó nagy próba után aligha fog többé kimerészkedni. Az utolsó 
kirohanás visszautasítása alkalmával Pereczy alezredes nagyon kitün
tette magát, az eredmény nagyban hozzá fog járulni, hogy a hely
őrséget teljesen demoralizálja.

150 foglyot, a kiket Orsovánál ejtettem, a várba küldöttem, 
hadd lássa a helyőrség, mily sorsra jutottak azok, a kiknek a 
várat fel kell vala menteniük (már mint Malkovski és hadserege); 
azt hiszem, ez is siettetni fogja a várnak meghódolását»

Bem sk. táborszernagy.
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Dacára a Bem táboraok által kivívott csodálatraméltó ered
ményeknek, melyek kivált a Leinigen-féle és Malkovski-féle csa
patok részéről szándékolt támadások visszautasításában állottak, és 
dacára a nagy győzelmeknek, miket a magyar fegyverek az összes 
harctereken kivívtak, a kilátások arra nézve, hogy Magyarország 
az ellenségtől egészen felszabadíttassék, mégsem voltak annyira 
kecsegtetők, mint a hogy azt sokan a Bács-Bánságnak meghódítása, 
a Pesng terjedő szerencsés hadjárat és Komáromnak felszabadítása 
után képzelték.

Még erősen állott az ellenség a titeli fensíkon, Aradon és 
Temesvárott, Görgey 30,000 emberrel Bécsnek ostroma helyett 
Budának ostromlására ment, Jellachich előkészületeket tőn arra nézve, 
hogy 20,000 emberrel betör a délvidéki megyékbe és öszeköttetésbe 
lép rác testvéreivel ; végre pedig az orosz cár is meghallgatja 
az osztrák kormány buzgó könyörgését és Paskievics tábornokot 
200 ezer emberrel elküldi Magyarországba, hogy a magyar népet 
és annak szabadságharcát leverje.

Ehhez járultak még másféle belső ellenségek, úgymint oláhok, 
tótok és a közönbösök. Görgey maneuvre-jei, a töbid hadvezérek 
taktikai hibái, kicsinyes féltékenykedései és valamennyinek engedet
lensége a kormány iránt. Mindezen dolgok a magyar ügynek állá
sát korántsem festették oly rózsaszínűre, mint a hogy azt egy-egy 
heveskedő hazafi gondolta és képzelte.

A míg Bem Erdélyből hozott csapataival Freidorfon Temesvár 
mellett táborozott, a várnak helyőrsége meg sem moccant, csak 
akkor kísérlettek meg ismét egy kirohanást, midőn csapatának nagy 
részével Malkovski terveit meghiúsítandó Fehértemplomra ment, és 
a vár előtt csupán Bereczy ezredes maradt meg annak szemmeltar- 
tására és alig 3000 emberrel.

Az említett kirohanás május 12-én történt 3 század gyalog
sággal, 6 század lovassággal és 9 ágyúval. Bereczy a támadást 
ügyesen és bátran utasította vissza, s a győzelem hosszabb időn 
keresztül eldöntetlennek látszott, midőn szerencsére Vécsey tábornok 
a történtekről elég jókor értesülvén, egy 4000 főnyi hadosztályt kül
dött Bereczynek segítségére, mely Girodán keresztül az ellenség 
balszárnya ellen hatolt előre és annak visszavonulási vonalát fenye
gette, úgy hogy az hamarjában visszasietett a várba.

Vécsey tábornok azután ugyanezen hadosztálylyal megszállatta 
a Temesvártól északra fekvő erdőt, majd 14-én még több csapatot 
vont magához Arad felől, melyet a nyugatra fekvő csoki erdőben 
helyezett el, és így megkezdte az előkészületeket a várnak körül- 
zárolására, melyben köz-1 7000 ember volt.

A Maros áradása miatt április végén Arad vára előtt az ostrom
munkálatokat félbe kellett hagyni, a várőrség azonban ezután is 
körülzárva maradt, minek következtében az élelemhiány folytán a
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vár feladása előrelátható volt, a mely azután július hó 1-én be is 
következett.

Jelenleg befejezzük tehát a szerb támadás történetére vonat
kozó adalékainkat, azon rövid megjegyzéssel, hogy a rácok ama 
gyorsan egymásra következő csapások által, melyeket Perczel eré
lyes vezetése alatt ugyanennek csapásaitól szenvedtek, egészen 
demoralizált állapotba jutottak és egészen a szabadságharc végéig 
minden további ellentáilásra és döntő hadi tényre hasznavehetetle
nekké váltak. Ezentúl az ország ezen részében a csaták és ütkö
zetek már csak cs. kir. osztrák csapatok ellen folynak, sőt magát 
a titeli fensíkot is Knicsanin vezérlete alatt csak granicsárok védel
mezik.

Legközelebbi feladatunk leend Jellachich táborszernagy és hor- 
vát bán rövid és dicsőség nélkül való hadjáratának leírása.

V e t t e r  A ntal .

EMLÉKIRATOK 1848/49-BŐL.

II.
Az alatt, míg mi Ausztriába betörtünk, Simunich tábornok 5 

század gyalogsággal 4 század lovassággal és két üteggel átlépte 
Magyarország határát és csakhamar Nagyszombaton termett, a hon
nan oldalunkat és hátunkat fenyegette. S ez csakugyan bajt is 
hozott volna ránk, hogyha Windischgrátz bennünket üldözött volna, 
ennek határozatlansága folytán azonban kikerültük a veszélyt.

A Simunich ellen küldött hadosztály parancsnoksága a Mans- 
wörthnél tanúsított vitézségért ezredessé kinevezett Guyonra ruház - 
tatott, a ki azonban személyes vitézségén kívül nem bírt katonai 
műveltséggel és ennélfogva semminemű stratégiai ismerettel sem. 
Serege mintegy 10,000 emberből állt, közte 1400 lovas 4 üteggel ; 
azonkívül rendelkezésére álltak az akkor még harckész népfölkelők.

Nov. 1-én a sereg minden dispositió nélkül Bazinig és Senkvi- 
cig menetelt, a hol megháltunk. Nehány későn érkező osztály azon
ban eltévedt a sötétségben s esőben, és részint szomszéd helységek
ben, részint szabad ég alatt töltötte az éjt.

Következő napon útnak indult az egész sereg, de csak Kápolna - 
falváig jutottunk. Itt akartuk az ellenséget bevárni s egy mély 
vízárok mögött foglaltunk állást, a mely minden előrehaladást meg
akadályozott. Ez állásban estig voltunk, a nélkül, hogy étkeztünk 
volna. Este bő eső eredt meg, épen midőn az a parancs érkezett, 
hogy minden csapat ott töltse az éjét, a hol áll. S minthogy élelmi
szerek és tüzelőanyag iránt semminemű intézkedés nem volt téve,
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s az eső reggelig tartott, kénytelenek voltunk az éjét szakadó eső
ben, frissen szántott földeken, tűz nélkül, éhezve és dideregve töl
teni. A főbb parancsnokok már délfelé távoztak volt, és a száraz
ban mit sem törődtek a csapatokkal.

E napon végre megállapodtak egy tervben, hogy miként kel
lene az ellenséget megtámadni; de félszeg terv volt s ennélfogva 
meg kellett hiúsulnia.

Guyon nem fogadott el tanácsot, csak a saját feje után indult. 
Karger alezredes, utána rangban az első, szintén nem akart tudni 
tanácsról, a törzsbeli tisztek pedig még ki nem próbált ügyességük
ben sokkal inkább bíztak, semhogy másnak tervét jónak elfogadták 
volna. Mellőzték tehát az én tervemet, mely szerint egy hadosztály 
Modoron át előhaladt volna, hogy Simunichnalc a Holies felé való 
visszahúzódást elállja. Ennek sikerültével kénytelen lett volna 
az ellenség, Trencsén felé, a morvái és sziléziai határhoz vonulni, a 
hol idővel egészen tönkre lehetett volna tenni, mivel e vidéken, 
hátban neki, már is nehány csapatosztály közeledett feléje. De 
nyitva hagyták útját és szerencsésen el is illant.

Nov. 3-án hozzánk jött Guyou, és felszólította a tiszteket, biz
tassák csapatjaikat, legyenek türelemmel, majd gondoskodik ő arról, 
hogy menetelés közben, a hol csak lehetséges, élelmiszereket kap
janak; s bennünket pedig felhatalmazott, hogy az átvett tárgya
kat az ő hadipénztára rovására nyugtassuk. A csapatok útnak 
indultak. A falvakban mindenütt kaptunk enni-inni, s ismét jó han
gulatba jutottunk, de szárazzá nem lettünk. Délre Nagyszombatba 
értünk, itt két órára eJszállásoltattunk és azután Selpic faluig halad
tunk, a hol az út mellett táborba szálltunk.

Nagyszombatban bocsátották ki azt a szerencsétlen parancsot, 
mely szerint minden elfogott ellenségért 10 frt, minden lóért 20 frt 
jutalom adatik. Utóbb igen sok bajunk volt e végett, mert különö
sen a huszárok, minden sikerült támadás után elszéledtek lovakat fog- 
dosni, a helyett, hogy összegyűltek s az ellenséget űzték volna. Ké
sőbb ellenkező rendelet érkezett ugyan, a jutalmat beszüntették, de 
az ok a rendetlenkedésre meg volt adva s azt nem is lehetett orvo
solni, dacára annak, hogy halálbüntetéssel tiltva volt.

Korán reggel indultunk (nov. 4.) és Nádasnál az ellenség elő
védjére akadtunk, mely az éjét e falu alatt tölté. Elég jókor külde
tett ki két csapat, mely az ellenséget oldalba fogni hivatva volt.

Időt engedendő, hogy ennek megfelelhessenek, és hogy Ordódy 
őrnagy Trencsén felől az ellenséget hátban támadhassa : nem támad
tunk mindjárt s így az ellenség lassan vonult vissza a Nádas 
mögötti magaslatra.

ElŐrehatolásunkkor Simunich még Nádasban volt s az elfoga
tási csak úgy kerülte el, hogy civil kabátot és sipkát vett magára, 
úgy hogy a huszárkáplár, ki az elővéddel a faluba vágtatott,
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fel nem ismerte s a lassan ügetőt figyelembe se vette és tovább 
nyargalni engedé, csupán a körülötte volt gyönge gyalogsági fede
zetet hányván kardra, mivel ez a huszárokra lőtt.

Rövid vártatva, azt vettük észre, hogy oldalcsapataink nem 
igen haladtak, ennélfogva mi tódultunk előre. Az ellenség heves 
ágyúzással fogadott, de nem nagy kárt tett bennünk; csupán egy 
tüzérünk sebesült meg halálosan. Fölényben lévő ágyúink azonban 
sok kárt tévén csapataiban, utóvégre is kényszerítették arra, hogy 
előnyös állását felhagyja. Valamivel odább ismét állást foglalt, de 
huszáraink már nagyon is nyomában voltak, úgy hogy a legnagyobb 
sietséggel Jablonicáig vonult vissza. Az úton odáig számos foglyot, 
köztük egy tisztet is ejtettünk, a kik szétugrasztva az erdőben bujdo- 
koltak.

A lovasság és tüzérség nyomon követték, úgy hogy a jablo- 
nicai meredek hegyen lemenve, az ellenség hátvédére akadtak, 
annak főerejét azonban a falu mögött felállítva találták. Minthogy 
az ellenség azonnal lövöldözni kezdette őket, igyekeztek lehető 
gyorsan kifejlődni s az ágyúkat a lejtős úton nagy nehezen elhelyez
vén, működésbe hozni. Mindinkább jobbfelől terjeszkedtünk, midőn 
egyszerre divíziómat — a legszélsőbb jobb szárnyat képezvén — 
sorakoztattam, s az egyes osztályok közt nagy hézagokat hagyván, 
előrehatoltam, hogy az ellenséges ágyúkat elfoglaljam, a melyeket 
— a talajviszonyok által fedezve — legfelebb 600 lépésnyire észre
vétlenül megközelíthettem és megrohanhattam volna.

Ekkor azonban azt kiáltják mögöttem, hogy: «megállj!» és 
jöttek utánam száguldó futárok Kargernek azon parancsával, hogy 
álljak meg, d« míg megmagyaráznám mitevő vagyok, elszalasztot
tuk a kellő pillanatot, és mivel Guyon, ki az efféle vállalatokat igen 
kedvelte, még fent volt a hegyen, egészen abban kellett hagynunk.

Épen akkor, midőn embereimet támadásra vezettem, jött hoz
zám kimustrált lovon egy öreges úri ember, kék kerek köpenyben 
és széles sipkával és azt mondá hozzám: «Foglalja el az ágyúkat!» 
Én pedig, csak félig fordulva feléje, fennen odakiáltám neki : 
«Hiszen látja, hogy azt akarom tenni!» s ezzel csapatom után 
vágtattam, a mikor is Karger ellenparancsa megállásra kényszerített.

Az ellenség immár egészen a falu mögé vonult és itt fel- 
állítá lovasságát, míg gyalogsága tova menetelt. Ekkor jött Guyon 
azzal a kék köpenyes, apró, sápadt, öreges úri emberrel, a ki útba- 
igazítá, mitevő legyen. Intézkedése szerint majdnem összes lovassá
gunk egy üteggel az ellenség baloldalát igyekezett megkerülni, míg 
a lovasság maradéka az összes gyalogsággal Jablonica előtt maradt.

E falut az ellenség, hogy hátrálását fedezze, lángba borí
totta, szintúgy fel akarta égetni a meredek partú Mirva patak híd- 
ját, — a mi azonban nem sikerült neki.

Mialatt lovasságunk a megkerülést eszközlé, erősen, de kár
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nélkül, lövöldözték, és midőn végre Jókő nevű falunál a Mirva 
patakon át és előre hatolt, feladta az ellenség utóvédé állását, de 
félórányira odább újra megveté lábát.

Parancsnokunk Karger minden szükséges óvatosság nélkül 
vezérelt bennünket. Dacára annak, hogy többen figyelmeztették, 
menesztesse a sereg zömét a völgyben, a magaslaton pedig csak 
kisebb csapatot, mi által az ellenség visszavonulási vonala kettősen 
veszélyeztetnék : — mégis egyenesen a dombnak vezeté azt, s alig 
haladtunk nehány száz lépésnyire, heves ágyúzással fogadtattunk, 
melynek mindjárt első lövésétől egy bátor és ügyes tiszt, a Miklós- 
huszárok Mvnz kapitánya nehezen sérült meg, míg engem csakis jó 
lovam, mely ösztönszerűleg félreugrott, hasonló sorstól megóvott. 
Tüzérségünk még messze hátra lévén, tágítanunk kellett, és míg az 
utolért bennünket, eltűnt az ellenség.

Végre ismét együttesen haladtunk előre, s a lovasság és tüzér
ség újra űzte az ellenséget, de csak Szenic mögött birta utolérni 
s itt is csak nehány ágyúlövést irányozhatott rája.

Minthogy erősen sötétedni kezdett csapataink is már igen 
ki voltak merülve, s az ellenség szemben velünk jobb állásokat 
foglalt el, mel/ekben visszavonulását kisebb csapatokkal is igen jól 
fedezhette, tehát Szoltina faluban csak gyönge őrséget helyezvén el, 
a sereg zöme Szenicben szállásoltatott el.

Veszteségünk egészben két halott {Münz kapitány s egy tüzér), 
holott az ellenség halottakban, sebesültekben, foglyokban és szét- 
ugrasztottakban — kik részint a parasztok által elfogattak, részint 
Morvaországba eljutottak — két tisztet és m. e. 200 embert vesztett.

Ha Ordódy jobban siet vala, akkor az ellenség alighanem 
kénytelen lett volna, egészen megadni magát, mivel nem lett volna 
módja a j ablonicai katlanból kijutni; de Ordódy csak akkor ért 
Jablonicára, midőn már a Szenicnek hátráló ellenséget űzni kezdtük. 
Ismét el volt mulasztva a jó alkalom !

Szenicben tudtuk meg, hogy a kék köpenyes úri ember nem 
más, mint a Lengyelországban és újabban Bécsben szerepelt Bem 
tábornok. Erre mi, öregebb tisztek, tanácskoztunk és abban állapod
tunk meg, hogy forradalmi férfinak nem fogunk engedelmeskedni, 
mivel hívei vagyunk a királynak, semmi közünk oly emberrel, ki 
az ellen működött.

Vakok voltunk mi akkor még és sokkal kevésbbé beavatva 
az osztrák kormány üzelmeibe. Mi tehát csak törvényes úton akar
tuk jogainkat védeni. De a hol ármány és hazugság volt a napiren
den, ott oly emberek mint mi magyarok, kik mindig a becsületes 
őszinteség hívei, nem boldogulhattunk.

November 5-én kényelmesen követtük az ellenséget, mely az 
alatt jól használta az időt, és már reggel elhagyta az ország 
határát.
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Déltájt Holicsra érkeztünk, és nyert parancs szerint mind előre 
meneteltünk, — előre a lovasság — míg a határt megközelítettük.

Itt, Kálló falunál megállapodtunk, kijelentve, hogy a határt 
újra át nem lépjük; mi arra esküdtünk, s a királytól az a paran
csunk, hogy az országban harcoljunk, és tökéletesen megelégeltük a 
szerencsétlen schwechati vállalatot. Karger, kinek feladata volt, ben
nünket vezetni, a városban hátramaradt és megérkezésekor igen 
csodálkozott, hogy nem menetelüuk előre, és midőn eziránt felvilá
gosítottuk, újra visszatért, Guyonnsik jelentést teendő. Guyon és 
Bem pedig dühöngtek, de kénytelenek voltak határozatunkban meg
nyugodni ; Bem azonban kijelentette, hogy ily emberekkel semmi 
köze — örömünkre még az nap elhagyott bennünket. Pedig hánya 
azoknak, kik akkor Bem ellen tiltakoztak, szerencsésnek érezte 
magát, hogy e kitűnő hadvezér alatt szolgálhatott, és sokan, kiket 
a körülmények máshová hánytak, vágyakozott Bem apóhoz.

Este Holies városa előtt és mögött sátort ütöttünk.
November 6-án déltájban parancsot kaptunk az elindulásra, 

és erős hátvéd hátrahagyásával Szenicnek tartottunk, a hol ismét 
összevissza szállásoltattunk.

E visszavonulás folytán, mely a viszonyok által nem volt indo
kolva, kivívott előnyeinket tökéletesen feladtuk és egy nagy darab 
földet az újra előhaladó ellenség kezébe bocsátottunk.

A Holitsnál több ágra szakadó Morva hídjainak használha
tatlanná tételére nézve jó eleve minden elkészíttetett, hogy a hátvéd 
azt gyorsan véghezvihesse. Már egy óra hosszat voltunk útközben, 
midőn Holies felől erős ágyúzás hallatván, 12 fontos gyalog-ötegünk 
is vissza rendeltetett. Mi pedig megállapodtunk és Karger azonnal a 
hátramaradt Guyonhoz küldött, vajon vi>szatérjünk-e mi is. Csak 
ekkor tudtuk meg, hogy az éjjeli eső a hidakon lévő szalmát annyira 
átáztatta, hogy az meg nem gyuladt, s ennek következtében Guyon 
a fahídakat gránátokkal akarta lángra gyulasztani, s minthogy ez 
sem sikerült, ágyukkal lövöldöztette.

A ki csak némi szakismerettel bír, át fogja látni, hogy ez a 
hídaknak kevéssé ártott, mivel a golyók a kemény fától vissza
pattanva, csak a közelben lévő élőfákat hasgatták. Nehány ács sok
kal hamarább és sokkal kevesebb költséggel hajtotta volna végre a 
rombolást, mely nem sikerülvén, Guyon abban is hagyta, s így hát 
Simunich számára nyitva állt az ú t ; ámde ez nem üldözött bennün
ket, hanem megelégedett egyelőre Holies megszállásával.

A hó hetedik napján Nagyszombatig hátráltunk s a követ
kező napon itt pihenőt tartottunk.

Itt vettük a főparancsnokság rendeletét, mely szerint Nagy- 
Szombaton csak egy dandár hagyassák, a csapatok többi része pedi^ 
Pozsonyba vezénylendő.

A Nagy-Szombatban maradó dandár megszállta Nádast, eltör-
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laszolta a hegyen lévő utakat, és sáncokat hányatott, melyek ágyúk
kal láttattak el. Szintúgy eltorlaszoltattak az összes útak a hegysé
gen, mely Nádastól Pozsony felé húzódik, úgy hogy ez erdőkön 
még egyes gyalogosok is igen nehezen hatolhattak át.

A főhadsereg Görgey tábornok parancsnoksága alatt újra szer- 
veztetett, két-két dandárból alakított divíziókká osztatott s a «fel
dunai hadsereg» nevet kapta. Azon nemzetőrségi csapatok, melyek 
nem voltak lőfegyverrel ellátva, elbocsáttattak és csakis az önkén
tes nemzetőrségi zászlóaljak tartattak meg. A sereg ereje mindazál- 
tal, mivel a rendes zászlóaljak — melyedhez számítandók az 
újonnan alakított honvédzászlóaljak is — kiegészítettek és a császár
huszárok ezrede is csatlakozott hozzá, 25,000 emberre és 4000 
lóra növekedett.

November hó közepéig az időt arra használtuk, hogy sokat 
gyakoroltunk s a legénységet főleg az előőrsi szolgálatban oktattuk. 
Ekkor azonban az osztrákok erősebben szállták meg a határt, s 
ennek következtében nekünk is gondunk volt jobb védekező álla
potba kelyezkednünk. Karger alezredes dandára tehát Nezsiderre, 
Védenyre és Gálosra; Wiedersperg őrnagy és Zichy alezredes két 
dandára Párndorfra; Székely ezredes dandára Gátára, s egy combi- 
nált csapat Sréter őrnagy alatt, — a ki ezredének, a nádor-huszárok 
egy osztályával Csehországból szintén a hazába sietett volt — 
Sopronra küldetett; míg Miklósfalvát és Oroszvárt kisebb csapatok 
szállták meg. A hadsereg többi része Köpcsényben és Pozsonyban 
táborozott, mely helyek ugyan előbb is, de csak gyöngén voltak 
megszállva.

Az ellenség igyekezett figyelmünket főhadseregétől elvonni 
s e célból több ízben áttört a Morván, nevezetesen Dévénynél és 
Angernnél, illetőleg Magyarfalvánál; de e támadásokat Kosztolányi 
alezredesnek oda siető erős csapata mindannyiszor heves küzdelem 
után visszaverte. Veszteségünk Magyarfalvánál igen jelentékeny volt.

Görgey átlátván a hadsereg válságos helyzetét, mely biztosí
tott visszavonulási vonal hiányában mintegy a levegőben lógott, — 
a kormánynál javaslatba hozta azt, hogy a sereg Mosonra vonassák 
vissza, hol a csapatok szervezéséről s ellátásáról jobban gondoskodni 
s csekélyebb erővel nagyobb ellentállást kifejteni lehet, mint még 
annyival a Lipótvártól, Nagy-Szombat-, Pozsony- és Sopronig ter
jedő széjjeleső állásban.

A kormány azonban e javaslat fontos voltát át nem látván, 
meghagyá a határnak védelmét, s így az értelemhiányának lön fel
áldozva az ország java.

Azalatt mindenütt, a hol csak lehető volt, sáncokat, torlaszo
kat készítettek, Pozsonyt minden oldalon elsáncolták s azonkívül 
minden gabonát, mely a számos uradalmi hambárokban nagy
mennyiségben találtatott, egyes osztályok által nagy távolságból is
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behozatták és hajókon Komáromba szállíttatták. Szóval mindent eb 
követtek, hogy az ellenség előhaladását megnehezítsék, és legroszabb 
esetben neki lehetőleg kevés élelmiszereket hagyjanak.

így telt el az idő; csak hébe-korban hozott holmi előőrsi csatá
rozás némi változatosságot az egyhangú tábori életbe. December 
14-én azonban megtudtuk az ellenség szándékait, valamint azt is, 
hogy Lajta melletti Bruckuál erős sereget gyűjt össze.

Arról is értesültünk ez időtájban, hogy Ferdinand király 
leköszönt, s trónját és címét unokaöcscsére Ferenc Józsefre, hagyta 
volna. Minthogy azonban hirlapok nem jutottak hozzánk, e hírnek 
nem igen adtunk hitelt, sőt még mindig azt reméltük, hogy jó Ferdi
nand királyunk ismét pártunkat fogja és Magyarország irányában 
békéltetőleg fog fellépni. Fájdalom, csalódtunk.

December 15-én nagyban készültünk, s este csakugyan érke
zett a parancs, hogy menetre készen legyünk, mivel az ellenség 
másnap egész erejével szándékozik átlépni a határt. A podgyászt 
és minden csatára nem képes alkatát a tábornak küldjük el jókor 
Mosonba, a hová maga a csapat is másnap reggel meneteljen.

Midőn 16 án a csapatok már az elindulás céljából sorakoz
tak, ellenkező parancs érkezett oly értelemmel, hogy ne mozduljunk, 
hanem maradjunk meg eddigi állásainkban, mivel az ellenség meg
változtatta szándékát s a kormánytól is újra érkezett az a rendelet, 
hogy a határt védelmezni és tartani kell.

De alig voltak a csapatok újra elszállásolva, az ellenség két 
ponton lépte át a Lajtát és megtámadta Újfalut és Párndorfot.

Az ellenség Rohraunál készült hidat ütni a Lajtán át, mit 
a Gfátán álló Székely ezredes még csak meggátolni sem kísérelt, 
holott a szándékról értesítve volt. A híd elkészült és ennélfogva az 
ellenségnek lehetővé vált akadálytalanul Újfaluig hatolnia, mire aztán 
Székely — a helyett, hogy a párndorfiak segítségére sietett volna — 
Miklósfalvára visszavonult. Székely különben csakhamar (januárban, 
Vácnál) el is hagyta a hadsereget, mivel hangosan vádolták az áru
lásról, — s csak Görgey pártfogása óvta meg nagyobb bajtól.

Két órai ütközet után az ellenség a Párndorf és Újfaluban 
lévő osztályokat vissza, sőt szétverte. Egyik részök Miklósfalvára 
hátrált s bár űzetvén, szerencsésen Mosonig eljutott; másik részök 
Nezsider felé vonult vissza és Kazimirnál Karger dandáréhoz csatla
kozott.

Ez, mihelyt az ellenségnek Újfalu ellen irányzott támadásáról 
értesült volna, Védenynél a magaslatokat foglalta el és így várta 
be a következendőket.

Délelőtti 11 óra felé észrevettük a Miklósfalvának hátráló csa
patokat, sőt egyes szétvert huszárokat és gyalogosokat Védeny felé 
sietni. Ezeket, valamint a Nezsiderben elkülönítve lévő 14. honvéd 
zászlóaljat magunkhoz vonva, gyalogságunk azonnal útnak indult.

18Hazánk. XI. kötet.
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A lovasság helyben maradt egyelőre, de minthogy ellenség nem 
mutatkozott, az is megkezdte a hátrálást.

Kiküldött őrjáratok által értesültünk arról, hogy az ellenségnek 
erős lovas oszlopa hátrálási vonalunkat veszélyezné, minek folytán 
lovasságunk ütegével együtt gyorsan haladt Kazimir felé, — mit 
az ellenséges Ferenc-József dragonyosok észrevévén — amúgy is 
előnyben lévén — még inkább siettek, és a helységet előttünk meg
szállták.

A még hátrább lévő gyalogságot kellett tehát bevárnunk. 
Azzal megjött az az értesítés is, hogy Wierdesperg és Kmety őrnagyok 
a Wasa-ezred egy zászlóaljával, a 23. honvéd zászlóaljjal s egyéb 
zászlóaljak szétugrasztott embereivel; úgyszintén Kyplce őrnagy a 
Vilmos-huszárok három osztályával, két ágyúval még csak ezután 
jönnek. Míg ezek megérkeztek, sok idő telt e l : délutáni 3 óra 
lehetett már.

Ezalatt a Sándor-huszárok három százada megtámadta és vissza
verte a dragonyosokat; a más oldalon is előtolulókat pedig ágyúink 
kényszerítők a veszteséggel való hátrálásra. E sikerek által neki
bátorodva, az Inczédy őrnagy parancsnokolta 14. honvéd zászlóalj 
a kerteken át haladt előre, és szurony nyal támadta meg a dragonyoso
kat, kik itt is hátrálni kényszerültek.

Most volt volna a kellő pillanat, az összes seregekkel táma
dólag fellépni, s az által a Mosonra vezető útat kierőszakolni; ámde 
túlságosan gondos és határozatlan parancsnokunk Karger, az eddigi 
sikerek által felbátorodott csapatokat visszarendelő és szorosan egymás 
mögé — bár fedezve a házak által — a falu mögött felállíttatá.

Ekkor érkeztek meg az említett elmaradt csapatok és immár 
elhatároztatott, hogy a gyalogság foglalja el a falut, a lovasság 
pedig hatoljon be nyomában és tisztítsa meg az útat. Ez alkalomma 
ismét kitűnt a vezénylet gyarló volta. Karger ugyanis, a helyetti 
hogy a gyalogságot — oldalt fedve — a kerteken át küldte _volna 
a falunak, tömegesen vezényelteté az országúton, melyet az ismét 
előtolult lovasság és tüzérség elfoglalt és tüzelésével hathatósan védett, 
úgy hogy a Wiedersperg által vezetett gyalogságnak hátrálnia kellett.

A jobb szárny fedezetéről nem lévén gondoskodva, figyelmez
tetésemre kiküldettek Pöhenberg és Kypke őrnagyok, azzal a meg
hagyással, hogy divízióikkal és két ágyúval minden támadást erélye
sen visszautasítsanak, de csak akkor nyomuljanak előre, ha a sereg 
zöme az ellenséget visszaverte légyen. Ezt a parancsot azonban nem 
teljesítették, hanem kilesvén az ellenség egyik gyönge oldalát, meg
támadták és rövid küzdelem után szétugrasztották az előttök lévő 
ellenséges osztályt, azután pedig — keveset űzetve — szerencsésen 
elérték Mosont.

Kazimir bevételét még egyszer megkisérlettük, de ismét siker
telenül , hiszen fájdalom, csak kísérlet, nem komoly szándék volt.
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A csapatok ezek után visszavonattak az ágyúk lőtávolából és 
a haditanács — a táborkari százados Kleinheinz javaslatára — el
határozta, hogy a visszavonulás a Fertő mellett elterülő Hanság 
mocsáron át eszközöltessék.

Ismervén a vidéket és tudván azt, hogy Csány kormánybiztos 
meghagyásából a mocsarakon átvezető gátnak összes hidjai szét
romboltattak, ajánlkoztam arra, hogy előre sietek, helyreállítandó az 
átkelési pontokat; a mibe parancsnokunk hosszas tárgyalások után 
bele is egyezett, t. i. nem akarta magát a lovasságtól teljesen meg
fosztani, a mint hogy távoztom után csakis egy század huszárja 
maradt.

Századommal azonnal felkerekedtünk és ügetve értük el éjjeli 
10 órakor Pomogyot. Itt összehordattam rögtön minden fát, a mi 
csak felhajszolható volt, sőt a falunak fából készült hambárját is 
szétszedettem, azután kiparancsoltam a falu nagyját, apraját, a ki 
csak munkaképes volt, és hat órai szorgos munkával használható 
karba helyeztem két tökéletesen elrombolt nagy hidat a levezető 
csatornán át, sőt még nehány kisebb hidat is ideiglenesen helyre
állíttattam ; a miben Váry és Mayer főhadnagyok, valamint a később 
odaérkezett Szabó biztos is, igen nagy segítségemre voltak. Elég az 
hozzá, hogy a csapatok, éjjeli két óra felé érkezvén meg, a hidakat 
négy órakor már használatba vehették.

A menetelés a Hanságon át Eszterházára igen fáradságos volt, 
mert az összes hidakat nem javíttathattam, ahhoz nem pár órai, 
hanem a kellő fa készlete mellett is több napi munka igényeltetett 
volna. így tehát a mocsarat kellett gázolnunk, az pedig olykor igen 
mély volt, úgy hogy ember és ló némelykor hasig járt vízben és 
iszapban, és ágyúink megakadtak.

Eszterházára érve, arról értesültünk, hogy Jellachich Sopron 
felől közeledik; azonnal folytattuk tehát menetelünket, mely alka
lommal a lovasság, az én vezényletem alatt, a hátvédet képezte. 
Mutatkoztak ugyan erősebb ellenséges lovas osztályok; minthogy 
azonban erőnket, illetőleg gyönge voltunkat a mögöttünk lévő erdő 
miatt meg nem ítélhették, nem is üldöztek, és így hát későn éjjel 
szerencsésen megérkeztünk Szili-Sárkányba.

Útközben, Kapuvárnál, egyesült velünk csapatával Sréter őrnagy, 
ki Sopronban állván, kisebb ütközet után, 16-án visszavonult.

A főhadseregtől — mely teljes hátrálásban volt Pest felé — 
minden hír nélkül lévén, december 10-én, a helyett, hogy Csornán 
át Győrre mentünk volna, Marcaltőn át Pápa felé folytattuk mene
tünket. Marcalion azonban megtudtuk, hogy hadosztályunk Győrött 
áll és ennélfogva még az nap oda be is vonultunk. Három nap alatt 
9 állomást tettünk meg, sőt még egy napig csatáztunk is, és csapa
taink még sem voltak fáradtak, sőt folyton kérték és követelték, 
hogy vissza az ellenség ellen vezettessenek, és kivált a huszárok

18*
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haragudtak és szidták fekete-sárga tisztjeiket, kik mindig csak hát
rálni és nem ütközni akarnak; nagy fáradságba került megértetni 
velők, hogy annak így kell lenni.

Pozsonyt és Köpcsényt az ellenség nem támadta meg ; minthogy 
azonban a balszárny tökéletes visszavonulásban volt, ama helyeket 
is fel kellett adnunk, főleg miután Nagy-Szombatból az a hír jött, 
hogy az ellenség ott is erősen előnyomul és Guyon segítséget kért, 
mire az első pesti zászlóaljat s a Württemberg-huszárok félszázadát 
küldték hozzá. Guyonnak, ki Nagy-Szombatban a parancsnokságot 
Ordódytól átvette, több ízben voltak az ellenséggel kisebb csaté- 
patéi, melyek közűi különösen említendő a Lieszko melletti ütközet, 
mivel az itteni, a Windischgratz-féle kastélyban elhelyezett helyőrség 
már-már letette a fegyvert, a midőn egyszerre ellenséges lovasság 
érkezett s a gyalogságot kimenté.

Azon értesítést vevén Guyon dec. 16-án, hogy az ellenség 
nagy erővel előnyomul, összevonta egész seregét (17,000 ember gya 
logság, egy század Hunyadi-huszár és egy üteg) Nagy-Szombatban, 
el lévén tökélve arra, hogy e várost tartani fogja, nem gondolva 
azzal, hogy az csak régi időből származó egyszerű fallal van körül
véve s ennélfogva tartósabb ellentállásra nem képes, és hogy elhatá
rozása által hiába áldozza fel seregét.

Gyalogságát Guyon a várfalakon — a melyeket hágcsón kellett 
megmászni — helyezte el azzal az utasítással, hogy ha csoportosu
lásra dobolnak, hagyja el a falakat és gyülekezzék a főtéren.

Délután az ellenség Simunich alatt nagy erővel közeledett, 
minthogy azonban erős köd volt s meg nem tudta különböztetni, 
hol állunk, igen óvatosan járt el. Este felé végre megtámadta a 
várost s a gyöngén védett lóvasúti indó házat, és mivel ezt csakhamar, 
a várost pedig hosszabb küzdelem után elfoglalta, Guyon csoporto
sulásra doboltatott, de a városon kívül is ugyanazt a jelt adták, 
úgy hogy zavarba ejtett honvédeink a közelebb eső dob felé siettek 
és számosán fogságba kerültek.

A városból kiszoríttatva, Guyon ezt újra el akarta foglalni; de 
a roham, melyet Kossuth Sándor százados az első honvéd-zászlóalj 
két századával hősiesen intézett a város ellen, az ellenség túlnyomó 
erejénél fogva meghiúsult, úgy hogy Kossuth embereinek felét holtau 
és sebesülten ott hagyta. Ugyanazon okból hiúsult meg a lovasság 
támadása is, a melyet a vitéz Thomsdorf százados vezényelt.

Ezalatt érkezőben volt az első pesti zászlóalj Gázon százados 
vezetése alatt. Ezt a lóvasút hozta Pozsonyból és állítólag a több óra 
hosszat tartó ágyúzásnak neszét sem hallotta volna, a mi majdnem 
megfoghatatlan. A vonat tehát kényelmesen berobogott az indóházba, 
de útazóit itt erős tüzeléssel fogadták, úgy hogy azok nagyobbrészt 
lőfegyvereik hátrahagyásával kiugráltak és futásnak eredtek. Csak 
kisebb részök sereglett parancsnoka körül, s ezek vitézül keresztül
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vágván magukat, GuyonnaX egyesültek, a ki még az éjjel Szeredig 
hátrált és azután Komáromon át a főhadsereghez csatlakozott.

E napon Guyon halottakban, sebesültekben, foglyokban és 
szétugrasztottakban egy zászlót, négy ágyút és 1000 embert vesztett, 
kik közűi azonban nehány nap múlva mintegy 300 ismét jelentke
zett csapatánál.

December 16-ika a magyar hadseregnek 1200 emberébe, 
60 lovába, 4 ágyújába s egy zászlójába került, a melynek védel
ménél az Ernő-gyalogezred két századát részben lekoncolták, rész
ben elfogták.

Azon hírre, hogy csapataink mindenfelől hátrálnak, Görgey 
Pozsonyból Mosonra sietett, dec. 17-én a hadsereg maradványait 
egybegyűjté s azokkal a Moson és Magyar-Ovár közti jó állást 
foglalta el, a mely előbb hányt sáncok által védve volt.

Az ellenség közeledtével, dec. 18-án, a gyalogság lassankint 
Győr felé küldetett, míg a lovasság helyt állt és a támadást bevárta. 
Az ellenség támadott, de erős tüzeléssel fogadtatván, meghátrált és 
lovasságunk által Miklósfalváig visszatolatott.

Lovasságunk, Görgey személyes vezénylete alatt, mindig igen 
határozottan nyomult előre, de mikor a támadó jelt adattuk, az 
ellenség mindannyiszor hamar hátrált, úgy hogy valamire való ütkö
zetre rá sem kerülhetett a sor.

Egyik ily összeütközésnél különösen kitüntette magát Fekete 
főhadnagy, ki fél század Miklós-buszárral kezdte az erős ellenséget 
szabdalni s miután annak egyik osztályát szétugrasztotta, kevés 
veszteséggel az ellenséges lovasságon ismét keresztülvágva magát; 
tért vissza.

Görgey végre, mintha gyakorló-téren volna, visszavonta a lovas
ságot és nem űzetve az ellenség által — a ki a vett leckével megelé
gedett — Győr felé kezdte meg a hátrálást.

Győr városát már november hó folyamán erősen körülsáncolták 
minden oldalról c's méltán ; mert Győr igen fontos pont, úgyszólván 
kulcsa Közép-Magyarországnak. Ahhoz azonban, hogy ez állást 
sikeresen lehessen védeni, legalább is 30,000 embernyi hadsereg 
szükségeltetik, főleg a célból, hogy a balszárnyat kellően lehessen 
fedezni. Győr városát magát, a meddig a vizek és mocsarak ki nem 
száradnak vagy be nem fagynak, nehány ezer emberrel és 30 ágyú
val tízannyi ellenség ellen is meg lehet védeni.

A sáncokon folyvást dolgoztak; ámde 80,000 embernyi had
seregre voltak tervezve, nekünk azonban jelenleg már csak 20,000 
emberünk volt, és így tehát az állás a bekövetkezett fagyos időben 
nem volt tartható.

Hadseregünknek nem volt semmi dolga, kivéve az erős előőrsi 
szolgálatot és nehány előőrsi csatározást.

Pápán Uréter őrnagy állott összekötő kapocsként a dél-kelet
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felől közelgő Perczel-féle hadtesttel, mely a Görgeyvel való egyesü
lésre utasítva volt. Mű thogy azonban a főparancsnokságot Görgey, 
a fiatalabb tábornok volt átveendő, erre Perczel rá nem állt, és 
Pápáról Moórra húzódott vissza.

Győrnek tarthatatlanságát átlátván, Görgey 26-án korán reggel 
onnan elindult és Bábolnán s a környékező falvakban szállásoltatta 
el a hadsereget.

A visszavonulásban eleinte nem voltunk háborgatva, csak 
utóbb, midőn az ellenség távozásunkat észrevette, a Szigetközből 
a Duna ágán át a gönyői úton üldözőbe vett egy osztály lovasság, 
melyet azonban Görgey Kornél dandár-őrnagy szilárdan fogadván, 
rövid ütközet után határozottan visszaútasított Ezalatt az egész 
hadsereg felvonult, Győr felől való támadástól tartván. Azután pedig 
háboríttatlanul folytatta hátrálását Tatára, Felső- s Alsó-Gallára 
és Bánhidára, a hová 27-én reggel érkeztünk.

Útközben, midőn már az utolsó dandár is Kocshoz érkezett, 
azt az értesítést vettük, hogy a hátvéd, melynek meg volt hagyva, 
hogy csak reggeli 8 órakor induljon, el volna vágva s elfogva. 
Görgey azonnal megállította seregét, azt csatai’endben felvonultatta s 
előre tolta, előre küldvén a lovasságot és tüzérséget, mely azonban 
már későn érkezett

Bábolna vidéke ugyanis dombos-völgyes és a bokroktól fedve, 
észrevétlenül meg lehet e falut közelíteni. Ezt kihasználta az ellenség 
lovassága s oldalt követvén a vigyázatlan hátvédet Görgey Kornél 
vezénylete alatt, Bábolnánál minden oldalról megtámadta. A Würt- 
temberg-huszárok ágyúikkal együtt keresztül vágták magukat, a 
zempléni önkéntes nemzetőr zászlóalj az árkokba menekült és az 
ellenséges lovasságot onnan fogadta jól irányzott tüzeléssel, és — a 
talajtól fedezetten, — szerencsései! visszavonult, ámde a Porosz
gyalogság zászlóalját, a derék Széli őrnagy alatt, a tér közepén 
körülfogták, úgy hogy csak igen kevesen menekülhettek. Az egész 
zászlóaljat vagy lekoncolták vagy elfogták, mely alkalommal a 
parancsnok nehezen megsérülve, tisztjei pedig majdnem kivétel 
nélkül sebesítve kerültek az ellenség kezei közé.

Ha a hátvéd parancsnoka fejét nem veszti, hanem seregét a 
falu mögött összevonja, e derék zászlóaljat megmenthette volna; de 
hátra se nézve, igyekezett biztos helyre jutni.

Kiküldött lovasságunk az ellenséget — mely az összes foglyo
kat Bábolnából hamarosan visszaküldte — már nem volt képes utol
érni, s így hát eredménytelenül tért vissza. E napi veszteségünk: 
1 törzstiszt, 20 tiszt és több 600 embernél.

A hadsereg dec. 28-án Bicskére és környékére vonult vissza 
és 29 én itt megpihent.

Dec. 30-án beküldetett Karger ezredes dandára, megerősítve 
Sréter őrnagy 400 lónyi csapatával, Csákvárra, hogy Perczellel az
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összeköttetést helyreállítsák. De alig hogy Csákvárhoz érkeztek 
volna, Moór felől erős ágyúzás Ion hallható. A dandár tehát azonnal 
felvonult a falu előtt, a hol Karger, dacára annak, hogy a többi 
parancsnok a Moórra való menetelést sürgette — két óra hosszat idő
zött ; végre előre hatolt, de oly félénken, hogy minduntalan megállt, 
s a vidéket őrjáratok által megvizsgáltatta. így történt, hogy hat 
órai huza-vona után végre a Csákvárhoz másfél órányira eső Csák- 
Berényre értünk, a hol már a Perczel-féle hadtest egyes szétugrasz- 
tottjaival találkoztunk és tőlük azt a túlzott értesülést vettük, hogy 
az egész sereg holtan vagy fogva van.

Erre Karger Csákvárra visszament, a hegységen a Moór felől 
ide vezető összes közelebbi útakat eltorlaszolta (kivágott fákat dön- 
detvén, az útra) s összegyfíjtette az elszéledteket.

Éjjel tömegestül érkeztek ezek, köztük egész osztályok parancs
nokaikkal és nehány ágyúval együtt, úgy hogy nálunk mintegy 
3000 ember gyűlt össze, kiknek az ágyúk és lovasság számára az 
eltorlaszolt útakat előbb egyengetniök kellett. Perczel hadtestének 
többi része Székesfehérvárra menekült és Martonvásárnál egyesült 
Görgey hadseregével.

A Perczel-íélo, hadtest magasabb tisztjeitől megtudtuk az egész 
szerencsétlen ütközet lefolyását, miből kitűnt, hogy Perczel, dacára 
Görgey előzetes meghagyásának, mely szerint Moórnál ne ütközzék, 
hanem vonuljon vissza — a parancs ellenére cselekedett és azonfelül 
azt a hibát is követte el, hogy állásának kulcsát, egy erdőt, meg 
nem szállta.

Ezt az erdőt megszállta tehát az ellenség, s a mögött rendez
vén seregét, Jellachich túlerővel támadta meg Perczelt, kinek vesz
tesége : 800 ember és egy egyfontos ágyú. Az ellenség vesztesége szintén 
jelentékeny volt, kivált a huszárok támadása folytán, kik ez alka
lommal 7 tiszti és mintegy 30 szolgálati lovat zsákmányoltak.

Dec. 31-én Martop.vásárnál vonatott egybe a hadsereg, de 
mindjárt tovább indult Érdre és Budafokra. Itt várta be az újévet.

Z ám belly  L a jo s .

AZ OLASZORSZÁGI MAGYAR LÉGIÓ TÖRTÉNETÉHEZ.

VI.

Az előbbi levélben mondottakat hivatalosan is megerősítette 
Kossuth, hangsúlyozván egyúttal, hogy a tiszti kinevezések csakis 
a M. N. Igazgatóság előleges jóváhagyása után eszközölhetők. A 
rendelet így hangzik:
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London, 1861 ápril 5.
Az olaszhoni magyar segédsereg főparancsnokának, Vetter Antal 

altábornagy úrnak Noláha.

1. A főparancsnokságnak f. é. márc. 28-káról 237. szám alatt 
kelt hivatalos levelére válaszul adatik, miként a M. N. Igazgatóság
nak nem volt szándokában a főparancsnokságban változtatást tenni, — 
csupán a főparancsnoki hivatás megtartása mellett a haza érdekében 
más tágabb s főparancsnok altb. úrnak jövendő, előtte ismeretes ren
deltetésével kapcsolatban lévő munkakörben is kívánván az Igazga
tóság közremunkálását igénybe venni, s e végett főparancsnok úrnak 
tartózkodási helyét máshová áttétetni van szándokban. Mi azonban 
még csak terv ; kivitele az olasz kir. kormánynyali bővebb érteke
zéstől függvén. E tárgyra nézve főparancsnok úr az ide mellékelt 
magán levélben bővebb megnyugtató magyarázatot fog találni. — 
Egyébiránt óhajtásom az, hogy maga a légió is nemsokára — fellebb 
fekvő más Cantonnementba helyeztessék el, mit fontos politikai 
tekintetek javasolnak.

2. Egyébiránt midőn főparancsnok úrnak sietek a fentebbi 
megnyugtatást megadni, egyszersmind minden félreértéseknek jöven
dőm megelőzése s a helyzet szabatos meghatározása végett szüksé
gesnek vélem, főparancsnok úr idézett s már előbbi (nevezetesen 
febr. 16-kai 151. számú) jelentéseinek azon pontjaira nézve meg
jegyzést tenni, melyekben altb. úr előbb Farini k. helytartó úr által 
főfelügyelővé, utóbb pedig a hadügyministerium által főparancsnokká 
lett kineveztetésére, oly értelemmel látszatik hivatkozni, mintha a 
főparancsnok a M. N. Igazgatóság irányában egészen önálló, függet
len állást adna, minek támogatására főparancsnok úr ismételve a reá 
ruházott «egyedüli» felelősséget említi.

Erre szükség megjegyeznem, hogy a magyar légió existentiája 
az olasz kir. kormány és a M. N. Igazgatóság közötti egyességen 
alapszik; melynek lényege az, hogy a magyar légió, s minden más 
egyirányú katonai szervezetek Olaszhonban, az 1859-ben megállapí
tott elvek alapján, a M. N. Igazgatóság rendeltetésétől függnek ; — az 
Igazgatóság szerencsésnek érzi magát, hogy a légió élére oly nagy
érdemű, hazafias s az Igazgatóság teljes bizalmát és elégedését bíró 
vezért állíthatott, mint Vetter altb. úr, — de meg kell jegyeznie, 
hogy valamint ezen kinevezés az Igazgatóság előterjesztésére történt, 
úgy jövendőben is, mind erre, mind általában a m. légióra nézve, 
a M. N. Igazgatóság kormányi hatóságot fog gyakorolni, csupán 
azon észrevétel fordulván elő e tekintetben, hogy a hadügyministe- 
riummali hivatalos érintkezésnek a főparancsnokság útján szükség 
gyakoroltatni, de természetesen mindig az Igazgatóság irányábani 
felelősséggel és a tőle vett s veendő útasítások értelmében.

3. Ennek folytán értesíttetik a főparancsnokság, hogy a tiszti
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kinevezéseket, előléptetéseket s rang elismer és eket, tehát brevet kiadásokat 
is illetőleg a főparancsnokságnak egyik korábbi jelentésébeni azon 
kívánságának, hogy azokról is csak «tett határozat után adjon jelen
tést», s hogy «rangelismerő okmányok kiszolgáltatására felhatalmaztas- 
sék», hely nem adattathatik. Annálfogva újólag is emlékezetbe hoza- 
tik a M. N. Igazgatóság 1860 dec. 10-iki utasításának 14. pontja, 
mely így szól: «A tiszti kinevezésekre s előléptetésekre a légió 
parancsnoksága az illető zászlóalj-, ezred és dandárparancsnok meg
hallgatásával fog az Igazgatóságnak javaslatot tenni, s annak hely
benhagyása után az előterjesztést a hadügyministeriumnak beadandja».

Ez egyik sarkalatos pontja azon 1859-ben megállapított elvek
nek, melyek az olaszhoni magyar segédsereg fennállásának alapját 
képezik, s melytől a M. N. Igazgatóság el nem állhat.

4. A legközelebb felküldött tiszti név- és ranglajstromra nézve 
előforduló individuális észrevételek az alulírt elnöknek Olaszhonba 
menetele idejére halasztatván, ezúttal csak azon egy megjegyzés 
tétetik, hogy a Benedicty százados úr nevénél előforduló «tiszteletbeli 
őrnagyi» rangnak hadi szervezetünkben helye nem lehet. Általában 
pedig, ha már a fentebbi pont szerint semmi tiszti kinevezés és elő
léptetés a M. N. Igazgatóság előleges helyeslése nélkül nem történ
hetik, ez még inkább s különösen helyet foglal a törzstiszti rangra 
nézve, mihez még benn az országban is egyenesen kormányzói ki
nevezés kivántatott, maga a hadügyminister a törzstiszti előlépteté
seknél csak propositio jogával lévén felruházva.

5. Olaszhoni hadseregünk számra mindössze még egy complet 
zászlóalj számát sem ütvén meg, a tisztek, különösen pedig a törzs
tisztek szaporítása körül, ha csak a sereg fennállását kockáztatni 
nem akarjuk, a legnagyobb óvatosságot kell igényeinkben az olasz 
kir. kormány irányában gyakorolnunk. Legyen szíves annálfogva 
főparancsnok altb. úr engem értesíteni, honnan van az, hogy a leg
újabb létszám-kimutatásokban két ezredes fordul elő, míg a korábbi 
kimutatásokban csak egy ezredes látható ?

6. Űtasíttatik főparancsnok úr szabálynak tekinteni, hogy 
senki, a ki a légióból elbocsáttatott vagy lemondott, a M. N. Igaz
gatóság specialis engedélye nélkül, abba többé fel nem vétethetik.

7. A főparancsnokság ajánlata nyomán gróf Teleki Oszkár s 
Kun Béla százados és Kiér Béla főhadnagy uraknak rangjaik (f. é. 
márc. 10-kei fölterjesztés folytán) elismerendők, a nélkül azonban, 
hogy addig, míg tiszti rángj ok szerinti alkalmazásukra a sereg sza
porodásával hely nyílnék, tiszti fizetésre igényt formáljanak, minden
esetre épségben maradván a főparancsnokságnak azon ifién helyes 
szabályzata, hogy a becsületszóra beadott nyilatkozatok ellenkezőjé
nek kiderülése esetére a rang azonnal megszűnik.

8. óváry Péter és Pankovics Mátyás iránt a hivatkozott 
helyeken tudomás fog szereztetni.
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9. Papafy Thimotheus nevét is látván a még nem igazolt 
honvéd tisztek között előfordulni, felkérem a főparancsnokságot, szó 
lítsa fel őt katonai becsületére, nem-e ő azon Papafy, ki egy pár 
hó előtt itt Londonban ezüst készítési tervekben működött.

10. Örömmel értettem a Kajdacsy őrnagy vezénylete alatti 
163 magyar önkéntes vitézeknek szerencsés megérkeztét. Adja a 
főparancsnokság tudtukra a M. N. Igazgatóság hazafias üdvözletét, 
és azon reményét, hogy azon hazafias lelkesedést, mely Őket annyi 
viszontagságon keresztül a távolból zászlónk alá vezette, zálogul 
veszszük, hogy híven a nemes ösztönhöz, mely eddig lépéseiket 
vezeté, példás magukviselete által, a rend, figyelem, bajnoki haza- 
fiság szellemének vitéz seregünkben öregbítésére szolgálandanak.

11. Általában midőn a főparancsnokságnak seregünk ügyében 
tett sikeres eljárásáért a M. N. Igazgatóság köszönetét nyilatkozta
tom, s erélyében, tapintatában és a fegyelmi rend igazságos szigorá
val párosult atyáskodó gondosságában a jövendő sikernek is biztosí
tékát találom, felszólítom a főparancsnokságot, adja tiszti parancsban 
tudtára a tisztikarnak és legénységnek, hogy a M. N. Igazgatóság 
különös örömmel s elismeréssel vette a főparancsnokságnak a sereg 
dicséretes magatartása iránti jelentését, és arra jövendőre is annál 
biztosabban számít, mert az olaszhoni vitéz magyar segédsereg, a 
nemzetünk és az olasz kormány és nemzet közötti frigyünk jelképe 
gyanánt áll hazánk előtt, e frigyhez van pedig kötve a jövendő sza
badságharc reménye, s azért az olaszhoni magyar hadsereg fenn
állása, mely immár csak saját magatartásától van feltétetve, nagy be
folyással lehet arra, hogy nemzetünk a jelen válságos percekben 
hazánk független jövendőjét egyezkedések által ne veszélyeztesse. 
Reméli a M. N. Igazgatóság, hogy ezen magasztos hivatásnak érzete 
vitéz bajtársainkat egyenkint úgy mint testületileg azon polgári 
erényre fogja lelkesíteni, mely a hon szabadságáért küzdő bajnokot 
a puszta zsoldostól megkülönbözteti, őt a honszeretet által nélkülö
zéseken felülemeli, karját a csatákban győzhetetlenné, s nevét a 
hálás nemzet emlékében halhatatlanná teszi.

Kelt m int fentebb. A magyar nemzeti igazgatóság nevében :
Kossuth.

Se a hivatalos kijelentés, se Kossuth magánlevele meg nem nyug
tatták Vettert, ki ez intézkedést úgy értelmezé, hogy ily módon 
akarják tőle elvenni szép szerével a főparancsnokságot, és Kossuth 
titkárává degradálni. Határozottan kijelenté tehát, hogy e szerepre 
nem vállalkozik, és vagy meghagyatik a főparancsnokságban úgy 
mint eddig, vagy lelép állásáról s a légiót ott hagyja.

Ily konok magatartásra Kossuth, ki szintén konokul ragaszko
dott terveihez, azzal felelt, hogy kereken kijelentette, hogy Vetter, 
ha nem engedelmeskedik — mehet.

Tévé ezt pedig a következő levelével :
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London, 1861 ápril 21. (Érk. Sorrento május 5.)
Kedves altábornagy ú r ! F. hó 5-én kelt levele igen meglepő 

és szomorító volt rám nézve. Az a tisztelet, melyet ön iránt táplálok 
és az a felelősség, melylyel állásom jár, kötelességemmé teszik, meg
lepetésem és szomorúságom okait önnek nyiltan kitárnom.

Utóbbi levelemben azt hiszem eléggé bebizonyítottam, hogy 
azon óhajtásom, mely szerint ön a légió parancsnokságát a távolból, 
nevezetesen Felső-Olaszországból — hová magam is megyek — 
vinné, nemcsak nem bizalom hiányából származik, hanem épen bizal 
mám új bizonyíték volt, a midőn közreműködését a kicsiny légió 
fölötti parancsnokság aránylag csekélyes feladatán kívül, a haza 
érdekében, tágabb téren igénybe vettem. .

Nemcsak engedelmességet vártam, hanem (engedje meg ki
mondanom) elismerésre is számítottam.

15-iki levele mindkét tekintetben váratlan desoppointement.
On par force nem akarja tenni azt, a mit javasoltam, nem, ez 

nem a helyes szó • ön nem akarja teljesíteni azt, a mit a M. N. 
Igazgatóság nevében elrendeltem.

Hivatkozik ön becsületére és a haza érdekére. Az ön becsülete 
altábornagy úr, sőt a legalantabb magyar tiszt becsülete oly szent 
előttem, mint a saját magamé és én úgy felfelé mint lefelé mindig 
a szerint fogok cselekedni. De azt el nem ismerhetem, hogy javas
latomban (mely szerint a parancsnokság miatt nem maradna Nolá- 
ban) bármi is foglaltatnék, a mi az ön becsületét legtávolabbról is 
csorbítaná. Ellenkezőleg, ha ön ott marad, természetes, hogy a 800 
ember rangjának megfelelő hivatáskört nem nyújtván, kénytelen ön 
úgy személyi mint tárgyi dolgokban oly csekélyes részletekbe bocsát
kozni, melyek az ön magas állását megillető auctoritásnak nem 
lehetnek előnyére. Másrészt természetesen köteles, a M. N. Igazga
tóságtól írásbeli utasításokat fogadni és felelősség alatt teljesíteni; 
holott, ha ön ott van, a hol én Olaszországban leszek (legalább 
közelében), nem ön nekem, hanem a légió dandár-parancsnoksága 
önnek fog jelentéseket küldeni és ön velem a M. N. Igazgatóságnak 
fentartott ügyekben személyesen érintkezvén, parancsokat fog osz
tani, a helyett, hogy olyanokat kapna. Szóval, ott helyben elkerül
hetetlen, hogy ön őrnagyi teendőket teljesítsen, míg a javaslottam 
állásban valóságos főparancsnok volt volna.

Ámde a légió léte az 1859-ki szervezési elvekhez van kötve. 
Akkor Klapka volt a főparancsnoka a közel 5000 embernek, s habár 
nemcsak tábornok, hanem a M. N. Igazgatóság tagja is volt, egy
általában nem tartá becsületével összeférhetetlennek, a parancsnoksá
got nem helyben, hanem onnan gyakorolni, a hol a M. N. Igazga
tóság székelt.

Ennélfogva egyáltalában el nem ismerhetem azt, hogy javas
latom elfogadása becsületébe ütközik.
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Sőt ellenkezőleg, ön tudja és érzi, reményiem, hogy az enge
delmesség jogos körben, a katonának első becsületbeli kötelessége.

Ön «ellene irányított ármányokat» em lít: nekem azokról nin
csen tudomásom. Hozzám ármánykodónak nem szabad közelednie. 
Ha valaha ön elleni panasz vagy gyanúsítás érkeznék hozzám, biztos 
lehet benne, hogy előbb az ön nyilatkozatát fogom ki kérni, s aztán 
részrehajlatlan vizsgálatot rendelek e l; szavamat rá, hogy a kinek 
igaza lesz, látni fogja, hogy igaza marad.

A mi azonban a haza érdekeire való hivatkozását illeti, sajná
lom, hogy önnek kellemetlent kell mondanom; engedelmével két 
körülményt fel kell említenem:

1. Szerencsésnek érzem magamat, hogy önnek oly állást sze
rezhettem, mely ép oly tiszteletre méltó mint jövedelmező; mert 
havi 1000— 1600 frank nem csekélység a számkivetésben Azt 
hiszem tehát, jogom van követelni, hogy ön a haza érdekében széle
sebb körű közreműködését meg ne vonja tőlem; mert ön tudja, 
hogy nekem nem ad senki semmiféle havidíjt, és hogy azon számos 
áldozatok után, melyeket a számkivetésben a hazának és emigratió- 
nak hoztam, nem vagyok abban a helyzetben, hogy a katonai ügyek 
vezetésére külön hadügyi irodát szervezhessek, mint az 1859-ben 
történt. Akkor a francia kormány tette azt lehetővé, de most nin
csen arra való pénzünk és nem is kérhetünk, mivel a békés állapot 
nagyon tartós. Sőt ha ez még soká tart, cseppet sem csodálkoznám, 
hogyha a légió számához egyáltalában arányban nem álló tábornoki 
fizetést difficultálnák ; hiszen a légió, dacára legújabb keleti gyai’a- 
podásának, még csak egy teljes számú zászlóalj erejének sem felel 
meg és ennélfogva dandárnoki állást is alig indokolhat. Ha azonban 
a légió parancsnoksága mellett még a M. N. Igazgatóságnál is vezette 
volna a katonai szakba vágó ügyeket, akkor rangszerinti járandó
ságai semmi kifogás alá nem eshettek volna.

2. De ettől el is tekintve, ki kell jelentenem, hogy önnek ott 
helyben maradása nemcsak nem fekszik a haza érdekében, hanem 
hogy ép ez érdek arra mutat, hogy a jelenlegi körülmények közt a 
főparancsnokságot a távolból úgy vezesse, a mint én azt jónak láttam.

A haza érdekei oda mutattak, hogy miután önnek háború esetére 
hadsereg-parancsnokság szánva volt, ön előzetesen ne foglalkozzék 
kicsinyes bajlódoskodásokkal, melyek a kellő auctoritást kell hogy 
csorbítsák, vagy azt csak a seregnek ép oly kivánatos szeretete s 
bizalma árán engedik fentartani. Alantasabb törzstiszt mitsem veszít, 
ha egy maroknyi legénység ezernyi aprólékos bajaival foglalkozik ; 
mert mindenben, a mi valakit kellemetlenül érint, szolgálati szabá
lyokra hivatkozhatik. Ezt ön azonban nem teheti.

Ehhez járul, hogy a légió állománya önnek nem nyújtván 
rangjának megfelelő hatáskört, elkerülhetetlen, hogy ön közt s a 
dandárparancsnokság közt súrlódások ne keletkezzenek a kölcsönös
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illetékesség határvonalát illetőleg. Ennek következménye azután az, 
hogy a tisztikarban pártok képződnek, az Esprit de Corps tönkre 
megy és botrányos viszálykodások a légió létét aláássák.

Tartok tőle, hogy mint saját levelei (nem a hivatalos jelenté
sek) sejtetik velem, már is ez örvény szélén állunk.

S azért kijelölt tervem épen a haza érdekében lelte indokolását.
Sajnálom, hogy még az engem oly kellemetlenül érintett 15-iki 

levelében is említett «engelmességeb> az ön véleménye szerint nekem 
kellemes feltételhez kötve értelmezi, s a szerint, a helyett, hogy 
minden tekintetben teljesen igazolt javaslatomat készségesen elfogadná, 
nekem azt az alternatívát teszi, hogy vagy jól megfontolt elhatározáso
mat egyszerűen feláldozzam, vagy pedig önt teljesen visszavonulni 
lássam. Ez öntől, kedves altábornagy úr, igen váratlan, fájdalmasan 
váratlan volt reám nézve. Egyébiránt természetesen sem hatalmam, 
sem óhajtásom, önt a szolgálatra kényszeríteni.

Ha ön visszavonul, a M. N. Igazgatóság egyelőre nem fog 
főparancsnokot kinevezni, hanem dandárparancsnokságra szorítkozni.

Sajnálattal vagyok kénytelen megjegyezni, hogy nem vagyunk 
azon helyzetben, hogy óhajtását, — önnek a királyi kormánynál bizto
sított existentiát kieszközölni, — teljesíthetnők. Mindazáltal meg fogom 
kisérleni a lehetőt, — de kevés reményem van a sikerhez.

Önnek példázgatását — fiatalabb vagy oktalanabb tábornoknak 
való alárendeltetését illetőleg — egyáltalában nem értem. — Nápoly 
úgy látszik igen termékeny pletykákban.

Azon megjegyzése, hogy «az utóbbi rendelet által majdnem 
ezredparancsnokká sülyed, s az ellenőrzött állásnál fogva zéróvá 
válik», igen alaptalannak, igen igazságtalannak látszik nekem.

Mi az, mi a M. N. Igazgatóságnak fentartva lön?
A követendő rendszer elvben való megállapítása, a maradandó 

normativ szabályok szentesítése, s a tisztek kinevezési s előléptetési 
javaslatok helybenhagyása.

Már pedig mind ennél kevesebbet fentartani a kormánykép
viseletnek, annyi lenne, mint a M. N. Igazgatóságot zéróvá sülyesz- 
teni. A pictus masculus szerepére pedig nem fogunk vállalkozni 
soha, és nem ismerhetek el semmiféle állást oly magasnak, hogy 
annak nem kellene a kormányképviselet ellenőrzése alatt állania.

Ezt az ellenőrzést hazafi el nem utasíthatja magától, s a fen- 
tartások valóban nem oly természetűek, hogy a parancsnokot zéróvá 
tennék. Csak épen arra elégségesek, elejét venni annak, hogy a 
parancsnok ne képezzen statust in statu. Ennek nincsen személyes 
vonatkozása; ez egy általános állam-maxima.

A mit ön a magyaroknak a légión kívül való nem alkalmazá
sát és be nem sorozását illeti, az egészen helyes. Köszönöm a telje
sen indokolt megjegyzést. Kiváló tisztelettel maradok

kész szolgája és barátja: Kossuth.
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Mennyire igyekezett Vetter a nyert megbízásoknak lelkiismere
tesen megfelelni, azt tanúsítja az a kicsinyesnek látszó tény is, hogy 
a kidolgozandó tábori stb. utasításokra nézve szükségesnek látta, az 
osztrák és olasz trombitajelek mellett még a franciákéikkal is meg
ismerkedni, hogy így a leendő magyar hadsereg számára a legcél
szerűbbeket állapíthassa meg. E célra Kiss Miklóshoz fordult, kitől 
nagysokára meg is kapta a mit kívánt, még pedig e sorok kiséretében :

Paris, 1861 ápr. 12. (Erk. Nola ápr. 20.)
Tisztelt tábornok úr !
Igen nagy köszönettel vagyok tábornok úr szíves leveléért, 

nagy örömmel s figyelemmel kisértem kezdetétől fogva az Olasz
honban alakult és alakuló kis magyar sereg fejlődését; sajnálom, 
ezerszer sajnálom, hogy kiváló helyzetemnél fogva kénytelen voltam 
azon áldozatot is meghozni a hazafiúi kötelességnek, hogy itt marad
jak Párisban. Mi persze csak addig tarthat, míg a puska nem szól, 
akkor pedig bárki mit mondjon is, itt hagyom a faképnél a Tuilleriák 
árnyékát, mint tettem 59-ben és nagy szerencsémnek fogom tartani, 
tábornok úr közvetlen parancsnoksága alatt szolgálhatni.

Későcskén kaptam meg tábornok úr becses levelét, kószált 
valahol az isten adta, különben már rég megküldtem volna a trom
bita-jeleket. Itt a dobszót egészen el akarják törülni, s csak a revue- 
féle ünnepélyeknél meghagyni. De azért kívánsága szerint még is 
megküldöm a dob-jeleket is.

Azt hiszem, hogy hamarább fog kenyértörésre jutni a dolog 
Európában, mint némelyek hinni akarják. Akkor mint most, számít
hat reám tábornok úr, valamint én sem szünök meg soha tábornok 
iír szívességére, barátságára számítani.

Igaz tisztelője: 
Kiss Miklós.

De e levél nagyon is elkésve érkezett: Vetter nek akkorra 
elment minden kedve, nem is volt már kellő nyugalma útasítások 
kidolgozására. Kifelé állt a rúdja. A légió parancsnokságára Ihász 
volt kiszemelve, bármennyire tiltakozott is az ellene, Vetterhez inté
zett egyik levelében, melyet itt fordításban adunk vissza :

Turin, 1861 ápr. 13. (Érk. Nola ápr. 17.)
Igen tisztelt altábornagy ú r ! Meg fog bocsátani, hogy nem 

hivatalosan felelek; mert én mindig szolgálaton kívül vagyok, habár 
a világ arról beszél, hogy én venném át a dandárt. Klapka előtt 
és a kormányzó úrnak írásban is kijelentettem, hogy ahhoz semmi 
kedvem, de ha parancsolnak velem, engedelmeskedni fogok. Eddig 
még nem tudok semmit.

Hivatalos levelét mellékleteivel együtt nyomban elküldtem a
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kormányzó úrnak. De ki fogja nekem ezt a sok postabért meg
téríteni? Az én aspettativa-díjam nem bírja.

Klapka tegnapelőtt Marseillen át Genfbe ment, Türr pedig 
ma Milanóba. Garibaldi?al (ki ágyban fekvő beteg) több összejöve
telük volt annak lakásán.

Az ezentúl érkező tiszteket nem akarják már Nolába, hanem 
Acquiba küldeni, a hol a századostól lefelé 4, és fölfelé 5 frankkal 
el lesznek látva.

A napokban a Heimdch (előbb Tursky) gyalog-ezred három 
tisztje (csupa dei’ék magyar) érkezett meg, kik abban a vélemény
ben vannak, hogy ha az osztrák hadsereg egy csatát veszt, nem 
fog már hadsereg létezni.

A kormányzó úr ,3—4 hét múlva remél ide érkezhetni, — 
pőre nem fog előbb végződni. Igen óhajtandó, hogy mielőbb ide 
érkezzék.

Magyarországon az ügyek minden percben változnak; nem 
lehet 24 órára sem combinálni.

Nagyrabecsüléssel őszinte bará tja :
Ihász.

U. i. Nem tudom mi lehet az oka annak, hogy oly régóta 
nem ír nekem senki. Talán conspirálnak ellenem? Ez esetben csak 
nevethetném. Ha a conspiransok tudnák, mily nem szívesen megyek 
Nolába, ha arra parancsot kapnék, — bizonyára felhagynának ter
vükkel.

(Németből.)

Még mielőtt e levél és Kossuth «elbocsátó» levele megérkezett 
volna, bekövetkezett a katastropha. Az elfojtott láng lobbot vetett. 
A gyűlölködés és viszálykodás a nolai tiszti telep tagjai közt nyílt 
lázongássá fajult.

Mi volt ennek indító oka, azt megtudjuk Kossuth alábbi leve
léből. Tény, hogy a tisztek többsége felzúdult Kovács Endre őrnagy 
ellen és arra nézve a további maradást lehetetlenné tették.

Kovács tehát távozott, de előbb Vetter iránt rámutatott a lázon
gás okozójára, a lovas osztály parancsnokára, s az egész mozgalmat 
úgy tüntette fel, mintha az voltakép nem is annyira ellene, mint 
inkább, közvetve, Vetter ellen irányult volna.

Levelét itt veszi a t. olvasó :

Nola, 1861 ápril 16. (Érk. 17.)
Kegyelmes ú r ! Mélyen tisztelt altábornagy ú r ! Midőn szeren

csém volna Nagyságodnak legbensőbb köszönetemet kifejezni, bátor
kodom egyúttal mint hazafi és katona Nagyságod figyelmét két 
tárgyra irányítani.
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Mint hazafi erős meggyőződésem, hogy a tisztek egy részétől 
ellenem tett lépés sokkal nagyobb jelentőséggel bír és voltakép, bár 
közvetve, más ellen volt irányítva. Meglehet azonban, hogy némi 
irigység és aljas rangkór közre játszott.

Mint katona kérem Nagyságodat alázatosan: ne hagyja az 
osztályokat, kivált a huszárokat, tehetetlen és részben igen méltatlan 
kezekben, minőkben most vannak ; mert különben — tartok tőle — 
az ügynek csak ártalmára lesznek.

Ezt a haza követeli öntől altábornagy úr, öntől, kinek érdemei 
oly általánosan el vannak ismerve.

Bocsánatot kérek, de kötelességemnek tartottam ezt tenni, 
mivel tovább szolgáltam ön alatt, mint bárki más és naponkint 
láttam^ mindent.

Őszinte nagyrabecsüléssel vagyok excellentiádnak

(Németből.) * alázatos szolgája:
Kovács Endre, 
huszár őrnagy.

Épen úgy, mint Kovács, fogták fel a dolgot a mérvadó körök 
is, sőt Vetternek a légiónál való helyzetét is tarthatatlannak lenni 
vélték. Ezt neki Klapka, bár elég símán, kereken ki is jelentette, 
még pedig a következő sorokban:

Genf, 1861 ápril 30. (Érk. Nápoly máj. 5.)
Kedves barátom! Ki nem mondhatom, mely fájdalommal érte

sültem a légióban kitört viszályokról. Ily viszonyok közt — hogy 
további keserítésektől megóvjunk — fájdalom, nem marad más 
hátra, mint más fontosabb missiót átvenned, melyet neked szántunk, 
mihelyt tevékenységünket szélesebbre kiterjeszthetjük.

Magam jöttem volna Nápolyba, ha egyáltalában lehetséges lett 
volna; nem szabad azonban e percben Genfet elhagynom, hogy
— a mi a legfontosabb —- a hazával való összeköttetésünk orvosol- 
hatlan megszakítást ne szenvedjen.

E sorok hozója gróf Bethlen Gábor, egyik legjelesebb fiatal 
patriótánk, kit szívességedbe ajánlok. írjál általa és üzend meg 
szóval is, a miről gondolod, hogy kivánatos tudnom.

Szívesen ölelve vagyok
őszinte barátod és tisztelőd: 

(Németből.) Klapka.

Klapka érintett terve akkor már kivihetetlenné vált. Vetter 
azalatt megtette a döntő lépést: a nélkül, hogy Kossuth levelét
— melynek tartalmát különben sejtheté — bevárta volna, szabadsá
got vett magának, és elhagyta a légiót, de se ezt, se az indokot :
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Kovács tettét és ennek következményeit be nem jelentette. Bízta 
ezt másokra. Tegye, kinek tetszik !

Erre aztán vette Kossuth utolsó rendeletét, mely így szól :

London, 1861 ápril 30.
Vetter Antal altábornagy úrnak..
Ápril 22. Sréter ezredes úrtól telegraphi tudósítást vettem, mely 

nagy meglepetésemre arról tudósított, hogy altb. úr — szabadsággal 
«en congé» a légiót elhagyta, s felszólít, hogy más parancsnokot 
nevezzek ki.

Feleltem telegraph által, hogy nincs szándokom altb. urat a 
főparancsnokságban felváltatni, hogy ön tudja mit kíván a szolgá
lati rend, tehát tudja, hogy előleges feljelentés nélkül a sereget el
hagynia nem szabad, annálfogva a tényállás ismerete nélkül nem 
rendelkezhetem.

Vártam egy egész hetet: altb. úr nem tett semmi jelentést.
Annálfogva kénytelen vagyok kijelenteni, hogyha altb. úr 

csakugyan elhagyta a légiót, bár csak ideiglenesen is, a M. N. Igaz
gatóság híre és tudta nélkül, azt lemondásnak tekintem, s ez esetben 
sajnálattal tudatom, hogy az olasz kormánynál altb. úr másnemű 
.alkalmaztatását kieszközölhetni, nincs tehetségemben.

Jelentem egyszersmind, hogy az utóbbi napokban altb. úr hiva
talos eljárását és a légióban állítólag közbejött botrányos jeleneteket 
illetőleg, némely tiszt urak forma szerinti hivatalos panaszt juttattak 
hozzám.

Kötelességemnek tartottam volna minden további intézkedés 
előtt a panaszokat altb. úrral nyilatkozat végett közleni. De ezt a 
legiótóli eltávozása lehetetlenné tevén, nem volt mást mit tennem, 
mint az olasz kir. kormánynak azt javaslani, hogy egy hadi bizott
mány küldessék ki a helyszínére.

Várom a kormány határozatát.
A panaszlott események közt legszomorítóbb az, a mi Kovács 

crnagy urra (ha csakugyan őrnagy, mert őrnagygyá előléptetése a 
M. N. Igazgatóságnak soha sem volt előterjesztve, a nélkül pedig 
az 1860. dec. 10-dikei normativum szerint előléptetésnek helye nem 
lehet) vonatkozik és a körül forog, hogy ő annyira megfeledkezett 
arról, hogy mivel tartozik a tiszti, sőt a nemzeti becsületnek, hogy 
egy tiszti társát megkorbácsolta, hogy ezen borzasztó tettért — melyet 
semmi előző sérelem vagy sértés nem menthet — altb. úr őt a 
tisztikar köz Ítélete ellenére még csak meg sem büntette, hogy 
megbüntetését az előbb osztrák szolgálatban volt tiszt urak tömeges 
lemondássali fenyegetéssel iparkodtak megakadályozni, sőt hogy egy 
táborkari tiszt még lázításhoz is folyamodott.

Lehetetlen mély csodálkozásomat ki nem fejeznem, hogy nekem 
ezen egész ügyről altb. úr még csak jelentést sem tett, holott ez

Hazánk. XI. kötet. 19
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oly kórállapotra, mutat, mely a légió fennállását végveszélylyel 
fenyegeti.

A hadbizottmányi eljárás az egyedüli mód, mely a légiót meg
mentheti, ha ugyan még megmenthető.

Félek, a haza nagy kárára, s nemzetünk gyalázatára feloszlás 
lesz a botrányok vége.

A szoros szigorú vizsgálat minden esetre elmulaszthatlan szoros 
kötelesség.

Kelt mint fentebb. A magyar nemzeti igazgatóság nevében :
Kossuth.

Nehány napra rá az a hír érkezett, hogy az ügy megvizsgá
lásával, illetőleg «eligazításával» a kormány, sőt Kossuth és Klapka 
is Türrt bízták meg, a kit ő, a merev katonai nézetekben felnevel
kedett, nemcsak maga fölött, de még maga mellett állónak sem 
ismert el bensőleg. S ennek referáljon ő !

Megbízatását Türr vele a következő nehány sorban közölte :

Turin, 1861. ápr. 22. (Érk. Nápoly máj. 9.)
Altábornagy ú r ! A kormány megbízott azzal, hogy a Nolában 

előfordult históriát vizsgáljam meg, és Kossuth kormányzó, valamint 
Klapka tábornok is felkértek a haza nevében, lássam, miként lehet 
a dolgot legjobban eligazítani. Felkérem tehát, szíveskedjék jelentést 
írni, hogy Nápolyba való megérkezésem után azonnal hozzáláthassak 
a vizsgálathoz.

Nagyrabecsüléssel készségese:
(Németből.) Türr.

Megírta-e Vetter a kívánt jelentést? megtörtént-e a vizsgálat? 
mit derített fel ? mi volt a következménye ? Mind ezen kérdésekre 
nem adhatunk feleletet. Az előttünk lévő iratokból csak azt veszszük 
ki, hogy bár a vizsgálat eredménye az volt, hogy Vetter a parancs
nokságtól felmentetett, az személyére nézve különben nem lehetett 
terhelő, és sokkal simábban folyt le, mint talán maga is gondolta. 
Tanúság erre az a körülmény, hogy Türrhez való viszonya azáltal 
nemcsak hogy nem lazult, hanem még bensőbbé is vált, és hogy 
Türr őt utóbb a kormánynál támogatta s érdekében közbenjárt, 
mint ez ím e levélke bizonyítja:

Turin, 1861 ápril 12.
Kedves barátom. Légy oly szíves nekem rögtön elküldeni azon 

ministerialis reDdeletnek copiáját, melyben téged kinevez a magyar 
segély sereg főparancsnokosának. — Tegnap beszéltem FantivsX, 6 azt 
mondotta, hogy írt Reveinek, és mikor ettől választ kap, akkor fogja 
csak rendezhetni a veled való teendőt.

Isten veled! Híved: Türr
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Ez a nehány sor eléggé cáfolja meg azon, utóbb többször 
hangoztatott vádat, mintha Vetter elmozdítása Kossuth és Türr 
«intriguái» folytán történt volna. Türr beadta a vizsgálatról szóló 
jelentését és azt Kossuthtal is közölte, a ki a kormánynak szándékát: 
a személy változtatást, annak alapján helyeselte; a mint ebbeli szán
dékát már előbb is kijelenté. Ez nyilt játék volt • ármányról itt szó 
sem lehet.

De ha Vetter tényleg megszűnt is a légió parancsnoka és a 
tiszti telepesek főfelügyelője lenni, azok iránt mégis élénken érdek
lődött, sőt lelkiismeretbeli s hazafiúi kötelességének ismerte, az 
acquii telep parancsnokát, Mogyoródyt figyelmeztetni arra, hogy a 
netán Amerikába vágyó tiszteket attól óva intse ; továbbá arra is, 
hogy a tétlenség ily testületnél úgy az ügyre, mint saját magukra 
nézve veszélyes consequentiákra vezet. Ennek elejét veendő, rendez
zen rendszeres oktatást és gyakorlatot.

A figyelmeztetést Mogyoródi/ igen helyesnek és követendőnek 
vélte, és szívesen megköszönte Vetter érdeklődését. Ebbéli levele 
így hangzik :

Acqui, 1861 jul. 22.
Igen tisztelt altábornagy úr! Fogadja mély hálámat szíves 

tanácsaiért, melyeket el nem mulasztandok a tiszt uraknak felolvasni, 
ha köztük csakugyan mutatkoznék Amerika-vágy, de eddig ilyes
miről hivatalosan még mitsem tudok. Kéz alatt azonban értesültem, 
hogy nehánya ily vágyat nyilvánított, kivált mióta arról értesültek, 
hogy bizonyos Utassy mint ezredes New-Yorkban alkalmazva, és — 
ha igaz — magyar légió alakításával megbízva van.

Ez az Utassy ismeretes mauvais sujet, közönséges szédelgő, ki 
nekünk külföldön sok szégyent okozott, a katonaságról még ideája 
sincs! Ezt amaz urakkal tudattam is. Azokban, kik ily parancs
nokság alá vágyakoznak, az ügy mit sem veszít. Egyébiránt — mint 
mondám — nem hiszem, hogy csak egy is komolyan gondolt arra, 
hogy Amerikába' menjen.

Az oktatási tervei illetőleg, melyet altábornagy úr szíves volt 
velem közölni, teljesen átlátom annak fontosságát; egyelőre azonban, 
mivel az ide beosztott tisztek nagyobb részében a legszükségesebb 
katonai ismeretek hiányoznak, a gyakorlati és szolgálati szabály
zatra, valamint a manipulatióra kell szorítkoznom. Mihelyt az urak 
azonban némi haladást tettek és buzgalmat s kedvet tanúsítanak, 
azonnal az oly szükséges technikai tanulmányok felé fordulok, mire 
nézve Arnold századosban (a mérnök-karból) erős támaszom van. 
De e percben nem folytathatom a dolgot rendszeresen. Hogy azon
ban kedvet csináljak az uraknak, Arnold századossal tartatok nép
szerű felolvasásokat a fegyver- és ágyúisméből, valamint a helyrajz
ból stb. Később aztán a felvételt gyakorlatilag is előveszszük, utóbb 
pedig a földerősítésből adatom elő a legszükségesebbeket. Mihelyt

19*
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e cursus némileg folyamatban lesz és tudvágyók akadnak, bátor 
leszek, arról altábornagy urat értesíteni és szíves tanácsát kérni, 
melyre annál inkább rászorulok, a mennyiben eddig e tanulmányokat 
magam is csak mint amateur űztem.

Könyvekben nagy hiányt szenvedünk, valamint általában min
den anyagokban, melyek közt természetesen minden pénzalapuak 
hiánya első helyen áll, — a mi a technikai cursus gyakorlati ki
kivitelét tetemesen megnehezíti.

Kiváló nagyrabecsüléssel
készségese:

(Németből.) Mogyoródy.

Viszont a tisztek sorában is voltak elegen, kik Vetter pártfogását 
és szószólását még most is igen hathatósnak, ha nem döntőnek tar
tották, mint ez öt tisztnek következő folyamodványa tanúsítja :

Tisztelt altábornagy úr! Alább megnevezett magyar honvéd 
tisztek a legnagyobb szükségbe sodortatván — egész bizalommal 
kérjük az altábornagy urat, szíveskedjék legalább napi élelmünk 
eszközöltetésére kegyes segedelmével leverő sorsunkon enyhíteni.

Genua, 1861 máj. 21. Halász, százados. Donáth Pál, lov. fő- 
li ah nagy. IS. Gyulay Károly, főhadnagy. Teörökfalvi Pap, főhadnagy. 
Hegyessy százados.

Hiába folyamodtak szegények hozzá, ki maga is jó tehetetlen 
volt magával és hónapok óta hiába koptatta a ministeriumok küszö
beit, hogy legalább kis nyugdíjt eszközöljön ki attól a kormánytól, 
mely őt kinevezte volt, úgy hogy Klapka azt tanácsolta neki, for
duljon egyenesen a királyhoz.

Viszont az ő jó tanácsai is későn jutottak Mogyoródy\\oz: az 
egyenetlenség, a visszavonás magja el volt hintve az acquii telepben 
is ; kikelt az hamarább, mint bárki is gondolta volna.

Nem tudni, mily útat tett az egyenetlenség: fölfelé-e vagy 
lefelé; azaz, a tisztek viszálykodásai ráragadtak-e a főbbekre is, 
vagy ezek példáján indultak azok? Elég az hozzá, az ügy élén 
állók közt eddigelé uralkodott egyetértés és bizalom megszűnt. 
Kossuth, bizonyára az ügy érdekében, előre tolta és kitüntette Türrt 
minden alkalommal, és könnyű szívvel ejtette el Vettert, de még 
Klapkát is mellőzhetni vélte. S ez nagyon fájt Klapkának, ki ez 
idétt anyagi gondokkal is küzdött.

Keserű hangulata kitört Vetterhez intézett következő levelében :

Genf, 1861 aug. 7. (Érk. Turin aug. 11.)
Kedves testvérem! Már régen válaszoltam voka szíves soraidra, 

ha csak némileg jó hírt adhattam volna.
Helyzetem a tieddel jóformán analog. Miután 12 év óta fárad-
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katlanul szenteltem magamat az ügynek és annak minden, anyagi 
erőmet messze meghaladó áldozatokat hoztam, — most hálátlanság 
az egyedüli jutalom, mit érte aratok. Azok, kik leginkább kikelnek 
ellenem, hogy Kossuthnak, és Türrnek kedvezzenek, épen azok, kik 
egész existentiájukat nekem köszönhetik.

Persze nevetem az ily és hasonló üzelmeket; ámde mégis csak
keserű mosoly, mit ez emberek hitványsága tőlem kierőszakol.-------
Hígeszű az, a ki népszerűségére csak a legcsekélyebb súlyt is helyez. 
Vigasztalódjál tehát azon igaztalanságok fölött, melyekkel találkoz
tál : eljövend a nap, a midőn egy nemzet elismerése kárpótlást log 
neked azért nyújtani.

Turinba akartam utazni, hogy ott kissé körülnézzek ; de meg 
kell vallanom: nincsen pénzem, mert senkitől sem támogatva és 
mindig kiadva, nem lehetett a vége más, mint szakadatlan küzdelem 
anyagi nehézségek és zavarok ellen. Mihelyt pénztáram megengedi, 
útra kerekedem, és ha neked aztán bármi módon hasznos lehetek, 
rendelkezzél fölöttem

Minthogy Cavour halála óta Turinban nem állok senkivel leve
lezési viszonyban, lehetetlen ez úton valamit elérnem. A legjobb 
lenne egyenesen a királyhoz fordulnod.

Október havában szándékozom bizonyosan Turinban lenni.
De mi lesz szerencsétlen hazánkból, hogy ha az olaszok, a 

helyett, hogy bennünket támogathatnának, erőiket saját hónukban 
testvérgyilkoló harcban felemésztik! Ha Rómát a franciák oda nem 
hagyják, úgy attól tartok, hogy még a jövő tavaszszal se lesz 
alkalmunk megfuvatni a riadót.

De bizzunk a Gondviselésben!
H íved:

(Németből.) Klapka.

Oszfelé, úgylátszik a nélkül, hogy nyugdíjat kieszközölhetett 
volna, Vetter elhagyta Olaszországot és visszatért Londonba, hogy 
— ha lehet — hadtörténeti előadásait ott folytassa, a hol egy év 
előtt abbanhagyta

Londonban érte az a leverő hír, hogy Aequiban is lázongtak 
a tisztek, és hogy a légió, új parancsnokával Ihász szál egyáltalában 
nincsen megelégedve. Mert Ihász volt az új parancsnok, ugyanaz, 
ki nehány hóval ezelőtt azt állította, hogy tiltakozott a parancsnok
ság ellen. No de máris rebesgettek utódáról.

A b a f i L a jo s .
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PÉTERVÁRAD 1849-BEN.

Magyarországnak sohasem voltak szomorúbb karácson ünnepei, 
mint 1848-ban. Hadseregünk egyrésze szétverve, a másik lehangolva 
volt s a felbomlás szélén állott: a sorainkban szolgált császári katona
tisztek nagyrésze tőlünk elpártolt; Wirtdischgrätz herceg akadályta
lanul vonult Budapest felé. Kormányunk, képviselőházunk az ország 
szent koronájával s egyéb kincseivel Debrecenbe menekült; az ellen
séges fővezér pedig 1849 január 5-én ünnepélyesen bevonult az 
ország fővárosába, hol aztán gróf Battyhány Lajos ministerelnököt, 
gróf Károlyi Györgyné termében, még az nap este elfogatta és bör
tönbe vetette.

Windischgrätznek ezen bevonulása hazánk fővárosába, hadá
szati szempontból szükségessé tette seregeink összpontosítását. Ez 
okból gróf Vécsey tábornok hadosztálya 1849 január 10-én Szegedre 
vonult vissza, s ezzel Bácskának nagyrésze a rácok és szerbek vad 
dühének esett áldozatul. A már jóval azelőtt a végső előörségre, 
Futakra rendelt s vezényletem alatt állott, Pesten alakult 2. honvéd- 
zászlóalj pedig egy 6 fontos ágyúüteggel a várőrség erősbítésére 
Péterváradra küldetett, míg a császárhuszárok két százada, mely 
eddig szintén parancsnokságom alatt állt, Vécsey tábornok hadosztá
lyához csatoltatott.

E sereg visszavonulása által Bácskának jelentékeny része ki 
lévén téve az ellenség önkényének ; a magyar és német községek 
felgyujtattak, kiraboltattak s a fegyvertelen lakosok legyilkoltattak 
általa. Ugyanez alkalommal árulás folytán elfogták Hódságon Per- 
czel Miklós honvédalezredes lelkes sógorát, Sorok nevű szolgabírót, 
kit Kulára hurcoltak, hol őt a vérengző szerb végrehajtó bizottság 
fel is akasztatta. Ily kegyetlen módon végeztettek ki többen, jele
sül az ottani kórházban sebeikben sinlődő honvédek is. Sorok neje 
az igen derék és hazafias Latinovics családból származott, és nővére 
volt Bérezel Miklós nejének.

E vidéken Piros nevű helység volt az egyetlen, melynek 
magyar lakossága példa nélküli hősiességgel tartotta fenn magát. 
Ugyanis, kiűzvén a falubeli rác lakosokat, vitéz papjuk vezénylete 
alatt minden nap fegyveresen vonult ki a szántóföldekre s így elő
őrsök kiállítása mellett végezte a mezei munkát, míg ezalatt a nők 
ugyanott, isten szabad ege alatt az ebédet készítették. Este ismét 
hajlékaikba vonultak vissza, újra kiállították az őröket, hogy ki
pihenhessék a nap fáradalmait, s másnap ismét folytatták a rendes 
mezei munkát. E hazafias és példás magaviseleté mentette meg a 
római sáncok közvetlen közelében fekvő helységet a végpusztulás
tól. Nem hazafias kötelesség e Piros község ezen hősies önvédelmét 
az utókornak mint lelkesítő példát fentartani és megörökíteni ?
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A bácskai hadosztály visszavonulása folytán Pétervárad vára 
és Újvidék városának sorsa fölötte súlyosbodott. Az ellenséges ele
mek új reményre, új bátorságra ébredtek, s e naptól fogva nehéz 
időket éltünk e szorosan körülzárt helyen. A császári hadsereg ez 
időben velünk szemben ugyan még nem foglalt ellenséges állást; de 
a Szent-Tamáson, a római sáncokban és Karlócán lévő felkelők és 
határvidékiek szüntelenül nyugtalanítottak bennünket. Nagyobb aggo
dalmat, keltettek a köztünk lakott ellenséges szellemű rác polgár
társak, mindenekfölött pedig a zsoldunkban állott, Péterváradon és 
Újvidéken lévő császári katonatisztek, kik habár a magyar alkot
mányra felesküdtek, mégis csak alkalomra vártak, hogy ellensége
inkhez csatlakozva, azoknak kárunkra szolgáljanak. Ezek, a honvé
dek soraiban nem szolgálván, azok közé még nem olvadtanak, s a 
vörös zsinóros atilla íelöltését bűnnek tekintve, helyette tüntetőleg 
folyton a császári egyenruhát viselték.

A rácok Rajachich patriarcha és Stratimirovics Gyoko * fő- 
vezérsége alatt állván, azok a táborunkban tartózkodó reactionariu- 
sok által oly vakmerőségre buzdíttattak, hogy a magyar főparancs
nokot az erős vár feladására nem egyszer fölszólítani merészkedtek, 
s habár e terv sikerülése bizonyos részről hőn kivántatott és titok
ban elősegíttetett, mégis mindannyiszor hajótörést szenvedett a honvé
dek sziklakeblén, az egypár jó érzelmű magyar parancsnok szilárd 
magatartásán s egy-két honvédtörzstiszt erős akaratán.

Csuha Mihály honvédtábornok és várparancsnokot személyesen 
felelőssé tette Kossuth a vár fentartásáért, valószínűleg azért, mert 
nem bízott BJagoevich cs. kir. altábornagy hazafiságában, ki azelőtt 
már a szlavóniai főhadparancsnokságtól elesvén, most a várra való 
befolyását is elveszté. E mellőzése okozhatta azon elhatározását, 
hogy betegséget színlelve, visszavonult, de a várban megmaradt. A 
szolgálatba lépő tiszteket, kik nála inkább Hiedelemből, mint köte
lességből jelentkeztek, elfogadta ugyan, de ezenkívül nem vett részt 
semmiben, -  legalább egyelőre nem. Blagoevicli példáját követte 
Zahn cs. kir. altábornagy is, — egyiknek sem volt parancsnoksága, 
csak élvezték a nagy fizetést, mi azonban megadtuk nekik a katonai 
tiszteletet és tisztelgéseket, mintha tudja isten, mi jó hasznukat vet
tük volna. Körülöttük csoportosultak a malcontensek.

Blagoevichnak az események folyamába való későbbi beavat
kozását alább fogom elbeszélni, annyit azonban kiemelek már e 
helyütt is, hogy a két altábornagy később visszatérve a császáriak
hoz, Blagoevicli vizsgálati fogságban halt el, Zahn pedig megfosz-

* Előbb cs. kir. hadnagy a nádor-huszároknál, később lemondott és 
18f8-ban belépett a rác felkelők soraiba mint őrnagy s előléptetvén cs. kir. 
altábornagygyá, mint ilyen él Bécsben. S tra tim iro v ic h  volt az egyetlen elő
kelőbb magyar nemes, ki a rác fölkelők közé lépe tt; veje volt Z á h ó  István 
jeles és vitéz honvéd alezredesnek.
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tatván minden méltóságától, később kegyelem útján haláláig élve
zett némi nyugdíjat.

Pétervárad őrségének megerősítésére ide rendelt jól iskolázott 
és harcedzett 2. honvédzászlóaljam négy századja Újvidéken maradt, 
kettő a várban helyeztetett e l ; én pedig a zászlóalj parancsnokság 
megtartása mellett az előőrség parancsnokságát, és utána nemsokára 
Újvidék városának katonai és polgári kormányzatát is átvettem.

Megbízható és begyakorolt tüzérekben nagy hiányt szenved
tünk még ez időben, ezt belátta minden egyes honvéd.

Ennek folytán fent említett két szá'adom azon óhaját fejezte 
ki előttem hivatalosan, hogy miután amúgy is a várban tanyázik,, 
engedném meg nekik, hogy szabad óráikban a tüzérségi gyakorlatok
ban is részt vehessenek. A derék fiúk e lelkes és feláldozó kész
sége mélyen hatott reám, szívesen elfogadtam e hazafias ajánlatot,, 
a várparancsnok pedig örömmel teljesítette kivánatukat. Nemsokára 
oly ügyes tüzérek váltak ezen jászkún legényekből, hogy élvezet 
volt látni, mint forgatták az ágyúkat. Később a vár védelmében 
igen jó szolgálatot tettek e rögtönzött honvédtüzérek.

Fölötte nyugtalanító események következtek be most rohamos 
egymásután. A Zanini nevű olasz zászlóalj báró Maassburg kapitány 
vezetése alatt előőrségre vonult ki Újvidékről a római sáncok felé. 
Hajnal előtt egy honvédaltiszt rohant be hozzám, jelentvén, hogy a 
most említett zászlóalj ott hagyva őrállomását, szökik a római sán
cokba és hogy Újvidék ez oldalról födözetlgnül áll. Rögtön intéz
kedtem, és a hűtlenek helyébe a 2. honvédzászlóaljat rendeltem ki. 
Jelentésemre a várparancsnok haladéktalanul utánuk küldötte Holldn 
Ernő honvédőrnagyot,* megbízván őt a szökevény olaszok visszatere
lésével. Holldn maga mellé vévén a Lenkey által Galíciából haza 
hozott Württemberg huszárok egy szárnyát és egy 6 fontos ágyú
üteget, nyomban üldözőbe vette őket, de már késő volt, mert midőn 
a szökevényeket a távolból megpillantó, akkor már a római sáncok 
mögé vonultak s így e zászlóalj részünkre elveszett; később elle
nünk is harcolt. Tartottuk pénzzel, élelemmel, szép szóval, mégis a 
kapufej fánál hagyott. Ebből is azt tapasztalhattuk, hogy a magyar 
csak önerejében bízhatik.

A hitszegő Maassburg kapitány idősebb fivére volt azon Maassburg 
főhadnagynak, ki Gallovics nevű főhadnagygyal együtt Budapesten 
a Károly-kaszárnyában a Ceccopieri olasz ezred és az újonnan ala
kult, de még fegyverzetlen 1. és 2. honvédzászlóaljak között 1848 
junius 11-én mondva csinált mészárlás alkalmával mint békítő 
működvén, ott lelték halálukat. Mindkettő baj társam volt a Tursky- 
ezredben; Maassburg híve volt a császárnak, Gallovics ellenben ü 
honvéd hadseregbe való áthelyezésének nézett elébe.

Jelenleg altábornagy nyugdíjban.
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Ehhez hasonló eset adta magát elő valamivel később. Rendelke
zésre álló tisztek hiányában, a gróf Gyulay 33. ezred 3. zászlóalj 
vezényletét ugyanis a kevéssé megbízható Herczinger Ferenc Este- 
ezredbeli századosnak kelle átadni, ki magyar ember létére ezen 
megtisztelő bizalommal ocsmányul visszaélt. O ugyanis gonosz célból 
és egyetértve alantas tisztjeivel, a reá bízóit zászlóaljat a rácok kar
lócai táborába akarta átvezetni. Azon ürügy alatt, hogy a vár- 
parancsnok utasításából Karlóca ellen kemény kémszemlét kell végre
hajtania, megparancsolá, hogy zászlóalja éjfél után 1 órakor a váron 
kívül eső lakása előtt harckészen álljon ki.

Hauptvogel hadnagy és segédtisztje azalatt Karlócán értekezett 
a rác vezérekkel a gyanútlan zászlóaljnak miképeni körülkeríttetése 
és lefegyverzése ügyében. A többi tiszt, kapitányuk lakásán várta 
be a kiküldött Hauptvogel visszatértét, míg az áldozatra szánt zászlóalj 
derék magyar és tót legénysége, mi roszat sem sejtvén, készen várta 
az indulási parancsot. De a magyarok istene őrködött felettük s 
nem engedte, hogy e gáládul szőtt árulás diadalmaskodjék. A zászló
aljbeli őrmesterek egyike előtt ugyanis gyanúsnak tetszett az egész 
eljárás, jelentést tett a közeli belgrádi várkapu őrtisztjének, minek 
következtében a várőrség fegyver alá szólíttatott, a pártütéssel vádolt 
zászlóalj lefegyverzésére s a bűnös tisztek letartóztatására pedig 
Hollón Ernő várbeli őrnagy küldetett ki. A zászlóalj lelkes legény
sége, hallva a dolog mibenlétét, mélyen sértve érzé hazafiúi érzületét 
és katonai becsületét, hűtlen tisztjeik ezen gyalázatos merénylete 
miatt, kevésbe múlt, hogy azokat föl nem koncolta. A tisztek le- 
tartóztattatván, várbörtönbe zárattak, névszerint: Herczinger Ferenc, 
Hauptvogel, Lányi, Zajacz, Király hadnagyok és többen. Ez történt 
1849 február hóban.

Midőn Perczel Mór tábornok Péterváradot március hó végével 
az ostromzár alól fölszabadító, e fogva tartott hazaáruló tiszteket 
rövid úton főbe akarta lövetni. A végrehajtó csapat már ki is volt 
rendelve, de azon percben, melyben a halálra Ítélteket a vesztő
helyre kellett volna kikisérni, a várörség felriasztatott, s az ellenség 
közeledte miatt a végrehajtás el lett halasztva. Perczel később mást 
gondolva, erős katonai födözet alatt Debrecenbe küldte az illetőket, 
onnét azonban kiszabadulván, az ellenséghez pártoltak, hol egynek- 
másnak sorsa jóra fordult, jelesül Herczinger századosnak, ki a meg- 
kisérlett merényletért a Lipótrend kis keresztjét nyerte jutalmul s 
fokozatosan alezredesi rangra emeltetett • ellenben Király hadnagyot 
nem kerülte ki a boszúálló nemesis, a mennyiben Budavár bevétele 
alkalmával magyar fogságba kerülvén, Komáromba vitetett s itt 
hadi törvényszékileg halálra Ítéltetvén, kötél által végeztetett ki.

E helyütt megemlítem, hogy Herczingernek Péterváradon volt 
egy igen derék és becsületes János nevű bátyja, ki mint honvéd 
alezredes dandár-parancsnok volt, s általános tiszteletben részesült,
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és a hazát tántoríthatatlan hűséggel szolgálta mindvégig; egy másik 
fivére a cs. kir. hadseregben szolgált, akkoriban már mint tábornok, 
és részt vett a nagysallói, győri, peredi, temesvári s majdnem min
den nagyobb csatában. Születésre nézve magyarok, székesfehérvái’iak 
voltak.

Az előadottakból látható, mily szakadatlanul kellett harcolnunk 
nemcsak a nyílt ellenséggel a váron kívül, de még inkább a meste- 
rileg szervezett sokfejű reactio és napontai árulási kisérh-tek ellen 
a vár falain belül is ; de a gondviselés szemlátomást kedvezett nekünk.

A várból gyakran kísérel tettek meg egyes kitörések a rácok 
és határőrök ellen. Bezerédy Miklós és Herczinger János alezredesek, 
Holldn Ernő őrnagy, Hrabov^zky és Jányi századosok, később maga 
Perczel Miklós alezredes és ideiglenes várparancsnok vezénylete alatt 
az osztrákok ellen is.

Ugyan ez időben vívatott a futaki csata saját vezényletem 
alatt. 1849 február 24-én rendeletet vettem a várparancsnoktól, 
hogy Futakot a rácoktól tisztítsam ki, minek folytán még aznap 
éjfél után 1 órakor a 2. hon\éd zászlóaljjal, a Württemberg huszá-' 
rokkal és egy 6 fontos ágyú üteggel a Futtákon összesített és körül 
sáncolt rácokat és határőröket szétkergetendő, indultam a rácok ellen.

Nagyszerű látványt nyújtott e támadás, melyet zászlóaljam 
2 százada Péterffy százados vezetése alatt a hólepte futaki erdőből, 
zenekarunk Rákóczi- és Hunyady-indulók harsogó s lelkesítő zenéje 
mellett kezdte meg, és az erősen megspékelt sáncokat megtámadva, 
egyiket a tnásik után bevette.

A rácok — mintegy 4000 főnyi fegyveres csapat, amolyan 
JeHachich-féle katonák — támogatva 2 század határőrök által, egy 
magyar nevű kapitány (ha emlékem nem csal: Tóiknak hívták) 
parancsa alatt, elbámulva a honvédek vakmerő bátorságán, elég 
kemény védelem után ott hagyták a sáncokat, ott a félig megfőtt 
húsos reggelit és fegyvereket, és futásban kerestek menekülést. 
Péterffy százados nyomban üldözte őket; egy részét a Duna felé 
terelte, be a zajló Dunába, melyben sokan elvesztek. Zászlóaljam 
többi része, a huszárok és tüzérek által derekasan támogatva, ez 
alatt szintén győzelmes csatát vívott az ellenség zömével. Csata köz
ben a pirosi derék nemzetőrök figyelmeztetve a sűrű tüzelés által, 
papjuk vezetése alatt önként siettek a csata színhelyére, lelkesen 
közreműködvén velünk.

A huszárok rohamai, a honvédek ellenállhatatlan bátor elő
nyomulása, a fegyverek ropogása, az ágyúk dörgése százszorosán 
visszhangozva a szerémi hegységben, végre az ellenség rendetlen 
futása érdekes csataképet nyújtott.

Az ellenség minden ponton szétveretve, a közeli begecsi erdő
ségben és a Dunán való átkelésben kereste menekvését, mintegy 
600 rác azonban fegyvereink alatt esett e l ; 6 ágyút, több szekeret
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lőfegyverrel és lőszerrel vettünk el tőlük, egy 12 fontos ágyújok 
pedig a dunai átkelés alkalmával a dereglye túlterheltsége miatt, 
sok ráccal együtt a folyamba sülyedt. Foglyokat nem ejtettünk, 
mert megemlékezve a magyarokon annyiszor elkövetett kegyetlensé
gükről, kegyelmet nem adtunk. Mondták, hogy a megfélemlített 
rácok tehetetlen dühökben vezérüket agyonlőtték, minthogy nekik 
biztos győzelmet és gazdag zsákmányt Ígért, megtámadni akarván 
másnap Újvidéket, miben általunk egy nappal megelőztettek.

Péterfy százados igen vitézül és ügyesen viselte magát, ő volt 
a nap hőse. Ez ütközetrőli jelentés az 1849 ápril havi hivatalos 
közlönyben és Klapka munkájában olvasható.

Kémeim még a csatatéren hozták meg a jelentést, hogy a 
császári hadseregnek egy része Eszék felől közeledvén, február 25-én 
Kamen icon, közvetlenül Pétervárad alatt iitendi fel táborát. Ez volt 
az első o ztrák csapat Mamula cs. kir. ezredes parancsnoksága alatt, 
mely ellenünk állott, mi által egy számbavehető ellenséggel több 
lett s a vár most már teljesen körül záratván, védekezésünk még 
inkább megnehezíttetett.

Az osztrákok megjelenése Pétervárad előtt jótékonyan hatott 
Blagoevich altábornagy egészségére • betegsége véget ért, és ki eddig 
semmiben részt nem vett, most — egy császári hadkövet meghallga
tása után — haditanácsot hívott össze a várban, melyben ő foglalta 
el az elnöki széket. Elénk színekkel festve, előadá helyzetünk mos
toha körülményeit, reményeink hiú voltát, s a vár átadását tanácslá, 
mely javaslata a jelenlévő császári érzelmű törzstisztek által hatha
tósan támogattatott. Mi ugyan kisebbségben voltunk, de hazafias 
érzülettől és kötelességünk tudatától áthatva, sikeresen ellenálltunk 
a szövött ármánynak.

Majd azzal álltak elő, hogy az országgyűlés, a ministerium, a 
magyar hadsereg többénem léteznek. Csuha tábornok várparancsnok, 
Bezerédy Miklós nemzetőri alezredes (akkor csébi nagybirtokos Bács- 
megyében), Holldn \ ezérkari őrnagy és Bozó Manó őrnagyon kívül 
nem volt a várban több hazafias törzstiszt, ellenben a császári érzel- 
műek túlnyomó többségben voltak, mégis sikeresen keresztül vittük 
abbeli határozatunkat, hogy hajlandók vagyunk a várat átadni, ha 
egy küldött által meggyőződést szereztünk előbb a felől, hogy az 
előadott rémhírek valódiak, és ha törvényes fejedelmünk törvényes 
úton fog minket a vár átadására felszólítani, — akkor meghódolunk.

Erre Bezerédy alezredes salvus conductus mellett lett kiküldve, 
hogy vizsgálja meg a dolgok állapotát, de ő nem juthatott tovább, 
mint a gróf Nugent cs. kir. tábornagy közeli táborába Dályáig, a 
ki őt tovább nem bocsátá, hanem visszatérésre kényszeríté. Még jó, 
hogy el nem fogatta, mint Jellachich Ivánka Imrét. Ebből azon 
reményt merítettük, hogy a magyar ügy még sem lehet oly kétségbe 
ejtő, mint azt velünk elhitetni akarták.
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A reactio minden aljas eszközt mozgásba hozott, hogy az el
szigetelt és kürülzárolt várőrséget feladásra csábítsa, vagy árulás 
útján az ellenség kezére juttassa. Volt idő, mikor egy napon több fel
adási felhívást is kaptunk Rajachich, Stratimirovich, Theo dorovich, 
Knicsanin, Nugent, Mamula és másoktól, de a hazafias szellemtől 
áthatott honvéd tisztikar, valamint az összes honvédség s a többi 
sereg hűsége és kitartása nem ismert magasztosb célt, mint a haza 
becsületének halálig való megvédését és e hadászatilag fontos vég
várnak megtartását.

Ezek után mind sűrűbben jelentkeztek a hadkövetek a vár
ban, Blagoevich és Csuha tábornokoknál, mi miatt a várőrség fel
háborodása és nyugtalansága szerfölött növekedett.

1849 március hóban újra megjelent a már több ízben mint 
hadkövet alkalmazott Wagner Rudolf a Szász vasas ezred kapitánya 
teljes díszben, hozva az új fejedelem rendeletét, melyben a vár- 
parancsnoknak a vár azonnali átadása hagyatott meg. A várőrség, 
a lakosság, a menekültek nagy száma fenyegetve és vészt hirdetve 
csődült össze Blagoevich lakása előtt, s midőn a hadkövetet egy 
honvédtiszt kíséretében bekötött szemmel onnan kilépni látták, még 
inkább növekedett elkeseredettségük s a sokaság körül vette Wagner 
századost és tettlegességtől sem irtózott volna.

A legnagyobb veszély pillanatában oda érkeztem én is kocsin 
és felismerve a helyzet komolyságát, minden áron közelébe jutni 
igyekeztem, miben több főtiszt segítségemre sietett, hogy az élet
veszélyben forgott Wagnert kocsimra segítsék. Ez szerencsésen meg
történvén, vágtatva vittem ki őt a belgrádi várkapun a császári elő
őrségig, a hol őt sértetlenül át is adtam. Miként doboghatott Wagner 
szíve vértje alatt a dühöngő sokasággal szemben. Később még talál
koztam vele, a midőn is meleg kézszorítás mellett oda nyilatkozott, 
hogy ama válságos pillanatban gróf Lamberg sorsát látta maga előtt.

így cselekedtek a magyarok az állítólag törvénytelen forradalmi 
időszakban, így az úgynevezett rebellisek és rendforgatók, ők, kik 
a népjog szentségét nem engedék megsérteni oly időben sem, mely
ben a népszenvedély legerősebben tombolt. Jogosan visszafizethettük 
volna a kölcsönt gróf Batthyány Lajos és Ivánka Imréért, kik ez 
időben már fogva voltak, nevezetesen ez utóbbi, ki mint magyar 
hadkövet Windischgrátz herceghez küldve, minden népjog ellenére 
letartóztatattott és fogságba ejtetett.

Wagner százados szabadságharcunk lezajlása Után fent elmon
dott szolgálatomról hálásan megemlékezvén, ebbeli elismerésének 
köszönő levélbe i adott kifejezést, mondván, hogy «nemcsak tettleges 
bántalmazástól, de a bizonyos haláltól én mentettem meg őt». Wagner 
kivívta magának 1859-ben a Mária-Terézia vitézségi rendjelt, mely
nek következtében bárói rangra emeltetett, utóbb tábornok lett s 
mint ilyen most is tagja a cs. kir. hadseregnek.
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Míg ezek történtek, az alatt az osztrákok percet sem mulasztva, 
erősen és háborítatlanul dolgoztak a hatalmas földsáncok készítésén, 
melyek a várnak Kamenic felőli oldalán mint a gombák úgy nőttek 
egymásután. A rácok pedig Karlóca felől a vár aljában fekvő majo
rokhoz lopódzván, szokásuk szerint raboltak, gyújtogattak és gyil
koltak. A római sáncokban lévő ellenség is reánk ütött minduntalan; 
nem egyszer küzdöttünk velük az Újvidék előtt elterülő síkon és 
mindannyiszor véres fejjel vertük vissza őket.

Az 1849-ik év ápril hava a jelentékenyebb időszakok egyike 
Péter várad esemény dús krónikájában. A reactio és ellenséges agitatio 
percig sem szünetelt; hasonló fokban növekedett a mi éberségünk 
is, és az újabb s újabb ármány csak fokozta kitartásunkat s a hon 
iránti lelkes ragaszkodásunkat.

Az újvidéki görög nemegyesült főtemplomból többször hallat
szott szokatlan és gyanús harangozás, mi nálunk feltűnést keltett. 
Utána kutatván, bebizonyult, hogy ez a rácok részéről jeladás a 
Kamenicon táborzó osztrák se'regnek, közös támadásra, ha t. i. a 
római sáncok- vagy Karlócáról terveztetik ellenünk támadás. — 
A gör. n. e. papságot magam elé idéztetém és a további harango
zást betiltám, nagy kérelmükre annyit engedvén nekik, hogy meg
szabott időben harangoztathatnak ugyan, ha ezt esetről-esetre előle- 
gesen be fogják jelenteni, mit meg is ígértek. Adott Ígéretüknek 
eleget is tettek egy ideig, de csak nemsokára újból megkondultak 
az áruló harangok, mit folyton éber honvédeim meghallván, a tem
plomba rohantak és Zagoricza nevű szerbet két társával ezen test
gyakorlati sportban meglepve, őket nyomban elfogták és bekísérték. 
Perczel Miklós, mint akkori ideiglenes várparancsnok katonai bíróság 
elé állíttatta a bűnösöket, kik halálra Ítéltetvén, Zagoricza egyik tár
sával (nevére nem emlékszem) az újvidéki nagy téren főbe lövetett, 
társa Simich vagy Szevich nevű újvidéki lakos azonban — tekintve 
ifjúságát és csekélyebb bűnrészességét — a vesztőhelyen kegyel
met nyert.

Zagoricza valamikor titkárja volt az öreg Milos szerb fejede
lemnek, kinek elűzetése után Magyarországba jött és Újvidéken 
telepedett le. Magyar ellenes érzülete és gyűlölete annyira elragadta 
őt, hogy az 1848-iki pünkösd ünnepén Karlócán történt véres ese
ményeknél ténykedve jelen lévén, onnét hazajövet, vérbe áztatott 
ruha darabot hozott magával s ezt nagy büszkén fitogtatva, azzal 
dicsekedett, hogy azt magyar vérbe mártotta, mely szent reliquia a 
nála tartott házkutatás alkalmával meg is találtatott.

Ily küzdelmek közt éltük le keserves napjainkat. A magyar 
kormánytól elzárva, mitsem tudtunk a küleseményekről és seregünk 
épen ez időben Görgey Arthur, Perczel Mór és Bem apó által véghez
vitt hősies előhaladásról.

Állapotunk tűrhetetlenné vá lt; de dacára a szoros bezárolás-
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nak sem lankadt el bátorságunk. Reményünket a távolról hallatszó 
gyakori ágyúzás táplálta, hirdetvén az ellenségtől hozzánk menesztett 
kiáltványok valótlanságát és azt, hogy még áll Magyarország és a 
magyar hadsereg.

E helyzetünkben lépett fel Fackh Oszkár * württembergi huszár 
főhadnagy, fiatal, művelt és erélyes s hős, engedelmet kért Csuha vár- 
parancsnoktól, hogy 12 huszárt maga mellé véve, a magyar sereget 
fölkereshesse, s azt a vár felmentésére siettesse. Csuha tábornok 
készséggel fogadta e nemes ajánlatot, mire Fackh hős csapatja közűi 
12 huszárt választott ki, a leghősebbeket, feleskettette őket saját 
kivont kardjára, hogy készek őt követni mindenhová, hogy nem 
fognak visszariadni semmi veszélytől és minden igyekezetöket arra 
fordítandják, hogy Péterváradnak fölmentő sereget hozhassanak. 
A kis, de elszánt lovas csapat március első napjaiban kiindult tehát, 
kisérve leghőbb szerencse kivánatainktól.

A hátramaradottak sem vesztegeltek. A 2. honvéd zászlóalj 
tisztikara megjelent előttem, előmutatván egy általuk Perezd Mór 
tábornokhoz írt levelet, hogy olvassam el és ha helyben hagynám, 
írjam azt alá én is. E levél hűen előadá a veszélyeket, melyek a várat, 
e drága kincset fenyegetik; előadá a várparancsnokságában és védel
mében tapasztalt mulasztásokat, egyszersmind felhívja a hős tábor
nokot hadműveletének gyorsítására, nehogy a vár és őrsége a hosz- 
szas elhagyatottság folytán ellankadjon, mivel benne számtalan az 
áruló és megbízbatlan tiszt, kik a vár feladására minden kigondol
ható eszközt felhasználnak.

Egyetlen egy százados — Jányi — kivételével aláírtuk a 
levelet, és azt lepecsételve, átadtam egy újvidéki fiatal nemzetőr 
őrmesternek (mesterségére nézve fazekas) azzal a megbízással: vinné 
azt rendeltetése helyére, s ő az útat Perczelhez életveszély közt meg 
is tévé. Később tudtam meg, hogy ez úton már több levelet küldött 
tisztikarom Perczelhez. Ezek után a legjobb reménységben éltünk, 
olykor egy-egy kemény csatát víva a számos ellenséggel extra et 
intra muros.

Küldöncünk azalatt visszaérkezett, Perczel Mór tábornok és 
gróf Batthyány Kázmér teljhatalmú ministernek hozzám intézett 
levelét hozván magával. Erre összehívtam a tisztikart, hogy e levelet 
előtte felolvassam. A levél írói, elismerésüket fejezték ki a 2. hon
véd zászlóaljnak hazafias magaviseletéért, többi közt ezeket mond
ván : «A 2. honvéd zászlóalj lelkes tisztikara feláldozó buzgalmának 
köszönhető leginkább Pétervárad várának sikeres megvédése és 
eddigi fentartása; legyetek türelemmel és kitartók, jövünk, sietünk

* Oszkár fia volt az öreg F ackh  tuszár ezredesnek, ki egyideig a rácok 
ellen hősiesen harcolt. F a c k h  Oszkár később magyar kir. ministeri tanácsossá 
neveztetett ki, s elméjében megzavarodva, korán lett a halál martaléka.
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felmentésiekre, — ne lankadjatok el, és ha a fellegvárból lengeni 
látjátok a nemzeti zászlót, akkor szálljatok le sziklafészketekből ti 
fiatal sasok a közös ellenség megsemmisítésére.»

Villámgyorsasággal terjedt el ennek híre Újvidéken és Péter- 
váradon; a bátorság, lelkesedés és kitartás új tápot nyertek ez 
által és gyökeret vert a kételkedők keblében is.*

Az örömterjesztő levelet átadtam azután Dobos Sándor főhad
nagy segédtisztemnek, ki azt a város- és várban, asztalon, széken- 
hordón állva, nyilvánosan nagy néptömeg előtt, ezer meg ezer eget
hasító Éljen Perczel, Éljen Batthyány ! fölkiáltások közt, felolvasta. 
Szívből sajnálom, hogy e történelmi értékkel bíró levél, annyi kézen 
megfordulva, eltévedt, — meglehet, hogy vagy Dobos Sándor birto
kában van, vagy más valakinél elmaradt, — és így még van remény, 
hogy egykor napfényre kerül.

Március 27-én a távoli láthatáron O-Kér felől nagy porfelleg 
volt látható. A város és várőrség ellenséges támadást várva felriasz- 
tatott és védelemre készült, de harcias sejtelmét csakhamar a leg
nagyobb öröm váltotta fel; mert Fackh főhadnagy jött vitéz huszá
raival, kik közűi egy sem hiányzott s a város előtt í-zétoszolva, 
annak három kapuján vágtatva jöttek Újvidékre, hangosan hirdet
vén: aPerczel jő, jön Batthyány ! Éljenek!» Ennek hallatára határ
talan lön a lelkesedés; nemzeti zászlók tűzettek ki mindenütt, még 
oly házakon is, hol azok az előtt nem voltak láthatók. Újvidék, a 
rácok városa, e pillanat hatása alatt egyszerre magyar várossá lett. 
Mindenki Perczel elé sietett, mintha versenyezni akartak volna abban, 
hogy ki fogja őt, a vár felszabadítóját, a hős tábornokot, a jeles 
hazafit előbb üdvözölni. Bevonulása diadalmenethez hasonlított. Per
czel azonban szem előtt tartva jövetelének fontos célját, minden meg
állapodás nélkül nagy kiséret élén a Duna hídján át Péterváradra, 
s föl ennek várfokára lovagolt, megszemlélni a vár körüli ellenséges 
sáncövet, az ominosus erődítvényeket, melyek építésének meggátlá- 
sára a hivatottak részéről oly csekély erély fejtetett ki. Ezen mulasz
tás miatt Csuha tábornoknak kellett lakolnia, ki a várparancsnok
ságtól eltávolíttatván, utódjául Perczel Miklós alezredes neveztetett 
ki ideiglenes minőségben, én pedig melléje rendeltettem térparancs
nokká.

Csuha erélye az utóbbi időben nagyon csökkent: a minden
napi árulási kísérletek, a nagy felelőség, végre azon körülmény, 
hogy egyetlen fia a császári hadseregben szolgál, kinek jövője fölött 
aggódott, a tetőtől talpig becsületes öreg úr lelkében megteremté a 
határozatlanságot, mi azután mindvégig minden eljárásában kitűnt.

Hollán Ernő Őrnagy és mérnökkari főnök ez alkalommal al

* E levél sok irigyet, sőt ellenséget szerzett a 2-ik honvéd zászlóaljnak, 
még a magasb tiszti körökből is.
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ezredessé lett, a vitéz Fackh főhadnagy századossá, küldöncöm, a 
vakmerő nemzetőr őrmester pedig hadnagygyá neveztetett k i ; a 
2-ik honvédzászlóalj tisztikara nyilvánosan megdicsértetett és többen 
érdemjellel díszíttettek fel.

Windischgrátz herceg «Winterfeldzug»-jában is dicséri a 2-ik 
honvédzászlóaljat, mondván: «Pétervárad várának meghódolása a 
legjobb folyamatban volt, de a 2-ik honvédzászlóalj tisztikarának 
hivatlan beavatkozása hiúsította meg azt».

A nyugtalan természetű Perczel tábornok, hazafias buzgalmától 
ösztönözve, annyi kiállott fáradalom dacára sem pihent meg. Már 
másnap korán reggel kemény támadásra indult Kamenic felé, azon 
szándékkal, hogy némelyik bűnös tétlensége révén felépített osztrák 
sáncokat bevegye. Hollán őrnagy és Hrabovszky estei kapitány vol
tak az expeditió vezérei. Utóbbinak kétségbe vont hazafiságát kelle 
bebizonyítania, minthogy azok egyike volt, ki a császári egyenruhát 
honvéd atillával felcserélni vonakodott és gyanút ébresztett maga 
ellen azért is, mert több nálánál fiatalabb tiszt előléptetésben részesült 
(t. i. a különvált honvéd rangfokozatban) s a fölötti keserűségében 
sokszor botrányos kifakadásokat engedett meg magának. Perczel 
fölismerte a bajt és kinevezte őt az eredménytelen expeditió után 
honvéd őrnagygyá. Este már vörös zsinóros, arany galléros atillában 
díszelgett az új őrnagy és hallottuk nyilatkozatát: «Megfoghatatlan, 
miként lehet magyar ember más, ha csak nem honvéd». Ezen idő
től fogva ernyedetlen hazafi lett és maradt mai napig.

Este nagyszerű fáklyás zenével tisztelegtek Perczel és Batthyány- 
nalc, kik Újvidéken a «Zöld-Koszorú» szállóban laktak. Ez alka
lommal a tábornok az erkélyről a beláthatatlan népsokasághoz lelke
sítő beszédet tartott. A császári egyenruhát viselő katonák (Este és 
Gyulay ezredbeliek) ujjongtak lelkesedésükben; mint vezényszóra 
szaggatták le magukról a császári jelvényeket: csákóikról a rózsák, 
nadrágaikról a feketesárga zsinórok csak úgy röpködtek a levegőben, 
mindenki atilla után kiáltott, hogy honvédnek látszassék. A honvé
dek hőstettei, melyeknek naponta szemtanúi voltak s Perczel lelke
sítő beszéde így győzedelmeskedett a várban lévő volt császári 
katonák fölött, kik egészen beleolvadtak a honvédségbe és így 
ezentúl csak is honvédek voltak Péterváradon.

Az imént elbeszélteket követő napon átment Perczel a várba, 
hová valamennyi katonatisztet rangkülönbség nélkül maga elé ren
delt. E rendelet folytán mindnyájan teljes díszben jelentek meg előtte, 
kivéve Blagoevich altábornagyot, ki Bosichevich alezredes hadparancs
noksági segédje és Zahn altábornagyot, ki fia Zahn huszárkapitány 
és segédtisztje által képviseltették magukat. Perczel tábornok ez 
alkalommal ily értelemben szólott az összegyűlt tisztekhez : «Uraim! 
annak idején felszólíttattak önök gróf Eszterházy Sándor tábornok és 
Nádosy ezredes, később maga Mészáros Lázár hadügyminister által,
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akaróak-e szolgálni a magyar ügynek vagy sem? Kétszer igen- 
lőleg nyilatkoztak, letették az esküt a magyar alkotmányra, hűsé
get és ragaszkodást Ígértek s elfogadták a magyar kincstárból fize
tett illetményeiket. Azonban ezen letett esküt s az adott szót több
szörösen megszegték, többen újra meg újra honárulási bűnbe estek, 
vagy ennek súlyos gyanúját vonták magukra. Erős szándékom: 
minden további fondorkodásnak véget vetni; noha többeket állít
hatnék haditörvényszék elé, mégis elállók megérdemlett büntetésök- 
től — ezúttal utoljára. Felhívom tehát önöket még egyszer s utol- 
j á r á : akarnak-e Magyarország szent ügye mellett, ennek bármily 
ellensége ellen élethalálra harcolni ? Igen, vagy nem ? Nyilatkozza
nak ! A született magyarokhoz nem szólok, mert azok kötelesek a 
hazáért küzdeni. Ott az íróeszköz, a ki velünk egy úton nem akar 
baladni, jóban, roszban, szerencsében, ínségben velünk nem akar 
osztakozni, az írja föl nevét ezen papírra s megengedem, hogy e 
várat és ennek területét sértetlenül elhagyhassa 5 de a ki 24 óra 
lefolyta után még e területen éretnék, azt, isten engem úgy segélyjen ! 
kegyelem nélkül főbe lövetem!»

Mely nemzet jár; volna el ily loyalisan és nagylelkűen a 
rajta és szent ügyén annyiszor elkövetett ocsmány bűnökért és haj
meresztő árulásokért? Minden hadviselő vezér, a civilisált ango
lok, franciák és németek bizonyára nem voltak oly nagylelkűek — 
soha. A fehér lap megtelt csakugyan nevekkel, köztük Blagoevich1 2 3 4 5 
és Zahn2 altábornagy ok, Böller, Appel és Bausznern ezredesek, 
Bosichevich 3 alezredes, Schäffer,4 Zierer, Kocsner, Zahn 3 kapitányok 
s több tözs- és főtiszt, számszerint hatvan.

Bérezel tábornok itt leírt erélyes eljárásának volt köszönhető, 
hogy a vár e veszedelmes elemektől megszabadult és a levegő meg
tisztult ; de ezzel a Hydra feje még nem volt végképen összezúzva.

Mindazáltal volt köztünk több derék magyar érzelmű császári 
katona tiszt, kikhez még a gyanú árnya sem fért; ilyen volt Molli
nary csajkás őrnagy, ki a föllázadt csajkásoktól menekülvén, hozzánk 
csatlakozott és végig nálunk szolgált mint ezredes.

Sajátságos, hogy Mollinary, — gr. Lamberg és gr. Latour meg
gyilkoltatása után, — mikor már Ausztria és Magyarország közt a 
diplomatiai érintkezés megszakadt, jelesül az 1848. évi október 18-án 
kelt királyi leirat következtében emeltetett magyar nemességre. 
Báró Mollinary Antal de Monte Pastello cs. kir. táborszernagy és 
a 38. magyar gyalog sorezred tulajdonosa, ki mint hadfőparancsnok 
nem régen nyugdíjba lépett, fia a fenti honvéd ezredesnek. Vollarich

1 Meghalt vizsgálati fogságban.
2 Rangját és rendjeleit veszté.
3 Magyar kir. honvéd lett.
4 Cs. kir. helytartósági tanácsos lett Budán.
5 Mint cs. kir. rendőrbiztos működött Komáromban.

Hazánk XI. kötet. 20



306 PÉTERV ÁRA D 1849-BEN

honvéd százados, Mollinary ezredes veje, Gyorgyevich az elűzött szent- 
tamási görög n. e. papnak fia, Stratimirovics Mladin a rác fővezér 
unoka testvére stb. köztünk éltek a legjobb harmóniában.

A kiutasítottak átvétele a császári táborban némi nehézségekbe 
ütközött. Kamenicon nem akarták őket tömegesen átvenni, gyanú
perrel éltek, s hadi cselnek tartván e dicstelen expeditiót, azt hitték, 
hogy a sok málhás szekérhintó és nép mögött, vagy a járművek 
gyomrában, mint hajdan a trójai lóban, rejtve közelednek a magyar 
rohamoszlopok. Elég az hozzá, csak kettesével vették őket át, mi 
nagy időt vett igénybe : szívesen áldoztuk, hiszen ez volt az utolső 
alkalmatlanság, mit nekünk okoztak.

Péterváradnak kitisztítása után elfogadta Perezel és Batthyány 
a gyanús német falvak hódolatát és intették őket a magyar ügyhez 
való hűségre és ragaszkodásra. Hódság, igen gazdag helységére,, 
melynek lakosai Sorok főszolgabíró, Perczel Miklós sógora gyászos 
halálában részesek voltak, nagy hadisarcot: 100,000 frt ezüstben és 
100 ágyús lovat — vetettek ki.

Ezek rendezése után hozzá látott Perczel Szt-Tamás és a római 
sáncok bevételéhez, hol az előtt a rósz vezetés és árulás miatt annyi 
veszteséget szenvedtünk. Volt neki ott mit leszámolni! A rácok által 
elkövetett vérfagyasztó kegyetlenségek égbekiáltók voltak. Nero és 
Diocletian nem bírtak oly borzalmas és rettentő kínzásokat kigon
dolni, mint milyeneket azok a szegény fegyvertelen magyarokon, 
nőkön, gyermekeken elkövettek. A vad indiánok, angyalok ez orr, 
fül és fejmetszőkhez képest, kik hátramaradva és dacolva a civili- 
satio haladásával és áldásaival, a népjog kigúnyolására, most is 
szokásban és kegyetlenkedésben őseik méltó utódaiul bizonyultak.

Az 1848. évi julius 16-án a Ferenc-csatorna mellett vívott 
földvári csata után az én századom 25 levágott magyar fejet szedett 
fel a mezőn, melyeket az egyesült szerb-rác had, futásán könnyítendő, 
eldobált; Zentánál. hol egykoron velük egyesülten diadalmas harcot 
vívtunk a török ellen — hyéna módjára rohantak a rácok a védtelen 
magyarokra, lemészárolva a békés polgárokat, csak azért, mert 
magyarok voltak, — ők meg többségben, az erősebbek. — Irtózatos 
orgia volt ez ! Legyilkoltak férfit, nőt, gyermeket válogatás nélkül. 
Sokakat fákhoz kötöttek, alájuk tüzet gyújtván, másokat lábaiknál 
fogva akasztottak fel és mikor már fa nem volt, melyen magyar 
nem lógott volna, arra vetemedtek, hogy a még élőket a templom 
előtti keresztekre akasztották fel. Csapatonkint hajtották össze a 
magyarokat a város utcáiba s úgy lövöldözték le tömegesen; mások
nak meg haüdzsáraikkal fejüket vették és vad dühökben annyira 
elvetemültek, hogy a szent háromság szobrát magyar fejekkel rakták 
tele.* De forduljunk el e bestiális vad szörnyűségektől, miket csak

* A zentai episodot V a rg ya s  András munkájából vettem.



azért említettem fel, hogy a rácok által elkövetett kegyetlenségekről 
legalább halovány rajzot nyújtsak az utókornak. Még csak azt jegy
zem meg, hogy a népes Zenta városáüak alig maradt 400 magyar 
lakosa életben.

Perczel rögtönzött seregével 1849 március 23-án megjelent 
Zenta előtt és azt rohammal bevevén, az ott talált ellenséget kardra 
hányatta.

Perczel további hadműveletei eléggé ismeretesek; a római sán
cok és Szt-Tamás bevétele diadalmas hadjáratának fénypontját képezi, 
rá illik a «veni, vidi, vici». Csak Titel nem volt bevehető. Minderről 
nem szólhatok, mert nem voltam jelen működő hadseregénél; hiva
talos állásomnál fogva Péterváradhoz voltam kötve, azért csak olyan 
dolgokat fogok elbeszélni, melyek hatáskörömben fordultak elő, és 
melyekben magamnak is némi részem volt.

Kiss Pál ezredes, ki majdnem minden jelentősb hadműveletben 
dicső részt vett, váltotta fel ekközben Perczel Miklós alezredest a 
várparancsnokságban. Mielőtt azonban ez utóbbitól elválnék, még 
nehány működése alatt végbement érdekes esetet kell előadnom.

Perczel tábornok Péterváradnak felmentése után Bácskának 
megtisztítása céljából egy időre távozván, a várnak nehéz napjai 
ismét megújultak, melyek mindinkább borúsabbak lettek, helyzetünk 
pedig csüggesztőbbé vált.

A hajóhíd, mely Újvidéket Péterváraddal összeköti, szálka 
volt az osztrákok szemében és hadászati szempontból minden áron 
meg akarták semmisíteni azt, hogy ez által a Dunán inneni sereget 
a túlsótól elválasztván, minket gyöngítsenek. A terv sikert igérőleg 
volt kigondolva.

1849 ápril hó egyik éjjelén erős ágyúzás és puskatüzelés 
riasztott fel bennünket. Ügy tetszett, mintha csata vívatott volna 
közelünkben. Mindenki fegyvert ragadott és sietett a kitűzött gyűl- 
helyre, de ellenség sehol sem volt látható. A lövések a Duna felől 
hangzottak, oda sietett tehát mindenki és nagy meglepetésünkre égő 
hajókat láttunk leúszni a Dunán, miből azonnal felismertük az ellen
ség célját, hidunkat illetőleg. A kamenici császári táborból bocsá
tották le ezeket, melyek eleinte csak itt-ott egy-egy alig kivihető 
lánggal égtek, de közeledve mind inkább fellángoltak ; röppentyűket, 
gránátok és bombákat és kisebb-nagyobb ágyú és puskagolyókat 
szórván az öblös hajók gyomrából. Perczel Miklós még várparancs
nok és Hollán alezredes mindjárt az első lövésekre ott termettek a 
helyszínén, a hajóhadnak nehány hajóját kikötették és e nyíláson, 
legnagyobb örömünk és gyönyörködésünkre, a gyújtóhajókat, szám
szerűit 14 drb egyiket a másik után durrogás és robbanások között 
minden baj nélkül átusztatták le a Dunán. A hídszélén álló Perczel 
lábán kapott jelentéktelen sebet, nagyobb baj nem ért minkt-t. 
A hajók némelyike csak akkor kezdett működni, mikor a hidat már el
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hagyta, mert a kiszámítás nem volt eléggé szabatos s így nagyszerű 
tűzijátékban gyönyörködhettünk, melynek előállítása az ellenfélnek 
sok ezerébe került, míg mi azt mulatva ingyen nézhettük. A Duna- 
part hosszán felhalmozott széna- és szalma-készletünkben sem 
szenvedtünk kárt.

Nehány nappal később ismétlődött e látványosság, hasonló 
eredménynyel.

A gyóhajokon oly szerkezet volt alkalmazva, hogy ha az a 
hídgerendába ütközik, nyomban felrobban és a hidat szétrombolja.

Már is megbarátkoztunk e tűzijátékkal, sőt honvédeink, kivált 
a 2. zászlóaljbeliek, kik a tüzérszolgálatot is teljesítették, semmibe 
sem vették azt. E honvédek egyike a Kamenic felé kiszögellő vár
bástyán szolgálatban állott egy 24 fontos öreg várágyú mellett, s a 
mint a Dunán leúszó s közelgő világosságot észrevette, elszántan 
reá célzott. Az első lövés hibázott, de újra megtöltvén ágyúját, bele 
lőtt a kettős gyúhajó -közepébe, minek következtében az abban 
összehalmozott í'obbanó eszközök irtóztató durranással robbantak 
szét egyszerre, a hajó pedig elsülyedt. Mint rémülhetett meti a derék 
jász fiú e lövés által előidézett hatástól? Azt hihette, hogy a vár 
reá szakad, oly szertelen volt a csattanás. Nem hiába tanulták e 
derék fiúk a tüzérszolgálatot; ügyességüknek más alkalommal is 
hasonló fényes jelét adták.

Hasonló ügyességet mint e tüzérek, tanúsítottak rögtönzött 
hidászaink is, — egytől egyig ügyes, haszonvehető legények, kizáró
lag helybeli és közelvidéki molnárok, hajósok és halászok. Elszánt 
kis csapat volt ez, mely minden alkalommal kitüntette magát vitéz
sége és halálmegvetése által. Egyszer a Kamenicon álló ellenség 
— ez még a gyúhajók lebocsátása előtt történt — ladikon óriási 
bombát eresztett le a Dunán oly szerkezettel, hogy ha az arra alkal
mazott percussiós készülék hidunk gerendájába ütközik, fölrobbanjon 
és a hidat szétrombolja. Hidászaink, kik felváltva éjjel-nappal őriz
ték a Dunát, megpillantván a ladikot, roszat sejtve, felfogták és 
partra hozták a veszedelmes járművet, nem is gyanítván, hogy, ha vala
melyikük véletlenül a gyilkos szerkezet gyújtóját érinti, mind vala
mennyien halálfiai lettek volna.

Ez időben Kamenic tulajdonosa a dúsgazdag Marczibányi Livius 
volt, kinek itt valóban nagyúri ízléssel berendezett fényes kastélya 
és nagyszerű kamélia meleg háza volt. A kaméliák épen ez időben 
nyíltak leggazdagabban. Feltűnt nekünk a kaméliák sokasága a 
péterváradi házak ablakaiban. Már roszat sejtettünk, tudván, hogy 
Kamenicon díszlenek e szép virágok, azt pedig az osztrákok tartják 
megszállva \ szépeink pedig csak nem állanak az ellenséggel bűnös 
hazaárulói összeköttetésben, ezt legalább nem éreztették velünk : 
majd megvigyázzuk. Végre rájöttünk a csíny nyitjára. Honvédeink 
hírt vettek a kamélia flóráról és nem állhatván ellene a csábnak,
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átlopództak a sáncokon, a mi s az ellenség előőrsei közt át Kamenicra 
rándultak és dúsan nyiló kaméliákat hoztak magukkal. Mily vak
merőség, egy virágért kockáztatni az életet! De mit nem tettek 
volna e pajkosok, csakhogy tisztjeiknek vagy kaméliás hölgyeik
nek kedvezhessenek.

A túlsó táborban különösen Mamula ezredes igen rósz néven 
vette horvédeink ezen fegyelmetlenségét és — neveletlenségét, még 
jegyzékváltás is történt e miatt a két ellenfél köz t; de mi szépen 
letromfoltuk őket, mondván, vigyázzanak jobban a kaméliákra és — 
őreikre.

Perczel Miklós több rendbeli támadást intézett majd az osztrá
kok, majd a rácok ellen, kik szüntelenül nyugtalaníták a várőrséget. 
Május 25 én hajnali 2 órakor Mamula Kamenic felől három had
oszlopban közeledett a várhoz, meglepte előőrseinket, s üldözvén őket 
a majorokig, míg a vár ágyúi meg nem állították, a várőrség pedig 
nemcsak visszanyomta őt, hanem az előőrsünktől elfoglalt ágyúkat 
is visszafoglalta tőle. E meglepetést Molnár János Gyulay zászlóalj- 
beli főhadnagy gondatlansága okozta, ki állomásán elaludván, s ha 
a parancsnok alszik, alszik akkor rendesen a legénység is, a/ ellen
ség által meglepetett. Molnár jó hegedűs, de igen gyáva és tudatlan 
tiszt volt; enyhe büntetésül rangjától megfosztatván a várból ki
űzetett. Bizonyos feltaláló tehetséget nem lehet tőle megtagadni: 
egyenesen Debrecenbe ment, hazudván, hogy hivatalos járatában az 
ellenség elállta útját s a várba nem juthatott többé, tehát a kor
mány rendelkezzék vele. Épen új zászlóaljakat szerveztek, tisztségre 
alkalmas egyénekre nagy szükség volt, s így kapóra jött, kinevez
ték — századossá. Ily balfogás többször is előfordult.

Kiss Pál ezredes, az új várparancsnok, látva a bekövetkezendő 
események komolyságát, a várat tiszteletet parancsoló védelmi álla
potba helyezte, miben különösen Strakoniczh' tüzérőrnagy szak
ismerete és buzgalma segítette. A vár sáncain aránylag kevés ágyú 
lévén, Strahoniczki szakadatlanul dolgozott és dolgoztatott az ágyúk 
felszerelésén, mondván: addig meg nem áll, míg 200 jól felszerelt 
ágyú az ellenséggel nem kacérhodhatik, csak elég legyen a hozzá 
való lőszer. Nem bírtunk eleget gyártani, minden sereg érezte ennek 
hiányát, főképén Komáromban 1849 ápril—julius hónapokban. Brm 
tábornok még Erdélyből is küldött egy tüzérőrnagyot Péterváradra 
oly felhívással, hogy küldjünk neki munitiót, melynek mi sem vol
tunk bővében.

A várparancsnok szemlét kívánt tartani a várőrség fölött, mire 
legalkalmasabbnak mutatkozott egy tábori mise megtartása a vár 
aljában.

Nem említem a görög n. e. papságot, melynek ellenséges érzü
lete általában ismerve volt. de nem palástolhatom el egyszersmind 
azt, hogy a kath. papság közt is volt eset elég, melyből ennek ellen
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szenvére nézve következtetést lehete vonni. Igazságtalan volnék, ha 
egyes esetek után ítélve, állításomat általánosítani, és ezen tisztes 
osztálynak érzülettisztaságát kétségbe vonni akarnám. Távol legyen 
ez tőlem Volt a harcoló honvédek közt pap elég, ki élő bizonyságát 
adta önzetlen hazafiságának és áldozatkészségének. A 2. honvéd 
zászlóaljban szolgált legalább 10 fölszentelt pap: Piukovics, Bereczk 
és a többi. De hogy előbbi állításom nem minden alap nélküli, erre 
nézve a többi közt egy példát idézek, mely épen kezem ügyébe 
esik, és ezt nyomban egy más szép példával jóvá teszem.

A tábori mise napján a várbeli sereg kellő díszben (volt bizony 
szűrös és gatyás is) fel volt állítva, a várparancsnok már is meg 
jelent a kápolnasátor előtt, csak a főszemély, a tábori pap hiány
zott. Fölkeresésére egy honvéd tiszt küldetett a várba, ki lakásán 
és a templomban kereste a jámbort, de sem őt, sem más papot nem 
tudott találni, bizonyos, hogy feketesárgaságban szenvedtek. A tábori 
mise megtartása már kétségessé vált. A legnagyobb zűrzavarban 
előállott Kovács József, a torontáli mozgó nemzetőrök fiatal őrnagya 
(egykori iskolatársam Pécsett) s e szavakkal fordult a várparancs
nokhoz : «Ha egyéb baj nincsen, a misét én is elvégzem, plébános 
vagyok». Ajánlata örömmel fogadtatott és a derék pap kardját le
csatolva, kék atillája fölé ölté a misemondó ruhát és sarkantyúd 
sizmában mon dotta el a szent misét, rövid de velős és lelkesítő 
beszédet tartván a harcias, de ájtatos hallgatóság előtt. Ezt bevégez
vén, a papi ruhát letette, ismét lóra ült és kivont karddal zászlóalja 
élére állván ezt katonai rendben a várparancsnok elé léptettette. 
Egetrázó Eljeneket aratott e derék őrnagy pap, ki máskülönben is 
jeles tulajdonságai és jó magatartásának elismeréséül honvéd őr- 
nagygyá neveztetett ki.

A torontáli mozgó nemzetőrség keletkezésének szomorú eredete 
van. Az ellenséges indulaté rácok kiűzték a szegény magyarokat 
apáiktól öröklött lakaikból, kiűzték azok sarjait, kik őket egykor 
oly vendégszeretőleg fogadták keblükre. A szegények — kisebbség
ben lévén — engedtek az erőszakoskodásnak, aggjaikkal, nejeikkel, 
gyermekeikkel s csekély ingóságaik maradványaival vérző szívvel 
hagyták oda mint földönfutók szülőhelyüket. A már említett nemes
keblű és hazafias Kovács József plebáno-i állott a száműzöttek élére, 
hogy egy második Mózeskint, nem ugyan az ígéret földjére, hanem 
a harcdúlt és vérrel áztatott bizonytalan távolba vezesse őket. Hosz- 
szas és kalandos barangolás után Pétervárad alá jutottak, hol sorsuk 
szintén nem volt irigylendőnek mondható, a mennyiben helyszűke 
miatt a szabad ég alatt lettek elszállásolva és folytonos tábori szol
gálattal — szemben és oldalban az ellenségtől fenyegetve — terhelve' 
Mind a mel ett tűrhetően érezte magát közöttünk e lelkes vándorsereg, 
kik testvérileg osztottuk meg velük az utolsó falatot. Már az a tudat 
hogy magyai’ok, honfiak közt lehetnek, enyhített elhagyatottságukon
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E mozgó nemzetőrök törhetlen hazafiságának és buzgó ébersé
gének volt köszönhető, hogy Péter várad hajmeresztő katas trophának 
nem esett martalékul.

Feljegyzésre méltónak tartom ez eseményt, minthogy ezt tud
tommal még nem ismeretes.

Birtokában vagyok egy eredeti okmánynak, kiállítva magától 
az ellenünk tervezett merénylet vakmerő szerzőjétől, gróf Pimodan 
Györgytől, a mely az ebbeli eseményt bővebben tárgyalja; az «Erin
nerungen aus den italienischen und ungarischen Feldzügen im Jahre 
1848—49» című munkájában meg részletesen elbeszéli azt.

Történt ugyanis, hogy gróf Pimodan György cs. kir. kapitány 
és JeUachich bán táborkarának tagja 1849 ápril 24-én a palánkai 
német ajkú honfiak által fogságba ej tetett és Péterváradra szállítta
tott. Pimodan ősnemes francia családból származott; nagyatyja, 
kisérve a száműzött Bourbonokat, Stájerországban telepedett le. 
Valamint nagyapja és édes atyja, úgy ez iijú Pimodan is a Bourbon 
követők módjára mindig kész \olt, a bárhol ébredező szabadság el
nyomatására fegyvert fogni, a rabláncokat lerázni igyekvő nemze
teket csak «canaille» néven illettén. Ily eszméktől áthatva, szívből 
gyűlölte a magyarokat is. A császári hadseregbe lépvén, idegenek 
módjára gyors előléptetést nyert; már 1848-ban mint fiatal kapitány 
szolgált Radetzky táborkarában Olaszországban, hol eszélyessége és 
bátorsága folytán a Lipót-rend kis keresztjével lön kitüntetve.

Cselszövő, boszúálló. rendkívül hiú és szerfölött nagyravágyó 
volt, mit maga is beismert; fenidézett munkájában és minden alkalom
mal beszédközben is kijelenté ugyanis, hogy addig nem nyugszik, 
míg a Mária-Terézia vitézségi rendjelet magának meg nem szerzi. 
A császári hadseregben csakhamar vértes ezredessé lett, s innen 
önként távozván, pápai szolgálatba lépett és mint Lamoriciüre franci*? 
marchal táborkari főnöke s egyszersmind tábornok Castelfidardonál 
esett el. IX. Pius pápa saját költségén ugyanott díszes emlékszobrot 
e i.ehetett neki.

Pimodan általunk hadi fogságba ejtetvén, Péterváradra hoza
tott, hol Perczel Miklós akkori várparancsnok illően elhelyezte őt, 
engedelmet adván neki, hogy Kuzmanek nevű főporkoláb felügyelete 
alatt naponta a vár udvarában egy órám sétálhasson.

Fogságának mintegy tizedik, napján módját ejté Pimodan egy 
ifjú megnyerésére arra, hogy Mamula császári ezredes és zárlat
parancsnokhoz jelentést vigyen Kamenicra, melyben a várőrségnek 
meglepetését illetőleg minden körülmény és eshetőség részletesen le 
volt írva. A torontáli mozgó nemzetőrök rendkívüli ébersége gya
núba s üldözőbe vette a szökni igyekvő és zavarba jött ifjú t; el
fogták tehát és megkötözötten gyékénnel letakart kocsin hozták a 
várba.

Kiss Pál ezredes, új várparancsnok, ezalatt megérkezvén, fel
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háborodva ezen újabb árulás miatt, maga elé hívatott s meghagyta 
nekem, hogy az összeesküdteket minden feltűnés kikerülésével külön- 
külön biztonság alá vegyem, Pimodan szobájába is őrt állítsak és 
tőle minden értékes tárgyat elszedjek. Átvettem tőle 600 frt pp. 
osztrák bankjegyekben, arany órát lánccal, gyűrűket, s több effélét, 
melyeket a várparancsnoknak átszolgáltattam, igen becses kardja, 
melylyel — mint mondá — a Lipótrendet vívta ki magának, 
nálam maradt. Pimodan kiszabadulásakor ez értékeket az utolsó 
darabig visszakapta, miről sajátkezű átvételi iratát még most is 
bírom. Ilyen a magyar; bárki más hadi zsákmánynak tekintette 
volna e tárgyakat.

A várparancsnok rögtön hadi törvényszéket hívott össze. Pimo
dan beismerte tettét, magáénak vallotta a felfogott levelet és általá
ban férfiasán viselte magát. A bűnrészesek u. m. Kuzmanek főpor
koláb, Braunstein és Kraue sánckáplárok, a katonai kútmester és 
az elfogott ifjú, névszerint Gerbe rich mindent bevallottak, minek 
folytán a hadi törvényszék egyhangúlag golyó általi halálra ítélte 
őket, mely ítélet — Pimodanon kívül — valamennyin végre is haj
tatott ; csak Kraue menekült meg a büntetés alól, ki időközben 
természetes halállal múlt ki. Ez összeesküvésben részes volt még a 
hídbérlő Bobich nevű újvidéki gazdag polgár, ki egész vagyonát a 
terv sikeresítésére felajánlotta, de ki a merénylet felfedezésének 
hírére annyira megrémült, hogy ijedségi őrjöngésbe esett, melynek 
következtében meg is halt.

Pimodan szerfölötti nagyravágyásának áldozta föl az illetőket, 
kiket saját célja elérhetése tekintetéből eszköznek használt, semmibe 
sem véve azok esküjét, kötelességét, életét, sem családjaik jövő 
sorsát; az ő félrevezetése és csábítása nélkül hűek maradtak volna 
a magyar ügyhez, melyre felesküdtek; ő áldozta fel őket, halálukat 
ő okozta. A hadi törvényszék a császári katonai törvénycikkelyek 
és büntető törvénykönyv útmutatása szerint Ítélt minden előforduló 
esetben, mivel azon időben más törvénykönyv nem állott rendel
kezésünkre.

A Pimodanra szóló halálos ítélet felfüggesztését leginkább 
befolyásolták Hollón alezredes és jó magam úgy érvelvén, hogy 
Pimodan hadifogoly, helyzetében minden magyar tisztnek kötelessége 
szerint hasonlóan kellene cselekednie, hogy ha Pimodant engedjük 
kivégeztetni, kivégez az osztrák helyette, fogságában lévő egypár 
magyar tisztet stb. Kiss Pál nehezen engedett, végre abban állapod
tunk meg, hogy küldje az ítéletet enyhítés vagy változtatás végett 
Debrecenbe s ez megtörténvén, Pimodan életben maradt, mindazon
által fogságban tartatott és csak augusztus 23-án a világosi fegyver- 
letétel után nyerte vissza szabadságát. Pimodan jellemzésére még 
egy pár momentumot hozok föl. Cholerába esett; a kórjelek után 
ítélve, azt hitte, hogy méreg által akarunk tőle megszabadulni. Mily
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aljas feltevés ez a magyarok becsületéről, kiknek szótárában a mér
gezési bűn ismeretlen, de föl sem vettük az ilyen alávaló gyanúsí
tást oly elfogult egyéntől, kinek saját szava szerint: «Szíve örömtől 
repesett, ha fogháza ablakából látta, miként hozzák a csatatérről a 
sebesült vagy elesett magyar katonákat a várba, sajnálkozván, hogy 
e gyűlölt fajzat kiirtásában maga nem vehet tevőleges részt».

Az imént közlőit összeesküvés részleteinek elbeszélését magára 
Pimodanra bízom, ki idézett munkájában ekképen adja elő a tör
ténetet :

«Kuzmanek nevű főporkolábnak, meghagytam, hogy a 300 
főnyi, súlyos bűntettek elkövetése miatt 15—20 évi sáncmunkára 
ítélt rác és román fegyenceket a tervezett meglepetés pillanatában 
bocsássa szabadon, és oszsza őket 80—80 főnyi csapatokra, melynek 
elseje saját vezetésem alatt a belgrádi kaput elfoglalja, és az ott 
tanyázó magyar őrséget lefegyverezve, ártalmatlanná teendi. Kuzma
nek további feladata volt, a másik csapattal a főtéren felállított s 
mindig töltött három riadó ágyút elfoglalni, hogy azokat szükség 
esetén a magyarok ellen lehessen fordítani Braunstein és Kraue a
3. és 4. csapattal, belopódzva a laktanyába, az ott lévő fegyverek 
és töltények elfoglalásával oly utasítással bízattak meg, hogy a netalán 
ellenszegülőket öljék meg. Ugyanezen időben Mamula ezredes jel
adás által értesítendő leszen, hogy lovasságával sebtiben és az « zt 
nyomban követő gyalogságával segítségünkre siessen a belgrádi kapu 
felé, melyet erőnk túlbecsülése nélkül fél óráig könnyen megvédhetni 
reméltem, mi alatt az egész osztrák sereg előnyomulhat és a várat 
ezen előidézett zavarban elfoglalhatja.

«A felszabadítandó fegyencekre annál bizonyosabban számíthat
tam, minthogy ellenségei voltak amúgy is a magyaroknak, ha másért 
nem, már csak azért, mert a magyar nemzetiségű fegyencek amnes- 
táltattak, ők meg nem, — és számíthattam reájuk azért is, hogy 
siker esetében ők is kegyelmet fognak nyerni, legroszabb esetben 
pedig felváltják a hosszú súlyos börtönt a becsületes halállal, fegy
verrel a kezükben.

«Az ifjú Gerberich volt közöttük az egyetlen, ki valamely üi’ügy 
alatt képes volt a magyar előőrsön Mamuddhoz keresztül jutni és őt 
tervünkről részletesen értesíteni s ő — noha életét nagy veszély 
fenyegeté, — kész volt azt kockára tenni.

«Hasonló körülmények közt volt Kuzmanek, Braunstein és Kraue. 
Hogy ezen emberek bátorsága és elszántságáról meggyőződjem, még 
elég jókor figyelmeztettem őket, hogy családapák, s azon esetben, 
ha a vállalat fölfedeztetnék, biztos halálra, ha sikerül, legfölebb a 
vitézségi érdemjelre, esetleg hadnagyi rangra számíthatnak; míg én, 
a nőtelen, életemet könnyen kockáztathatom, s célt érve, a Mária- 
Terézia érdemkeresztet, — az osztrák tiszt legnaggobb kitüntetését — 
várhatom. Nekünk mindegy, — felelék ők, — a császárnak akarunk
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szolgálni és meg is halai érte, ha kell; árváinkról fog ő majd gon
doskodni.»

A mondottakból kitűnik, hogy Péterváradot és őrségét nagy 
veszély fenyegette, s hogy 1849 május 22-ike —■épen Budavár be
vétele utáni napon, midőn Budapesten minden szív örömtől repesett 
— • ránk nézve második Bertalan-éjjé válhatott volna, ha a gondviselés 
és — a torontáli mozgó nemzetőrség nem őrködött volna fölöttünk.

Említett munkájának más helyén így ír Pimodan: «Május 31-én 
közölte velem az új porkoláb, hogy Kiss Pál ezredes az ellenem 
ho/ott haditörvényszéki halálitéletet megerősítés vagy enyhítés végett 
Debrecenbe küldte; talán azért, mert értesülvén a horvát bán köze - 
ledtéről, a halálos ítélet végrehajtását nem akarta magára vállalni, 
vagy hogy Bozó őrnagy, kinek keblében, dacára annak, hogy mint 
volt cs. tiszt a lázadókhoz elpártolt, még nem aludt ki végképen a 
becsületérzés (köszönöm a bókot. Az író.), részvétre bírta, s azon 
reményben, hogy sorsomnak jobb fordulatot szerezhet, e kedvezményt 
eszközölte ki».

Sajátságos; miként táplálhat egy franciának született főúr ily 
aljas nézeteket? — 0  azonban megrögzött bourbonista létére, poli
tikai ellenesek és becsületes emberek közt nem bírt magának tiszta 
fogalmat alkotni. Nagy képzelő tehetségéről és a nálánál máskép 
gondolkozók iránti igazságtalanságáról munkájának sok helye tanus- 
ko lik, valamint azon rögeszméjéről is, «mintha a magyarok alatto
mos módon akartak volna tőle megszabadulni» ; —- vagy hogy a 
várbóli kiszabadulása alkalmával csak azért nem akart Görgey 
tábornokhoz tájékozás végett menesztett honvédtiszt-küldötteinkhez 
csatlakozni, «mert attól tartott, hogy ezek — vereségük fölötti el
keseredésükben — valami úton-módon rajta boszulandják meg 
magukat».

Feljogosította-e a magyarok közt tapasztalt nagylelkű és kímé
letes bánásmód, melynek életét is köszönheté, ilyen hálátlan és ocs- 
mány feltevésekre ?

Grácban élt édes anyja nemesebb érzületet tanúsított, midőn 
lekötelező levelével felkeresett, melyben egyetlen fia megmentéséért 
nekem köszönetét mondott.

Szegény Kuzmaneket sajnáltam legjobban; ő hajdanában igen 
délceg gránátos lehetett, egy ölnél magasabb, mintegy 60 éves szép 
öreg volt. Midőn este felé börtönbe záratott, akkor, elfogatásának 
okát sejtvén, értem küldött, kéretve, hogy siessek hozzá, mert fontos 
közlendője van. A mint börtönébe léptem, térdre borait előttem a 
szegény öreg és könyhullatva kiáltott: «Csak hamar, siessen, őrnagy 
úr az intézkedések megtételével, mert különben veszve van a vár 
és maguk is, — az idő rövid!» — és töredelmesen födözte fel előt
tem a tervezett merényletet, melynek a következő éjjel kellett volna 
végbe mennie. Megkegyelmezését nem lehetett kieszközölni.
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Fiai mint cs. kir. törzstisztek szolgáltak a császári hadsereg
ben, egyik unokája jelenleg is hadiskolavégzett tiszt.

1849-ben Pétervárad eleste után fölvétettek a kivégzettek hul
lái és katonai nagy pompával tétettek örök nyugalomra.

Péterváradról már keveset mondhatok. A vár napjai megvoltak 
számlálva. Pimodan még ezekec jegyezte föl: «1849 junius 11-én 
megérkezett Jellachich a vár alatt s az Újvidék felőli hídfősáncot 
vette ostrom alá; a magyarok azonban ez ostromot sikeresen vissza
verték, minthogy födve voltak a majdnem bevehetetlen vársáncok 
mögött, honnan 120 nehéz ágyúból irtózatosan tüzeltek a bán sere
gére, ki Újvidék elhagyására kényteleníttetett s a város kőhalommá 
lövetett.» }

Pimodan ezen nem egészen hű rajza ellenében, ekképen nyilat
koznak hitelt érdemlő történetírók :

«Jellachich minden józan számítás nélkül, az őt jellemző ábrán
dos szeszélytől vezetve, tette a támadást és kényszeríté a várat 
arra, hogy egy népes és vagyonos vái’ost, melynek nagyobb része 
magyarellenes érzelmű volt, s melynek jóléte később az osztrák 
sereg élelmezhetése szempontjából is, igen kívánatos vala, halomra 
lövessen». Az újvidéki szerbek méltán elmondhatták: Isten ment
sen ilyen jó barátoktól!

Mellékesen megjegyzem, hogy a milyen rósz számító, ép oly 
rósz hadvezér is volt Jellachich, mit akárhányszor (az 1849-iki tavaszi 
hadjáratban is) még ezredes korában is volt alkalom tapasztalni. 
A 40-es években önhatalmúlag betörvén Boszniába portyázni, csúfosan 
visszaveretett és csak isten mentette meg a cassirozástól.

A buta rombolási ösztön különben is jellemezte az ellenséges 
vezéreket.

Pétervárad utolsó napjai már nem értek ott; Budavár bevétele 
után ugyanis Komáromba kerültem s ott maradtam Klapka tábornok 
parancsnoksága alatt a vár átadásáig mint alezredes.

Bozó Manó.

BEÖTHY ÖDÖN MINT KÉPVISELŐ.
Beöthy Ödönnek a rendi országgyűléseken kifejtett hazafias 

működését csak hézagosán ismerjük. Akkor még, legalább műkö
dése elején, nemcsak gyorsiroda nem volt, de nem volt nyilvános
ság sem. Az akkori kormányok mindent elkövettek, hogy a publi
citás gyökeret ne verjen a magyar rendi országgyűlés termeiben. 
Egyes, reánk maradt jegyzetekből mégis eléggé tájékoztató képet 
alkothatunk arról, hogy miként küzdött a bihari ünnepelt szónok a 
pozsonyi országgyűléseken.
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Arról azonban a semminél alig tudtunk eddig valamivel többet, 
hogy mit tett ő mint képviselő az 1848—49-iki nemzetgyűlés 
szegedi napjaiban. Sőt azt is, hogy ő népképviselőül választatta 
meg magát a Szivák Miklós lemondása folytán üresedésbe jött 
b.-újfalui választó kerületben, csak az egykorúak egymással, össz
hangzó, tehát hitelesség szempontjából minden kétségen felül álló 
elbeszélése után ismerjük. Innen tudjuk azt is, hogy Beöthy Ödön 
Kossuthhoz intézett levélben a függetlenségi nyilatkozat miatt 
mondott le úgy a főispánságról, mint a konstantinápolyi követségről, 
és hogy, bár a függetlenségi nyilatkozat elleni minden lépés, annyi
val inkább az annak megdöntésére irányult cselekmény a függet
lenségi nyilatkozat végső passusa által honárulási bűnnek és így 
vésztörvényszék alá eső tettnek nyilváníttatott, melynek egyedüli 
büntetése a halál; de Beöthy Ödön, mint az erős meggyőződés embere, 
nem rettent vissza attól, hogy föltámadjon a függetlenségi nyilatko
zat ellen, melyet hazájára nézve vészesnek tartott. «Eleresztettétek 
a kutyát a láncról», — így jellemezte a függetlenségi nyilatkozat által 
tett lépést. S innen tudjuk meg, hogy Beöthy Ödön azon határozott 
célból választatta meg magát a b.-újfalui kerületben képviselőnek az 
első nemzetgyűlésre, hogy Nyáryval, kivel ez iránt érintkezésbe 
is lépett, a függetlenségi nyilatkozat visszavonására parlamentális 
pártot alkosson, és hogy ezt azonban nem kísérelhette meg, mert 
mire ő meg lett választva, a nemzetgyűlés már el volt napolva 
julius 2-ára, s midőn julius 2-án, csak azért, hogy újra elnapolja 
magát és fusson ismét a kormánynyal, egybegyűlt — már akkor nya
kunkon volt a muszka interventio, a miből Beöthy okszerűen le
vonta, hogy mostan már nem használhat a hazának semmit a célba 
vett lépés, s akadhat oly flamingo (így nevezte a nemzetgyűlésen a 
Madarász László pártját képezett vereseket), ki ezen indítványt a 
saját megmentése céljából tettnek kereszteli el.

Azonban még arról sincs semmiféle írott emlék, hogy mikor 
volt és kinek az elnöklete alatt a b.-újfalui kerületben ezen második 
választás, s csak a «Közlöny»-nek 163-ik számában a jul 28-ról 
közlőit országgyűlési tudósításából tudjuk, hogy Beöthy Ödönt az 
igazoló bizottmány julius 13-án tartott üléséből a berettyó-újfalui 
kerület újra megválasztott képviselőjeként igazolta.

Csengery is csak annyit említ a Beöthy Ödön népképviselő
ségére vonatkozólag, hogy ő a Pestre visszaköltözött országgyűlésen 
és azután Szegeden már mint országos képviselő volt jelen, és hogy 
elégületlen lévén a kormányzó politikájával, ellenzéki szellemben 
szólala fel néhányszor a tanácskozásokban.*

Most tudunk meg erre nézve egynéhány érdekes vonást 
Hunfalvy Pál napló jegyzeteiből.

* Csengery : Tanulmányok. II. k. 42. 1.
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Hunfalvy Pál ugyanis a «Budapesti Szemle» közelebbi füzetei
ben idősb Görgey Istvánnak «1848 és 1849-ből» című nagybecsű, 
3 kötetes munkáját ismerteti.

Az ismertetés maga nem sokat ér irodalmi becs tekintetében, 
mert az nem egyéb, mint az epochalis munka nagyon is rövidre 
szorított kivonata. Természetes dolog pedig, hogy minden kivonat 
többé-kevésbbé hiányos.

Hanem az ismertetés közben közli Hunfalvy Pál részben a 
saját naplójegyzeteit is. Ezek kiváló becsű adatokat tartalmaznak. 
Nagy kár, hogy azokat egész terjedelemben nyilvánosságra nem 
hozta Hunfalvy Pál.

Ezen naplójegyzetek becses adatokat szolgáltatnak a Beöthy 
Ödön nemzetgyűlési képviselőségére vonatkozólag. Becseseket annyi
val inkább, mivel azok eddig előttünk teljesen ismeretlenek voltak.

Ezen adatokat, melyeket a «Budapesti Szemle» 1888. évi III. 
kötetének 202—208-ik lapjaiból veszek át, szándékozom itten re- 
producálni.

Hunfalvy ugyan még ekkor is mint Biharvármegye főispánját 
szerepelteti Beöthy Ödönt, minek oka bizonyára abban rejlik, hogy 
ő sem bírt tudomással arról, miszerint Beöthy Ödön már régen le
mondott főispáni állásáról és képviselőül választatta meg magát, és 
hogy azon időben a képviselőháznak s még inkább a felső háznak 
kevésre leolvadt tagjai együtt tanácskoztak.

Hunfalvy sem közöl a Beöthy pesti szerepléséről adatokat. 
Pesten ugyan alig volt együtt a nemzetgyűlés. Julius 1-én a megye
ház termében kétszer is tartott zárt tanácskozna ányt, délelőtt és este, 
s julius 2-án délelőtt nyílt ülést, s mint már feljebb említém, csak 
azért, hogy újra elnapolja magát.

De a Beöthy szegedi szereplésére vonatkozólag annyival inkább 
több adatokat találunk a Hunfalvy Pál naplójában.

Julius 23-án, mint Hunfalvy írja, tanácskozmányt hívott össze 
Beöthy Ödön. Tárgyának az oláhok kibékítését nevezi meg. Az 
oláh fővezér: Janku, úgymond, kész egyezkedni s népével a fegy
vert letétetni, ha bízhatnék abban, hogy az egyezség kikötései meg
tartatnak. De az oláhok nem bíznak a kormányban, mivelhogy a 
Bem által kihirdetett közbocsánatot a honvédelmi bizottmány elnöke 
utóbb megmásította, minek következtében a híres Roth vésztörvény
szék elé állíttatott s agyonlövetett; és mivelhogy a Drágos János 
által megkezdett kiegyenlítés, ki pedig a kormányzónak megbízásá
ból ment volt a havasokba, oly rútul megron.tatott Hatvani által. 
Ezeknél fogva Beöthy szükségesnek találja a kormány felszólítását, 
hogy terjeszsze a ház elé a békepontokat, hogy a ház jóváhagyása 
által azok megmásíthatlanok legyenek.

Ez ellen azonban többféle észrevétel tétetett, de végre is a 
többség (sajnálandó, hogy a jelen voltak neveit nem közli
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Hunfalvy), mellőzhetlenül szükségesnek tartá az oláhok kibékítését, 
és elhatároztatott, hogy másnapra zárt ülés összehívására lesz föl
szólítandó az elnök.

Ez azonban elmaradt és a zárt ülés csak julius 25-én délelőtt 
tartatott meg, melyben Beöthy előadta indítványát. Erre a kormány 
nevében Szemere a háznak értésére adja, hogy a kormány bizonyos 
pontokban megállapodott, melyek értelmében alkudozni lehet a föl
kelt oláhokkal, ezen pontok biztosítják az oláhok részére a köz
bocsánatot, az oláh nyelv használhatását családi, tanodái és községi 
körökben, az orthodox egyháznak részvétét a közös jogokban stb. 
Szacsvay, ki általában szép phrasisokban szólt, nem kívánja a köz- 
bocsánatot a bűntettek elkövetőire is kiterjeszteni. Gozmán helyesen 
ismerteié az oláh ügyet, Hatvanira nézve megjegyezvén, hogy a 
kormány nem tud alkalmas embereket kiválasztani. Szemere Szacs- 
vayt cáfolta meg, és a Hatvani dolgát azzal világosítá fel, hogy a 
kormányzó a ministerium kinevezését megelőzőleg oda utasította 
Hatvanit, hogy önfejébői mit se tegyen, a felsőbb tisztek pedig (kik ?) 
az előnyomulást határozottan eltiltották neki. Közbekiáltások: Miért 
nem büntették meg? — Szemere: A hadi törvényszék előtt áll. — 
Kiáltások: Nem igaz, szabadon járt, most meg a Perczel táborában 
van. — Egy hang : Oda való ! — Szemere aztán megígérvén, hogy 
a Hatvani dolgát el fogja intézni, a zárt tanácskozmány e napra 
befejeztetett.

Másnap, julius 26-án folytattatok az ; a nemzetiségekről Szemere 
által előterjesztett javaslatot kezdték általánosságban tárgyalni. Vitat
kozás közben felmerült ismét a Hatvani dolga és érdekes episódot 
képezett. Az abrudbányai veszedelem Szegeden újra napi kérdéssé 
vált, mert itt már általánosabb volt a bizalmatlanság a kormány 
emberei ellen.

Nyáry ugyanis azt hozta föl, hogy ő utána járt annak : ki 
nevezte ki Hatvanit őrnagygyá ? s utánjárásának eredménye negativ. 
O több ízben ellene nyilatkozott a honvédelmi bizottmányban, meg
kérdezte Kossuthot is : vajon ő nevezte-e ki Hatvanit ? Azt a fele
letet vévé, hogy nem. Hatvaniról tudva volt, hogy váltóhamisítás 
miatt kereset alatt állott és csak kezességre bocsáttatott szabadon. 
A «Közlöny» egyik decemberi számában jelent meg ugyan egy ren
delet, mely szerint azok, kik 200 önkéntest összeszednek, századosi, 
kik 400-at, őrnagyi címmel ruháztatnak fel, de ez a rendelet és a 
szabad csapatok fölállítását a főispáui vagy királyi biztosi beleegye
zéstől tette függővé és azonkívül még bejelentést is követelt a 
honvédelmi bizottmányhoz. Hatvanira vonatkozólag azonban nem 
tudja, ha vajon így történt-e kineveztetése.

Beöthy és Szunyogh Rudolf erre azt jegyezték meg, liogy 
Hatvani őrnagyi minőségben pénzt kezelt és erről a «Közlöny»-ben 
is volt többször említés téve, annál fogva lehetetlen, hogy az akkori
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kormánynak Hatvani működéséről tudomása ne lett volna. Miért is 
Szunyogh kimondá, hogy a honvédelmi bizottmány egyetemlegesen 
felelős Hatvani kineveztetéséért és viselt dolgaiért.

Erre közbeszólások hangzottak föl: Madarász László nevezte 
k i ! Hunfalvy szerint a hír azt is mesélte, hogy Hatvani már Pesten 
nagy demokrát barátja volt Madarásznak és még inkább azzá lett 
Debrecenben. Midőn itt a nagy hazafiak a képviselőház feloszlatását 
pengették, mert nem bír vagy nem akar a nagy föladatnak meg
felelni, Hatvani fölszólítá Madarász Lászlót: hatalmazza föl őt szabad 
csapat alakítására, melylyel Debrecenhez közel maradhasson, hogy 
a midőn keilend, a házat szélylyelkergethesse.

Julius 27-én folytatása volt a zárt tanácskozinánynak.
Ezen ülésben Beöthy Ödön, tehát nem Hunfalvy Pál, mint 

Irányi tévesen emlékszik,* intézett kérdést a kormányhoz a fővezér- 
ségre nézve. Előadá, hogy köztudomás szerint a vezérek és a kor
mány között ellenkezés van és azon óhajának kifejezése mellett, 
hogy mostan már a seregek egy egyén vezérlete alá bízassanak, 
kérdést tett az iránt, hogy ki van-e már a viszály egyenlítve ?

Ezen interpellatio nagy vitát idézett elő, melyet itten mellőzni 
kényszerítünk és melyből csakis annyit említünk föl, hogy Kubinyi 
Ferenc azt mondva, hogy ezzel a közvéleményt és közóhajtást fejezi 
ki, Görgeyt ajánlja a fővezérségre, mely indítvány nagy tetszéssel 
találkozott. Irányi József pedig a szoknyakormány ellen kelt ki, 
a'zal végezvén beszédét, miszerint reméli, hogy ezen észrevétel egy
szer mindenkorra megteszi hatását. A háznak, mint Kovács Lajos 
is megjegyzi, csaknem egyhangú volt azon kivánata, hogy Görgey 
legyen a fővezér. Határozat azonban nem hozatott. Szemere egy 
jesuitikus beszédben, melyben előadta, hogy más úgy sem lehet 
fővezér, mint Görgey, s hogy mostan már ismeri a kormány a ház 
kívánságát és azt határozat nélkül is tisztelni fogja, rávette a házat, 
hogy az a határozathozataltól elállóit

Julius 28-án délelőtt s nem 30-án, mint Horváth írja, volt a 
nyilvános ülés a városháza termében. Ezen szavaztatott meg az idegen 
ajkú népességeket illető javaslata Szemerének, a zsidók emancipatiója, 
új 60 milliónyi hitel és a Szegedről való elköltözés. A vezérség kér
dése azonban szóba sem hozatott. Az ülés folyamán Beöthy Ödön 
nem szólalt föl.

Ez volt utolsó nyilvános ülése a Pestre az 184-8. évi július 
5-ére összehívott első nemzetgyűlésnek.

Szegedről Aradra bujdosott a kormány is, a nemzetgyűlés is. 
Ott nehány képviselő aug. 2-án meglátogatá a beteg Damjanichot. 
Lehet, hogy ezek között ott volt Beöthy Ödön is. «Görgeynek igen 
kemény lutheránus feje van, de legbecsületesebb hazafi, ki eg\ edül 
tudja megmenteni a hazát,» — mondá a képviselőknek Damjanich.

* Irányi : Hist, polit, de la Rev. II. k. 550. 1.
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Aradon egyetlen tanácskozmányuk még volt a képviselőknek, 
augusztus 3-án, tehát nem 4-én, mint Szilágyi írja ; * ebben a kor
mány tagjai közűi részt vettek Csány, Vukovics és Horváth is. 
A kormány tagjaitól azt kérdezték a képviselők: igaz-e, hogy egyez
kedési kísérlet van folyamatban ? Szemere helyett, ki Görgeynél 
járt, Hajnik erre azt válaszolta, hogy majd nyilatkozni fog a kor
mány a «Közlöny»-ben. Ez a nyilatkozat azouban elmaradt. Ez volt 
a képviselők utolsó összejövetele. A fölszólalók neveit nem említi 
Hunfalvy és így nem tudhatjuk, hogy azok között ott volt-e Beöthy 
Ödön vagy nem ?

Azután megkezdődött az apostolok oszlása. Augusztus 4-én 
d. u. a képviselők egy része, de ezek között Beöthyt nem sorolja 
fel Hunfalvy, megindult N.-Várad felé Görgey vei találkozandó. Hlyén 
túl találkoztak Hunkárral, ez azt újságolta előttük, hogy Janku már 
nem akar egyezkedni, azt mondván : «a mi volt, az már nincs».

Útközben N.-Váradról Arad felé menekülőkkel találkoztak és 
azoktól hallott rósz hírekre visszafordulnak ők is. Aztán ezek is, az 
Aradon maradtak is megkezdték a keserves bujdosást, menekül 
mindenki, ki erre, ki arra, ki-ki a merre jónak látja.

Beöthy Ödön a kaszaperi pusztára menekült Csanádmegyébe, 
Lukács Istvánhoz. Hogy honnan és mikor menekült N.-Váradra : arra 
nézve nincsenek adataink.

Hanem hogy N.-Váradról miként bujdosott ki külföldre : azt ki
merítően lerajzoltam «Biharvármegye 1848—49-ben» című munkám 
ban az azóta elhalt Szigethy Istvántól nyert becses adatok alapján, 
kinek úti naplóját is közzé tettem a «Hazánk» V-ik kötetében.

H e g y e s* M ákton .

* A magy. forr. napjai julius 1-e után. 107. 1.
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M agyarország független ség i harca 1848—49-ben. Irta G el ic h  R ik h á r d  
tábornok. I., II. kötet, szinnyomatokkal. Ára egy-egynek fűzve 3 frt 60 kr., fél- 
bőrkötésben 5 írt.

E müvet a sajtó osztatlan tetszéssel fogadta. A «Vasárnapi Újság» pl. követ
kezőleg nyilatkozott az első kötetről: «Gelich, maga is részese a hadi esemé
nyeknek, a szabadságharc történetét arról az oldaláról tette tanulmánya tárgyává, 
melyről eddig legkevésbbé vizsgálták: az ország fegyveres ellenállása szervezé
sének történetét írja meg, s katonai szempontokból kiséri az eseményeket. 
Most, mikor még a nagy műnek aránylag csak kisebb része, az első kötet jelent 
meg, nem lehet Ítélni az egészről, de látni lehet a munka nagy arányait, az 
adatok gazdagságát, és azok kritikai feldolgozását. E viharos idők eseményeit 
nagy tárgyilagossággal adja elő. Sok hivatalos okirat, levelezés, kormány-rendelet 
egész bőségben áll a szerző rendelkezésére, úgy hogy a szabadságharc hivatalos 
okirataira, proclamációira nézve eddigelé nincs Gelich művét megközelítő munka. 
Az előadás világos és tömött. A kiválóbb szereplőket rövid jellemrajzokban 
mutatja be Gelich az események előadása közben. Nagybecsű, hogy a magyar 
hadsereg összes fegyvernemét, a honvédség fokonkinti fejlődésének legcsekélyebb 
részletig terjedő kimutatását is oly gonddal összeállította. E tekintetben kútfői 
munka Gelich könyve. Az is helyes, hogy a honvédségnél a legapróbb osztályok 
parancsnokainak nevét szintén följegyzé. Bizonyára meg is találja e munka, 
mely a szabadságharc irodalmának egy nagy hézagát tölti be, a kellő érdeklődést »

Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848—49-re. Irta J a k a b  
E l e k . Ára fűzve 4 frt. félbőrkötésben 5 frt 40 kr.

író államszolgálatát s hírlapírói szép állását elhagyva gr. Batthyány fölhívá
sára, mint Kossuth-huszár hözharcos 9 hónapon át szolgált, a Piski mellett 
vívott két napi harc után 1849, február 12-én lett hadnagy a sorban, ágyú
fedezeten szolgálta végig a nagy nemzeti harcot, Bemtől érdemjele, a nemzeti 
kormánytól dicsérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyekben részt 
vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, bajtársaitól hallott, vagy hiteles ada
tokból olvasott. Bem irodájából,Kurz írásai közül,Vetter altábornagytól, gr. Mikó 
és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, b. Vay, Csányi, gr. Batthyány és 
Szemere, több kormánybiztos hagyatékából oly iratokat bir, a miket soha senki 
sem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt képes amaz évek politikai és 
harci eseményeinek oly titkos okait fedezni fel, menetét, válságos fordulatait 
s a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állítani elé, ama dicső korszaknak oly hű 
és a közvetlenség jellegét magán viselő képét adni, a mi másoknak egyáltalában 
nem állott módjában. E műben sok oly részlet van, mely egészen új s a sze
replők maguk megvallották, hogy nem tudták. S mert hiteles, beesők annáj 
nagyobb. Az előadási modor könnyű, természetes, világos, irálya tiszta, magyaros 
vonzó, a műven átvonuló szellem szabad, hazafias, mégis kímélő és méltóságos’ 
az ítéletek igazságosak és indokolva vannak. A könyvet 9 jeles hadvezér és 
államférfi arcképe díszíti: B em , K l a p k a , G ál  S ánd o r , gr. B e t h l e n  G e r g e ly , 
gr. M ik ó , V e t t e r  A n t a l , G ábor  Á ron, Csányi F erenc .

V ázlatok a m agyar em igratió  életéből. Hiteles forrásokra támaszkodva irta 
Á l d o r  Im r e . 10 képpel 1 frt 20 kr.

Tartalom: Orsóvá, Turn-Severin, Kalafat, Viddin. A bujdosók menetrendé 
Sumlai napok. Mily élet folyt Kihutahiában. Az internálás vége. A tengerem 
angol előkészületek Kossuth fogadására. Körút Angolországban. Az angol sajtó 
és a közvélemény. Az amerikai sajtó. Kossuth emlékirata. Utazás Amerikába, 
fogadtatás, körút. Lola Montez. Lengyelek bizottsága. Osztrák bizottság. A new- 
yorki sajtó banquetteje. Kossuth toasztja. Menekülteink és a művelt külföld. 
London, Páris, Hamburg, Brüssel, Genf. Amerika. Halottak és sírkövek minden
felé. — Ezen vázlatos tartalomjegyzékből is kitűnik e mű érdekessége ; tör
téneti értékét azonban még növeli az is, hogy számos, eddig magyarban még 
nem közlött adatokat és iratokat tartalmaz.

A  hadművészet történelm e. Bernek munkája után irta H alász K á r o l y . 80 kr.
A  magyarok öse le i hajdankori nevei és lakhelyei. Eredeti k ú tfő k  Után  

irta Lukácsy Kristóf. Ara 4 frt.
Páriából. Irta Asbóth J ános. Második kiadás. (Tartalom: Napoleon napja. 

A crinolin. Mile Thérése. Jardin Mabille. A Louvre gyűjteményei. Rouge et 
Noir. Fűzve 80 kr.

(Lásd folytatását a boríték 4. old.
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A  H elyszinrajz és Földképkészítés történelm e, elm élete és je len  állása.
Utazási eredmény. Irta felsőszopori Tóth Á goston Rafael. 2. kiadás. 2 frt

Ezen jeles mii, melyhez hasonlót az összes külföldi irodalmak nem képesek 
fölmutatni, eredménye egy utazásnak, melyet a tudós szerző a közlekedésügyi 
minister úr megbízásából Közép-Európában tett, és a melynek fölötte érdekes 
eredményeit itt nyújtja az olvasónak, ki sokkal többet találand benne, mint a 
mennyit címe igér.

Az egyetem es m üvelödéstörténelem  vázlata Irta György Aladár. Ára 
1 frt 20 kr.

«Szerző jelen műve tankönyv akar lenni a középtanodák felsőbb osztályai, a 
szakiskolák s különösen tanitóképezdék számára. Mint ilyen természetesen csak 
dióhéjba szorított vázlatát adja a művelődéstörténetnek ; de ez a vázlat oly 
kitűnő, hogy bátran alapjául szolgálhat egy nagyobb terjedelmű, tisztán tudo
mányos és nem csupán gyakorlati szempontból netalán készülendő munkának.» 
(Prot. egyházi és iskolai lap.)

A demokrácia M agyarországon. Irta Beksics Gusztáv. Ára 60 kr.
«Ily cím alatt jelent meg a 73 oldalra terjedő tanulmány, mely egy nagyobb 

történeti és politikai műnek vázlata és nyolc fejezetben taglalja a magyar 
polgári osztály keletkezését és fejlődését a legrégibb időktől a jelenig. Jellemzi 
és magyarázza a magyar közszellem irányzatait történelmünk folyamán és szel
lemesen mutatja ki s magyarázza azon tünetet, hogy a demokrácia nálunk 
nem a polgári, hanem a nemesi osztályból fejlődött, miért más jelleme van, mint 
a nyugati államok demokráciájának.» (Alföld.)

Szarvas város történelm e és je len  viszonyainak leírása. Zsilinszky Mihály 
által. Ára 1 frt 20 kr.

Monographiákban fölötte szegény irodalmunkban nem lehet eléggé elismerni 
és pártolni egyes önfeláldozó tudósaink ily irányú törekvését. A legmelegebben 
ajánljuk tehát a derék, és az irodalomban előnyösen ismert szerző e művét 
minden, a hazai történelem iránt érdeklődő figyelmébe.

Állam ism erettan. Irta dr. Pisztóry Mór. 2. kiadás. 1 frt.
«Az egész dolgozat szerző szorgalmáról és nagy olvasottságáról tanúskodik 

Pisztóry úr művének leginkább azért örülhetünk, mert az általa tervezett műve ; 
hasontartalmu munkát magyar nyelven még nem bírunk. — A hazai közönség 
örömmel fogadhatja az ily szorgalommal és forrás tanulmánynyal írt munkát.» 
(Jogtud. közlöny.) — «Terjedelmesebb államtudományi munka ez, mely a tudo
mány újabb mozzanatait és a legújabb államtudományi termékekre figyelemmel 
van és az államtudományi ismeretekkel foglalkozó kezdőnek igen hasznos tájé
kozásul szolgál!» (Pesti Napló.)

A Bakony. Természetrajzi és régészeti vázlat. Irta Römer Flóris. 2. kiadás. 
1 frt 50 kr.

Á rpás és a m órichídai szt. Jakabról címzett prépostság története. Irta 
Römer Flóris. Fűzve 1 frt.

A főntebbi három munkára figyelmeztetjük a régészettel és történelemmel 
foglalkozókat. Legjobb ajánlat azokra nézve az, hogy Rómer neve rajtuk áll 
azon férfiú neve, kinek lángbuzgalmának és kitartó vasszorgalmának köszönheti, 
hogy hazánkban a régészet országszerte kezd míveltetni. Azok részére pedig, 
kik e fontos tudományba csak némileg is behatolni kívánnak, Rómer művei 
(ideértve «Archaeologiai értesítő»-jét) nélkülözhetlen segédkönyvek.

A  szabolcsm egyei muzenm. Rövid utasítással vidéki múzeumok berendezésére 
Hampel J ózsef által. Ára 40 kr.

E füzet megérdemli, 'hogy minden a régészettel foglalkó megszerezze. «Az 
érdekes röpiratban található rajzai a nevezetesb tárgyaknak azzal a becscsel 
is bírnak, hogy ha egyik-másik olvasónknak ilyes leletek volnának birtokában, 
a nélkül, hogy felőlük közelebbi ismerettel bírna, ezek nyomán meghatározhatja 
azokat.» (Marmaros.)

A rchaeologiai értesítő. A m. tud. akadémia archaeologiai bizottságának köz
lönye Szerkeszti Rómer Flóris stb. I—IX. kötet számos ábrával. Egy-egy 
kötet 3 forint.

Budapest, Pallas részvénytársaság nyomdája.
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Vetter A n ta l: A horvát invasió 184-8. szeptember havában. — 
Abali Lajos: Az olaszországi magyar légió történetéhez. — Zámbelly 
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„HAZÁNK"
NEGYEDIK ÉVFOLYAMÁRA.

Magyarország újabbkori történelmének kedvelői és művelői 
régóta érezték oly szakközlöny hiányát, mely hazánk történetének 
a szatmári békekötés által előidézett külsőleg csendes, benn nagy 
események magvát érlelő időktől, a múlt és jelen század alkotmá
nyos küzdelmeit betetőző 1867. évig, vagyis alkotmányunk helyre- 
állításáig terjedő korszak hiteles adatainak tárházát képezné.

E hiányt kivánta a Hazánk kiadója pótolni, s a hazai tör
ténetírásnak vélt szolgálatot tenni, midőn arra vállalkozott, hogy 
a «Magyar Történelmi Társulat» működésének fonalát, mely 
programmszerüleg 1711-ig terjed, a legújabb időig nyújtja ki.

Ehhez képest a Hazánk kettős célt tűzött ki magának : 
egyfelől azt, hogy a magyar hadi, politikai és polgári élet újabb 
kori történeti adatait az elkallódástól megóvja; másfelől, hogy a 
tudományos intézeteinknél és egyeseknél lévő anyagkészlet feldol
gozására, s a jelen század nagy eseményeiben és alkotásaiban részt
vevők egyéni tudása és tapasztalatai megörökítésére alkalmul és 
közvetítő közegül szolgáljon.

Igyekeztünk lehetőleg csak oly közleményeknek helyet adni, me
lyek íróit a tárgy megválasztásában a történelmi kritika s a tudo
mány magasabb érdeke, a tények és események megítélésében 
önmérséklet és igazságérzet, az előadásbán pedig higgadt komoly
ság vezérlé.

Közleményeink érdekes és tárgyilagos voltát füzetről-füzetre 
elismerte a sajtó és folyóiratunkat egyhangúlag hézagpótló, sőt 
fontos vállalatnak nevezte.

Ebből buzdítást merítünk arra nézve, hogy a Hazánk-at 
az eddigi irányban folytassuk s arra törekedjünk, hogy az t úgy 
önálló cikkeire, mint kisebb terjedelmű adalékaira nézve minél 
tanulságosabbá és érdekesebbé tegyük.

A Hazánk 1889-ben is ötíves havi füzetekben jelenik meg 
(julius és augusztus kivételével), időnként arckép vagy egyéb 
történeti becsű rajz mellékletével.

Előfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 frt.
Az előfizetési összegek Aigner Lajos könyvkereskedéséhez 

(Budapest, Váci-utca 1.) intézendők.

Abafi Lajos
szerkesztő.
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A HORVÁT INVASIÓ.
1848. szeptember havában.

I.

A szerb támadás leírásánál gyakrabban volt alkalmunk említést 
tenni Jellachich bánnak s a horvátoknak közreműködéséről. Jelen 
alkalommal kizárólag a bán vezetése alatt lévő horvátoknak nyilt 
ellenségeskedéseivel fogunk foglalkozni s előadásunkat a vezér élet
rajzi vázlatával megnyitni.

Báró Jellachich József született 1801-ben a turopolyai grófság 
Kapilovac nevű helységében s a bécsi Theresianumban neveltetvén, 
1819-ben hadnagyként állt be a 3. dragonyos ezredbe. Mint fiatal 
tiszt igen viharos életet élt, minek folytán chronikus torokbajt kapott. 
A katonai rangfokozatban gyorsan emelkedett. 1823-ban az ogulini 
határőrvidéki ezredben főhadnagygyá s 1830-ban századossá kinevez
tetvén, 1837-ben őrnagygyá, 1841-ben pedig a 10. báni határőrvidéki 
ezred alezredesévé, és már 1842-ben annak ezredesévé és parancs
nokává lépett elő. E minőségében nehány ütközete volt a bosznyá- 
kokkal, nevezetesen Podvisznál, a hol vereséget szenvedvén, súlyos 
veszteséggel kényszerült visszavonulni.

Ezredesi rangban volt Jellachich, midőn 1848 március havában 
politikai zavarok kezdetüket vették. A bécsi kamaiálla, reactionarius 

terveire nézve benne készséges eszközre talált, és befolyásával keresztül 
vitte, hogy Ferdinand király Jellachich-ot március 23-án horvát bánná, 
titkos tanácsossá és tábornokká, nemsokára rá pedig altábornasygyá, 
hadvezérré és végül két határőrvidéki gyalogezred tulajdonosává 
kinevezte.

Valami obscurus panegyrista Jellachich-ról írt dicshymnusát 
a következőleg fejezte b e : «Jellachich már mint gyermek Ferey+c 
császár ő felségének különös oltalma alatt állt, a ki apai kegyében 
részesítő s őt mindig csak «kedves kis Jellachich»-ának nevező. 
Az 1848. év március havában a fejedelem kegyteljes bizalma 
Jellachich ot bánná és tábornokká való kineveztetése által oly polcra 
helyezé, melyen a nagy birodalomnak immár neki alárendelt, az ő 
oltalmára bízott déli tartományaiért való gond és őrködés jutott

21Hazánk. XI. kötet.
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osztályrészéül. Oly feladat, melynek megoldása annál nehezebb volt, 
mivel ép azon időben tűzetett ki, melyben felségsértő lázadók által 
minden oldalon szított lázongás a tiszteletreméltó ősi birodalom további 
fennállása vagy felbomlása válságosán kérdésessé vált. Már a magya
roknak feltámadásakor világosan átlátta Jellachich éles esze Kossuth 
és cinkostársai bűnös üzelin-duek irányzatát és - z ultramagyarok 
felségsértő, népeket nyűgző erőszakoskodásainak tetterős merészséggel 
szegült ellene». Eddig a panegyrista. Mennyiben felelt meg Jellachich 
mint hadvezér e nagyszerű reményeknek, arról a magyar-osztrák 
háború története fényes tanúságot tesz.

Mily kevéssé szándékozott a magyar nemzet a Magyarországot 
lakó egyéb népekkel szemben ellenséges állást elfoglalni, azt bizo
nyítják a magyar hatóságok barátságos, sőt testvéries felszólításai, 
hogy azok a kivívott szabadság élvezetében részt vegyenek.

A pesti központi bizottság már 1848 március havában intéz tt 
ily felhívást a horvátokhoz ; mert hiszen nemcsak politikai, hanem 
katonai szempontból is célszerűnek látszott, magának biztosítani az 
ország összes részeinek támogatását, azon esetre, ha Magyarországot 
veszély fenyegetné s ennélfogva a többi népfajokkal való szövetség 
létesítésére törekedni.

Ily barátságos szövetség szükséges voltát egy igen radikális lap 
még március havában nyomatékosan hangsúlyozta, mondván, hogy 
Horvát- és Tótország valamin1 a határos Grácsország is, nemcsak politi
kai, hanem stratégiai tekintetben is Magyarországra nézve érdekes és 
fontos országok, melyek lakosságát barátunkká kell tennünk, mivel 
a haza igazi szerencsétlensége úgy nyugotról, mint keletről közeleghet 
Az európai politika az utóbbi húsz esztendőben igen megváltozott; 
a magyarok jogai, kiváltságai és polgári szabadsága immár nem 
onnan fenyegettetnek, a hová ezelőtt egész diplomatiai törekvésüket 
irányozni szokták. Egyrészt az anarchia, másrészt az északkeleti 
jégjogar: oly veszélyek, melyek bennünket nem kevésbbé, mint nyugoti 
szomszédjainkat fenyegetnek. Mindakettő mindenfelé egyaránt tevé
keny, egyaránt veszélyes propagandával rendelkezik. Horvát- és 
Tótország pedig helyzeténél fogva, bárnnly veszélyben Magyar- 
országnak legkényesebb pontja lenne, ha nem mellettünk, hanem 
ellenünk állna. E két tartomány 1809-ben határőrcsapatai s insur- 
rectiója által — mely utóbbi egymagában 17,000 emberre rúgott — 
összesen 65,000 harcost vezetett a közös ellenség ellen, a melyek 
közt nem volt egy sem, kit kötéllel kellett katonának fogni. Jól 
értesült férfiak arról biztosítanak, hogy Horvátország egymaga képes 
a katonák ama számát kiállítani, hogyha népszerű cél fenforogna. 
Ha tehát e tartományok bármily oldalról Magyarország ellen meg- 
nyeretnének, ők kétségkívül képesek lennének, minden külső segítség 
nélkül is, Magyarországot fegyveres kézzel elfoglalni, annál inkább, 
mert a magyar nemzet ősi katonai erényeiből már egészen kivet-
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között és számos oly lakóval bír, a ki szívesen csatlakoznék e csa
patokhoz hazája ellen. E tekinteteket tartsa Magyarország szem 
előtt, és ne számítson Horvátországban rendes katonaságára, mivel 
az mindig a horvátokkal egy értelemben működnék, sőt legro.-zabb 
esetben már létezni is megszűnt volna».

A pesti honvédelmi bizottmánynak márcins 21-én kelt s a 
horvátokhoz intézett hasonértelmű felhívása következőleg hangzott:

«Horvátok, szeretett testvérek! Háromszáz éves elnyomatás 
után valahára a függetlenség, a szabadság küszöbére léptünk. A mit 
kivívtunk, a mi javunkra s a tietekre egyaránt vívtuk ki. A jelszó, 
mely alatt küzdénk, nem a nemzetiség, hanem a minden nemzeti
séget, minden érdeket magában foglaló függetlenség és szabadság 
szent neve. Ügyünk közös, a mienk úgy, mint a tietek. Az ellenség 
is közös : az osztrák despotikus bureaukratia. Ez ellen kell egye
sülnünk : magyarok, horvátok, szerbek, németek, oláhok, tótok s 
egyéb népfajok, melyek a hazát lakják. Csak így óvhatjuk, csak 
így vívhatjuk ki az ország függetlenségét és szabadságát.

Barátink ! A nyolc század alatt, jó és rósz időben híven tanú- 
sított barátság szent nevében szólunk hozzátok. Drága honfitársak ! 
A testvér meg fogja érteni testvérének szavát. Horvátok! mindenre 
a mi szent, kérünk: ne viszálkodjunk! Feledjük a nyelvkülönbséget, 
kik a közös szabadság érdekében egyek vagyunk! Ne hallgassunk 
azokra, kik bennünket egymás ellen felizgatnak, mert azok meg- 
hasonlásunkat kölcsönös meggyöngítésünkre s elnyomásunkra akarják 
fölhasználni. Testvérek, egyesüljünk!»

És miként feleltek a horvátok e hazafias fölhívásra, melyet 
Pejacseviclt gróf vezetése alatt külön küldöttség vitt el Zágrábba ?

Már február 21-én tárgyalta a zágrábi országgyűlés Yarasd- 
megye körlevelét, melyben az Horvátország részére külön hely- 
tartóságot, főtörvényszéket s a bécsi magyar udvari kancelláriában 
külön sectiót követelt.

Ez illír nyelvű körlevél — megjegyzendő — már a párisi 
forradalom előtt kelt. Minthogy ennek folytán Magyarországra nézve 
némi szabadságbeli kilátások nyiltak, a horvátok is igyekeztek abból, 
saját módjuk szerint, hasznot húzni.

Az ebbeli mozgalom tűzhelyét a zágrábi «Divorana» című 
egylet képezte, a melynek elnöke, dr Gdj Lajos, a magyarok 
esküdt ellensége volt.

E férfiú a horvát népet szóval és írással a magyarok ellen 
izgatta. Midőn Zágrábban az önálló magyar ministerium kinevez- 
tetése köztudomásúvá vált, Gdj indítványára honvédelmi bizottmány 
alakult, a melynek főfeladatává tétetett, hogy mielőbb nemzeti gyűlést 
kitűzzön s egybehívjon.

Ez Zágrábban összeülvén, már március végén menesztett Gdj 
vezetése alatt küldöttséget Bécsbe, a mely a horvát nemzet «követel-

21*
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ményeit» a trón zsámolyához letenné. E küldöttséget azonban akkor 
még, nemcsak hogy kívánalmaival elutasították, de még az uralkodó 
elé sem bocsátották. Mindazáltal teljesítették a bán kineveztetését 
célzó óhajtást, a többi kívánalmakra nézve pedig azzal a közkeletű 
szóvirággal bocsátották el a küldöttséget, hogy Horvátország kívá
nalmai időszerinti tekintetbe fognak vétetni. Hiszen az udvar, ez idő 
szerint minden oldalról sarokba szorítva, és kivált Olaszországból is 
igen rósz hírei lévén, gyöngesége érzetében akkor még nem merte 
az álcát félrelökni s a magyarokat is magától elidegeníteni.

De azért az uralkodó JellacMch-nak bánná való kineveztetését 
előbb írta alá, mint a magyar ministeriumét.

Ápril 18-án érkezett meg az új bán Zágrábba, a hol az 
összegyűlt nép kitörő lelkesedéssel fogadta. JellacMch ez alkalommal 
mondott egyik beszédében oda nyilatkozott, hogy : «a magyarok az 
uralkodó háztól teljesen el akarnak szakadni, de ezt sem horvátaim, 
sem én soha, de soha tűrni nem fogjuk!»

S e szavainak kellő nyomatékot adandó, megkezdte a magyar 
érzelmű turopolyai kerület ellen irányzott működését. Már másnap 
intézte Zágrábmegye alispánjához a következő hivatalos levelet :

«Elhatároztam, hogy a 24 turopolyai község bíráit, mint a 
pokupszkói és poszaviai szabad községek elöljáróit, kivált pedig 
a topolovicaiakat, mielőbb magam elé idézem. Ezen báni parancsom 
értelmében rendelkezzék ön úgy, hogy a turopolyaiak már holnap
után Zágrábban előttem megjelenjenek. Nyilatkoztassa ki a turo- 
polyaiaknak, valamint a szabadközségbelieknek, hogy ha e báni 
parancsomnak nem engedelmeskednének, lázadóknak tekinteném 
és a szerint járnék el velők szemben.

Továbbá meghagyom önnek, hogy Zágrábmegye területén 
haladéktalanul hirdesse ki a statáriumot a nemzet azon tagjai ellen, 
kik merészelnék bármi módon a király, a haza s a nemzet java 
ellen feltámadni. A mi e báni parancsom közzétételét illeti, önt s 
az összes többi hivatalnokokat a legszigorúbb felelősség alá helye
zem. »

Továbbá egybehívta a bán a horvát országgyűlést, a magyar 
érzelmű hivatalnokokat degradálta vagy elbocsátotta, a magyar kor
mány eddigi és jövendőbeli rendelkezéseit semmisnek jelenté ki s 
az újabb keletűeket alárendeltjeinek szemei előtt összetépte, főherceg 
István oádor és gróf Batthyány Lajos ministerelnök arcképeit pedig 
a zágrábi főtéren, tömérdek nép jelenlétében, elégette.

Má srészt sietett a bán Rajachich s a karlócai szerb bizottsággal 
véd- és dacszövetséget kötni Magyarország ellen; kinyilatkoztatta 
a testvériességet s a kölcsönös érdekek solidaritását a magyarok iránt 
ellenséges érzelmű többi nemzetiségekkel, és azt, hogy soha többé 
a magyar kormány alá vissza nem télnek.

Midőn ez áruló cselekedetek híre Pestre jutott, a társadalom
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összes rétegeinek ellenszenve a legnagyobb elkeseredettséggé foko
zódott, s a nádor és ministerium a szerint intézkedtek.

Gróf Batthyány ministerelnük ez ügyben Bécsbe sietett, a hol 
teljes nyolc napig időzött. Május 11-én érkezett vissza. A tarack- 
lövésekkel üdvözölt bajó a pesti rakparton kötött ki, a hol belát
hatatlan sokaság várta a visszaérkezőt. Kijelentését, hogy a horvát 
zavarok királyi leirat által teljesen rendezve vannak, harsogó éljennel 
fogadták és kitörő lelkesedéssel lakására kisérték.

A ministerelnök bécsi utazásának eredménye az volt, hogy 
a király május 6-án és 7-én féltucat királyi leiratot bocsátott ki, a 
melyek értelmében az összes katonaság, beleértve a határőrvidékit is, 
a nádor s a magyar kormány parancsai alá helyeztetett.

Főherceg István nádor már március 23 -án Bécsben dolgozott 
ki memorandumot, melyben a magyarországi mozgalmakat ecseteié 
s az azok lecsillapítására alkalmas eszközöket javaslatba hozta ő fel
ségének. Ezen, a nádor távozása után hivatalában előtalált okirat 
következőleg hangzott:

«Felséges Ur! Magyarország állapota a percben némileg nyug
talanító, elannyira, hogy napról-napra várhatók a leghevesebb ki
törések. Pesten anarchia uralkodik. A hatóságok biztonsági bizott
mányok által hatáskörükből mintegy ki vannak szorítva és míg a 
helytartóság , Zichy grófnak erélyes vezetése alatt, legalább külső 
tekintélyét fentartja, addig az udvari kamara majdnem teljesen 
feloszlott. A nemesség, mely sok helyt máris fölkelt, tényleg azon 
van, hogy a jogokat magának tartsa. A megszabadítást ez anomal 
helyzetből mindenki főleg a közelebb megalakulandó felelős ministe- 
riumtól várja. Ha ezt a tervet calamitásként tekintjük is, mégis az 
a kérdés, mi a legkisebb calamitás ? Ezennel csupán három eszközre 
kivánok röviden rámutatni, melyekkel < gyedül reményiek még Magyar- 
országon valamit elérhetni :

I Az összes fegyveres erőt az országból kivonni s az országot 
magára hagyva, a legteljesebb pusztulásnak kitenni, tétlenül nézve 
a nemességnek a parasztokkal való küzdelmeit s az azzal járó gyilkolást 
és fölperzselést.

II. Batthyány gróffal — ki jelenleg a nép egyedüli hőse, de 
kinek csillaga, ha sokáig tétovázunk, szintén gyorsan letűnhet — 
a törvényjavaslatok iránt alkudozni, menteni a mi menthető, a további 
teendőket pedig előre megállapítani azon esetre, ha netalán elége
detlenségből leköszönne.

III. A nádori méltóság felfüggesztése mellett királyi biztost 
kinevezni, ki élet és halál fölött teljesen felhatalmazva lenne, és 
tekintélyes hadi erővel Pozsonyba küldeni, a honnan — az ország- 
gyűlés tényleges feloszlatása után — Pestre menne s ott mindaddig 
vas kormánynyomásnak szabad folyást engedne, míg azt a viszonyok 
igénylik.
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Az első eszköz elől, megvallom, rettegek ; mert egyrészt kor
mánytól, úgyszólván erkölcstelen, sőt talán nem is méltó lenne, 
alattvalóit, kiknek egy része mégis csak jó érzelmű, teljesen magukra 
hagyni s a lázadás minden iszonyainak kitenni; másrészt pedig a 
fékezhetlen nyei’s tömeg által adott ily példa a többi tartományokban 
is káros hatással lehetne.

A második eszköz jó, és segíthet még, mert habár az első 
pillantásra szakadás színezetével bír is, e percben mégis az egyedüli 
biztosíték e tartomány megtartására; feltéve, hogy az újonnan ki
nevezendő urak a mozgalomra még tökéletes befő yást gyakorol
hatnak, a mi a mostani nehéz idők közepette teljes biztossággal, 
természetesen előre nem állítható. Előnyösebb korszak beálltával 
sokat másként lehetne alakítani, a mi most szakadást idézne elő. 
Nem tudom, hogy eszélyes alkudozások által nem lehetne-e még 
sokat kieszközölni Batthyány és Deák-tói — de csakis ezektől; mert 
ha egyezer Pozsonyban tárgyalnak, akkor mindentől tartok.

És most, mint hű államhivatalnok, bátorkodom felségedet igen 
fontos körülményre figyelmeztetni, ugyanis: mi történnék azon esetre, 
ha megegyezés nem ju t létre, és Batthyány kész lenne mindent 
kockára tenni, lemondani stb. Itt kötelességemnek tartom, bár meg 
nem ijedve, mégis az igazsághoz hűnek maradván, megjegyezni, 
hogy ily esetben elkészülve kell lenni, a Duna mentén s a Bécsből 
Pozsonyba vezető úton, a pozsonyi ifjúság és talán a nemesség egy 
része által is előidézendő demonstratiónak fegyveres erővel elébe 
lépni. Ez esetre hátra lenne még a harmadik eszköz, feltéve, hogy 
annak foganatosítására megvan a lehetőség, és nem hiányzik az 
akarat sem.

A harmadik eszközt igen gyorsan kell foganatba venni.
Itt azonban négy kérdés merül fel :
1. Megvan-e a lehetőség és elegendő pénz Magyarországra 

nagyobb fegyveres erőt küldhetni, mi alatt legalább is 40—50,000 
embert értek ?

2. Kéznél van-e ily hadsereg, hogy azt gyorsan egybe lehessen 
vonni ?

3. Van-e oly királyi biztos, a ki erre a dologra vállalkoznék 
s arra tökéletesen alkalmas is?

4. Nincsen-e kétség a fölött, vajon ez eszköz az óhajtott cél 
elérésére elegendő-e, és nem következhetik-e utána megint szakadás? 
Továbbá e mellett csendben fognak-e maradni a többi örökös tarto
mányok és Gácsországban, Olaszországban stb. nem lesz-e nagyobb 
hadi erő kifejtése szükséges ?

Ha mind e kérdésekre — melyeket a magam szempontjából 
meg nem ítélhetek — kielégítő válasz adható, mely szerint t. i. a 
foganatosítás, csalatkozások s a combinatióknak utóbb netán össze
ütközése nélkül lehetséges, akkor s ez esetben a keresztülvitel ellen
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semmi kifogásom sincs, ha t. i. először is a megegyezés Batthyány 
gróffal megkisérve s a mindenesetre Becsbe felidézendő országos 
főtisztyiselők ez ügyben meghallgatva lesznek.

Őszintén megvallom, hogy az ügyek jelenlegi állapotánál fogva 
kénvtelen vagyok a második modalitás mellett nyilatkozni, és nem 
kételkedem, hogy az országos főtisztviselők hasonló véleményben 
lesznek. Majlátlt országbíró ebbeli nézeteit alaposan ismerem.

Ha felséged, bölcs belátása szerint, az első vagy harmadik 
eszközt tartaná alkalmazandónak, bizonyára a fennálló törvényekhez 
s az eddigi szokáshoz képest velem rendelkezni fog. vajon ez eset
ben Bécsben mai*adjak-e vagy szabadságomban áll, másfelé utazhatni.

Fölségednek legalázatosabb hű alattvalója István.»
E javaslatok elseje nyilván oly célból tétetett, hogy a jószívű 

királynak az anarchia iszonyait ecsetelje, míg a harmadik eszköz 
foganatosítására — mint azt a nádor igen jól tudta — teljesen 
hiányzott ;i szükséges katonai erő. Ennélfogva hangsúlyozta a má
sodik javaslatot, melyet a király el is fogadott s a nádort ez érte
lemben való cselekvésre fölhatalmazta. A kamarilla 'azonban a har
madik eszközt választó s annak keresztülvitelével — a király és 
nádor tudtán kívül — a «lovagias» bánt bízta meg. Innen származik 
az a kényes helyzet, melybe a nádor önhibája nélkül került s a 
melyből csupán Budáról való távozása által tudott kimenekedni.

A fentemlített királyi leiratok a nádornak, Jellachich bánnak, 
Latour osztrák hadügyministernek, Mészáros ezredes, újonnan kineve
zett magyar hadügyministernek, valamint Hrabovszky, Pivot, Lederer 
és Jellachich altábornagyok mint parancsnokló tábornokoknak szóltak.

A nádor pedig külön levelet intézett a bánhoz, a melyben 
annak önkényű eljárását roszalta, kibocsátványainak visszavonására 
felszólította, és a nádor s a magyar kormány parancsai alatt álló voltát 
hangsúlyozta. Külön levélben pedig kinevezte a nádor Hrabovszky 
altábornagyot magyar királyi biztossá Horvátország részére, s a leg
messzebb terjedő meghatalmazásokkal ruházta föl.

És miként viselkedett Jellachich a kirá‘yi leiratokkal szemben ? 
Mitsem törődött a magyar ministeriumnak vele tartandó értekezletre 
való meghívásával, sőt azt rája nézve nem is létezőnek tekintette, 
és minthogy arra sem mutatott hajlandóságot, hogy a nádor meg
hagyásait teljesítse, január 12-én Hrabovszky kir. biztos Zágrábba 
küldetett, hogy Horvátországban a rendet és nyugalmat helyreállítsa 
s az ott uralkodó vérmes igyekezeteket mérsékelje és szétoszlassa.

Midőn Hrabovszky a királyi leiratokat s a nádor parancsát a 
bánnak átnyújtván, őt ez intézkedések teljesítésére felszólította, a bán 
állítólag azt felelte volna: igen sajnálja, hogy e legfelsőbb paran
csoknak nem felelhet meg, sőt ha még egy tucat ily leirat érkeznék is, 
még sem cselekedhetnék másként, mivel meg van győződve, hogy 
az uralkodó ház s a birodalom érdekében cselekszik.
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Máj us 16-án jelent meg a zágrábi hírlapban 6ra/-nak nyilat
kozata. mely eddigi izgatásainál is világosabban tünteti fel ellenséges 
érzelmeit, s a melyet ennélfogva itt közlünk: «Az 1848-iki 2. és 4. 
törvénycikk által Ferdinand király ő felsége királyi hatalmától teljesen 
meg van fosztva, és tényleges ma»ya-r király lyá voltak ép a nádor 
van becsempészve, mivel ő felségének hatalma Magyarországban való 
jelenlététől, sőt még kegyelmi ügyekben is a minister akaratától van 
függővé téve, — tehát árny ékkirály lyá bélyegeztetett.

E két törvénycikket mi, az osztrák császárhoz hű horvátok 
és sziavonok el nem fogadhatjuk s azoknak érvényt nem szerez
hetünk. Nem akarunk két úrnak szolgái lenni, és legkegyelmesebb 
királyunk ő felségét, hatalma gyakorlatában nem akarjuk korlátozni 
azon körülmény által, vajon az országban vagy azon kívül lakik : 
bárhol a földön legyen is élve, hazánkra nézve egyaránt gyakorol
hassa királyi hatalmát és ne csak színleges, hanem valóságos király 
legyen. Ennélfogva komolyan el vagyunk határozva, hogy a nádornak 
királyi hatalomra jutását férfiasán ellenezni fogjuk. Mi a császári ház 
minden családtagját tiszteljük s azt e tulajdonságában nagyrabecsüljük 
és ha valaki a királyi felségjogokat csorbítani merné, az uralkodóház 
irányában megszegett hűséget a bitófával boszulnók meg. Bennünk, 
napbarnította férfiaiban a Horvát- és Tótország két királyságának, 
nem hiányzik a vitézség arra nézve, hogy a császári ház iránti 
ragaszkodását cselekvőleg bebizonyítsuk, sőt égünk a vágytól, a 
király ő felségének első hívását vennünk s annak megfelelnünk. 
De oly kicsalt vagy kierőszakolt meghagyásnak, melyet ő felsége 
— a rázúduló behatások alól felszabadulva — visszavonna, annak 
nem fogunk, nem akarunk engedelmeskedni, valamint nem teljesítjük 
a magyar ministeriumnak bármi természetű meghagyását és ennél
fogva a statáriumnak hatályon kívül helyezését el nem ismerhetjük, 
sőt azt a ministeri biztos kiséretén fogjuk alkalmazni.

Valóban hallatlan szemtelenség, miként vetemedhettek önhitt
ségükben arra a gondolatra, hogy az ő felsége által a bán parancsa 
alá helyezett s a mindenkor e törvény alatt álló horvát határőrvidék 
s az országban lévő rendes katonaság és nemzetőrség egyszerre, mert a 
nálunk el nem ismert magyar ministerium úgy akarja, az országban ide
gen Hrabovszky tábornoknak engedelmeskedjék, törvényes és jogsze
rinti parancsnokának pedig, a bánnak, az engedelmességet felmondják.

A szemtelenség még kirívóbban lép előtérbe, ha valaki, mint 
a magyar ministerium tagjai, azon bűn öntudatában van, hogy egyik 
zivataros éjjelen ama tagok által, az illető párt hozzájárulása nélkül 
felidézett fergeteg és mesterséges rémképek következtében az év
századok óta fennálló összes kötelékek széttépettek s a mellett az 
amúgy is idő folytán korhadt s az utolsó országgyűlésen a magyarok 
oktalansága miatt hajszálnyira meggyengült viszony Magyarország 
és királyságaink közt tényleg kettészakadt.
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De még világosabban tűnik fel a szemtelenség, ha a horvát
országi jelenlegi eseményeket nem a magyarok saját eszélytelen eljárá
sának, hanem a Metternich-féle politikának akarják tulajdonítani.

Iiorvát-Tótországban nem létezik illír p á rt; mi mind összesen 
szlávok vagyunk, és nemzetiségünket minden földi dolgok fölött 
tiszteljük. Van ugyan, mint a legtisztább búzában konkoly, néhány 
magyar érzelmű horvát is. Ezen kevesek, könnyen megjelölhetők,, 
abbeli szégyenérzetükben, hogy saját nemzetiségük ellen cselekedtek 
vagy velük született szabadságuknál fogva elhagyták az országot,, 
gaztetteik miatt tehát a nemezis már utolérte. S ennek követkéz 
tében nincsen már meghasonlás, nincsen már magyar párt.

Háborús készületeink miatt jogosan szemrehányás nem illethet 
bennünket; követelik azokat az időkörülmények és ragaszkodásunk 
legkegyelmesebb királyunk iránt, hogy annak első felhívására nem 
kell még csak összegyűlnünk s a fegyverekben magunkat gyako
rolnunk. hanem máris harckészen állhassunk» stb.

Halljuk továbbá, mit szól a zágrábi közlöny azon királyi 
rendeletekről, melyeknél fogva Jellachich a báni hivatal alól, Horvát
ország pedig az iránti engedelmesség alól felmentetik :

«Ha fontolóra veszszük mindazon indokokat, melyeket a ki- 
bocsátvány fölemlít, valamint egyéb körülményeket is, akkor méltán 
gyanítanunk kell, hogy e kibocsátvány, ha nem koholt, legalább 
valami nemtelen módon kell hogy a királytól kiesalatott légyen. 
Mert különben meg nem foghatnék, hogy Ő felsége a junius 10-én 
minden méltóságaiból kivetkőztetett bánt 19-én egy küldöttség élén 
miként fogadhatta volna ; meg nem foghatnék, hogy hivatalvesztett 
bánunk miként fogadtathatott volna oly kegyesen, oly szeretetteljesen 
Ferenc-Károly főherceg, Zsófia főhercegnő s a derék János főherceg 
részéről, még pedig a küldöttség jelenlétében ; nem kevésbbé meg 
foghatatlan volna, hogy János főhercegnek, kit ő felsége Magyar- 
ország és Horvátország közt közbenjáróul nevezett ki, e kiboesát- 
ványról semmi tudomása nem volt, és hogy végre Innsbruckban a 
legmagasabb s egyéb személyek közűi senki arról említést nem tett 
bánunk előtt. Mindezek eléggé indokolják azon gyantásunkat, hogy 
e kibocsátványokat kicsalták ő felségétől, és hogy ennélfogva nem 
is tulajdoníthatunk azoknak semmi fontosságot s úgy kell tekintenünk 
mint valami hirlapi cikket; mert azok sem törvényes módon kiállítva, 
sem a bánnal vagy idevaló hivatallal hivatalos úton közölve nincsenek.»

Az alatt a már márciusban egybehívott országgyűlés május 
elején Zágrábban összeült. Első teendője volt — mint említők — 
a horvát nemzet kívánalmait megállapítani s a — hivatalvesztett — 
bán vezetése alatti küldöttség által ő felsége elé terjeszteni.

Alig hogy az országgyűlés működését megkezdte, egyik ülésben 
berohan Havlicseh képviselő, kezében sürgöny s egyéb iratok és- 
azokat a ház asztalára dobja Azok körülményes jelentések a kar
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lócai ütközetről, panaszok Hrabovszlcy királyi biztos ellen, a királyi 
kibocsátványról szóló sürgöny s a határőrökhöz intézett proclamatió.

Ezek hallatára a teremben iszonyú izgalom és zaj támad. 
Először jut szóhoz Verbanicli, rövid bevezetés után felkiáltván : 
{(Prodanismo, vidanimo, prevarenismo! azaz: El vagyunk árulva! 
Az egész nemzetnek fel kell támadni a magyarok ellen. — Zágrábban 
és minden városokban és falvakban félre kell verni a harangokat, — 
ágyúkat kell készíteni, — mindenki készen legyen a harcra, — a 
kik ellenszegülnek, azokat le kell szúrni, — a sváb király pedig 
árulónak nyilatkoztassák!»

Ez általános zsivióval fogadott beszéd után Kukuljévi eh szólal 
fel s azt követeli: «1. Az áruló sváb királyt el kell távolítani.
2. A parasztoknak tulajdonába bocsátandók összes rétjei és földjei, 
azon kötelezettséggel, hogy mint népfölkelők a horvát hadseregbe 
belépnek. 3. Emissariusok küldendők az olasz hadsereghez, hogy az 
ott lévő határőröket a hazába való visszatérésre kényszerítsék, s a 
ki e felhívásnak ellenszegül, azt le kell szúrni. 4. Emissariusok 
járják be az országot és hívják a népet fegyverbe. 5. Továbbá 
menesztessenek emissariusok Boszniába és hívjanak be annyi mozlim 
vallású s egyéb szláv törzset, a mennyit csak lehet, biztosítván őket, 
hogy szabad öldösni, felégetni, rabolni s fosztogatni, s ha a horvá- 
tokkal közösen minden magyart leöltek légyen, Ők is fel fognak 
szabadulni a török járóin alól. 6. Manifestumot kell intézni az európai 
■összes szláv népekhez, kivált pedig a muszkákhoz, hogy a magyarok 
ellen támogassanak bennünket. 7. A határőrvidéki ezredek parancs
nokaihoz azt a kérdést kell intézni : vajon a császári tiszteknek 
vagy a nemzetnek akarnak-e engedelmeskedni ? Itt kijelentették 
a tisztek, hogy a császárnak mindig hűséges szolgái voltak, de most, 
miután elárultattak, többé tudni sem akarnak róla.

A ház elnöke azon véleményben van, hogy bizottságot kellene 
kiküldeni, h mely mindeneket alaposan megfontolna és gyakorlati 
tervet kidolgozna. De erre mindenfelől azt kiáltották : «Dictatorságot, 
dictatorságot!»

Jun, 5-én nagy ünnepélyességgel ülték meg a bán beigtatását, 
mely alkalommal Ozegovicb Imre püspök a Te Deum-ot illír nyelven 
tartá. JellacMch letette az esküt és hosszabb beszédet mondott, mire 
Kajachich patriárcha, a ki külön ez alkalomból Zágrábba sietett, 
őt üdvözlé.

Az eskűmintára egykorú pesti lap a következő megjegyzést 
tévé : «Ha az illirismus efféle érzelmek dolgában nem talán Danaidák 
hordája, akkor ő felségének utóbbi parancsai legalább is azt bizo
nyították világosan, hogy a bán hűsége s engedelmessége minő 
rugékonysággal bír. Ügy, mint JellacMch, beszélt Groethe Reineke 
rókája is, a mely a mostani magyar zavarokban általában igen 
alkalmas olvasmányul ajánlható !
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Mi sem hittük, hogy Jellachich titkos társaságok útján agitálna, 
hiszen csöppet sem titkolt oly cselekményeket, melyre a törvény a 
legszigorúbb büntetéseket szabta ki. Az ő állása nem volt titkos 
conspiratio : nyílt forradalom volt az, nyílt engedetlenség a király, 
a törvény szentsége ellen !»

Magyarország sohasem idegenkedett a Horvátországgal támadt 
viszályokat barátságos úton elintézni; de oly férfiúval, a ki nemcsak 
saját hazájára, hanem Magyarországra is annyi szerencsétlenséget 
hozott, a ki királyának meghagyásait oly tiszteletlenül mellőzte : 
ily forradalmárral lehetetlen volt az egyezkedés.

Junius 16-án úgy Jellachich a horvátok, mint Rajachich patri
archa a szerbek küldöttségével Bécsbe s onnan Innsbruckba mentek. 
Jun. 20-án éjjel pedig István nádor, valamint Széchenyi s Eötvös 
ministerek utaztak Innsbruckba.

Habár V. Ferdinand király Jellachich-ot felségárulónak jelenté 
ki, nem átallott az I. Ferdinand császár elé lépni. De nem fordul 
egyenesen hozzá, hanem először Ferenc Károly főhercegnél kér és 
kap junius 17-én kihallgattatást. S ennek folytán 19-én ő felsége 
is fogadja a bánt és a horvát küldötteket, de csupán mint magán- 
személyeket, mely alkalommal a császárné ő felsége és Ferenc-Károly 
főherceg is jelen voltak.

A horvátok követeléseire, melyek a Magyarországtól való 
elszakadást célozták és XI pontba voltak foglalva, ő felsége a 
következő r-zavakkal felelt: «Miután a junius 5-ikére beleegyezésem 
nélküi egybehívott országos congregatiót törvénytelennek jelentéin 
ki, önöket annak küldötteiként el nem fogadhatom, sőt nyiltao 
roszalnom kell a magyar korona ellen irányzott törekvéseiket, a 
melyhez Horvátország 700 év óta tartozik. Határozottan el vagyok 
tökélve, e köteléket továbbra is fentartani s a két ország meg
egyezését kieszközölni, annál inkább, mert határőrvidéki csapataim 
vitézsége teljes elismerésemet megérdemli. Nagybátyám, János főherceg 
vállalkozott a közbejárásra A hűségnek imént kifejezett érzelmeit 
az által fogják bebizonyítani, ha a megegyezéshez hathatósan hozzá
járulnak».

A horvátok kérvényét ő felsége a magyar minister:iek kézbesíté 
azzal a meghagyással, hogy azt megvizsgálás és javaslattétel végett 
a magyar kormánynak P« stre küldje.

Később herceg Eszterházy Pál, ő felsége körüli magyar rni- 
nisterrel volt a bánnak tárgyalása, mely alkalommal oda nyilat
kozott, hogy a kiegyezést igen óhajtja s e tekin etben János főherceg 
közbenjárására helyezi minden reményét.

A horvát küldöttség után a Rajachich által vezetett szerb kül
döttek részesültek kihallgatásban, de szintén csak mint magán
emberek. Ez ugyanazt a felelet -t nyerte és kérvénye ugyanazon 
elbánásban részesült.
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E legfelsőbb nyilatkozat s eljárás, valamint a bán ügyében, 
és Hrobovszky-hoz s a határőreikhez stb. kibocsátott királyi leiratokat 
Pesten a legnagyobb örömmel fogadták, azt hívén biztosan, hogy 
a bán s a horvátok immár meghajlásra kényszerítve vannak.

Az általános örömet azonban csakhamar lelohasztá az a procla- 
matio, melylyel a horvát bán jun. 20-án a Radetzky fővezénylete alatt 
hadakozó horvátokat, felszólította, hogy kötelességüket teljesítsék s 
Olaszországban maradjanak. A királynak a határőrökhez kibocsátott 
jun. 10-iki manifestumát majmoló e kiáltvány így hangzott:

«Derék, vitéz fegyver- és honfitársak! Tegnap én, bánotok, 
oly szerencsés valék, legkegyelmesebb urunk és császárunk ő felsége 
által fogadtatni, mely alkalommal az kinyilatkoztatni kegyeskedett, 
hogy János főherceg ő fensége személyében közvetítőt talált arra 
nézve, hogy a Magyarország és hazánk közt fenforgó differentiák, 
tekintettel a mi óhajtásainkra, kiegyeztessenek. E főfontosságú és 
nehány ügy lebonyolítása érdekében mindenekelőtt szükséges, hogy 
hazánkban a rend és béke fentartassék.

Ez, fájdalom, Karlócánál már megzavartatott; de már meg
tettem a kellő lépéseket arra nézve, hogy minden további erőszakos
kodás meggátoltassék, és bízom a nemzet egészséges érzékében, 
hogy intésemet megszívlelvén, a kiegyezést János főherceg ő fensége 
közbenjárásával, nyugton bevárja.

Ez értelemben fordulok ím hozzátok is, drága fegyvertársak! 
Ne hagyjátok magatokat a haza veszélye fölötti hírek s a fölötti 
aggodalmak által megtántoríttatni nehéz, de szép feladatotokban, 
mely nem más, mint a trón s állam védelme Olaszországban. 
Máris bejárja Európát vitézségtek, kitartástok híre. Ne homályo- 
sítsátok el e hírt eskűellenes cselekedetek által, mely hozzátok és 
vitéz elődeitekhez nem méltó lenne.

Ott, a hol álltok, szeretett császártok, összhazátok érdekében 
harcolván, legyetek nyugton az iránt, hogy mi Horvát-Tótországban 
elég erősnek érezzük magunkat, hogy a ti segélyetek nélkül is 
óvjuk tűzhelyünket és védelmezzük jogainkat és nemzetiségünket!»

A magyar hivatalos közlöny közölvén e kiáltványt, figyelmez
tetett arra a körülményre, hogy az Innsbruckban, az udvar tartóz
kodási helyén kelt, hogy hatalmas pártfogókkal látszik bírni, és 
positiója ennélfogva igen erős lehet.

A valóságos hivatalos tárgyalásokat Jellachich- Rajachich- s a 
két részbeli küldöttekkel az osztrák kormány s az udvari kamarilla 
nevében gróf Fiquelmont minister vezette. Ugylátszik, hogy a horvá
tokat a magyar kérdésben csak bizonyos miheztartási szabályokkal 
látták el, s azok viszont a Magyarországtól való teljes elszakadástól 
egyelőre elálltak. Még nem lehetett nyíltan fellépni. Adott szavát 
ő felsége még meg nem szeghette. De a reméuy már növekvőben 
volt, mert a helyzet Olaszországban napról-napra szemlátomást javult.
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Miután 17 én még a Magyarország elleni általános hadműkö- 
dési terv megállapíttatott volna, Jellachich elhagyta Innsbruckot és 
jun. 26-án délután tartá Zágrábban ünnepélyes bevonulását. A leg
előkelőbb liorvát hölgyek, mintegy háromszázan, elébe mentek hor- 
vát szalagokkal, a horvát zászló alatt, a nemzetőrök pedig, virá
gokkal elhintett kocsiját kisérték a városba. A néphez intézett 
beszédében a bán nyugalomra intvén, hangsúlyozta, hogy a kiegye
zés Mágyarországgal készülőben van, és hogy a «szeretett Horvát
országot» nemzetiségének óvásában mindenkor élete árán is védel
mezni fogja. E biztosítását szakadatlan zsivió követé.

Az alsó vidékekre azonnal futár ment, megnyugtatni a népet, és 
tudatni vele. hogy Innsbruckban kegyesen fogadták a bánt, a ki immár 
Horvátországba visszatért, hogy a nemzet érdekében kifejtett tevé
kenységet folytassa; más szóval, hogy a magyarok elleni harcot csend
ben előkészítse és szervezze, úgy hogy a kellő percben, a midőn a 
kép mutatás többé nem szükséges, nyiltan megkezdhesse a háborút.

E célból Karlócára is elment a bán, a hol juh 19-én meg
érkezvén, a szerbek által nagy demonstratiókkal fogadtatott.

Csalárd eljárását továbbra is palástolandó vagy Rrabovszky 
királyi biztost a maga részére térítendő, azt juh 15-én a birodalom 
érdekében leendő értekezletre kérte fel. Hrabovszky, a fenforgó 
differentiák békés kiegyenlítését maga is óhajtván, a találkozásba 
habozás nélkül beleegyezett s annak megtartásául a Pétervárad és 
Karlóca közt fekvő rókusvölgyi plébániát jelölte ki. Erre Jellachich, 
Karlócán juh 19-én kelt levélben azt válaszolta, hogy e nap dél
utáni 5x/2 órakor az említett plébániában meg fog jelenni.

Ugylátszik azonban, hogy Jellachich tőrtől tartván, nem mert a ki
jelölt helyre menni; mert számos szerezsántól kisérve, csak a Mária havá
hoz címzett kápolnáig ment, a mely egy negyedórányival közelebb fek
szik Karlócához, és melynek közelében már a szerb előőrsök álltak, s 
oda kérette Hrabovszkyt, ki el is menvén, az összejövetel a kápolna 
melletti házikóban meg is tartatott, de eredményhez nem vezetett.

Jellemző, hogy Jellachich nemcsak tartózkodott, hanem egye
nesen félt a közösen megállapított helyen megjelenni, feltételezvén a 
becsületben megőszült Hrabovszky ahábornagyról azt az álnokságot, 
hogy őt tőrbe akarja csalni oly célból, hogy hatalmába ejtse. Való
ban hitte-e Jellachich azt, hogy oly tiszta hírnevű férfi mint Hra
bovszky, ily ocsmány tettre képes legyen ? S ha nem hitte, mire 
való volt a szerezsánok kiséi’ete s a találkozás áthelyezése a szerb 
előőrsök lőtávolába ? No de hogy is mondja a német példabeszéd : 
«Wie der Schelm ist, so denkt er».

János főherceg meghívására Batthyány ministerelnök és Jella
chich bán juh 29-én megjelentek nála, hogy a szintén oda sietett 
István nádor jelenlétében beszéljék meg, mi módon lehetne a két 
ország vitás kérdéseit békés úton kiegyenlíteni.
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Ügy látszik azonban, hogy a bán már utóbbi Innsbruckban való 
időzése alatt kapott útbaigazítást, hogy a kiegyezést minő feltételek
hez kösse. Ezek ugyanis a következők voltak :

1. Három magyar ministeriumnak, ú. m. a pénzügyi, hadügyi 
és külügyi ministeriumnak Ausztriának való átengedése.

2. A horvát-tótországi határőrvidék továbbra is közvetlenül a 
császári hatóságok alatt áll

3. A horvát nemzetiség a magyarral egyenjogú.
4. A hivatalos nyelv, valamint Magyarországon a magyar, úgy 

Horvátországban a horvát legyen.
5. A szerbek jogos kívánságai teljesítendők.
A nádor és ministerelnök kijelenték, hogy ily felcsigázott 

javaslatok elfogadására a magyar országgyűlés részéről nincsenek 
felhatalmazva, a mivel a kihallgatás véget is ért.

Batthyány és a bán igen izgatottan búcsúztak egymástól, amaz 
kiáltván: «Viszontlátásra a Drávánál!» Mire Jellachich azt feleié: 
«Nem a Drávánál, hanem a Dunánál, mielőbb viszontlátásra!»

Különben ismeretes, hogy Jellachich már jul. 20-án néhány 
meghitt barátját küldte Bécsbe, hogy ott a mérvadó személyiségek
nél Horvátország s a szerbek érdekében, Magyarországnak pedig 
hátrányára működjenek; az egész kiegyezési kísérlet tehát nem volt 
egyéb szemfényvesztésnél, — időnyerés kedvéért.

Hogy a világ szemébe port hintsen s a kamarilla alattomos 
játékát továbbra is palástolgassa, Jellachich aug. 6-án ily szövegű 
kiáltványt bocsátott ki a horvátokhoz :

«0 cs. kir. fensége János főherceg, mint ő felségének a császár
nak és királynak helyettese, parancsának engedelmeskedve, harmad - 
ízben siettem összmonarchiánk kormánya székhelyére, azon célból, 
hogy szeretett hazánk elodázhatlan követeléseit a mi magyar szom
szédinknak előttünk is drága hecsületével, valamint a császári és 
királyi uralkodóháznnk, — melynek a mi és a magyarok nemzete 
egyenjogú és hű fiai vagyunk — érdekével összeegyeztetni.

Sem a személyes veszély, sem a mély fájdalom és szégyen, 
mely engem a még eddig vissza nem vont junius 10-iki manifestum 
által ért, nem tartóztathatott attól vissza, hogy ezen tövises missióra 
vállalkozzam, mert az forgott kérdésben, hogy szeretett honfitársaim
nak Horvát-, Tót- és Dal hátországban, nemkülönben a szerb vajda
ságban, a föld legnagyobb j-vát, a szabadságot és békét kieszkö
zöljem, mind a két pártnak természetes jogait és észszerű igényeit 
biztosítsam és az apostoli korona alá tartozó országok és nemzetek 
föloldhatlan egységét maguk közt és a nagy monarchiával fentart- 
sam, melyhez szentesített szerződések, jó és balszerencsében tanúsí
tott közös királyunk iránti szeretet és a mi, valamint az osztrák 
monarchiabeli minden népfaj érdekei csatolnak és a melyhez ezentúl 
is tartozni akarunk.
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Az ő cs. kir. fenségével, János főherceggel való tárgyalás
nál alapul azt kellett fölvennem, mint nemzetemnek ő általa kijelölt 
képviselőjének, a mit az utolsó horvát országgyűlés határozott, t. i. 
a hadügyi, a pénzügyi és a külügyi ministeriumok egyesítését az 
összmonarchia közigazgatásával, nemzetiségünk és nyelvünk teljes 
biztosítását ép úgy a beligazgatásban, valamint a magyarországi 
közös országgyűlésen is, és végre a szerb nemzet igényeit s jogait 
Magyarországon. Ezen alapot elhagyni sem meggyőződésem nem 
engedte, sem a nemzet által kimondott akarat nem jogosított föl 
arra, hogy azt tegyem.

Mindazonáltal sem ő cs. kir. fensége, János főherceg, ki leg
kegyesebben és leghőbben biztosított részvétéről a békés kiegyezésre 
nézve, sem a magyar ministerelnök, kikkel a megváltozhatlan alap
föltételekről értekeztem, nem voltak abban a helyzetben, hogy azo
kat az országgyűléssel és pártukkal szemben kielégítőleg elfogadtas
sák és ő cs. kir. fenségének 30-dikán történt elutazása következtében 
nemzeti ügyünk békés útoni kiegyenlítése ezen utolsó kísérletének 
vége szakadt, a nélkül, hogy szerencsém lehetett volna egy kielé
gítő megoldás kilátására való reményemet kimondanom. Ellenben 
nagy megelégedésemül szolgál annak megemlítése, hogy a bécsi, 
brünni, gráci és más kisebb városbeli katonaság, polgárság és 
nemzetőrség legnagyobb elismeréssel és lelkesültséggel fogadott, mivel 
ezt nem annyira egyéniségem iránti rokonszenvnek, melyet nem 
kívántain előtérbe állítani, mint inkább ügyünk népszerűségének és 
szabadelvű jelentőségének tulajdonítom, mivel ez nagy fontossággal 
bír összmonarchiánk egysége fentartására és új alkotmányunkra 
nézve, melyet általános örömmel üdvözöltünk és általános hűséggel 
fogunk megőrizni, mint nemzeti szellemünk föléledését.

Mindezek után nem marad számunkra egyéb hátra, mint a 
Pesten ülésező magyar országgyűlés határozásait végső békés sza
vunkra, melyet a magyar ministerek kétségtelenül közölni fognak, 
bevárni és ezután erőnkre és összetartásunkra bíznunk igazságos 
ügyünk keresztülvitelét, melytől sem Ausztria és Európa szabad 
nemzetei nem fogiák megvonni rokonszenvüket, sem ő felsége a mi 
császárunk és királyunk a maga jóváhagyását, sem végre a Minden
ható a maga segélyét, a mikre is mi szilárdul és tántoríthatlanul 
számítunk».

E proclamatiójának kibocsátása után a bán beutazta a határ
kerületeket, a hol mindenfelé nagy ovatiókkal fogadták.

A horvát bánnak e manifestuma egyértelmű a magyar nemzet
hez intézett hadüzenettel, mely egyúttal az ellenségeskedések elő
készítését is eszközli.

Mielőtt azonban a dicstelen horvát invasió lefolyását ecsetel
ném, az utóbbi «kiegyezési kísérlethez» csatolok nehány meg
jegyzést.
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Mindenekelőtt szükséges lenne tudnunk, mi indította a biro
dalom tényleges intézőit arra, hogy Ferdinand királyt rábírták a pénz-, 
had- és külügyi ministeriumoknak a magyaroknak való engedélye
zésére, holott akkor épen úgy mint utóbb, át kellett látniok, hogy 
e concessiók az összbirodalomra nézve igen veszélyessé válhatnak ?

Most pedig, miután a magyarok teljes ministeriumukat szer
vezték, sőt már működésbe is helyezték, ez adott előnyüket egy
szerre, még pedig nem egyenes úton tőlük megvonják? És végül; 
nem létezett-e észszerűbb módja az egyezkedésnek, nem a horvátok- 
kal — kik politikai és socialis követeléseik ügyében egyedül a 
magyar országgyűléstől függtek — hanem a cs. kir. kormánynyal 
ama három ministeriumot illetőleg, mint az állam létét veszélyez
tető rendszabályok, melyek arra céloztak, hogy a magyarokat az annyi 
ünnepélyességgel megadott coucessióktól álnokul megfoszszák, az által, 
hogy a Metternich herceg által folyton táplált nemzeti gyűlölséget 
szították titkos s a legmegengedhetlenebb eszközök által valósá
gos dühhé lokozták, a melynek aztán következményei : gyilkosság, 
fosztogatás, megfertőztetés — annyi ezer meg ezer embert a leg
nagyobb nyomorba és határtalan Ínségbe ejtett ? !

Jellachichhsax, a magyar nemzetnek és vívmányainak elkesere
dett nyílt ellenségében remélte a kamarilla megmentőjét feltalálni. 
De csakhamar kitűnt, hogy dacára kürtölgetett hősiességének, egy
általában képtelen volt e feladat megoldására, de igenis ő volt köz
vetve a háború s a kegyetlen fajharc iszonyainak előidézője.

Az osztrák-magyar birodalombeli szlávokhoz intézett, augusztus 
6-iki manifestumában azzal kérkedik Jellachich, hogy az összbiro- 
dalom jogaiért váló sorompóba való lépéséért számos kisebb-nagyobb 
városok fejezték ki irányában rokonszenvüket és neki vállalatához 
szerencsét kívántak.

Ámde miként van az, hogy ama tartományok, melyek városai 
a bán iránt annyi rokonszenvet tanusítának, nem léptek fel cselek- 
vőleg, nem szerveztek szabad csapatokat, nemzetőreiket, polgármili- 
ciáikat, melyek mind régtől fogva jól fel voltak fegyverezve, nem 
indították Magyarország felé. hogy követeléseiknek a csatatéreken 
nyomatékot szerezzenek, hanem szépségesen odahaza maradtak s a 
csiklandós feladat megoldását a «vitéz horvátokra» s a «lovagias 
bánra» bízták?!

A nemzet általános részvéte azonban, úgylátszik, még sem lehe
tett oly nagyon általános, mert különben mi szüksége forgott volna 
fenn annak, lmgy az ostromállapotot mindenfelől kihirdessék s a 
birodalom legtöbb fővárosait bombáztassák ? !

A felelet erre az : hogy az egész birodalom akkorában forra
dalmi állapotban volt.

E rövid kitérés után vegyük fel ismét az események fonalát.
Vetter  A ntal.
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A lelépő kormány férfi utódának leghevesebb ellenzéke. Ez 
mindenütt úgy van. A legio és tiszti telepek elégedetlenéi ennélfogva 
Vettert. ki csakugyan — bár nem kellő indokolással — duzzogott 
Kossuth tál és Tűrve, 1 mint elmozdításának okozóival, úgy tekintet
ték mint az általuk képezett ellenzék természetes fejét. Sűrűn keres
ték fel leveleikkel, tanácsát, támogatását kérték, és igyekeztek szí
tani neheztelését utódai iránt, de főleg Kossuth és Türr iránt.

A sort Kovács Endre őrnagy nyitja meg következő levelével:

Turin, 1861 okt. 24.
Mélyen tisztelt altábornagy úr !
Mindenekelőtt bocsánatot kell kérnem, hogy oly soká hallgat

tam; oka egyedül az volt, hogy az idevaló bonyodalmak fejlődését 
meg akartam várni. Átláttam azonban, hogy lehetetlen, mert alig 
hogy az egyik rendezve van, már itt a másik.

így a minap az történt, hogy a depot Mogyoródi/ ellen fel
lázadt ; de a dolgot elég békésen elsimították: a tiszteknek egy havi 
külön díjazást Ígértek, és ezzel megvoltak elégedve. Közelebb pedig 
bizonyos Hámori Alessandriában a kórházban meghalt, és többféle 
iratokat hagyott hátra, melyek egyik-másik előkelő magyart com- 
promittálnak.

Klapka itt volt s igen elkeseredetten nyilatkozott a legióbeli 
viszonyok fölött. A parancsnokságot aligha nem Bethlen fogja átvenni.

Ma bocsáttatott ki rendelet, mely szerint a Garibaldi-féle igaz
gatóságok rendezendők és nehány nap múlva az önkéntesek tobor
zása megkezdetik.

A mi az én helyzetemet illeti, az még mindig a régi.
Tegnapelőtt lovamat küldtem Milanóba, a hová fivéremet is 

várom, s ennélfogva 5—6 nap múlva oda megyek. Ha valami rend
kívüli nem jön közbe, január előtt alig térek vissza Turinba.

És most saját személyemet illető ügyben kell terhére lennem. 
Én ugyanis közelebb a légió felügyelőségéhez következőleg folya
modtam : _

Miután az alulírott semmi, a magyar segély hadseregtől]’ el- 
bocsáttatását kimutató érvényes okirattal nem bír, kéri a t. par. 
neki a ministeriumtól egy dimissions-decretumot, s egyszersmind egy 
a külföldre szóló érvéüyes útlevelet kieszközölni.

Erre az ugyancsak szerény kérésre Türr tábornoktól a követ
kező magán-levelet vettem :

Hazánk XI. kötet. 22
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Őrnagy ú r !
Hogy dimission-decretet kieszközölhessek a kormánynál, szük

séges hogy a kormánytól egy kinevezési decretuma legyen, de miután 
ez nincsen, és hogy őrnagy úr a depőthoz volt küldve, melybőd az 
elbocsájtását kivárna, én ezen kívánságát bejelentettem a ministe- 
riumnak, mely engem felhatalmazott az elbocsátásra és én úgy 
hiszem, hogy adtam elbocsátó levelet, egyébiránt ha kívánja, úgy 
olaszban is megírhatom. A mi az útlevelet illeti, azt a kormánynál 
kieszközölhetem, hanem annak a tökéletes érvényzése a politika mene
telétől függ.

Turin, 1861 okt. 3.
Szives üdvözlettel: 

Türr.

Ehhez a levélhez, azt hiszem, nem kell commentár; csak nehány 
megjegyzést akarok tenni :

1. Nem áll, hogy elbocsátó levél kiadásához szükséges a kor
mány kinevezési okmánya, mert eddig kivétel nélkül mindnyájan 
kaptak elbocsátást, útlevelet és úti költséget, p. o. Uréter, Figyelmesé, 
Dunka, Mátyás, Tiela, RéTi, Pankovics stb. stb.

2. Nem áll, hogy a depotból elbocsáttattam volna, mert én 
szabadságolási útlevéllel a légió állományához tartoztam, és mihelyt 
megtudtam, hogy áttettek Acquiba a depőthoz, elbocsátásomat kér
tem : a depőthoz tehát voltakép nem tartoztam soha.

3. Az «elbocsátó levéld egy darab levélpapírra van írva s a 
15-ik önkéntes divisió pecsétjével ellátva (a melyhez sohasem volt 
szerencsém tartozni), és körülbelül olyan, minőt elbocsátott kocsis
nak szoktak adni. Szóról szóra így hangzik az :

Corpo dei Volontari Italiani Divisione Türr.

Kovács András huszár őrnagy saját kivánatára a magyar 
segély sereg szolgálatából végképen elbocsáttatik.

Turin, 1861 jun. 22.
Hadosztályparancsnok 

Türr István, 
tábornok.

4. Az ígért iitlevelet. dacára annak, hogy azóta jó idő eltelt, 
még most sem kaptam meg és kénytelen vagyok azt Irányi úr által 
kieszközöltetni.

Szándékoztam ez eljárást közölni Klapka tábornok úrral, a ki 
végre mégis úgy látszik, kezd törődni a légió ügyeivel; de nem 
közlöm senkivel, míg e részben altábornagy úrtól tanácsot nem 
nyerek.



A B A FI LA JO STÓ L. 339

A politikai helyzet, úgy látszik javul némileg: az újoncozást 
siettetik és márciusban 300,000 rendes katona lesz felállítva.

A légiónál minden in statu quo vau. A legénység elégedetlen 
és naponkint lehet hallani : Vetter tábornagy úr, nagy katona volt 
és úr, és mégis akármely órában mehettünk hozzá rapportra; most 
ez az ezredes (Ihász) nem is katona, hanem ha az ember hozzá 
megyen, hát laskát gyúrni látja a konyhában, és mégis azt mondja, 
hogy nem ér rá rapportot tartani stb.» Általában úgy a legénység 
mint a legtöbb tiszt átlátja, hogy mégis csak jobb volt, katona 
alatt szolgálni.

Halászi kitüntette magát és rendjelt kapott. Figyelmesi, Sárpi 
és Hunka, valamint Madame kéjútra készülnek Angliába és Amerikába.

Érvelőre Turinban élnek a nyert gratificatiókból. Figyelmesi 
1500 frankot kapott és Kossuth mégis Acquira akarta áttétetni, a 
mire azonban a ministerium rá nem állott.

Madame Türr politikával is foglalkozik és már bocsátott ki 
felhívást a magyar hölgyekhez, a mely az újságokban megjelent.

Leghőbb óhajtásom, hogy tábornagy urat hazánkban táborno
komként üdvözölhessem.

Kitűnő nagyrabecsüléssel
alázatos szolgája

(Németből.) Kovács.

Az e levélben említett Hámosy-féle iratok (utóbb életrajznak, 
emlékiratnak és végrendeletnek címezgetve) igen sok bajnak kút
fejei voltak. Leginkább ártott vele az ügynek s önmagának az, ki 
fegyverül használta boszúja kielégítésére : Krivácsy József ezredes, 
ki a legjobb szándéktól vezéreltetve, Kossuthnak, jelentést küldött 
a légió szomorú állapotáról, a melyben nem igen válogatta a ki
fejezéseket s úgy látszik leghevesebben kikelt Türr önkényű és 
zsarnoki eljárása ellen. E jelentés miatt őt Türr rendre útasította — 
valószínűleg szintén nem a legválogatottabb kifejezésekben.

Krivácsy boszút esküdött a «parvenu»-nek, a káplárból lett 
tábornoknak, a ki őt, a bokros érdemeket szerzettet így megleckéz
tetni merte. Leste az alkalmat. Ez csakhamar kínálkozott. Alessan- 
driában elhunyt (sept. 12-én) Hámosy Ede, ki hosszabb ideig keleten 
tartózkodott és betegség miatt az acquii fürdőbe küldetett. Hátra
hagyott iratai közt találtak olyant is, mely Türr múltját nem á 
legelőnyösebb színben tüntette fel.

Veress Sándor (II. 400.), ki Ilámosyt ismerte, phsiologiai szem
pontból kétségbe vonja ez irat létezését és igaza van, mert oly alak
ban, mint az később reproducáltatott, csakugyan nem létezett.

Ámde mégis létezett ily irat s az eredetit Krivácsy utóbb fel 
is mutatta; csakhogy az (nem Hámosy által) annyira össze-vissza 
volt firkálva és toldásokkal ellátva, melyeket — mint Krivácsy később

2 2 *
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megvallja, Kupa eszközölt — hogy azt bizony alig lehetett már el
olvasni. Azaz több volt a toldás, mint a szöveg, és hogy a toldáso
kat nem használták fel arra, hogy Twrrnek kedvezzenek, arra talán 
nem kell figyelmeztetni.

Az így «szerkesztett» irat alapján azután Krivdcsy és szövet
ségesei : Kupa Elemér és Zsurmay ezredesek vádat emeltek Türr 
ellen, a mely a magyar emigratió fényes pontokban szegény történe
tének egyik legsötétebb, pontját képezi.

Előbb azonban igyekezett Krioácsy valódi okiratokat is szerezni 
s öt nappal Hdmosy halála után felszólította Veresst és Hdmosy 
özvegyét, hogy neki Hdmosy összes irományait megküldjék, illetőleg 
írják meg, mit Türrő 1 tudnak. S csak miután ez eredménytelen 
volt, láttatott a «szerkesztés»-hez.

A három ezredes fellépését igen jól jellemzi azon levél, melyet
V. (Vats#?) Nocerából 1861 nov. 22-én írt Veress Sándorhoz, a 
mely szerint «köztünk a rangvágy oly mértéktelen, magát mindenik 
sokkal magasabb fokra érdemesnek, legvitézebbnek hiszi, feljebb
valóját pedig érdemetleníil magasra toltnak, a magas állás betölté
sére oly képtelennek tartja, hogy ellene áskálódni, onnan lehúzni és 
helyébe mászni szinte hazafiúi kötelességének véli, és mivel ez meg 
nem történhetik: meggyűl az epés irigység a keblekben, mely aztán 
vakon lepiszkol mérges nyelvével jót-roszat egyaránt. Türr és Klapka 
megunván a dolgot, elutaztak, Vetter jött átvenni a parancsnokságot; 
a légió a telet Salernóban, a felesleges 47 tiszt meg Sorentoban 
tölti; mulatságunk a kártya és az emberszólás, ezért a párbaj úgy 
meghonosult köztünk, hogy körülbelül minden újonnan jövő tiszt 
párbajokkal installál tátik.» (Veress II. 423.)

Valóban elszomorító kép ez !
De térjünk vissza Kovács Endre levelére. Erre adott válaszá

ban Vetter valószínűleg igazat adott neki Türr ellenében és talán 
Kossuthra, is tett egy kis oldalvágást, a mi Kovácsot felbátorította 
arra, hogy Kossuth és Türr elleni gyűlöletének nyilt kifejezést adjon 
azon levélben, melyet most közlünk :

Genf, 1861 nov. 25.
Mélyen tisztelt Altábornagy úr! Hogy előbb nem válaszoltam, 

annak egyedüli oka az, mert Méltóságod levelét csak közelebb vet
tem kézhez. F. hó 2-ka óta ugyanis Milanóban voltam, de hiába 
vártam testvéremet vagy legalább annak segítségét. Fájdalom, olyan 
a haza állapota, hogy szegény latosai azt sem tudják, mit kezdje
nek és nem bíznak már senkiben sem. Huzamosb idő óta nem is 
jöttek át szökevények vagy mások, kivévén nehány ismert ó-con- 
servativot. A leveleket most mind feltörik s a legtöbbet visszatartják, 
sőt el van tiltva velünk levelezni.

Lovamat sem tudtam még eladni. Valóban én a legszerencsét
lenebb ember vagyok a világon. Ahhoz még nehány Napoleon d’orral
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meg is csaltak és végre egyik szememre majdnem megvakultam. 
Minden támogatás, minden segély nélkül bolyongok a világban azzal 
a nehány frankkal, melyet lovam ára fejében kölcsönöztek. De inkább 
meghalok éhen, mintsem hogy Kossuth vagy Tűn  oltalmát és segít
ségét igénybe vegyem; Klapkát pedig nem szólítottam meg soha, 
habár meg vagyok győződve, hogy ő igen is tett volna valamit 
érettem.

Végre 20-án Genf be utaztam, szegényes pensio-intézetben 
helyeztem el magamat és szorgalmasan tanulok franciául, hogy hiába 
ne pazaroljam az időt.

Hogyha tavaszra csakugyan nem történik semmi, el vagyok 
tökélve Amerikába menni és valamit kezdeni, hogy életemet fen- 
tarthassam.

Klapka tábornok itt van, szorgalmasan dolgozik, de kissé le
hangol tnak látszik Politikáról csak ritkán vagy épen nem beszélek 
vele. Vajha a légió iránt ideje korán törődnék. Az ott uralkodó 
anarchia miatt igen haragszik és méltán. Az urak Acquiban még a 
régiek, nem is hiszem, hogy változnának.

Ezredes Teleki gróf még mindig Cuneoban van és télen Milanó
ban fog tartózkodni.

Engedelmet kérek még arra a szíves kérelemre, hogyha Méltó
ságodat valahová elkísérhetném, rólam megemlékezni kegyeskedjék; 
reményiem meg lenne velem elégedve.

Nagyrabecsüléssel méltóságod
alázatos szolgája

(Németből.) Kovács.

E levél írója elhagyván Turint, Vetter nek más levelező után 
kellett néznie, ha au courant akart maradni az olaszföldön előforduló 
botrányok és botrány ócskák iránt. S ezt megtalálta Zsurmay ezre
desben. a ki nagy psychologus létére feljogosítottnak érezte magát 
mindenkit leszólni, még jó barátait is, a ki előtt nem volt jó senki, 
semmi, s a ki Tűn- elleni — indokolt vagy indokolatlan — vak 
gyűlöletében nemcsak ezt dobálja sárral, hanem még a Türre 1 szö
vetkező Kossuthot is a hazaárulással meri vádolni, mert nincs értelme 
s ereje a legióbeli tiszt urak baján segíteni, holott Kosnthnak senki 
sem hányhatja szemére, hogy értelem, érzék s a legjobb akarat meg 
ne lett volna benne, hogy azonban csakugyan nem volt ereje s 
hatalma akaratának nyomatékot szerezni, az baj volt az egész ügyre 
nézve, de abból vádat formálni, azt csak a legelfogultabb elme, csak 
rósz indulatú szív teheti.

Az indulatos férfi első levele, melylyel itt találkozunk, és mely
ből (valamint a következőkből is) kénytelenek voltunk, egyes nagyon 
is becsmérlő vagy becsületbevágó szót, sőt mondatot is kihagyni, —
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Turin, 1861 nov. 20. (Érk. London nov. 25.)
Méltóságos tábornok ú r ! Levelezési hanyagságomat egyáltalá

ban nem akarom mentegetni, mert majdnem az egész október havát 
Turinon kívül voltam, komolyan foglalkozván a magyar légió ügyeivel.

En , Kupa és Krivácsy mint annak tagjai s volt ezredesek 
t. i. feltettük magunkban, hivatalosan fellépni, hogy Türrnek ez 
újdonsült hős ármányait és önkénykedéseit némán ne nézzük.

A nagy férfiút le kell álcázni és mnltját a közönség előtt vilá
gosan ecsetelni; arrogantiája már nem ismer határt és úgy látszik, 
hogy még Kossuth is e férfiúban látja Magyarország jövendőbeli 
marschalját, — a mi azonban nem fog megtörténni soha, de soha. 
Szükséges tehát, jókor offensivában lépni, hogy tehetetlenné tétessenek 
a fő intrigánsok, kik a múltban semminemű érdemet nem szereztek.

Egyáltalában, ha a nemzet előtt valódi hazafiakként és derék 
férfiakként akarunk feltűnni s ez valódi jelszavunk legyen. — szük
séges ezen borzasztó s bennünket volt honvédtiszteket sértő machia- 
vellistikus fogásoknak ellene munkálkodni; mert ellenkező esetben 
joggal mondhatnák rólunk, hogy gyávák vagyunk. Ennek pedig nem 
szabad megtörténnie, mert inkább választjuk a vértanuk halálát, 
mintsem hogy saját nemzetünk becsméreljen.

Együttesen intéztünk Klapka hoz memorandumot és felhívást, 
melyben bejelentettük neki múltját a talányszerű hős Türrnek, kit 
magyar tábornokul soha el nem fogunk ismerni, — kinek elveit 
meg nem foghatja senki, — a ki mindenütt van, a hol ármány 
útján könnyen el lehet valamit érni; szóval: Türrt mint az olasz 
önkéntes sereg improvisált tábornokát egyszer mindenkorra fel kell 
menteni a magyar légió parancsnokságától, annyival inkább, mivel 
Klapkanak nem állt jogában azt a hatalmat, melyet a magyar nemzet 
és volt tisztei ő rá bíztak, oly emberre átruházni, a ki magyar tiszt 
nem volt soha, és hazájáért nem küzdött soha s ma már szerfölött 
bebizonyította, hogy minden más, csak nem magyar hazafi.

Memorandumunkba felvettük azt az eljárást is, melyet tábor
nok úr irányában tanúsítottak, és mely világosan bizonyítja, mily 
csúfosan cselekedtek. Sajnos, hogy a camarilla annyira megfeledke
zik magáról s egy érdemes magasabb tiszttel ily gyalázatos módon 
bánik, azaz felmenti állásától csak azért, hogy abba ily embert be
tehessen. Ilyesmi csak despotikus államban fordulhat elő, nem pedig 
oly nemzetben, mely függetlenségéért harcolni kész.

Ha kivánataink és jogos követeléseink nem teljesíttetnek, legyen 
meggyőződve tábornok úr, hogy mi azokat kierőszakolni fogjuk azon 
öntudatban, hogy a számkivetésben minden becsületes embernek 
jogában áll, nemzete és becsülete ügyében felszólalni s azt meg
védeni. Oly ideiglenes hatóság pedig, mely nem bír elég erővel és 
értelemmel, hogy a bajt idejekorán megszüntetné, nem érdemel 
egyebet, mint az árulás örök bélyegét.
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Politikai újdonság itt alig van — csak reménység, mely több
nyire ködbe elfoszlik. Magam részéről majdnem azt hiszem, hogy 
tavaszra mégis csak lesz valami. Az olasz parlamentet ma nyitották 
meg, de igen kevés reményt kötnek hozzá. Olaszország valóban 
igen szegény igazi hazafiakban, kik a néppel haladni akarnak és 
bizonyos, hogy ha a jelenlegi francia tutor elégedetlenül elfordul 
Olaszországtól, — ismét el van veszve minden. Turin valódi fészke 
a hypokrisiának és jesuitismusnak, és onnan nem várható Olasz
ország szabadsága és függetlensége.

Kovács a napokban nálam volt és Grenfbe ment. Őszintén meg
vallom, én ez embert most kevésbbé értem, mint 10 hóval ezelőtt. 
Elég jó psychologus vagyok, de ez egyszer tévedtem. Adja isten, 
hogy helytelenül vélekedem; de annyi áll, hogy könnyelmű és önhitt. 
Azt pedig nem akarja átlátni, hogy sem tapasztalata, sem bizonyos 
műveltsége nincs, kivévén ismereteit az osztrák hadi történetben, 
a lovasság körül s a lovassági szabályzatban. Aztán heves és goromba 
is, úgy hogy aggódom jövője iránt, ha nem változik. Különben 
ilyenek majdnem az összes tisztek, kik 49 után az osztrák had
seregben szolgáltak.

Itt van továbbá bizonyos Bogdánffy Erdélyből, a ki azt állítja, 
hogy alezredes s az utolsó időben önnek első segédje volt stb stb. 
Azt mondtam neki, hogy önnél tudakolni fogok, vajon ismeri-e ön. 
En nem bízom benne. A légióba fel nem vették.

Bethlennek jelentéin az ön óhajtását. O még a régi — köny 
nyelmű és gyönge jellemű. A jó szív maga pedig nem elég oly 
férfiúnak, a ki nagynak képzeli magát stb.

Zsurmay,
(Németből.) ezredes.

Még hevesebben, még fékevesztettebben nyilatkozik a boszú- 
vágy a következő levélben :

Turin, 1861 dec. 6. (Érk. London . . .)
Méltóságos tábornok ú r ! Sietek becses levelére válaszolni, 

annál inkább, mivel politikai s katonai látkörünk kezd felderülni; 
a percre legalább meg vagyunk elégedve: mindent egyszerre nem 
lehet keresztül vinni. A kezdet meg van téve és ha isten úgy akarja, 
folytatása is következik.

A nagy hadvezér és Magyarország jövendő főhadparancsnok- 
jelöltje, jelenleg Lieutenant Général du corps des voluntaires italiens 
Mr. le chevalier Stefan Tűn- f. hó 1-jével rendelkezési állapotba 
helyeztetett. Ezzel az első kis csatát megnyertük volna! De ez 
még nem elég. A döntő csatát oda haza kell vívnunk t. i. az újdon
sült hős, annak titkos titkára Csernatony félrevezető levelezése foly
tán Magyarországon nyert népszerűségét megsemmisíteni. A munitio, 
melylyel e célra rendelkezünk, erős sőt csalhatatlan, úgy hogy célun



kát biztosan elfogjuk érni s a nemzetet ily embertől megfogjuk szaba
dítani. Ha népszerűsége egyszer tönkre van téve, akkor az összes 
philisterek s a híres férfi élősdijei, kik mindent elkövetnek, hogy őt 
magasra emeljék, — szintén megsemmisítvék; s ez a jövendőre 
nézve nagy nyereség lesz !

Azon esetre, hogyha a jövendőbeli nemzeti kormány a már egy
szer a nemzet oly nagy ártalmára elkövetett hibákat újra elkövetné, 
jobb lenne, csöndesen maradunk, hogyha nincsenek férfiaink, kik ele
geo dő ismerettel, erővel és erélylyel bírnak, hogy a szent ügyet ki- 
küzdhessék. De én a legjobbat reményiem, csak már itt lenne a 
döntő pillanat. Aztán győzni vagy meghalni!

Nagyon csudálkozom, hogy tábornok úr azon ^hitben van, 
mintha ügyében többet ártott volna Kossuth mint Türr. Én jó formán 
ismerem a dolgokat, és biztosíthatom önt, hogy Türr volt az első, 
a ki ön ellen fordult.

A mit Bethlennek a légióhoz való kineveztetéséről méltóztatik 
írni, azt egyáltalában nem hiszem. Bethlen a huszár-ezred alakításá
nál eléggé tanúsította azt, hogy fájdalom, nem ért hozzá. A légióhoz 
pedig vas  ̂ ember kell, gyöngeség nélkül. Krivdcsy ez állást el se 
fogadná. 0  valóban nagy hazafi és derék ember, de nagyon sangui- 
nikus és sokkal rövidebb ideig volt katona, semhogy e nehéz állás
nak kellőleg megfelelhetne.

Nézetem szerint itt a pillanatban az egyedüli Szabó az, a ki 
a dologhoz ért s erélylyel bír ; mert e légióban nem fog boldogulni 
senki, a ki nem elég szigorú, de a mellett igen igazságos is. Tavasz- 
szal pedig, ha kitör nálunk valami, úgy is ketté kell választani a 
légiót; mert együttesen, a mint most vau, nem lehetne használni 
semmire sem.

Hivatalos beadványunkra Klapka még nem felelt. Igen fájlal 
nók, ha — azon esetre, hogy nem felel vagy elégtételt nem ad — 
kénytelenek lennénk, egy lépéssel tovább menni* de félúton meg 
nem állapodhatunk akkor, a midőn tiszti becsületről van szó, egyéb
iránt férfiakul kötelességünk is, az elvállalt feladatnak méltósággal 
megfelelni.

Az imént vettem Kovács levelét. Genfbe lakik, keveset ír, 
mindennap beszél Klapkával s arról értesít, kogy Klapka a napok
ban Turinba jön. Reményiem, láthatta, hogy igazunk van és szá
mára nem marad más hátra, mint vagy erélyeseu fellépni, vagy 
teljesen visszavonulni. Garibaldi három napig volt itt. Az egész 
világ meglátogatta őt és hódolt neki. Az összes itt tartózkodó len
gyelek, Lubomirsky herceg vezetése alatt, is nála jártak. Igen szí
vesen fogadta és biztosította őket, hogy ha jövő évi január havában 
Turinba visszatér, azonnal fog szerveztetni a lengyel légió, melyet 
a jövő háborúban személyesen vezérelni fog !

Most még inkább bízom a háborúban és reményiem, ma már
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Londonban is hisznek benne. Csak türelem • bárom hónap lefolytá- 
val tudni fogjuk, mely párt fog fölülkerekedni t. i. a reactio vagy 
a revolutio.

Az olasz parlament csakugyan komédiának tekinthető s onnan 
mit sem várhatunk. A reactio szerepel benne. Megnyugtató szép 
szavak, de semmi tett. Hogy ha meggondoljuk, hogy az előbbi par
lamentben sanctionált tervek máig sincsenek foganatosítva, az 500 
milliót pedig kiadták, de hadseregük még sincs, — mit tartsunk 
aztán ily ministeriumról ? stb.

(Németből.) Zsurmay.

A három ezredes vádiratára nem nagyon sietett Klapka a 
válaszszal, — a szennyest soha sem szerette, — s csak akkor felelt, 
midőn Türr már lemondott volt;*, akkor pedig minthogy amaz 
urak célját elértnek vélte — legegyszerűbben úgy gondolta a be
adványt elintézhetni, hogy az abban foglalt vádakat visszavontnak 
jelentette ki. Ebbéli levele azonban, alkalommal (az odautazó 
Mattheidessei) küldetvén, elkésve jutott kézhez. A pár sornyi levél 
lm ez :

Kupa, Krivácsy és Zsurmay ezredes uraknak Turinban.
Türr tábornok úr a légió parancsnokságáról lemondván, az őt 

illető, önök által felhozott panaszok, önmaguk beleegyezése folytán 
visszavételnek tekintetnek. A mi pedig a telepbeli tiszteket illeti, 
egy legközelebb alakítandó becsületbíróság e tárgyat elintézendi.

Hazafiúi üdvözlettel: 
Klapka Gyöiyy.

Az újabb, investivákkal megspékelt sürgető beadványra pedig 
következőleg felelt Kricácsyxvak. :

Turin, 1861 dec. 26.
Ezredes úr ! Minthogy ön az Ön s Kupa és Zsurmay ezredesek 

által nov. 12-én hozzám intézett levélben, a légió- és depőtbeli álla
potokat, valamint Türr tábornok múltját illetőleg, a magyar nemzeti 
Igazgatóság tekintélyét és létét kétségbe vonják, én, mint az Igaz
gatóság tagja, önök követelését, hogy a viszályos ügyben vizsgálatot 
rendeljek el, természetesen nem teljesíthettem. Abban hagytam a 
dolgot azon reményben, hogy előbbi barátságos tanácsaimat 
követik és vagy nem avatkoznak többé a depót és legio ügyeibe, 
vagy vádaskodásaikkal egyenesen az Igazgatósághoz fordulnak.

* T ü r r , úgylátszik beleunván az örökös veszekedésbe, lemondott, de 
egyúttal hadi törvényszék elé idézte K r ü á c s y t , ki csupán T ü r r  szószólása 
folytán azzal menekült, hogy Paviára helyezték át, T ü r m e k  egyik későbbi 
levele legalább erre enged következtetni.
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Minthogy ez azonban nem történt, eljárásuk következményeit önön- 
maguknak tulajdoníthatják. Arra, hogy jogukhoz, s az általuk köve
telt elégtételhez jussanak, — ismétlem — csak egy rendes és törvé
nyes út van, s ez az, hogy az Igazgatóságnak, mint az emigratióban 
a legmagasabb auctoritásnak rendeletéi előtt meghajoljanak, mely 
esetben pártatlan, minden részeket egyaránt kielégítő vizsgáló-bizott
ság azonnal kinevezhető.

Ha On s a másik két úr erre rá nem állnak, akkor kénytele
nek lennénk, az egész viszályt magán-összeszólalkozásnak tekinteni 
s abban hagyni, a későbbi következményekért azonban úgy önt, 
mint minden benne érdekelteket felelőssé tenni.

Válaszát várva, vagyok barátságosan
Klapka.

U. I. A legjobb lenne, ha ezredes úr személyes megbeszélés 
végett ide jönne.

(Németből.)

E levelet be nem várva, az előbbinek kézhez vételekor a 
kuruc Zsurmay ezredes azt — prima furiae — a következő, nem 
nagy katonai fegyelemtudással írt sorok kíséretében visszaküldötte:

Turin, 1862 jan. 8.
Méltóságos tábornok úr ! Nem találok szavakat csodálkozásom 

kifejezésére azon levele fölött, melyben a keltezésnek sem helye, 
sem napja kitéve nincs.

Megbocsát tábornok ú r ! De ily okirat ki nem elégíthet ben
nünket és még kevésbbé tekinthető elégtétel gyanáut.

Emlékezni fog tábornok úr, hogy két héttel ezelőtt mi, három 
magyar ezredes vádat adtunk be (melyben nem személyes sértésről, 
hanem a nemzet becsületéről, a nemzeti hadsereg összes tiszteinek 
becsületéről van szó) önhöz, mint főnökünkhez, azzal a megkere
séssel, hogy az önkénykedéseknek, melyek a légiónál s a tiszti telep
nél gyakoroltatnak, s a dilettánsokat a légióban elfoglalt állomásuk
ból eltávolítani méltóztassék, hogy a nemzeti és katonai becsület ne 
csorbuljon tovább.

Ez szent kötelességünk volt mint jó hazafiaknak és mint a 
nemzeti hadsereg tisztei.

Két hónapig vártunk tábornok úr válaszára, nyugton mint az 
igazi katonákhoz illik. Azonban fájdalom, máig minden a régi álla
potban maradt. Sőt mi több — mint fajdalommal kellett említett 
becses leveléből látnunk — tábornok úr ez ügyet aplanirozottnak 
s általunk visszavontalak tekinti. Engedelmet, tábornok úr, ily apla- 
nálásra mi rá nem álltunk.

Turinban való tartózkodása alatt önt tábornok úr egyedül s
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nem mint vádló, hanem mint igaz hazafi és magánember felkértem,, 
adna nekünk egyelőre írásbeli feleleteb Türr lemondásának másola
tával, hogy azt hivatalos okmány gyanánt megőrizhessük.

Hogy az olasz önkéntes csapatnál alkalmazott Türr tábornok 
mint a magyar légió felügyelője leköszönt volna, azt majdnem lehe
tetlen elhinnünk, ha látjuk, hogy Mogyoródy úr még mindig neve
zett tábornokhoz, mint főnökéhez fordul és hogy Csernátony úr,, 
említett tábornok magán titkára, még mindig személyes rendelkezé
sére áll, de díjazását a magyar tiszti teleptől húzza.

Ezek oly önkénykedések, melyek jól szervezett hadseregnél 
soha sem fordulhatnak elő, sokkal kevésbbé itt a számkivetésben,, 
a hol a kedélyek amúgy is fel vannak izgatva és minden szolgálat
ellenes viselkedés közönségesen általános elégedetlenséget idéz elő.

Egyenlő jog mindenkinek, jutalom érdem szerint! csak ezen 
az úton fogunk nyugtot és mindnyájunk kielégítését elérhetni; más
különben mindig fognak előfordulni oly botrányok, mint most Ihász 
ezredes eljárása, az ő 11 cinkostársával, kik soha mint igazi tisztek, 
csak mint dilettánsok tekintendők; kik előtt a tiszti becsület még 
egészen ismeretlen és kik kötelességeiket mint tisztek Türr felügye
lete alatt nem tanulták ismerni.

Mellékelten van szerencsém, tábornok úrnak a címem alatt 
hármunkhoz intézett válaszát visszaküldeni, mivel azt parancsnokom
tól mint hivatalos feleletet el nem fogadhatom. Itt a számkivetésben,, 
a hazának már tanúsított szolgálatok által feljogosítva érezzük 
magunkat, minden ellen, mi nemzeti becsületünket elhomályosítja, 
mint a nemzeti képviselet tagjai fellépni.

Ha tábornok úr nem akar igaz barátjaira hallgatni, sőt ellen
kezőleg, saját ellenségeit még védelmezni is, akkor már nincs mit 
reménylenünk, akkor sajnálkozással kényszerülünk arra, hogy a. 
felfedezendőket minden áron a világnak felfedjük, — a meddig még 
ideje van.

Nem a mi hibánk,, ha a végső eszközökhöz kell nyúlnunk, 
hogy a nemzeti becsületet a világ előtt megóvjuk.

Fogadja tábornok úr nagyrabecsülésemet és az igaz őszintesé
get, melylyel mint valódi tiszt maradok

készségese:
(Németből.) Zsurmay.

Klapka, immár látván, hogy a Trifolium rá nem áll a szóval 
is ajánlott elejtésére a vádaknak, hanem akarja a botrányt, hala
déktalanul intézkedett, hogy a követelt vizsgálat megtartassák. 
Midőn ezt értésükre adná, igen ügyesen parírozta a hazafias szándékkal 
kérkedő levélírónak teli szájjal hirdetett ebbeli célzásait, sőt vádjait.
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Genf, 1862 jan. 13.
Ezredes ú r ! A Krivácsy-Ío\Q vádakra vonatkozó összes okira

tokat az Igazgatóság elnökéhez tettem át azzal a kérelemmel, hogy 
■ez ügynek Acquiban való megvizsgálására azonnal nevezzen ki 
bizottságot. — A további tehát nem én reám, hanem erre a bizott
ságra tartozik, melynek javaslata alapján az Igazgatóság s így tehát 
én is, fogunk határozhatni.

Felhasználom ezt az alkalmat, önt ezredes úr arra figyelmez
tetni, hogy a magyar név dicsősége és becsülete önnek bizonyára 
nem fekszik inkább szívén, mint nekem \ de azt hiszem, hogy az 
örökös civakodások, melyekről mindenfelől értesülök, az ügynek édes 
kevés hasznára, de igenis nagy ártalmára vannak.

Azonkívül arra is kell emlékeztetnem, hogy hivatalosan csak 
akkor fogok cselekedni és fellépni, ha magában Turinban az 
ügyeket (t. i. a katonai ügyeket) kezembe vettem, a mi kellemetlen 
magán viszonyaim miatt március eleje előtt aligha fog megtörténhetni.

Az, hogy az olaszországi ügyeket Grenfből vezessem, igen 
indokolatlan kivánság.

Ha az urak nem akarják megérkezésemet megvárni, akkor az 
Igazgatóság elnöke szavának kell magukat alávetniük. Tertium 
non datur.

Barátságosan
(Németből.) Klapka.

E közben igen kellemetlen incidens még inkább elmérgesítette 
az ügyet s elkeserítette a kedélyeket. A magyar tisztek ugyanis 
— more patrio — pártokra szakadtak, ez egyszer csak kettőre. Az 
egyik, melyet Kossuth-Twrr-pártnak nevezhetünk, neszét vette a 
három ezredes lépéseinek, melyeket ők egyáltalában nem is titkoltak, 
sőt talán fenyegetve kürtőitek is. Erre ama párt hívei oly lépésre ragad
tatták magukat, melyre se mint emigránsok, se mint katonák fel
jogosítva nem lehettek. A nélkül ugyanis, hogy az illetékes egyének 
véleményét, vagy a vizsgáló bizottság eredményét bevárták volna, 
a «magyar becsület letéteményeseidnek tolták fel magukat és meré
szeltek Ítéletet hozni oly ügyben, melyet utó végre is alaposan nem 
ismerhettek. A személyes gyűlölet késztette őket a következő nyi
latkozat írására és kibocsátására:

Mint letéteményesei a magyar becsületnek külföldön, nem tűr
hetjük tovább, hogy Krivácsy és Kupa ezredes urak akadálytalan 
űzzék a cselszövény játékát az emigratio rovására.

Mint férfiak és katonák nem nézhetjük közönyösen, hogy ezen 
urak a lovagiasság és becsületesség minden határait átlépve: ki
szemelt áldozataik elégtételt kereső fegyvereiktől visszarettennek.

Krivácsy és Kupa ezredesek csak a rágalom és síma kétszínűség
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mérges fegyverével harcolnak, férfiasán, nyiltan kilépni a küzdhomokra, 
az elvök elien van.

A veszélyeztetett egyetértés és közös becsületünk nevében ránt
suk le az álarcot s bélyegezzük meg őket, az emigratio s ha kell 
a haza előtt.

Krivácsy olasz szolgálatban volt magyar, és Kupa honvéd ezre
desek, a rágalom fegyverével támadtak meg nemcsak egyeseket, sőt 
a légiót mint testületet is. A nyilvánosság világa előtt alattomos, a 
bizalmat és egyetértést bontó rágalmaikat nem bírván bebizonyítani, 
meghunyászkodtak.

A magyar segélysereg nevében kinyilatkoztatjuk tehát, hogy 
a nevezett egyének, azaz Krivácsy és Kupa ezredesekkel sem kül
földön, sem jövőre honunkban semmi körülmények között egy sor
ban és zászló alatt nem szolgálunk, őket elöljáróinkul s vezetőinkül 
semmi szín alatt többé nemcsak el nem ismerjük, sőt mint a magyar 
hírnév és becsület s testvéries egyetértés veszélyeztetőit az emigratio 
kebeléből kizártnak nyilatkoztatjuk.

Őrizkedjék mindenki, ki magyar és becsületes ember e két 
egyénnel tovább is bármi viszonyt szőni vagy folytatni.

A magyar segélysereg nevében : Ihász ezredes ; Gönczy őrnagy ; 
Reinfeld őrnagy ; SztanJcovics Szilárd, százados, huszár ezredparancs
nok ; Radnich kap. osztályt.; Vida Imre, h. százados ; Sziics százados, a 
legio hadsegéde; Kauser István, tüzér főhadnagy ; Graf berge r Ferenc 
főhadnagy ; Zmlavszky László, huszár hadnagy; Hagen Ignác, tüzér 
hadnagy; Gáluz Gyula, huszár hadnagy.

Erre, a vele közölt nyilatkozatra a másik párt, a Mogyoródy 
alatt álló — acquii tisztek többsége igen józanul és helyesen követ
kezőleg felelt:

A magyar segély-sereg parancsnokságának Nocerán.
A fentnevezett parancsnokságnak két ezredes úr felett mondott 

határozata hozzánk érkezvén, van szerencsénk kijelenteni, miszerint 
az ilyes ügyekbe avatkozni, úgy hazafiúi, mint katonai szempontból 
ítélve, illetékeseknek magunkat egyáltalában nem érezzük, annyival 
kevésbbé, mivel a vádlott ezredes urak ellen a hozzánk intézett 
nyilatkozatban felhozott vétségekről, melyre egyenesen tudomásukra 
van hivatkozás, semmi tudomásunk nincs. Engedje tehát a legio 
parancsnoksága abbeli reményünket kifejezhetni, hogy ezentúl ily 
nemű magán ügyekben velünk nem érintkezik.

Jelszavunk: harcolni hazánk szabadságáért, és nem honfi
társaink ellen!

Acqui, 1861 december 21.

Hazafiúi és bajtársi üdvözlettel 
1 őrnagy, 20 százados, 44 fő- és alhadnagy.
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Mind ez iratokat Zsurmay másolatban megküldte Vetteniek 
azzal a kérelemmel, hogy mivel a rútul lehordott M. N. Igazgató
ságtól nem várhatnak igazságot, azaz nekik kedvező' ítéletet, mond
jon ő ez iratok s a szintén vele közölt vádirat alapján (mely itt 
azonban hiányzik) tárgyilagos ítéletet, sőt eszközölje ki Kmety véle
ménye nyilvánítását is, — nyilván arra a célra, hogy a vizsgálat 
alkalmával — ha netán szorulna a kapca arra hivatkozhassanak.

Ebbéli levele így hangzik :

Turin, 1863 jan. 20. (Érk. London, febr. 2., válasz febr. 4.)
Méltóságos tábornok úr! Bocsánatot kérek, hogy a válaszszal 

kissé késtem, de előbb lehetetlen volt, mivel ez utóbbi időben elő
fordult botrányokra vonatkozó összes iratokat lemásoltam s ime 
becses betekintésül megküldöm.

Mind e dolgok megtörtént tények, melyeket mi szegények 
mostan kell, hogy publicáljuk, mivel a nemzeti Igazgatóság útján, 
mely nem teljes, nem érünk és nem érhetünk el semmit.

Lehetetlen tovább hallgatagon nézni, miként homályosíttatik 
el a nemzet és a volt tisztek becsületé. Ezt az úgynevezett Igaz
gatóságot ma már nem lehet másnak tekinteni, mint camarillának 
vagy két férfi usurpatiójának, a kik feladatuknak nem akarnak 
megfelelni vagy arra képtelenek.

Minden igazságot, melyet egészen híven és világosan szemük 
■elé terjeszt az ember, azt oppositiónak nevezik, és ha még oly 
helyes megjegyzést teszünk oly ügyre nézve, melyet ferdén fogtak 
fel és a mely a legveszélyesb következményű lehet, arra azt felelik, 
hogy az ügyeikbe ne avatkozzék senki. Valóban, megáll az ember 
-esze, ha meggondolja, hogy azon férfiak, kiü 12 év előtt demokra
tikus és respublikái elvekkel léptek fel, ma nemcsak az absolutismus 
legbuzgóbb utánzóiként állnak előttünk, hanem valóságos tagjaiként 
oly reactiónak, mely immár közeleg felénk! Valódi hazafiak így 
nem cselekedtek soha. Maguk ez urak 12 év előtt egészen őszintén 
haladtak a nemzettel és ha akkorában sok hiba követtetett el, azok 
vagy tapasztalat vagy ismerethián történtek, a mit akkor nem is 
vehetett rósz néven senki, mert az mindnyájunkra nézve kezdő és 
új munka volt.

Ma azonban, 12 évi diplomati ai theoria és praxis után, már 
nem cselekszenek ez urak úgy, mint 1848 és 49-iki hazafiak, hanem 
mint az enervált despotikus Európának fiatal diplomatái, kik minden 
erőiket megfeszítik, csakhogy kormányon maradhassanak, az absolutis
mus elvei mellett.

Ha a nagy emberek elveiket mind oly gyorsan változtatják 
vagy elhagyják, hogy éltük végén mint egoisták lépjenek fel, akkor 
szánandó minden nemzet, mely hiába ontja vérét! Egy nemzet sza
badságának kivívásához szükséges : vas akarat, bátorság és határtalan
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kitartás mindaddig, míg az ellenség teljesen tönkre van téve. Ha a 
nemzet érzi, hogy ezekkel nincsen megáldva, akkor sohase számítson 
efféle fiatal és új diplomatákra, kik ma köztársaságiak, holnap alkot
mányhívek, holnapután monarchisták, és kik isten tudja mi minden
féle szerepre vállalkozni képesek. Hogyha valamely terv kivitelé
hez — melynek magukat szentelték — alkalmasnak látják, el
hagyják az egész nemzet igaz elveit, melyekkel megbízást nyertek 
arra, hogy csak ez úton munkálkodjanak az összeség javára és 
szabadságára!

Oly Igazgatóságot, minő a mienk, mely jelenleg két személyből 
áll, ember még nem látott vagy olvasott a történelemben; ahhoz 
járul még az is, hogy az egyik Genuában, a másik Genfben lakik, 
a kik nem tesznek semmit, és ha valamihez nyúlnak, csak tapintat 
hiányát, közönyt és tudatlanságot tanúsítanak, mint tábornok úr az 
idecsatolt levelekből és okiratokból meggyőződhetik.

Felkérjük önt, tábornok úr, szíveskedjék a fölötti nézetét és 
ítéletét egészen részrehajlatlanul, nyiltan és őszintén kijelenteni, mi el 
vagyunk határozva, a dolgot a legvégsőig vinni. Azt állítjuk, hogy 
mi öntől, tábornok úrtól lefelé, mindnyájan meg lettünk sértve. Miután 
elég soká és hiába vártunk elégtételre, és velünk mint gyerkőcökkel 
vélnek bánhatni, kénytelenek vagyunk a legvégső lépést megtenni, 
a mely hatását bizonyára nem fogja eltéveszteni.

Megküldöm önnek tábornok úr, az összes iratokat, melyekből 
az egészről világos áttekintést szerezhet arra nézve, hogy Ítéletet 
mondhasson. Az iratok közt meg van Ihásznak pamphletje Kupa és 
Krivácsy ellen is, az összes, rá vonatkozó okiratokkal.

Ez a botrány okvetlenül külön fog a hadügyministeriumnak 
beterjesztetni; mert egy ezredesnek ilyetén eljárását nem lehet magán 
ügynek tekinteni.

Az Igazgatóság folyton udvarol Türrnek. és nem mer ellene 
fellépni, holott mi őt hivatalosan vádoltuk. Már most kérdem : aucto- 
ritás ez? férfiak ezel, kikben meghízni lehet?

Ezerszer köszönöm, tábornok úr megtisztelő levelét. Legforróbb 
óhajtásom, hogy mielőbb találkozzunk magyar földön és hogy éltünk 
végső napjait igaz barátok közt kedélyesen tölthessük.

Addig is türelmetlenül várom ítéletét e dolgok fölött, melyeket 
fájdalom megélnünk kellett.

Azt hiszem, hogyha Kmety tábornok Londonban van, és ön 
tábornok úr vele jó lábon áll, nem ártana, Türr elleni vádainkat 
vele közölni; minthogy őt Konstantinápolyból ismeri, igen szeretném 
tudni, mit szól azokhoz.

Itt nincsen semmi újság, kivéve a harcias beszédeket Veroná
ban, úgy a császár, mint Benedek részéről. Legkésőbb egy hónap alatt 
el kell dőlnie, vajon tavaszkor lesz-e valami, vagy sem. Az olasz 
parlament eleget beszél, de annál marad is. Ha az osztrák ma
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támad, pár nap alatt Turinban is van: egészben véve valóságos, 
chaos van itt. Hogyan fog minden végződni, az bajosan kitalál 
ható. stb.

(Németből.) Zsurmay.

E kérelemhez a maga részéről Kapa is járult s a szándékot: 
Vetter nyilatkozatát a nyilvánosságra juttatni, kereken ki is jelenti 
következő levelében :

Turin, 1862 jan. 30. (Érk. London, válasz febr. 4.)
Tisztelt altábornagy úr! A fölöttébb kellemetlen eseményekről, 

melyek itt a magyar emigratióban előfordultak, Zsurmay ezredes úr 
oly körülményes jelentést adott, hogy nekem azokról még többet 
írni, annyit jelentene, mint más szavakkal ugyanazt az értelmet 
kifejezni. Ennélfogya egyszerűen csatlakozom Zsurmay ezredes állí
tásaihoz és kijelentem, hogy azokkal tökéletesen egyetértek.

Csak röviden akarom érinteni, hogy fellépésünknél mitsem 
hagytunk figyelmen kívül, hogy a magyar nemzet, valamint a tábor
nok urak dicsősége és becsülete ne compromittáltassék. Sajnos azon
ban, azt a kellemetlen tapasztalatot tettük, hogy becsületes őszinte 
törekvésünknek egyáltalában meg nem feleltetett, sőt ellenkezőleg, 
csak macchiavelistikus fogások használtattak, hogy igazságos becsü
letes ügyünk megbuktassák. Valóban megfoghatatlan, Klapka tábor
nokot mi vezérelhette ebben, s abban, hogy Tiirr olasz tábornokkal 
tovább is barátságosan érintkezhetik.

Mi hárman, kik ez ügyben hivatalosan felléptünk, ezennel fel
kérjük altábornagy u ra t: kegyeskedjék ez ügyben pártatlan bíró
ként fellépni és döntő véleményét velünk közölni, a miért a leg
nagyobb hálával leszünk.

Ez alázatos kérelemmel -— önhöz intézve — a nyilvánosság 
előtt be akarjuk bizonyítani, hogy a fenf’orgó ügyben mitsem mulasz
tottunk el, hanem csak mint derék férfiak cselekedtünk és óhajtot
tuk, a körülményekhez képest, a mint illik, kielégítő eldöntést ered
ményezni. Ily módon elégtételhez jutni reményiünk s azt teljes 
joggal követelhetjük is.

Végül még egy személyes kimentést kell röviden érintenem. 
Ugyanis midőn Turinból Nápolyba utazni méltóztatott, hozzám még 
csak egy barátságos szót sem intézett. Őszintén meg kell vallanom, 
hogy ez nagyon fájt nekem, s ebből folyt aztán későbbi magatartá
som. Kegyeskedjék a múltakat elfelejteni és kérésemet teljesíteni, stb.

(Németből.) Kupa.

E közben a M. N. Igazgatóság nyilatkozott Ihász és társai 
fellépése ügyében s azt — természetesen — nyiltan roszalta. Ezzel
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azonban Krioácsy nem volt megelégedve és Klapkához, fordult azzal 
a kérdéssel, vajon e nyilatkozat az Igazgatóság utolsó szava-e? O 
neki nem kell roszalás, ő büntetést követel, és ha az Igazgatóság 
a sérelmet megtorolni nem tudja, jelentse fel az esetet az olasz 
ministeriumnak és követelje a megtorlást attól.

Erre igen higgadtan, méltó hangon felelt Klapka. Szép levelét 
ím itt közöljük.

Krivácsy ezredes úrnak Álé s s and r iában.
Ezredes úrnak Alessandriában jan. 22-én kelt levelét vettem. 

Ezredes úr abban felszólít engem, adnám tudtára, vajon az ön és 
IháSz ezredes úgy a többi legióbeli tisztek között fenforgó kellemetlen 
kérdések ügyében, a magyar nemzeti igazgatóság jan. 7-én hozott 
határozata a végszó legyen-e? vagy pedig, vajon e határozat utóla
gosan ön által követelt hivatalos vizsgálatot nem rekesztené-e ki? 
Több ízben már, és legközelebb utolsó Turinbani létemkor őszintén 
és barátságosan kinyilatkoztattam mind önnek, mind Zsurmay ezre
des úrnak, hogy olaszhonbóli távollétem alatt a magyar ügyek ottani 
elintézése és vitele egyedül és Kizárólag a magyar nemzeti igazgató 
ság elnökét illeti, kimondtam egyszersmind, hogy távol tartózkodván 
mindezen viszályok színhelyétől, azokat innen Genf bői rendeznem 
épen lehetetlen.

Mind a mellett, illő tekintetbe vevén ezredes úr, úgy Kupa 
ezredes úr számos érdemeit és a haza szent nevében tett áldozatait, 
szívesen felajánlom a fenforgó kérdések kiegyenlítésébeni közben
járásomat.

Átolvasván az Igazgatóság elnöke és köztem elvileg megálla
pított, Irányi Dániel az igazgatóság jegyzője által fogalmazott és 
önökhez intézett határozatot, azt ép oly célszerűnek, mint a körül
ményekhez megfelelőnek találtam. Az Igazgatóság csakugyan eddig, 
míg e tárgyban magában kimerítőbb tudomást nem szerzett, nem 
tehetett egyebet, mint hogy Ihász és a többi tisztek eljárását nyíltan 
roszalta. Az Igazgatóság hatósága tisztán csak erkölcsi, ő anyagi 
eszközökkel nem bír arra, hogy ezt vagy amazt, az olasz szolgálat
ban lévő tis-ztek között büntethesse is. E végett tehát a ministerium- 
hoz kellene folyamodni, ez pedig, a mint ezredes úr is átláthatja, 
nem lehet az Igazgatóság feladata.

Ha ezredes úr tehát az Igazgatóságnak ez ügyben kijelentett 
roszalási határozatával nincsen megelégedve, két útat választhat: 
az első, hogy az egész ügyet személyes ügynek tekintvén, ez privát- 
útón ön és Ihász ezredes között intéztessék e l; vagy pedig ön is 
Ihász is olasz főtisztek lévén, terjeszsze panaszát az illető olasz 
katonai hatóságok elé.

En szívből sajnálom Ihász ezredes úrnak az ön és Kupa elleni 
fellépését, és azt méltán roszalom is. Felkérendem az Igazgatóság

23Hazánk. XI. kötet.
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elnökét még arra is, hogy a kiadott határozaton kívül nevezett 
ezredes úr még egy nyilatkozat írására szólítassék fel, melyben 
jelentse ki, mi ok és jognál fogva merte légyen annyira túllépni a 
katonai rendszer és hazafiság szabta határokat. Ezen nyilatkozat 
következtében az Igazgatóság még majd erélyesebb lépéseket is 
tehet Ihász ezredes, mint a magyar segéd sereg parancsnoka ellen. 
Ez mind a mit e tárgyban tehetünk.

Ujházy volt komáromi biztos által átküldöttem az Igazgatóság
nak önnek, több acqui depótbeli tisztek ellen felhozott vádakra 
vonatkozó irományait Ma vett tudósítás szerint, ezek általtétettek az 
illetőknek, hogy arra válaszukat beadják. A mint ez meglesz, egy 
becsület vizsgálati részrehajlatlan bizottmány fog kineveztetni, ez 
ügyben szigorúan eljárandó.

A mi önök által Türr tábornok ellen eddig felhozott vádakat illeti, 
ezen tábornok a magyar segély sereg főparancsnokságáról lemondván, 
és a szerint az Igazgatóságnak nem lévén alárendeltje (olasz tábor
nok és olasz polgár lévén) sem Kossuth Lajos, sem én, annyira 
sohasem fogjuk magunkat lealázni, hogy az önök által az ő magán 
múltja ellen felhozott vádak alapján, legyen az a királynál, a ki őt 
jó indulatával elhalmozza, és a hol ő a hazának még hasznos szolgá
latokat tehet, legyen az a mMsteriumnál, mint denunciánsok fel
lépjünk.

De igen adhatunk egy tanácsot, és az ez : hogy ön és Kupa 
ezredes úr, alárendelvén a haza érdekeinek személyes ellenszenveit, 
ellenségeskedéseikkel szűnjenek meg, nehogy egykor a történet 
önökről azt mondhassa, hogy okai voltak az olaszhonbani magyar 
organisatio felbomlásának.

Önök fellépése Türr tábornok ellen, szintúgy mint Ihász fel
lépése önök ellen, örömet szült az ellenséges táborban. Önök tudtok 

m nélkül segédkezet nyújtanak szegény hazánk elnyomóinak !
Hazafiúi üdvözlettel

Klapka György.

Abafi L ajos.

EMLÉKIRATOK 1848/49-BŐL.

III.
Az 1849. év első napján Buda környékét, szálltuk meg. sánco

kat hányattunk és reméltük, hogy ez előnyös állásban az ellenség
gel közelebbi érintkezésbe fogunk jutni.

Dacára a balsikereknek, a hadsereg bátorsága nem csökkent.
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A Pesten lévő sereget reorganisálták oly célból, hogy Pest 
felől működvén, visszavonulásukat fedezze Mindenki a legjobb aka
ratot tanúsító. A polgárság örömmel szolgáltatta ki fegyvereit a 
seregnek, és lelkesedéssel — melyet Görgey egy beszéddel még foko
zott — vártuk az ellenség közeledtét.

A kormány azonban a testvér-főváros feladását határozta el, 
és még újév napján Batthyány Lajos gróf, Beák Ferenc, Lonovicn 
püspök és másokból álló küldöttséget indított Windischgrätz herceg
hez, hogy vele alkudozásokba bocsátkozzék ; de a herceg dölyfösen 
kijelenté, hogy rebellisekkel nem alkuszik s a küldöttség katonai 
kíséretét jogtalanul letartóztatván, amazt eredménytelenül haza bocsátó.

Január 2-án a visszavonulás már el volt határozva s a had
sereg működési terve a szerint elkészítve.

Görgeynek feladatává tétetett a nyitramegyei Lipótvárt az azt 
körülzároló ellenség alól felmenteni s azután a bányavárosokba 
húzódni. Perczel pedig az összes egyéb seregeket magához vonandja 
s a Tiszán túlra menend, a hová a bácskai seregek is felrendel
tettek.

A kormány márc. 1-jén hagyta oda Pestet, és vele menekült, 
a ki csak menekülhetett, és vittek magukkal, a mit csak vihettek 
— Debrecenbe.

Január 3-án délután Budához közelebb vonatott össze a had
sereg, míg az ellenség az egész vonalon közeledett.

Téténynél az előre toluló ellenség Kmety dandárjára bukkant, 
a mely épen készülő félben volt. A lovasság ellene fordult s a nagy 
port, mely barátot s ellenséget füstgomolyként ellepett, felhasználva, 
a Vilmos-huszárok kapitánya Mezei századjával sebtiben az elővédet 
képező Wallmoden vasasokra veté magát s azokat szétugrasztá, mi 
által borzasztó mészárlás támadt, a melynek csak az általános vissza
vonulási parancs vetett véget.

Moórnál e vasasok, fegyvertelen foglyokat és futókat lekon- 
colván, méltán nevezték el «mészáros-ezrednek». Eljárásukat a huszá
rok Téténynél kamatostól fizették és torolták meg. A huszárok a 
koncolásnál egyre azt kiálták rájuk: «Moórért!» — Azontúl a 
Wallmodenek ama nevöket, melyre büszkék voltak, alighanem el
vesztették ismét, mert a nekidühödt huszárok elől másképen nem 
tudván menekedni, leugráltak lovaikról s igyekeztek az árkokon túl 
jutni, a hová a huszárok nem követhették.

A huszárok 40 lovat és számtalan kardot és sisakot hoztak 
magukkal zsákmányul és diadaljelül.

Tétény mögött Kmety csatarendben állítá fel dandárát, és 
megerősíttetvén Pőltenherg alezredes, előbb Karger dandárja által — 
a ki mindjárt Moór után betegnek jelenté magát — lépésről-lépésre 
védekezvén, Promontorra vonult vissza, a hol az ellenség az űzés- 
sel felhagyott, mivel sötétedni kezdett s állásunk is igen előnyös volt.

355
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Az egész hadsereg folytatta visszavonulását Buda-Pestre, meg
szállván a Buda előtti sáncokat.

A testvér városban a legnagyobb zavar és kétségbeesés ural
kodott, a mely csak azon Ígéret által volt csillapítható, hogy lövés 
nélkül fog elhagyatni.

Január 4-én csakugyan el is hagyták csapataink a fővárost, 
s a kijelölt irányban vonultak el.

Ezen a napon Pillér ezredes divisiójához osztattam be vezér
kari tisztté.

Görgey főhadiszállását Vácra tette át, a hol csapatai 5-én be
vonultak.

A kormány és honvédelmi bizottmánynak, mely utóbbi csupa 
polgári elemekből állott, minden katonai tudomány nélkül — gyönge 
s határozatlan viselkedése számos öregebb és fiatalabb, csak az imént 
graduált tiszteket ingadozóvá tett, úgy hogy — eskűjöket megszeg
vén — sokan minden bejelentés nélkül Pesten maradtak és csak 
igen kevesen igyekeztek az eskűszegés színét kerülni s beadták le
mondásukat azon Ígérettel, hogy Magyarország ellen nem fognak 
harcolni.

Ez volt hadseregünk második purifieatiója: számos derék tisz
tet vesztettünk általa ; de a hadseregre nézve jobb volt így, mivel 
a megmaradottak a nemzeti érdeket jobban képviselték.

Görgey nézeteit ez eset nem változtatta. Vácott január 5-én 
egybehívott bennünket s előttünk kijelenté, hogy ezentúl is, mint 
eddig, teljesen loyalis úton fog haladni, hogy kész a királyért és 
hazáért életét és vérét feláldozni, hogy annyi baj társ kilépése által 
a király és haza iránti kötelességükben ne hagyjuk magunkat meg
ingatni, és bízzunk benne. A ki ezt azonban nem teltetné, annak a 
visszavonulásra még mindig nyitva áll az út.

Bízva ügyünk igaz voltában, és mást nem óhajtván, mint hogy 
a király, hatalmi szavával békés kiegyenlítést eszközöljön, avagy 
ellenkező esetben készek a hazáért az utolsó lehelletig küzdeni: — 
maradtunk és fogadtuk Görgeynek, hogy teljesen megbízunk benne 
s követjük őt.

Ennek folytán Görgey a már előtte való nap elkészített követ
kező két nyilatkozatot bocsátá ki, a melyek nézeteinket teljesen ki
fejezték.

I.

A feldunai magyar királyi hadsereghez.

Úgy látszik, hogy azon előnyök, melyeket a túlnyomó ellenség 
a íeldunai hadsereg felett kivívott, nevezetesen pedig az utóbbi ese
mények — lehangoló befolyásuknál fogva — többekben azon nemes
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öntudatot is megreridíték, mely bennünket legigazságosabb ügyünk 
védelmére összegyűjtött.

E megrendített öntudatot ismét erősbíteni, s a siilyedt bátorsá
got éleszteni kötelessége a vezérnek.

Teljesítem e kötelességet, midőn az összes seregnek egy ellen
séges mellékerő ellen folyamatban lévő mozdulata által szebb remé
nyekre nyitok alkalmat; hiszem továbbá, miként a sereg lehangolt 
kedélye még inkább fog éledni, ha a már történtek s az ennek- 
utána történendők lelett nyiltan és becsületesen bevallandom ítéle
tem s f meggyőződésemet.

En Magyarhon ügyét igazságos ügynek tartom s azért a vezér- 
séget, melylyel megkináltattam, el is vállaltam.

És meg fogom állni e helyet, valamíg a nemzet és e sereg bizal
mát bírandom, — habár el is tántorodnának seregünk legjobbjai s meg
tagadnák karukat az igaz ügytől.

Ez önérzet ad erőt, miként az 1848. évi november 1-je óta 
történtek megítélésénél saját hibáimat is bevalljam ; ez által kíván
ván seregemnek az eszközök megválasztásában jövőre legjobb bizto
sítékot nyújtani.

Hibáztam, hogy a honvédelmi bizottmányt megszűntem szor
galmazni, álljon el alapos okaimnál fogva a határszélek őrzése s 
megvédése szerencsétlen feltételétől• mert minden egyéb baleset csu
pán és egyedül onnan származott, hogy a sereg folytonos végőri 
szolgálat általi zaklatása miatt — annak rendezése, számának szapo
rítása, s megszilárdítása csak hiú remény maradt.

Hibáztam, hogy a bicskei főhadiszálláson a honvédelmi bizott
mánytól kapott ama határozott utasításnak, miként a budai elővonalba 
húzódjunk vissza, engedelmeskedtem; mert e kevéssé okadatolt 
visszavonulás által oly kétes színbe tétetett a hadsereg, mintha egv, 
az igaz ügy sorsát eldöntő komoly csata elfogadásától vonakodnék. 
Azonban, e parancs oly hatóságtól jött, mely maga az ország által 
választott, s V. Ferdinánd által megerősített felelős hadügyminister 
Mészáros Lázár tábornok úr által legfelsőbb hatalomnak elösmerte- 
tett s még folyvást fdösmertetik, akként pedig, hogy nevezett had
ügyminister úr hazánk irányában támadólag álló gr. Schlick ellen a 
tiszai tábor vezényletét a honvédelmi bizottmány parancsából át
vette, s felügyelete alatt jelenleg is viseli. — Én e 't  azon megnyug
vással tehettem, hogy nem cselekszem sem magam jogtalanul, sem 
a reám bízott, sereget jogtalanság elkövetésére nem vezetem, — vala
míg a honvédelmi bizottmány magához hű maradt.

Miután azonban 1849. évi január 1-én, mialatt a feldunai had
sereg a visszavonulási parancshoz képest a budai elővonalon, t. i. 
Hamsabég, Tárnok, Sóskút és Bia körül állomásozott, a. honvé
delmi bizottmány a helyett, hogy hős kitartás és seregünk köze- 
lébeni maradása által, bebizonyította volna, miként loyalitásába
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helyezett bizalmunkat kiérdemli; — a fővárost megfoghatatlan 
módon rögtön elhagyá, s minket ez által, de különösen tudtunk s 
megegyezésünk nélkül az ellentábor vezéréhez bocsátott küldöttség 
kinevezése által zavarba, sőt kétes színbe e jte tt: — ekkor sokak
ban közülünk gyanúnak kellett támadni, hogy mi, azon magasság
ról, mely bennünket, mint Magyarország alkotmányos szabadságának 
védelmezőit illet, azon mélységbe sülyesztettünk, melyben a közön
séges eszközök, az önző magán érdekek elérésére sikerrel szoktak 
kikerestetni.

A nélkül, hogy kétségbe vonnám a honvédelmi bizottmány 
loyalitását, jóllehet, bizalmunkat hozzá, a fővárosbóli rögtönös el
tűnése felette megingatá, kötelességemnek tartom a hadsereget — 
hogy a sorsok lognyomorultabbikától, a teljes benső felbomlástól 
megóvassék — felszólítani, miszerint a következő nyilatkozatot, 
melynek célja, becsületes állásunkat bemocskoló rágalmak ellen 
magunkat megóvni —- vagy tegye magáévá, vagy ellenkező néze
teit fejezze ki.

Görgey, tábornok.

II.

A magyar kir. feldunai hadsereg — melynek törzse és értelmi
sége, egykor az egyesült ausztriai hadsereghez tartozott, mielőtt a 
magyar kir. hadügy ministerium szentesítése által, a magyar ezredek 
csupán és egyedül ennek rendeltettek alá — engedelmeskedvén Magyar- 
ország alkotmányos királya akaratának, Magyarország alkotmányára 
megesküdött, — s legelőször is a főherceg nádor vezérlete alatt, 
állíttatott Jellachich parancsnoksága alatti cs. kir. seregek ellenébe, 
és azóta, dacára a legszomorítóbb politikai zavaroknak, híven eskü
jéhez, mindenkor csak a magyar kir. hadügyminister vagy az ez 
által is törvényesnek elismert honvédelmi bizottmány parancsainak 
engedelmeskedett.

Ezen elvitázbatlan tényre támaszkodva, a feldunai hadsereg a 
leghatározottabban tiltakozik minden oly ráfogás ellen, mintha az 
valaha, bármely magyarországi párt magánérdekeinek szolgált volna, 
és minden ilyféle koholmányt aljas rágalomnak bélyegez.

De épen ezen rendületlen hűség, melylyel a feldunai had
sereg, a magyar alkotmány érdekében küzdve, — a honvédelmi 
bizottmány minden rendeletéit, a legnagyobb nélkülözések dacára 
teljesíté: feljogosította a hadsereget azon méltányos várakozásra, 
hogy a honv. bizottmány legalább egyet lelkiismeretesen kikerülend, 
t. i. a hadsereget kétes értelmű helyzetbe hozni nem fogja.

Miután a feldunai hadsereg az ország határait, a honv. bizott
mány rendelete szerint, másfél hónapig ritka önmegtagadással és a 
legfáradalmasabb előőri szolgálatok által megőrizte, — miután a
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mosonyi ütközetben a jóval számosabb ellenséget győzelmesen vissza
verte, — miután a szerencsétlen győii állásban rendületlenül helyt 
állott mindaddig, miy jobb oldalán, az ellenséges túlnyomó erő által 
körülvétetve, a főváros biztosítása végetti visszavonulása, csak az 
ellenséges sereggeli kitartó harc által vált lehetségessé, — s miután 
a hadsereg a nélkül, hogy a dunántúli népnél, azon rokonszenvre 
talált volna, melyről annyit álmodoztak az illetők, — és a nélkül, 
hogy a honv. bizottmány csak a legkisebb előintézkedéseket meg
telte volna, melyek az ellenség előrenyomulását a tatai, bán'ddi. 
neszmélyi, csákvári, zámolyi, ondódi és sárkányi utakon megakadá
lyozták volna: — a hadsereg mégis, a nevezett helységeknél harc
készen állott, míg az ellenség jobb szárnyának Moóron át történt 
győzelmes előnyomulása következtében, seregünk a martonvásái’i 
támadó positiót elfoglaló, — a honv. bizottmány világos parancsa 
következtében azonban, ezen támadó helyzetet a budai védelmi posi- 
tióval kelle fölcserélni, — s mindezek után, az annyira zaklatott 
hadseregnek csak egyetlen vigasztaló kilátása maradt meg, t. i. vívni 
Magyarhon fővárosának kapui előtt s annak utcáiban.

A honv. bizottmány rendeletéinek előbbeni határozott hangja, 
és a néphez intézett szózatai, reményt nyújtottak, hogy a régóta 
óhajtott s most végre megjött eldöntő pillanatban, mindenkit lelke
sítendő erélyét fogja kifejteni. — És mindezek helyett, miknek tör
ténnie kellett, sőt lehetett volna, az 1849-ki január 1-én Promontor 
főhadiszálláson azon jelentés érkezett meg, hogy:

1- ör. A honv. bizottmány a fővárost elhagyta.
2- or. Ugyanannak rendelete, miszerint a Buda előtti úgyneve

zett «első vonalban» a tétényi, biai stb. vonalon, eldöntő csatát vív
junk, de a nélkül, hogy a hadsereget feláldozzuk, vagy pMig a fő
várost az ágyúzásnak kitegyük, azaz a hadseregnek a csata netáni 
bal kimenetele után, a Duna balpartjára kellett volna menekülnie, 
dacára az egyetlen biztos átmenetnek, és az üldöző ellenségnek; mene
külnie a nélkül, hogy a fővárost védelmezze.

3- or. Megérkezett azon utasítás, miszerint az ellenséges had
sereg fővezéréhez egy küldöttség átbocsáttassék.

E tények mindenike már csak egyenkint véve is elegendő lett 
volna arra, hogy a hadsereg bizodalmát a honv. bizottmány tagjai
hoz megingassa; együttvéve azonban azon aggodalmat kellett ger- 
jeszteniök, mintha a hadsereg eddig — legszelídebb kifejezéssel élve — 
használható eszköz volna ugyan, de veszedelmes a gyakorlatlan 
kézben.

Hogy tehát közepette a politikai izgalmaknak, melyeknek sze
gény hazánk főleg a legközelebbi jövőben áldozatja leszen, a had
sereg állását a szigorúan törvényes téren rendületlenül megtarthassa, 
nyilvánítja a következőket;

i-ször. A feldunai hadsereg letett esküjéhez hű marad s Magyar
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országnak Y. Ferdinand király által szentesített alkotmánya érdeké' 
ben, minden külső ellenséggel határozottan szembe száll.

2-szor. Nem kisebb határozottsággal azonban fel fog lépni mind
azok ellen, kik az ország belsejében, az alkotmányos királyságot 
idő előtti köztársasági izgatásokkal felforgatni megkísértenék.

3 szór. Az alkotmányos királyság fogalmából — melyért a fel
dunai hadsereg utolsó emberig harcolni kész — önként következik, 
miszerint a hadsereg csak azon parancsoknak fog «. ngedelmeskedni, 
melyeket hozzá a felelős magyar hadügyminister, vagy helyettese 
(jelenleg Vetter tábornok) törvényes alakban bocsát ki.

4-szer A feldunai hadsereg szem előtt tartva Magyarhon alkot
mányára letett esküjét, s a katonai becsületet: tökéletesen tudja, 
mit *kar s mit kell tennie; — kinyilatkoztatja, mikép az ellenség- 
geli bármily alkudozásnak eredményét csak úgy fogja elismerni, ha 
ezen alkudozás egyrészt Magyarország azon alkotmányformáját, 
melyre a hadsereg megesküdött, másrészt pedig magának a had
seregnek katonai becsületét biztosítandja.

. Görgey, tábornok.

E nyilatkozatokban Görgey — ismétlem — teljesen kifejezést 
adott nézeteinknek, mert azok a kevesen, kik egyet nem értettek, 
a tömegben eltűntek s el kellett hallgatniok ; mi mindig loyalis úton 
akartunk maradni, és minden köztársasági színezetű véleményt el
nyomtunk.

Végre kézhez vettük Ferdinand király s a fiatal császár procla- 
mátióit.

Az előbbi felmentett eskünk alól, az utóbbi azonban, a helyett, 
hogy kiengesztelő szót hallatott volna, melyet mindenki várva várt, 
mert ezer példa mutatja, hogy a magyar mindig kész királyáért 
magát feláldozni, ha az az alkotmányt s a nemzeti szabadságot tisz
teli, — szuronyokkal, golyóval és kötéllel fenyegetett bennünket. 
Ekkor bizalommal fordult a hadsei’eg főparancsnoka felé, a ki meg
ígérte, hogy a zavarokból* szerencsésen kivezeti.

E szerencsétlen zavarok megszüntetésére ez lett volna a leg
alkalmasabb pillanat, ámde a fiatal uralkodó kormánya nem akarta 
a békés megoldást.

A hadsereg, egy percig sem ingadva, kész volt, a hazáért 
küzdeni.

Vácott hadtestünk — minthogy egyes osztályok máshová ren
deltettek, más osztályok meg hozzánk csatlakoztak — újra beosz
tatott három, két két dandárból álló hadosztályra és három dandárra, 
mely a főpai’ancsnok közvetlen rendelkezésére állt. Az egész had
test 16 zászlóalj, 22 lovas század és 10 ütegből, összesen 16,000 
gyalogos és 3400 lovasból állott.

Három hadoszlopban indultunk a bányavárosok felé. Filler
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ezredes hadosztálya balszárnyként a Duna mentén a Garainnak tartott. 
Aulich ezredes hadosztálya, jobb szárny- s egyúttal elővédként Vadker
ten át Léva felé indult, hogy itt megállapodván, megvárja, míg a 
sereg zöme Lipótvárt felmentvén, annak helyőrségét magához vonná. 
A három dandár Kmety, Simon és Liptay alatt, a főhadiszállással 
képezték a derékhadat, míg Guyon ezredes mint hátvéd követé őket.

W indischgr ätz nem élvén az alkalommal, a hátráló hadtestet 
nem vette azonnal űzőbe, mi által az nagy előnyt nyert.

Csak Ipolyságnál — jan. 11-én — támadhatta meg Csőriek a 
hátvédet, melynek azonban itt igen jó állása lévén, minden nagyobb 
baj nélkül tovább menekülhetett.

Most megváltoztatta Görgey tervét; sorsára bízta a kis Lipót
várt s összes seregeinek menetét a bányavárosok felé irányítá.

Lipótvár ennek következtében három heti köriilzárolás után s- 
a helyőrségi tisztek és legénység árulása folytán, febr. 3-án feltét
lenül megadta magát. A vár parancsnoka, báró Mednydnszky őrnagy 
és Gruher tűzérszázados áldozatul hóhér kézbe estek, nehány tiszt 
rövid idei várfogságra ítéltetett, legtöbbje azonban, kiknek az áru
lásban nem volt része, seregünkhöz csatlakoztak.

Tiller hadosztálya, ellankadtan érkezvén Verebélyre, azon veszély
ben forgott, hogy a többi hadoszlopoktól elvágatik. Itt ugyanis arról 
értesültünk hogy a közeledésünk hírére Nyitráról eltávozott ellen
ség ott ismét bevonult s azalatt Lévát és Kálnát is megszállta.

A Sándor-lmszárok vakmerősége azonban kimenté a sereget a 
hínárból. Ugyanis a nevezett városok tőszomszédságáig portyáztak s 
az ellenségben ez által azt a véleményt keltették, hogy a sereg 
zöme közelben van s ennek folytán óvatosnak kell lennie.

Az előőrsi szolgálatban való merészségben egyik huszárezred 
sem multa felül a Sándor-huszárokat. A hol nem is gondoltuk, már 
ott járt a Sándor-huszár és hozott biztos tudósítást. Olykor nehány 
napig is elmaradtak s értesítéseiben mindig meg lehetett bízni.

Hadd mondjak el e helytt egyik példáját vakmerőségüknek.
TiÜer hadosztájya Szálkán volt, három mértföldnyire Esztergom

hoz, a Dunán túl. Őrjárat küldetett ki, megtudandó, vajon ez oldal
ról van-e mit tartani az ellenségtől. A huszárok azonban nein nyu
godtak meg a parasztok híradásaival, hanem a befagyott Dunán át 
bementek Esztergom városába s a polgárokat kérdezték ki. Annak 
jeléül pedig, hogy csakugyan ott jártak, elhozták a templomok ajtain 
lévő ellenséges proclamatiókat s a polgárok elismerését. S így ez 
emberek, miután már erős menetet tettek volna — Nagy-Marosról 
Szálkára — még hat mértföldet jártak ez éjjel elég csípős hideg
ben. Igaz, hogy ők is, lovaik is, jól voltak tartva. Ez alkalommal 
különben bebizonyult a muszka s a pihent lengyel lovak kitartó 
volta is.

A főhadiszállás január hó 14 én Selmecbányán volt, s onnan
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Besztercebányára tétetett át, s Selmecbányát Guyon ezredes, Beszterce
bányát Kmety alezredes, Körmöcbányát pedig Aulich ezredes száll
ták meg. Az utóbbit, alig bogy megérkezett, megtámadta Frischeim 
egyetemben a Húrban tót bordáival; de ő úgy ezt, mint egy későbbi 
támadást határozottan visszaverte.

A nevezett pontokon kívül megszálltunk minden alkalmas 
helyet elkülönítményekkel, hogy az ellenség bármily közeledtét jókor 
megtudhassuk.

Lehető legjobban használtatott fel az az idő, melyet a bánya
városokban töltöttünk, a csapatok kiegészítésére és szervezésére; 
azonkívül két új zászlóalj alakíttatott; mindenféle munitio készítte
tett s az elszállításra elrakatott; az elég nagy számban lévő, de 
szurony nélküli puskák szuronynyal láttattak e l ; sőt ágyúk is öntet
tek, és ha csak még egy hétig időzhetünk e vidéken, nehány új 
üteget állíthattunk volna össze. A pénzverdében lévő összes vert és 
nyers ezüst, valamint a pénzverő gép elvitetett.

A vidék népe, kivált a detvaiak, egészséges, erős, szálas hegyi 
nép, igen hazafias érzületű és kész volt az első felhívásra tömege
sen felkelni és bennünket támogatni.

Ámde jam 20-án Guyont túlerővel több oldalról megtámadták, 
úgy hogy — a támadás 21-én ismételtetvén— kénytelen volt Bucsra, 
a G-aram völgyében, visszavonulni, minek következtében Pillér had
osztályának is elővédét hason irányban vissza kellett vonnia.

E szerencsétlen napok vesztesége 600 ember és 9 ágyú volt; 
az utóbbiak közűi az elhirtelenkedett hátrálásnál három emberestül, 
lovastól a mélységbe zuhant, míg a másik hat ágyút a védelmére 
kiküldött Sándor-gyalogság egy zászlóalja gyáván cserben hagyta, 
mely alkalommal az igen ügyes és derék vezérkari főnök, Puszlelnik 
alezredes s dandárnok megsebesültén fogságba került és nehány nap 
múlva meg is halt..

Pusztelnik után a vezérkar főnökévé s alezredessé kinevezte
tett Bayer őrnagy, szakmájában igen művelt és képzett ember. Had
testünk különben már nem feldunai hadtestnek, hanem északi had
seregnek neveztetett.

A bányavárosokban való további időzést Görgey tanácsosnak 
nem tartván, a további visszavonulásra gondolt. Terve szerint a had
sereg két hadoszlopban, az egyik Losoncon, a másik Breznóbányán 
át, gyors menetekben Gömörmegyébe vetné magát, s innen, a jó
érzelmű lakossággal megerősödvén, Miskolcnak menne, ezt elfoglalná 
s a Tiszánál álló Klapkával egyesülne.

A rendelet már ki volt adva, sőt Pillér hadosztálya 23-án már egy 
napi menetet meg is tett, midőn útközben a visszatérésre parancsot vett.

Sikerült ugyanis a kormánytól kiküldött két kormánybiztos
nak, hozzánk eljutni s ezek Görgeynek azt a rendeletet hozták, hogy 
haladéktalanul induljon Kassa felé.



ZÁ M BELLY LA JO STÓ L 363

Görgey már több ízben kapott a kormánytól rendeletet, melyet 
nem teljesített, mivel a körülményeknek megfelelődnek nem találta ; 
de ez egyszer rendkívüli meghatalmazásokkal érkeztek a kormány- 
biztosok. és nehány proclamatiót is bocsátottak ki, hogy a szerintük 
elhiilt hazaszeretetei felrázzák és szítsák.

Görgey engedett s a terven a szerint változtatott, hogy az 
egyik hadoszlop — Pillér hadosztálya és Guyon dandára — Breznó- 
bányán s Iglón át, a másik pedig a főhadiszállással Rózsahegyen 
át Lőcsére s onnan Kassára megy.

Éhez képest a hadsereg jan. 24. és 25-én hagyta el állomá
sát, elrontotta s eltorlaszolta a mély útakat, és leégette a hidakat, 
hogy az ellenség utánnyomulását lehetőleg megakadályozza. A hida
kat az egész hadjáratban gyakran s a nélkül, hogy az által az 
ellenség előnyomulását gátolhatták volna, hiába leégettették, s azzal 
csak az amúgy is eléggé sújtott népnek egészen fölösleges kárt okoz
tak. De a rombolási düh annyira elfogta az embereket, hogy nem 
hallgattak semmi ellenvetésre, ha az még oly világosan bizonyította 
is a rombolás hasztalan voltát.

A felső hadoszlop Benicky őrnagyot Rózsahegyen hagyta hátra 
hátvédül, melynek mindig két napi menettel később kellett a fő
sereget követnie, mivel ez úton az ellenség a leggyorsabban és leg
könnyebben jöhetett utánuk. Az alsó hadoszlopnak alig volt mitől 
tartani, mivel a szakadó s erősen kiáradt Gfaram hídjait mindenütt 
elégették, úgy hogy ez úton bizony nem egy könnyen lehetett őt 
követni.

Minthogy az idő erősen engedni kezdett, menetelése közben 
sokat szenvedett a hadsereg a nedves, hideg és ónos idő, valamint 
a folytonos hegymászás miatt. Szerencsére jól volt gondoskodva az 
élelmezésről, úgy hogy embernek is, lónak is, elégségesen kijutott 
abból.

A gyalogság ruházata többnyire csak köpenyeg volt. melyet 
a puszta ingen viseltek, és pan talon vagy magyar nadrág bakancs
csal. S ennek dacára, mégis kitartással tűrték el a nagy fáradalma
kat, sőt aránylag kevés betegünk s igen kevés martalócunk volt. 
A mi most megmaradt a sorokban, az utóbb a hadsereg magvát 
képezte. Ez emberekkel csodákat lehetett volna művelni. Kitartók, 
bátrak, sőt vakmerők voltak.

Guyon, febr. 1-jén, miután a Lőcsén álló ellenség előőrseit 
elfogatta volna, az Ordögfej nevű hegyen át — a melynek meg
mászása két óránál többet, s a lejutás is majdnem épen annyi időt 
vett igénybe, — tíz órai igen terh s menetelés után Iglón bevonult 
és elcsigázott csapatait elhelyezvén csak igen gyönge előörseket ren
delt ki Lőcse felé.

Az elővéd bevonulása után, a mely egy zászlóaljból s némi 
lovasságból állt, a hadoszlop zöme sokáig nem érkezvén, egy iglói
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polgár azon hiszemben, hogy nagyobb sereg nem is érkezik, Lőcsére 
átsietett s az odaavló parancsnoknak jelentést adott.

Ez kapott az alkalmon és mielőtt Lőcsét elhagyná, meg akarta 
lepni a magyarokat. Sietve jött tehát Igló felé s az előőrsök meg
kerülése s elfogatása után a fáradtan alvó csapatokat megtámadta. 
Szándéka volt a meglepetés zavarában a főtéren elhelyezett ágyúkat 
elfoglalva, azokkal visszavonulni. E célra röppentyűkkel meggyúj- 
tatta a várost és hatalmába kerítette ágyúink egy részét.

A riadóra honvédeink kirohantak a házakból, és sokakat saját 
kartácsaink terítettek földre.

A nagyfokú zavarban sikerült az ellenségnek, néhány fogoly- 
lyal s az elfoglalt ágyúkkal Szepes-Váralj ára menekülni, a mit az a 
körülmény is elősegített, hogy a város ezen részén elhelyezett hon
védek, a melyen az ellenség elvonult, a riadóra a szabadba kisiet
tek s ott alakultak meg.

Végre összegyűlvén a nádor huszárok is, a futó ellenséget 
űzőbe vették, és tőL nemcsak a foglyokat és ágyúinkat, hanem saját 
röppentyű ütegét is elvették és nehány foglyot is ejtettek. A teljes 
megsemmisülés elől az ellenséget csakis, a sötétség menté meg, mely
nek leple alatt sikerült elillannia. Mindössze egy zászlóalja, kevés 
lovassága és félüteg röppentyűje volt.

Másnap láttuk a pusztítást. Leégett a templom, szép tornyá
val együtt, a melyet az iglóiak nagyon sajnáltak, mondván, hogy 
inkább leégett volna bár az egész város, csak ez maradt volna meg. 
Leégett továbbá tíz ház, míg számos ház a golyók és kartácsok 
nyomait viselték. Mindenfelé hevertek holt és sebesült emberek 
és lovak.

Mindkét részről a városban m. e. 80 halott és sebesültet szed
tek össze. A veszteség majdnem egyforma nagy volt. A lecke külön
ben nem ártott, mert ezentúl már nem leptek meg bennünket.

Febr. 2-án reggel Guyon az ellenséget követte Szepes-Váral- 
jáig, melynek vidékén 3. és 4-én az egész éjszaki hadsereg egye
sült. Görgey-nek főhadiszállása Lőcsén, Pillér Iglón, Aulich Poprád'm 
és Kmety Csötörtökhelyen volt; de azonkívül meg v< ltak szállva a 
Szepesség összes helységei is.

Pillér 2-án érkezett Iglóra s ekkor Poltenherg dandára, Guyon 
jobb szárnyának fedezetéül Olasziba küldetett.

A két napi szünet alatt Guyon a maga tüzéreit a röppentyűk 
kezelésében gyakoroltató.

Azalatt az ellenség a magas Branyiszkó hegyet s az alján 
elterülő Korotnok falut szállta meg. E hegyen át, mely Szepes és 
Sárosmegyék határát képezi, — serpentinákban igen jó országút 
vezet, a melynek minden kanyarulata jól védhető, sőt a melyet 
megfelelő határozott védelem mellett csak igen nagy áldozatokkal 
lehet elfoglalni, kivált ha a balszárny kellően védve van.
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Febr. 5-én azt a parancsot vette Guyon, hogy a Branyiszkót 
foglalja el és szállja meg Sirokát; Pillér menjen Szepes-Váralj ára 
s itt állapodjék meg ; egy dandár pedig meneteljen Olasziba — a mi 
már megtörtént — a gróf Pálffy Mór őrnagy alatt Krompachban 
álló ellenséges osztály ellen.

A Branyiszkón lévő ellenség erejét nem ismervén, — mivel 
kém nem mert oda menni — Guyon kérte, hogy szükség esetén a 
Pillér hadosztálya segítségére legyen. Ebbéli kérelmét a főparancs
nokság az időközben Szepes-Váralj ára menetelt Pillér-nek azon ha
tározott utasítással küldte meg, hogy csak azon esetre nyomuljon 
előre, ha Guyon nak valóban szüksége van reája.

Guyon megtámadta az ellenséget, láttak és hallottuk az ágyú
zást, de Pillér a parancs szavához ragaszkodván, dacára lebeszélé
sünknek, nem akart kimozdulni, míg végre arra az álhírre, hogy 
Guyon hátrál, kiadta a parancsot az előnyomulásra, mi igen gyor
san történhetett, mivel az első ágyúlövésre mint vezérkari tiszt érte
sítést küldtem szét, hogy mindenki készenlétben legyen.

Kossuth dandárjának meghagyatott, hogy Olasziból Ivluknó 
felé toluljon elő, oldalunkat fedezendő. Mi pedig a Branyiszkó felé 
siettünk, de későn érkeztünk arra, hogy a harcban részt vehettünk 
volna. Guyon azalatt már megtette volt a magáét.

A hadosztályt megelőzve felértem a hegyre, de már csak az a 
szerencsém lehetett, egy jó csoport futó ellenséget látnom, a mely
ből olykor-olykor nehány lövést küldtek vissza, melyekből egy-egy 
oda is tévedt, a hol én álltam, s egyik egy szegény sebesült ellen
séget végleg megölt.

A Branyiszkó megvétele következőleg történt: Guyon kiküldte 
Szottfried alezredes dandárét az ellenség bal szárnyának megkerü
lésére • báró Uechtritz, a nádor-huszárok őrnagya pedig trombitásai
val megmászta a hegységet s az ellenség oldalában s háta mögött 
egyszerre csak a vadász-indulót fúvatta.

Arcban Guyon támadott a 33. honvéd zászlóaljjal, mely mö
gött a II. besztercebányai zászlóalj — csak Besztercebányán majd
nem csupa újoncból alakítva -— volt felállítva azon meghagyással, 
hogy, mihelyt a 33. zászlóalj az országútat elfoglalja, a hegyet 
egyenes irányban mászsza meg, a mi nem járt veszély nélkül, mivel 
a hegy igen meredek, és hóval és jéggel borítva volt; ámde ez embe
reknek, mint hegyilakóknak, nem lehetett ez lehetetlen, s épen ez 
okból jutott nekik e feladat. A tartalékot egy honvéd zászlóalj s a 
nádor-huszárok egy osztálya képezte.

A csapatok közt pálinka Ion kiosztva s ennélfogva kétszeresen 
voltak lelkesedve.

A 33. zászlóalj élén Pethő őrnagy és Balásházy százados lép 
tek, kiknek Guyon tört németséggel lakonikusan csak azt kiáltá : 
«Nem lőni, puskapor bűzlik, szuronynyal!» És szuronynyal vették
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meg a legnagyobb halálmegvetéssel, állást állás után. Ezen közben 
az ágyúk mindkét részről erősen működtek, melynél az ellenségre 
kellemetlen lehetett, hogy a nehány nap előtt tőle elfoglalt röppen
tyűkkel derekasan lövöldözték.

A besztercebányai zászlóaljba véletlenül lecsapott nehány ágyú
golyó, minek folytán ingadozni kezdett. És minthogy Guyon felszó
lítására vonakodott előre menni, két kartácslövést tétetett közéjok. 
Ez erős szer használt és oly gyorsan volt a zászlóalj fenn, hogy a 
hegytetején álló ellenségre még lőhetett.

Immár Szottfried dandárának utászai is megjelentek a hegy 
gerincén és lövöldözte az ellenséget. Jobboldalt és hátban pedig 
egyre hangzott a vadász-induló: az ellenség végre kénytelen volt 
állását elhagyni. Egynéhányszor még megállapodott ugyan, de mint
hogy legénysége — nem. ügyelve már vezetőire — igyekezett minél 
gyorsabban menekülni, ellentállási ereje mindinkább csökkent, és 
végre a legnagyobb rendetlenségben futott mindenfelé a hegységnek 
s az eperjesi országúton, melyen a futókat, a nádor-huszárok késő 
éjjelig üldözték. A győztes sereg az elcsigázott ellenséget másnap 
(6-án) reggel Eperjesre követte, a hol még egy ellenséges kis lovas
osztályt előtalálván, azt szétverte. Innen az ellenség egy huzamban 
Kassáig futott.

Eperjesen megesett az a furcsa eset, hogy a torony őr, a magya
rok behatolván a városba, az ellenség lobogóját a magyarral 
helyettesítette; midőn huszáraink pedig vissza nyargaltak s ismét 
nehány vasasnémet mutatkozott, — a cserét megfordított irányban 
eszközlé, mi többször ismétlődött, mivel mindkét rész őrjáratai foly
vást jártak-keltek, és csak midőn a nádor-huszárok divisiója a 
városba bevonult s a futó ellenséget űzte: maradt meg végre a 
magyar lobogó a fekete-sárga érzelmű város tornyán kitűzve.

Az ellenséges csapatok parancsnoka, gróf Deyra tábornok 
mindjárt a branyiszkói ütközet kezdetén hagyta el a helyszínét és 
kocsin Kassa felé sietett. Az őrnagy, ki utána a parancsnokságot 
átvette, más kilenc tiszttel együtt megsebesült, de a fogság elől sze
rencsésen megmenekültek.

Az ellenségnek vesztesége általában igen jelentékeny volt. 
Üldözése közben halottakban és nehéz sebesültekben 200 embernél 
többre és két nehezen sebesített tisztre akadtak. Fogságba mintegy 
200 embere került s utólag még számos egyes szétugrasztottakat 
szedtek össze ; könnyen sebesültje is sok lehetett, mivel a falusi nép 
állítása szerint számos kocsin szállították azokat az ütközet tartama 
alatt hátra.

Az elfogott legénység a Parma és Nugent féle gyalogezredek
ből volt.

Bal szárnyán egy horvátzászlóalj volt felállítva, de azt magát 
egy szemmel sem láttuk, csak biztos nyomát— rablást, tolvajlást —
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vettük észre. A parasztok beszélték, hogy az ütközet kezdete után 
csakhamar a hegyeken át Kassának siettek.

A Panna ezredbelíek közt sok volt a magyar; ezek, valamint 
mások is — mintegy 100 ember — a honvédek közé léptek.

Veszteségünk mintegy 60 halott és sebesült volt.
A 33. zászlóalj a Branviszkónál tanúsított vitézsége miatt 

különös dicséretet, egy havi külön zsoldot és zászlójára szép szalla- 
got kapott, ily felírással: «Branyiszkó, 1849 február 5».

Még az éjjel Guyon és Pillér a gyalogsággal Sirokáig halad
tak ; a lovasságot Pillér — elég sajnos — Korotnokon hagyta hátra.

Kossuth dandárjának Krompachhoz közeledtével az ott állá 
Pdlffy gyorsan Kassára hátrált, mivel Kossuth csapatát — Peymhez 
intézett jelentés szerint, mely kezébe került — 3000 emberből álló
nak hivé. Minthogy ez oldalról nem volt mitől tartani, Kossutk 
Szepes-Váraljára ment s onnan elindulva, 6-án Sirokára érkezett.

Mihelyt Branyiszkóra értem, egy kis cédulára írónnal azt 
írtam: «Branyiszkó a mienk, Sirokára megyünk» s e jelentést a 
tábornokhoz küldtem, a kit az, egész tisztikarával Lőcsén bálon 
talált.

A főhadiszálláson különben bál és mulatság mindig napirenden 
volt. Ok mindenkor bőségben, vígan éltek, míg nekünk elégszer 
nem volt mit rágnunk. Selmecbányát is oly éjjel vesztettük el, 
midőn a fővezér tisztikarával fényes bálon mulattak, holott tudva 
volt, hogy a város keményen fenyegetve van

Vezérkari főnökével Görgey azonnal megállapodott a további 
hadműködés irány és febr 6-án korán réggé kezdtek a csapatok 
mozgadozni.

Guyon 6-án, Pillér 7-én bevonult Eperjesre, a hová csakhamar 
a főhadiszállás is megérkezett.

A fogadtatás Eperjesen igen hideg volt és csak egyes «Éljen» 
hangzott fel. Eperjes soh • sem lelkesedett a magyar ügy irá n t;■ 
mert Sárosmegye — majdnem csupa tót — mindjárt eleinte visszás 
rendszab lyok, valamint nehány germanisált nemes ember izgatása 
folytán elfordult a magyar ügytől.

A Branyiszkó megvétele s Eperjes megszállása által sok baj
nak vetettünk véget\ mert az, hogy Schlich Kassán áll, bennünket 
egy csöppet sem aggasztott, tudván, hogy más oldalról egy magyar 
sereg közeledik feléje.

A felvonulás a bányavárosokon át Görgey lángesze s a cs patok 
erős és nagy kitartása folytán szerencsésen sikerült. A nagy fára
dalmak által igen kevés legénységet vesztettünk, mivel róluk gon
doskodva volt s a föld népe szívesen megosztó utolsó falatját a szere
tett haza védőivel; azonkívül a helységek minden oldalról — kivált 
a derék Gömörmegyéből — felszólítatlanul küldtek élelmiszereket.

A rendelkezések és működések mind igen jók voltak s úgy
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beosztva, hogy jobban kívánni sem lehetett ; csupán a hidak sűrű 
megrontása nem tetszett nekem sehogy sem, mivel nekünk nem 
használt, az ellenséget nem akadályozta s az országnak csak 
kárára volt.

Febr. 7-én Guyon elővédül Lemesre indult, Kassa felé, Kmety 
pedig Krompach és Gölnicbányára. Tiller 9-ig délig Eperjesen maradt, 
Aulich pedig Sirokán, hogy a Branyiszkót a tíötz és Jablonotvski 
tábornok alatt lévő Ramberg-féle hadosztály ellen védelmezze.

Még Eperjesen vette Görgey biztos hírét annak, hogy Klapka 
a maga hadtestével Kassa felé nyomul előre, és hogy Schlick már 
előre küldte podgyászait, sőt már Miskolctól Schulzig tábornokot is 
magához vonta. Es dacára ennek, Görgéy mégis pótolhatatlan időt 
hagyott tétlenül elmluni.

Guyon ól 8-án jött az a biztos értesítés, hogy Schlick podgyá- 
sz it, betegeit és minden rendű számos foglyait Torni f lé küldé,— 
kérvén, hogy előre nyomulhasson.

Épen Görgeynél voltam, hogy alezredessé való kineveztetése- 
met megköszönjem. Oda nyujtá nekem a jelentést és kérdően nézett 
rám. Azi mondám : «Azonnal előre nyomulni, különben elillan 
Schlick». Mire Görgey közbevágván, mondá : «Ma még nem» — s 
hozzá tévé: «majd meglátjuk holnap, kettőnk közűi kinek volt 
igaza». Erre azt válaszolám, hogy : «holnap késő lesz». De Görgey 
megmaradt nézete mellett, dacára annak, hogy a dolgot u ások előtt 
is említém s azok is kérték a gyors cselekvést.

Másnap (febr. 9) reggel valami hivatalos jelentéssel ismét nála 
voltam, midőn Guyon ismételt híradása érkezett, hogy Schlick épen 
elhagyta Kassát, a Hernád hídját felégette s őt Guyon követi.

Erre Görgey hozzám fordult: «Önnek igaza volt, de ki képes 
mindent ily pontosan e őre látni ; én azt hivém, Klapka el fogja az 
ellenség útját vágni és felénk tolni».

Azonnal kiadatott a rendelet az elindulásra és minthogy min
den menetre készen állt, haladéktalanul útnak indulhattunk. Miután 
az ellenség megugrott előlünk és nem ha-rcra indultunk, igen csön
desen történt meg a menetelés Kassára, a hol a lakosság örömrival- 
gása közt, késő éjjel bevonultunk a fényesen kivilágított utcákon át.

Guyon az ellenséget Kassán túl még egy mértföldig követé.
Aulich Eperjesre vonult, a hol a főhadiszállás — megfogha

tatlanul — még nehány napig időzött.
Mindjárt az ellenség elvonulása után Klapka hadtestétől meg

érkeztek a Koburg-huszárok Kassár és még számos martalócot 
fogtak el.

Este, végre megérkeztek Görgey és Klapka is. Az összes törzs
tisztek összegyűltek Görgeynei, és sok jó tervet hoztak fel és beszél
tek meg, míg végre abb^n állapodtak meg, hogy Klapka — kinek 
•csapatai Hidas-Némethiri álltak — ezekkel Gömör felé siessen, hogy
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Schlich visszavonulását megakadályozza. Görgey engedjen neki át 
két hadosztályt, melyek Schlicket nyomon követnék. Kmety pedig, a ki 
Krompachban volt, Mecenzéfnek induljon és gátolja meg azt, hogy 
Schlick Rozsnyónak fordulhasson.

Ha ez sikerül, akkor egyúttal a mindig kész gömüriek töme
gesen felkelnek és Schlick kénytelen lett volna vagy megadni magát, 
vagy összes podgyásza s ágyúinak elhagyásával ügygyel-bajjal a 
hegyeken át menekülni.

De más irányú volt Dembinski elhatározása; ő e szép tervet 
halomra dönté.

A kormány látván, hogy Görgey magát tőle függetleníteni 
törekszik, és tapasztalván, hogy hadserege is csak azt teszi, a mit 
Görgey akar, — ezt némileg alábbszállítani óhajtotta s ez okból 
Görgeyt Dembinski alá helyezé, a kire az összes magyar hadseregek 
főparancsnokságát ruházta.

A magyarok büszkeségét mélyen sérté az, hogy idegen vezér 
alatt álljanak, s a nélkül, hogy Görgeynek arról tudomása lett volna, 
tisztikara kérvényt készített a kormányhoz, mely szerint Görgey nevez
tessék ki fővezérré, mivel Dembinski alatt nem akarnak szolgálni.

Görgey még elég jókor neszét vette ennek és megakadályozá, 
hogy egyéb tervek gyanúját elhárítsa magától.

Dembinski öreg ember volt, visszataszító viselettel, alárendeltjei 
iránt goromba, elzárkózott, csak saját feje után indulva, senki taná
csára nem hallgatva, terveit senkire se bízva, sőt azt jelentve ki, 
ha tudná, hogy sipkája tudja terveit, megégetné azt. A vörös bort 
kedvelte. A lengyel forradalomból csak az által volt ismeretes, hogy 
az ostrolenkai csata után a lengyel hadsereg egy részével sikerült 
visszavonulást eszközölt. A magyar nemzet szellemét és érzelmeit 
nem ismerte, — a magyar hadsereget, minthogy az eddig keveset és 
többnyire szerencsétlenül harcolt, nem becsülte, a magyar nyelvet nem 
bírta. Ily körülmények közt nem számíthatott a hadsereg bizalmára, 
a mely szeretett vezér alatt a vitézség csudáit művelte volna.

Hogy a magyart részedre megnyerhessed, szükséges, hogy vele 
beszélni tudjál s őt saját példáddal mindenre lelkesítsd ; érte gon
doskodnod, vele sorsát megosztanod kell, s akkor kész lesz, érted 
utolsó csöpp vérét kiontani. Az idegenszerűt nem tiszteli, a mi 
azonban önmagától megszűnik, mihelyt látja, hogy idegen vezére 
vele mindenben osztozkodik.

Hiszen volt több idegen, kik hadseregünkben mint magasabb tisz
tek és vezérek működtek, és legtöbbjük kedvelve volt, mert a szerint 
viselkedett, és mert némelyikük még magyarul is tudta szólítani kato
náit, s ezek büszkék voltak arra, hogy idegen vezérük magyarul tud.

Ez okból nemcsak saját osztályuknál, hanem az egész országban 
kedvelve voltak oly férfiak, mint Aulich, Wysocki, Leiningen, Pöl- 
tenberg, Surmacki, Woroniecki, Dzwonkowski stb. Z ám belly  L a jo s .
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FEHÉRTEMPLOM VÉDELME.
1848. augusztus 19-éD.

A rácok és szerbek 1848 jui. 11-én a verseci csatában erős 
verést szenvedvén, vad futásban kerestek menekülést. De csakhamar 
lecsillapult rettegésök s a belgrádi osztrák consul, Meyerhofer alez
redes által biztatva, a megfutamított csapatok újra neki bátorodtak 
s a Dunán átkelve ismét elfoglalták a Fehértemplomhoz félórányira 
eső vracsegaji tábort. Céljuk volt, a hazafias érzelmű várost tűz
zel-vassal elpusztítani s úgy további vállalataikhoz újabb támpontot 
nyerni.

A parancsnokságot átvette Boholich nevű osztrák tiszt, ki 
magát mint alezredest és a szerb-voj vöd inai ezred parancsnokát mu
tatta be. Vele jöttek Knityanin ezredes a szerb hadseregben, a 
kalandos gróf Nugent, a horvát bán meghatalmazott biztosaként, 
Meyerhof'er, Risztics s az új vojvodina egyéb notabilitásai, sőt maga 
a rác Messiás, Rajacsich érsek is.

Fehértemplom helyőrségét s oltalmát a Sivkovics-gyalogezred 
négy százada képezte Le Gay alezredes parancsnoksága alatt.

Augusztus 6-án este egybehivatta Le Gay a város polgárait, 
és szintoly röviden mint határozottan kijelenté, hogy a főparancs
nokságtól utasítást nyert, mely szerint haladéktalanul Temesvárra 
térjen vissza, és hogy ennek következtében a várost holnap el
hagyja.

Ez a kijelentés nagy ijedelembe ejté az egész lakosságot, mely 
hozzászokva volt, a katonaságban látni oltalmát. Igyekeztek Le Gay A 
a maradásra bírni, de nem használlak se okok, se kérelmek. Másnap 
reggel elhagyta az immár védtelen várost.

A csapat elvonulása félelemmel és rettegéssel tölté el a szíve
ket. Leírhatlan zavar uralkodott. Számos család ott hagyta házát, 
vagyonát s a katonasághoz csatlakozott.

Akadt azonban mégis nehány higadtabb férfiú, kik röviden 
tanakodva a teendők iránt, átsiettek Versecre, hogy az ott állomá
sozó Schwarzenberg dzsidás-ezred ezredesét Blomberg bárót segede
lemre felkérjék. Hasonló kérelmet intéztek VuJcovics Sebő ott időző 
kormánybiztoshoz is, élénk színekkel ecsetelvén mindkét helyen 
elhagyatott városuk szánandó helyzetét, mely sürgős segítségre 
szorul. De a polgárság s a verseci csata után még ott maradt 
nehány száz nemzetőr körében is visszhangra talált panaszuk. Habo
zás nélkül kijelentették a derék nemzetőrök, hogy polgártársaik 
támogatására készek. «Fel Fehértemplomra!» ez volt a perc jel
szava. A jó hangulatot Vukovics lelkes szónoklata valóságos lelke
sedéssé fokozta.
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Parancsnokokul Skublich-ot s engem választottak meg közfel
kiáltással és 1848 aug. 8-án mintegy 500 emberrel ki is vonultunk 
af szorongatott város segítségére, — Skublich vezetvén az elővédet. 
Érkezésünk fölött nagy volt az öröm; a bizalom visszatért s az 
elvándoroltak közűi is sokan csatlakoztak hozzánk, hogy ismét 
haza érkezve, házukat és vagyonukat oltalmazzák.

A Fehértemplomban addig is buzgóan működő Mctdersjjach, 
az illyr-bánáti határőrezred kapitánya, átvette a főparancsnokságot 
s a legerélyesebben intézkedett a védelemre nézve.

Nem sokáig volt nyugtunk: már 13-án voltak összeütközé
seink az ellenség előőrseivel. A lázadók mintegy 4000 embert tud
tak talpra állítani, — hiszen zsákmányra éhező bosnyákokban és 
szerbekben sohasem volt hiány, — falkánkint jöttek át a Dunán.

Augusztus 15-én már el volt zárva közlekedésünk Verseccel, 
a honnan eddig kenyér- és hús-szükségletünket fedeztük. Azonkívül 
fel voltak gyújtva Fehértemplom szép malmai a Nera partján. 
Következő napon elvágták közlekedésünket Oravicabányával. A Fe
hértemplomnak vezető útakat elállták sáncokkal és ágyúkkal.

A teljes elzárolás előtt sikerült a derék nemzetőrnek s utóbb 
honvéd őrnagy Niuny- nak két, egy fontos vaságyút 60 darab golyó
val Szászkabányából áthozni. Segítségül jöttek még Csákovár derék 
polgárai is, úgy hogy kisded hadseregünk 700 fehértemplomi pol
gárból és 600 különféle nemzetőrökből, összesen tehát 1300 ember
ből állt.

Ágyúkban nagy hiányt szenvedtünk. Egy régi három.fontos 
ágyú, mely már ember emlékezet óta sarkkő gyanánt szolgált, 
kiásatott s úgy ahogy felszereltetett. Egy másik háromfontos vas
ágyú, egy csajkáságyú, és Niuny két egyfontosa : ez volt egész 
ütegünk !

A katholikus egyház puskapor-raktárrá változtatott át, s a köz
ség és magánosok minden munitiója itt helyeztetett e l; a magaslaton 
két sáncot ástunk; árkokat és torlaszokat készítettünk.
, Fehértemplom tudvalevőleg a Nera völgy katlanában fekszik. 
Észak felé a szőlőhegyekig terjed, s e dombok dominálják az egész 
várost és környékét: az ide vezető útakat eltorlaszolták. Az úgy
nevezett rácvárost különösen szemmel tartottuk; itt nehány száz 
szerb család lakott, és látszólagos tompa resignatióban csendesen 
viselték magukat.

Következő reggel (17-én) erős hiányát tapasztaltuk a táplálé
koknak, úgy hogy sokan csak éretlen gyümölcscsel csillapíthatták 
éhségüket. Már 8 órakor fejlődött ki a torlaszokon kívül heves 
ütközet, mely azonban a kartácsok következtében mindvégig a mi 
előnyünkre dőlt el.

A csatározás és nyugtalanítás egész éjjel tartott, és 18-án 
élénken folytattatott. A lakosság folyton talpon volt, s a dombok

24*
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tetején, valamint a torlaszokon folyton lobogott a tűz. Az ellenség 
folytonos hátrálása felbátorítá a polgárokat, s ennek hatása alatt 
visszhangzott az egész város hazafias daloktól.

Este jótékony tartós eső eredt meg, a mely az ellenséget a 
csatározás megszüntetésére bírta. Mi is azt hittük, hogy az annyira 
szükségelt pihenésnek adhatjuk magunkat. Az őrszemek megerősí- 
tetlenül hagyattak s a magaslatokon is kevesbíttettek az elkülönít 
mények, mivel kiküldött őrjárataink az ellenséges csapatok nyuga
lomra vonulását jelezték.

De milyen volt ébredésünk ! 19-én még szürkület élőtt főhadi
szállásomon ágyúgolyó üdvözölt, a mely két csatlósomat megölte. 
A csakhamar következő második lövés, melytől a fal vakolata csak 
úgy röpködött, valamint a magaslatokról hallatszó puskalövöldözés 
tanusítá, hogy megleptek és megtámadtak bennünket. S az illyr 
egyház tornyán a szerb nemzeti lobogó lengett!

A Vracsegaj felé emelt torlaszokról megfutamított előőrseink 
azzal a jelentéssel jöttek : az ellenség oly hevesen támadta őket, 
hogy tágítaniok kellett.

A resicai utcán megjelent a mindenkor éber Maderspach, ki
áltván : «Uraim, öt oldal felől vagyunk megtámadva s a magaslati 
egyik sánc az ellenség kezében van : tegyenek, amit mint derék 
férfiak tehetnek, és biztassák embereiket, — isten velük !» Ez volt 

■H derék és vitéz férfi egész szónoklata. A katonai érdemkereszt nem 
díszített méltóbb férfi kebelt, mint e véres napon Fehértemplom 
vitéz védőjét.

A városban a zavar határtalan volt. A nők, csecsemőikkel 
karjukon s egy sereg síró gyermektől környezve kapaszkodtak fér
jeikbe, kik kénytelenek voltak, karjaikból erőszakkal kibontakozni, 
hogy a harc színhelyére siethessenek. A rettegést növelték a ma
gaslatokról vérrel elborítva lesiető férfiak azzal a hírrel, hogy a 
keleti sánc őrségét felkoncolták.

Csakhamar rájöttünk a váratlan támadás titkának nyitjára. 
A városban lévő hitvány szerbek árulásával és hozzájárulásával álla
pították meg a megrohanás tervét, s ennek folytán azok még az 
éjjel kisompolyogtak házaikból, felkúsztak a magaslatokra, meglep
ték a mitől sem tartó őrszemeket s a sáncok őrségét, és miután e 
vitéz tett sikerült, a városra irányozták az első ágyúlövést, jeléül 
annak, hogy cinkosaik immár támadják meg a várost minden 
oldalról.

Kétségbeesett harc volt ! 8 órakor a torlaszokon kívül eső 
házak mind ki voltak fosztva és lángba borítva. 9 óra tájt a város 
ban e'rejtőzött szerbek is megkezdték működésöket; a pincékből 
mászott elé a rabló esőcselék, és hátban támadott meg bennünket: 
hej, sok derék férfit gyilkoltak meg !

Más baj ért 10 óra tájt: elfogyott lőszerünk. Nők és gyér-
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mekek hideg vízzel öntötték le az ellenséges golyókat és úgy vitték 
a szertárba : a katholikns egyházba, a hol a Moldováról ide mene
kült Ruzsinszky plébános mint pap és vitéz állt a hivő község élére. 
A szentséggel kezében ápolta a sebesülteket, áldotta meg a haldok
lókat s a harcban is látható volt: igazi pap és hazafi példája.

A polgárság és nemzetőrség egyaránt vitézül küzdött; de 3 óra 
felé a legbátrabbakban is kezdett már hanyatlani a reménység. 
A városnak több a felénél ellenség kezében volt. Közelgett a válság.

E válságos percben Maderspach hidegvérűsége és vitézsége 
mentette meg a várost. A legnagyobb go yózáporban oda vágtatott 
a még elfoglalva tartott torlaszokhoz : «Vabanque-ot kell játszanunk : 
adja mellém minden egyáltalában nélkülözhető embereit s a mara
dék kartácsot lövesse a főutcába (mely legnagyobb részt már a 
szerbek kezében volt), és most előre /»

Harsány éljen-kiáltás közt, lobogó zászló alatt oly utcai harc 
keletkezett most, minőt keveset látott az. újabb kor. A személyes 
bátorságnak tág tér nyilt. A mieink úgy küzdöttek mint hősök. 
Kivált az excentrikus hős Abancourt lengyel, kardjával csodákat 
művelt és sok kemény szerb koponyát puhított meg. A szerbek is 
vitézül tartották magukat, de, bár nálunknál erősebbek voltak szám 
szerint, rendszer nélkül küzdöttek. Közűlök számosán igen meg 
voltak terhelve zsákmánynyal. Minden rendelkezésre álló erőnk 
részt vett a küzdelemben s csak így, bár nagy áldozatok árán, sikerült 
a főutcát az ellenségtől visszahódítanunk.

Eközben 1/24 óim lett, s ekkor a szerbek egyéb pontokon is 
hátrálni kezdtek. «Éljen a magyar!» hangzott újra át a városon. 
Megkondult a katholikus egyház érchangja, és megfeledkezve a 
derék halottakról, sietett mindenki legalább a harc végében részt 
venni, — és 4 órakor máris újra birtokában voltunk a reggel tőlünk 
elfoglalt torlaszoknak.

Minden irányban futásnak ei’edtek a szerbek, városunkbeli 
cinkostársaikkal együtt, de futás közben sok ott hagyta fogát és 
zsákmányát.

A város meg volt mentve; de mily vandalismus mindenfelé! 
A megcsonkított hullák borzasztó látványt nyújtottak, el nem felejt
hetem soha !

Este felé — 5 órakor — érkezett meg Versecről az egész nap 
oly sováran várt katonai segély.

A parancsnok, Blomberg, huszárjai és dzsidásai által látszólag 
üldöztette az ellenséget; — szerencsét kívánt nekünk a város védel
méhez és megmentéséhez, — azzal mentegetvén késedelmét, hogy 
Yersec ellen is támadás lett volna tervezve, s a miatt kellett vár
nia. «A 13 órai védelmi harc — úgymond — bizonyára végtelenül 
kifárasztotta mindnyájukat, — pihenjenek immár: majd én gondos
kodom a város biztonsága iránt » S ezzel a «Trombitáshoz» cím
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zett vendéglőbe tért be, gondoskodni a város biztonságáról és — 
saját gyomráról.

A küzdelem befejeztével általános találkozás volt a kávéház
ban ; ámde sok derék törzsvendég hiányzott. Maderspach későn 
jelent meg; midőn nehány szót szólt volna, vér lepte el szájáí, és 
midőn pohár víz után nyúlt, elejté a poharat: karján is meg volt 
sebesítve, a nélkül hogy tudta volna ; a vitéz katona nem érzé ä 
phy si kai fájdalmat

Vukovics azzal üdvözölte a polgárságot, hogy — úgymond — 
«szebben még nem küzdöttek polgárok ; Fehértemplom védelme 
hazánk történetében mindig fényes helyet fog elfoglalni».

A «Közlöny» magasztalva emlékezett meg a dicsőséges epi- 
sódról, és Maderspach, Filipovszky, Skuhlics, Abancourt, Rumi, Kovács, 
Barván, Zechini, üteinitz, Rötb, Steier, Zinser, Vinkovics, Koszalszky 
s a többi közt én is derék hazafiakul említettünk és kifejeztetett 
irántunk a haza köszöneté.

íme száraz vázlatban Fehértemplom első védelmének története.
A második önvédelmi harc történetét írja meg erre illetékes 

társam Skuhlics. Bizonyára megérdemli az is, hogy részleteiről is 
vegyen tudomást a történet.

Akkor szerepeltek először a vörös sipkások, és akkor történt, 
hogy a hadi tanácsban Hollán lépett fel, látván, hogy Rácz őrnagy, 
— ki később feladta Eszéket — hajlandónak mutatkozik Fehér- 
templomot az ellenség kezébe adni. Kijelenté neki. hogy e város 
derék polgársága majd segít magán — katonaság nélkül is. Lelkes 
beszédben kifejté, hogy a minister őket a polgárság oltalmául és 
védelméül küldte ide, nem pedig hátrálás céljából.

A második védelemnél erős tűzpróbát állottak ki a fiatal 
vörös sipkások, kik csakhamar a vitéz nemzeti hadsereg legvité
zebbjei közé tar óztak. Életem büszkesége, hogy soraikban harcol
tam Fehértemplom, Szolnok, Tápió-Bicske, Isaszeg, Vác, Nagy-Salló 
és Komárom alatt. Dicső harc, dicső harcosok! Vitézebben nem 
küzdöttek honvédek soha, mint 1848—49-ben a vörös sipkások !

F ial a  J á n o s .

A SZÉKELY HUSZÁROK S AZ AUSZTERLITZI BÉKE
OKMÁNY.

A mint történelmileg köztudomású, a francia forradalom, mely 
elvéül a szabadságot, egyenlőséget és testvériséget tdzé ki, az 1791. év
ben már lángolt és midőn a jakobinus-féle vérszomjazó emberektől 
eltiprott trón s a nvaktilótól futás által megmenekült francia nemesség
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felhívására Ferenc magyar király és ausztriai fejedelem, a dühöngd 
forradalom ellen nyíltan fellépett nemcsak, hanem, midőn a forra
dalmi kormány kihívólag követelte, hogy a fegyverkező menekült 
francia nemesek a trieri választófejedelemségből s a szomszéd tarto
mányokból kiutasíttassanak s ebbe Ferenc király beleegyezni nem 
akart: a francia kormány 1792. ápril hó 20-án háborút üzent neki.

Ez időtől kezdve a magyar nemzet híven osztozott királya 
minden intézkedéseinek teljesítésében; nem kiméit áldozatot, midőn 
arról volt szó, hogy a franciák elleni hadviselés sikeresen folytat- 
tassék ; az 1792-iki budai országgyűlés junius 2-án, valamint később 
az 1796 nov. 6-ára Pozsonyba hirdetett országgyűlésen fényes példáját 
adák a nemzet képviselői azon hő ragaszkodásnak, melylyel az őket 
áldozattételre bizalmasan felhívó fejedelem irányában viseltettek. 
Mint egykor Mária-Terézia alatt ama híres pozsonyi gyűlésen, most 
itt szintén oly lelkesedés szállotta meg a honfiak keblét, melynek 
hevében egyhangúlag véreket s javaikat ajánlották fel a haza, trón és 
vallás biztosítására. Csakhamar megszavaztak ötvenezer újoncot, 
tízezer lovat s milliókra menő élelmet.

Szükség esetére még a nemesi fölkelést is elhatározták ; de míg 
az újoncokat összeszedték s a készített élelmet és takarmányt 
gyűjtögették, addig a rettenetes Napoleon könnyű szerrel bánt e laz 
olaszokkal s győzelmesen hatolt fel Laibachig és Klagenfurtig. így 
tartott a hadviselés éveken keresztül; Napóleont még a németekkel 
szövetkezett orosz had sem volt képes feltartóztatni előnyomulásában 
s a közben-közben megkötött béke csak ideiglenes nyugalmat bizto
sított a hadviselő feleknek. A fegyverre kelt magyar nemességnek 
még nem jutott alkalma magát kitüntetni, jóllehet 1801-ben is Sop
ronban összegyűlt a végből, hogy esetleg Bécs védelmében részt 
vegyen, a győztes Napoleon óriás serege már csak napi járásra 
lévén onnan.

Midőn pedig Napoleon, hogy fensőségét az európai legyőzött 
uralkodók felett fényesen beigazolja, magát 1804 tavaszán francia 
császárnak neveztette, ennek ellensúlyozásául a jó sorsában biró 
Ferenc király is felvevé s kihirdetteté az «Ausztria örökös császára» 
címet, mely azóta folyvást tart s 1805. évben az angol-orosz szövet
séghez ő is hozzá járulván, felhívta Magyarországot ismét segedelem- 
nyújtásra a gőgös és Európát letipró Bonaparte ellen.

Október 17-én meg is kezdé a Pozsonyban egybegyűlt magyar 
•országgyűlés tanácskozását, midőn azon szomorú hír érkezett hozzá, 
hogy e napon a Rajnán átkelt Napoleon Ulmnál lefegyverezé az 
erősítésre várakozó osztrák hadat Makk tábornagy alatt. Csak
hamar erre Napoleon megverte két ütközetben az orosz seregeket is, 
és nov. 12-én Bécset elfoglalta; honnan az irat- és pénztárt a kor
mány jó eleve Eszékre, a koronát Munkács- várába s a király 
gyermekeit Kassára szállítá.
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A magyar fölkelő sereg hiában szervezkedett: Napoleon elő
nyomulása oly gyors volt, hogy az jelentékeny tömeggé nem egye
sülhetett; de Napóleonnak a fejedelmi ház detronizálása iránt a 
magyar nemzethez intézett lázító kiáltványai sem ingathatták meg 
a dynastia iránti hűségében.

Károly főherceg nov. 27-én Morva felé sietett Olaszországból 
nagysebten visszavont harcedzett hadaival, hogy ott a németországi, 
osztrák és az oda érkezett újabb orosz sereggel egyesüljön; de az 
előrelátó Napoleon e tervet meghiúsító, mert mielőtt Károly egye
sülhetett volna, ezeket már december 2-án Auszterlitz mellett meg
támadta s óriási küzdelem után teljesen legyőzte. A szövetségesek 
közűi harmincezer lelte itt halálát s tizenötezer fogságba került. 
E győzelem után Ferenc kénytelen volt december 4-én fegyver- 
szünetre lépni s a fenhéjázásában korlátokat nem ismerő Napóleon 
által diétáit feltételeket elfogadni. Napoleon egyéb apróbb követelé
seken kívül, száz millió frank hadisaicot, az ausztriai császári cím
ről való lemondást kívánta s egyéb lealázó feltételektől tévé függővé 
az óhajtott békekötést. A sors csapásai által kényszerült fejedelem 
kénytelen volt e szigorú feltételeket aláírni s a francia küldöttek ez 
okmánynyal eltávoztak. Találkoztak azonban az ausztriai tábor 
főbbjei között, kiket Napoleon e kiméletlensége mélyen sértett, érzé
kenyen keserített s kik magukban eltökélték, hogy az okmány, 
mint a kényszerű megaláztatás maradandó jele, megsemmisíttessék. 
E végre kiszemelték a táborban volt székely huszárokat, kik vitéz
ségükről s elszánt bátorságukról híresek valónak; kiszemeltetett 
közűlök tizenkettő, kik úgy titkon nyert utasításaikhoz híven a 
kedélyesen ügető francia tiszteket a ligetszerű terepen villámgyorsan 
s észrevétlenül megkerülték s egy magános háznál váratlanul meg
támadták. A meglepettek megkisérlék ugyan a védekezést, azonban 
rövid ellenállás után egynek kivételével valamennyit levágták s az 
okmányt szerencsésen visszahozták. A zavarban megmenekült francia 
tiszt jelentéstétele nagy megütközést és sensátiót okozott a győztes 
táborban, hol a legyőzötteket cselszövéssel vádolák ; mi több, a hír 
egyenesen a székely huszárokat jelölé meg a cselszövény eszközéül, 
mert a csodásán megmenekült francia emlékezetében a támadó huszá
rok öltözete és száma tisztán megmaradt. Megindult tehát a nyomo
zás, annál inkább, mert az osztrák rész ez eseményt oly színben 
igyekezett feltüntetni, mintha a támadást a cirkáló huszár csapat 
saját ösztönéből, vagy zsákmány utáni vágyból követte volna e l ; 
nehogy azonban szembesítés folytán a résztvevőkre ráakadjanak, 
intézkedés történt, hogy a tizenkét huszár a szigorú titoktartásra 
megeskettessék s azonnal hazájába visszabocsáttassék. Ily módon az 
ügy nagyobb következések nélkül eltusoltatott. A haza eresztett 
vitézek közt volt a többi közt Egerbegyi Sülcösd, Bikfalvi Fejes és 
Nagybaconi Nagy Ferenc.
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A hazakerült vitézek esküjükhöz híven mélyen hallgattak ez 
eseményről s az tán soha sem derült volna ki, ha idő folytában S., 
ki fiait elhelyezvén, magánosán éldegélt egy elzárkózott lakásban s 
elhagyatottságában néha a borban keresvén szórakozást, ittas álla
potában egynek-másnak el nem regélte volna a történetet, melyről 
józan állapotában a világért sem beszélt volna . . .

Nekem Pünkösti Gergely, székely honvédőrnagy s földbirtokos 
beszélte el, kinek 1848- és 49-ki érdekes éleményeit közelebb meg
írtam.

L ehoczky T iv a d a r .

ADALÉKOK A MARTINOYICS-FÉLE PERHEZ.

II.
Martinovics vallomásai.

A kihallgatási jegyzőkönyv alapján.

Bécs, 1794 julius 29.
Nemes Martinovics Ignác József, 39 éves, Pesten született, szász

vári in fül. apát, cs. k. tanácsos. Apja Mátyás cs. k. kapitány volt, 
utóbb mint magyar nemes saját vagyonából élt, és Ignác gyermek
korában halt meg; anyja Poppini Mária, azonban még életben van, 
és Pesten él saját vagyonából; két fivére és két nővére van; az 
egyik rácmiüticsi plébános, a másik nyug. cs. k. lovaskapitány, a 
ki anyjánál lak ik ; az egyik nővére férjnél van bizonyos Adamovics, 
bácsmegyei hivatalnoknál, a másik egy Pesten élő Bajnay nevű 
magyar nemesnél. Tanulmányait részben Pesten, részben Budán 
végezvén, a philosophia és theologia tudora lett; ugyanott áldorrá 
avattatott és aztán a Bukovinában állomásozó ezrednél káplánná 
neveztetett ki.

Ott megismerkedett gr. Potoclcy Ignáccal, ki jelenleg, mint 
az újságokból kivehető, a lengyel felkelés egyik feje s a külügyek 
ministere. Minthogy a grót ekkor készült Európa több országát 
látogatni, s őt felkérte, hogy kísérője legyen: tehát másfél év után 
elhagyta tábori káplánságát és nevezett gróffal Bécsbe átázott, onnan 
Helvéciába s Olaszországba, ezután Franciaországba, Angliába, 
Németalföldre, Belgiumba és Németországba, végre Drezdába, Ber
linbe, Sz.-Pétervárra s innen Vilnán, Varsón át Lembergbe.» Ez úton, 
melyet a gróf költségén tettem, 13—14 hónapot töltöttünk, és 1782 
körűi érkeztem Lembergbe. Nem sokára rá megkaptam a kisérleti 
természettan és mechanika megürült tanszékét, melyet 1791-ig el
foglaltam.

Ez időben Bécsbe utaztam, a hol bold. Lipót császárnál sei-
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meci bányatanácsosi állomásért folyamodtam. Honfitársam, az, immár 
nyugalmazott kormánytanácsos Gothardi gyorsan csinált utat a csá
szárhoz, a ki — miután előbb az épen jelenlevő mantuai kanonok 
Volta, ti a közben elhalt Born udv. tanácsosnál chemiai ismereteim 
iránt tudakozódott volna: udvari chemikusának fogadott; egyúttal 
a cs. k. tanácsosi címet és 2000 frt évi fizetést kaptam. Hivatalom 
természeténél fogva ő felségével igen gyakran érintkeztem személye
sen. Minthogy tudta, hogy Olaszországban, Franciaországban és 
Angliában jártam, megkérdezett, van-e s miféle személyekkel össze
köttetésem ez országokban, és vajon megindítandó levelezés folytán 
ki nem tudhatná-e az amaz országokban keletkezett titkos társasá
gok menetét, és célját és a mi különben Ausztria politikai helyzetére 
vonatkozik».

Erre kijelentette ő felségének, hogy tagja a párisi, dijoni, 
dublini, harlemi, pétervári s müncheni tudós társaságoknak, s ezáltal 
ismeretségben és tudományos levelezésben áll Gondorcet marquival, 
De Mourvau tüzér-kapitány s dijoni vegytani tanárral, Guitonn.nA., 
jelenleg a nemzeti convent tagjával, doctor Pristlei/vel Birming- 
hamban, és Landrianyval Londonban. Mire Lipót meghagyta, hogy 
a tudós levelezést abbahagyva, igyekezzék a jelen körülményekhez 
képest demokrata álarca alatt politikai levelezést indítani, a melyet 
már fogságában írásbelileg adott vallomásában említett módon, de 
kövétkező két kikötéssel folytatott is :

1. hogy e végett a kormány részéről semmi hántása ne legyen;
2. a titkos társulatokban lévő s általa feljelentett személyek

nek semmi bántása ne legyen, és csak annak a rosznak, a mire 
törekednének, igyekeztessék elejét vétetni; a mit ő felsége szóval 
és írásban ki is jelentett az említett Gothardi kormánytanácsos által, 
a kire e tekintetben mint tanúra hivatkozik.

«Lipót császár halála után Gothardi a most uralkodó felségnek 
jelentést tett titkos szolgálataim iránt, mire ez engem kihallgatásra 
rendelt.» Ez alkalommal felemlítette Martinovics tanúsított titkos szol
gálatait; ő felsége megdicsérte a végett, jutalmat ígért neki, és e 
miatt gróf Kolloredo ministerelnökhöz utasította. Ezzel Gothardi 
értekezett és ennek útján megbízta, hogy szolgálatait folytassa. De 
ő nem volt erre hajlandó, míg amaz említett két feltétel meg nem 
erősíttetnék. Gothardi tanácsára írásba tette azokat, és ő benyújtotta 
nevezett ministernél, a ki ismételten kijelentette, hogy titkos szolgá
latait úgy mint eddig bízvást folytassa.

«Ennélfogva minden szó- s írásbeli feljelentéseimet 1792 márc. 
1-től 1793 februáriusig közvetlen a ministerelnöknek, és ez idő óta 
máig a rendőrminister gr. Pergennei tettem.»

Lipót császár halála óta máig kiutalványozott 1500 frtnyí 
nyugdíjából élt, és részint olvasással, részint többször említett titkos 
szolgálatával foglalkozott. Múlt csütörtökön, f. hó 24-én reggel
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Lebenau rendőrbiztos jött lakására (Tuchlanben, Bolza-ház), ő felsége 
nevében elkérte irományait, és a rendőri fogházba hozta, mi okból, 
nem tudja. Még az nap felkereste fogságában Schilling kormány- 
tanácsos, a ki neki kijelentette, hogy egy helyben és a tartomá
nyokban tervezett forradalomban részes, és ennélfogva mindenről 
írásban nyilatkozzék. Erre az említett írásbeli jelentést elkészítette, 
s azt Schilling k. tanácsosnak átadta.

Aláírva: Nemes Fdbry József Ignác cs. k. főtörvényszéki taná 
esős; Sedelmay er József\ városi tanácsos; Fellner János Antal, actuarius.

Bécs, 1794 augusztus 8.
Arra a kérdésre, hogy az amerikai francia unióba ki által 

vétetett fel tagul? Főleg pedig, hogy miképen nyerhetett értesülést 
egy helyben létező ily társulatról. — a következőket jegyzi meg :

Midőn már egy évig Lembergben tanár volt, a szünidőkre 
Bécsbe utazott, a hol magát b. Swietennek és Bora udv. tanácsosnak 
bemutatta. Ezekhez valamint egyéb magas rangú férfiakhoz annál 
könnyebben férkőzhetett, mivel egy lembergi szabadkőműves egylet 
tagja volt, és attól ajánló leveleket kapott.

Midőn 1791 ben bányatanácsosi állomás elnyerése végett Bécsbe 
jött, meglátogatta Born udv. tanácsost. Ez figyelmeztette, hogy 
Landriany az amer. franc, unió intézményét magával hozta ide és 
tagokat igyekszik szerezni. Landriany, ki épen jelen volt, kijelenté, 
hogy az egész intézmény nem más, mint a régi angol szabadkőmű
vesség kitágítása s kibővítése, és abban áll, hogy ez új unió tagjai 
minden lehető módon oda hassanak, hogy a törvényhozási hatalom 
vagyis a souverenitási jogok a nép kezére játszattassanak, a kirá
lyoknak pedig csak a végrehajtó hatalom hagyassék; — mert akkor 
Franciaország respublikái alkotmányának eszméje még nem volt 
forgalomban. E cél elérésére szolgáló utak s eszközök Landriany 
szerint abban állhatnak, hogy alkalmi beszélgetések által az elveket s 
az azokból eredő előnyöket terjeszteni kell. Landriany igen körül
ményesen adta elő ez unió tervét; mondván, hogy egyik tagjának 
a másikat ismernie nem szabad, hogy az egész társulatban nincs 
jelszó vagy. jegy, hogy a felvevő functióját álarc alatt végzi, s a 
felveendő megismerésére jelszót használ, melyet az intéző a felveendő
vel közvetlenül felvétele előtt közöl.

«Mielőtt még az unió tulajdonképeni végcélját, — hanem Born 
és LandrianytóX azt mégis némileg ismertem volna, tüstént feljelen
tettem Lipót császárnál, a ki úgy Gothardi útján, mint személyesen 
is több ízben biztatott, legyek tagja ez uniónak, hogy így az egész 
intézményről tudomást szerezve, ezt ő felségének bejelenthessem »

Minthogy Landriany már előbb felszólította, hogy az unióba 
belépjen, tehát ő felsége engedélye folytán arra hajlandónak mutat
kozott; mire az a jelszót vele közölte s őt este a Singer-utca azon
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házába, hol Hartl könyvkötő lakik, a második emeletre rendelte. 
Midőn oda érkezett, nyitott szobát talált, hol asztal mellett egy 
köpenybe burkolt férfit látott ülni, fejében pörge kalappal; e férfi 
a jelszót mondván, ő az övét; de mivel tulajdonnevek voltak, a hosszú 
idő miatt már nem emlékszik rájuk.

Azután nehány kérdést intézett hozzá, mikre szintén nem 
emlékszik már, — röviden magyarázta neki az intézményt, a mint 
föntebb említé s írott reversalist olvasott fel körülbelül oly tartalmút, 
hogy az unió elveit erejéhez képest terjeszteni, és annak létezését 
soha elárulni nem fogja.

Miután e reversalist aláírta volna, arra figyelmeztette az álarcos, 
hogy ez irat a jakobinusok társaságához Strassburgba fog küldetni, 
s azon esetre, ha ő vagy bármely más tagja az uniónak, az intéz
ményt elárulná, biztos vesztére számíthat, Aztán kezet szorított 
vele, mire Martinovics eltávozott. Landriany utólag megmagyarázta 
neki az egész intétményt, a mint már említé, és azt mondá, hogy 
az tulajdonkép Londonból származik. Ez intézmény csak szóbelileg 
szaporíttatik — úgymond — és ha némely tagjai idővel meg is 
ismerkednek, meg van állapítva, hogy arról soha sem beszélnek, 
még kevésbé róla leveleznek; még pedig az okból, hogy minden időre 
felfedezhetlen maradjon, és az eseti'e, ha miatta valaki fogságba 
kerülne, ellene tanukat ne lehessen állítani.

Sedelmayer, Fellner.

Bécs, 1794 augusztus 9.
«Miden ily módon az egész intézményre nézve tájékozva vol

tam, mindént papírra tettem, és az egész tervet Gothardi által 
Lipót császárnak benyújtottam. Később, mikor e tárgyról ő felségével 
személyesen értekeztem, igen örvendett a fölött, és meghagyta, ha 
helybeli tudósokat és tudósoknak lenni akarókat figyeljem meg, vajon 
beszédeikben az unió elvei szerint cselekesznek-e ?»

Ugyanez időben gyakrabban találkozott Bécsben Fissinger 
abbéval, a ki az ő idejében Lembergben az egyháztörténet tanára 
volt, és ez bizalmasan közölte vele, hogy ő volt amaz álarcos férfi, 
a ki őt az unióba beavatta, hozzátevén, hogy ő egyrészt az inté
zetre súlyt nem fektet, mert az meggyőződése szerint ártalmas, más
részt pedig az unió elvei, ily társulat alakítása nélkül is, hírlapok, 
folyóiratok és könyvek útján könnyen terjeszthetők. Az ok, mely 
miatt tagul felvétette magát (F.) nem volt volna más, mint hogy 
Born udvari tanácsos szemeiben számot tegyen, és abban ellenségei 
üldözései ellen támaszt nyerjen.

Vajon ez intézmény Bécsben tovább terjedt-e, azt nem tudja, 
de arról biztosíthat, hogy se Fissinger, se ő azt tovább nem terjesz
tették. Hol tartózkodik Fissinger jelenleg, vagy hogy él-e még, az 
előtte tudva nincs, mert 1792-ben, mindjárt Lipót császár halála
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után Bécsből elutazott, és utólag némelyektől hallotta, hogy meg
halt volna, másoktól meg, hogy Fiúméban tartózkodnék és nyudíjá- 
ból élne.

Már 1790 és 91-ben Lipót császárnak bizonyos Gabelhofer 
abbé, ki Pesten könyvtárnok volt. és mintegy 3—4 hóval ezelőtt 
ugyanott meghalt, azt jelentette, hogy a Magyarországon még élő 
jezsuiták Pesten és egyéb helyeken gyűléseket tartanak, sőt világi 
tagokat is felvesznek; céljuk pedig az, hogy lassankint a kormány
ügyekbe elegyedve, minden nevezetesebb állomást tagjaiknak jut
tassák, és a felsőségi jogokat észrevétlenül magukhoz ragadják. 
«Epen szándékom lévén, anyámat Pesten meglátogatni, Lipót császár 
rám bízta, igyekezzem a társulat belsejébe hatolni».

Miután úgy Gabelhof er jelentéséből, mint Pesten különben is 
tudva volt, hogy az e nyáron elhalt Makó praelatus a titkos jezsuita 
társaság főnöke vagy provinciálisa, tehát meglátogatta őt, kivált mivel 
már élőbbről ismerős volt vele.

A látogatásokat mintegy 8 napig ismételte, és minthogy Makó
nak. Martinovics hivatala ő felségénél szándékai eléréséhez célhoz 
vezetőnek látszott, kijelenté előtte, hogy Magyarországban titkos 
jezsuita társaságok léteznek, és minden tartózkodás nélkül elmondta, 
hogy azok nem másra törekszenek, mint a felsőségi jogokat hatal
mukba ejteni, — a mi olyformán lenne eszközölhető, hogy 1. min
den fontos államhivatalokat vagy a társulat tagjaival vagy olyanok
kal kell betölteni, a kik annak hódolnak: 2. a monarchiát és a 
népet a legmélyebb ignorantiában tartani, és 3. minden egyéb titkos 
társulatokat a legszigorúbban üldözni, végül 4. a tűrhetetlenség 
szellemét kell terjeszteni.

Makó nevette az illuminatusok törekvéseit, bolondoknak nevezé, 
mivel nem maguk, hanem a nép számára működnek. — a mi a 
jezsuita társulatnak épen ellenkezője. Makó erre felszólította, hogy 
a jezsuita társaságba lépjen be, és midőn Martinovics beleegyezett, 
kezet fogott rá, s ebből állt az egész szertartás. Ugyanaz a többi közt 
Okolicsányi püspököt és Lányi udvari cancellariai tanácsost nevezé, 
mint a kik e jezsuitikus elvek buzgó előmozdítói és annak legtekin
télyesebb tagjai lennének.

Martinovics elutazásakor azt tanácsolta Makó, hogy a kabinet
ben buzgóan működjék a cél elérésén, hozzátevén: «Tunc bene 
vivemus !»

Mindezt még Pesten híven leírta és Gothardin&k megküldte, 
a ki a levelet ő felségének azonnal át is nyújtotta.

Mindössze csak 10 napot időzött Pesten, gyülekezeten nem volt 
jelen, s azután Pécsre utazott elhalt testvéréhez.

E társulat inás tagjait, mint a megnevezetteket, nem ismeri, 
de Gabelhofer mindnyájukat feljelentette, és jelentései meg lesznek 
a cs. kir. titkos levéltárban. Sedelmayer, Fellner.
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Bécs, 1794 augusztus 9.
A további kérdésre, mikor és hol lett a törvényszék előtt tett 

szóbeli vallomása szerint jacobinussá, a következőket hozza fel:
Midőn az említett gr. Potockival 1781-ben Párisban volt, meg

ismerkedett Lalancle csillagászszal, segédével Jaurat-tál, 6ondorcet 
titkárral és a tudom, akadémia egyéb tagjaival. Társalgás közben 
megemlítették az összeköttetéseket, és minthogy némelyek felhozták, 
hogy épen az nap, úgynevezett templomukban gyűlést tartanak, és 
«minket» meghívtak, vajon nem «akarunk-e» e gyűlés tagjai lenni ? 
tehát ő s Potocky a szíves meghívásnak engedtek. Lcdande elnök
lete alatt felvétettek tagokul. A felvétel minden szertartás nélkül 
esett meg, és kézszorítással csupán a testvéri szeretet és felvilágo
sítás terjesztését kellett igérniök, melyek a francia illuminatusok 
egyedüli elvei vollak.

Utóbb Potockyval néhányszor vett részt e gyűlésekben, melyek
ben többféle politikai s erkölcsi értekezések olvastattak fel, és mivel 
Martinovics épen akkor fedezett fel egy új cséplőgépet, mely az ő 
közbenjárása folytán Lengyelország némely helyein és Pécsett is 
alkalmazásba hozatott, — és azt az akadémiának bemutatta, tehát 
az akadémia tagjává választatott.

Minthogy legfőbb tanulmányai mindenben a mathematika s 
physika volt, tehát nem tehette s nem akarta nzt, hogy philantro- 
pikus elvek terjesztésével foglalkozzék.

Az illuminatus templomba való e felvételét se titkolta el Lipót 
császár előtt, és ez, valamint tudományos levelezése szolgált okul 
arra, hogy Lipót császár parancsára a már említett Priestley, Con- 
dorcet és bizonyos Guiton de Morveau-val politikai levelezésbe bocsát
kozott.

A német népies dalra nézve, melyről eleinte azt állította -volt, 
hogy úgy találta, megvallja, hogy azt Hackel kereskedőtől kapta 
6—7 nappal letartóztatása előtt, azon feltétel alatt, hogy tovább nem 
adja. Pergen ministernek szándékozott azt átadni, miben azonban 
elfogatása akadályozd. Honnan vette Hackel, azt nem tudja. Vele 
nehány évvel ezelőtt Lembergben ismerkedett meg. Bécsbe jőve, 
havonkint 2—3-szor meglátogatta, s olykor ebédelt is nála, több
nyire egyedül, de egykor Troli, lembergi rendőrbiztossal és Werlet 
főudvarmesteri titkárral együtt. Hackel szerint Strattmann könyv
tárnok és Ratschky udvari titkár is gyakran látogatták.

Sedelmayer, Fellner.

Bécs, 1794 augusztus 11.
Azon kérdésre: Bécsben kivel állt összeköttetésben és kikkel 

levelezett, előadja, hogy többnyire Hackellel érintkezett, ki őt gyakran 
meglátogatta; vele, ki következetlen fecsegő, közönbös dolgokról 
társalgóit, komoly ügyről nem is lehetett vele beszélni. Múlt évben



ABAFI L A JO STÓ L. 383

Martinovics Blumanerrel együtt járatta a Moniteurt, a meddig tiltva 
volt, és Hackel hordta azt neki is, amannak is.

Rosty praelatus Keszthelyről, ki a minap Bécsbe érkezett, 
hogy mellbaját gyógyíttassa s a tűkör utcai casinóban hónapos szobát 
fogadott, — minthogy Magyarországból régóta ismerte, nehány láto
gatást tett Martinovicsnál, miket viszonozott is. Karlsbadba szándé
kozott ; vele csakis betegségéről beszélt.

Bagijnai magyar nemessel két évvel ezelőtt ismerkedett meg, 
pere lévén annak, melyben Martinovicsnak Pesten lakó fivére is 
részes volt; ez ritkán látogatta meg, és beszédeik a per körül forogtak.

Sándor magyar nemessel a kávéházban ismerkedett meg, — 
ez kétszer látogatta őt meg. Sándorral utazásairól és magyarországi 
jószágai berendezéséről beszélgettek.

Bacsányit mintegy 3 — 4 héttel elfogatása előtt bemutatta neki 
valaki (nem tudja ki) a Grabenen. Utóbb többször találkozott vele 
az utcán, mire az néhányszor meg is látogatta Martinovicsot; láto
gatásait azonban nem viszonozta, lakását sem tudván. Ez elmondta 
neki, hogy a kassai kamarai igazgatóságnál alkalmazva volt, de el
bocsáttatott. Ennek okát is adta, hogy t. i. mintegy 4 évvel ezelőtt 
egy folyóiratot adott ki, és egy jezsuita némely abban előforduló 
hely miatt bevádolta, minek folytán aztán kenyerét elvesztette, 
A végett jött Bécsbe, hogy ő felségétől újabb vizsgálatot kérjen. 
Egyébről nem beszélgettek.

Elfogatását megelőzőleg nehány héttel, az említett Bagynai a 
Grabenen véletlenül bemutatott neki egy férfit, kiről utóbb tudta meg, 
hogy Jelinenek hívják. Ezzel a Grabenen és a bástyán találkozott 
hébe-hóba • kétszer ebédelt vele a Trattner-ház 4-ik emeletén lakó 
Anisz kereskedőnél, kit csak azért látogatott meg, hogy nála Merter 
tanárral beszélhessen, a ki József császár parancsára Amerikában 
botanikai utazást tett. Jeline meg nem látogatta s viszont ő sem.; 
csak napi hírekről beszélgettek.

Aniszszsl letartóztatása előtt nehány héttel ismerkedett meg, 
midőn Hackel annak boltja előtt állt, és vele beszélt. Minthogy ebédre 
hívta, kétszer nála is volt, utóbb pedig arra menvén, néhányszor meg
állt boltjánál; többnyire többen voltak jelen, kik közűi csak Jelinet 
és Jutz ügyvédet ismerte.

Egyszer azt mondá Anisz, hogy feltűnést okozhat, ha annyian 
állnak boltjában, mire a legtöbben elmentek. Ez emberek többnyire 
igen jelentéktelen dolgokról beszélgettek, Martinovics nem is figyelt 
rájuk s rendesen 5—6 perc múlva távozott.

Dr Jutzot csak a Matschaker-udvarból ismeré, hol naponkint 
együtt étkeztek és azután a Kramer-féle kávéházba mentek. Azonkívül 
csak is Anisz boltjában találkozott vele, s egyszer annál vele együtt 
ebédeltek. Igen jelentéktelen dolgokról beszélgettek.

A most Lembergben lévő Troli rendőrbiztost még Lembergből
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ismeri. HackelnkX ebédeltek együtt, midőn Troli szabadságidejét 
Bécsben töltötte, néhányszor meg is látogatta Martinovicsot. Ez a 
Troli a legjobb emberek egyike, kiket ismer, — vele csakis annak 
előmeneteléről beszélgettek.

Sedelmayer, Fellner.
Bécs, 1794 augusztus 12.
Priestleyt nem ismerte személyesen, de Lembergből levelezést 

folytatott vele cbemiai tárgyakról. Lipót császár parancsára vele, 
Guiton de Morveau és CondorcelteX politikai levelezésbe bocsátkozott, 
még pedig következőleg :

Az említettekhez intézett leveleket maga ő felsége mondta neki 
tollba; a leveleket nem egyenesen, hanem megbízott emberek 
címére küldték Párisba kézbesítés végett. Minthogy Martinovics soha 
se írta a címfelírást, az illetők nevét pedig vele nem közölték, nem is 
tudja miként kezelték a leveleket. A levelekhez olasz címet mellé
keltek, hogy a nevezettek biztosan küldhessék leveleiket. így a 
válaszok egyenesen ő felsége kezéhez jutottak, — ez olasz címet 
sem tudta Martinovics.

Az ő felsége által tollba mondott levelekből kivehette, hogy 
csupán diplomatikai céljaik voltak, és arra mutattak, hogy levelezői 
Martinovicsot felszólították, tanácsolná ő felségének, hogy a küszöbön 
lévő háborút akadályozza meg. Titkos társulatokról és azok elveinek 
Németországban emissariusok által való terjesztéséről e levelekben 
nem volt szó ; fölösleges is volt volna, mivel a francia clubok és 
azok tárgyalásai tökéletes nyilvánosságnak örvendtek.

Lipót császár halálával és a háború kitörésével e levelezések 
magától megszűntek. Azóta senkivel külföldön nem levelezett.

Bizonyos LaczkovicsosdX, a Graven-huszárok volt kapitányával, 
ki ez idő szerint Pesten saját vagyonából él, és kivel ifjúsága óta 
nevelkedett, Bécsben lakta óta folyton levelezett Martinovics, mivel 
úgy neki, mint Gothardinak különféle a magyarországi hangulatra 
vonatkozó titkos jelentéseket beküldött, melyeket kivonatilag — Lacz- 
kovics megnevezése nélkül -— Férgén ministernek átadott. Négy 
hónap óta azonban félbenhagyta Laczkovics a levelezést. Megjegy
zendő itt, hogy őt a titkos jezsuita párt igen üldözte, Dyilván azért, 
mert kétségkívül megtudták, hogy Bécsbe titkos jelentéseket kül
dözget, és soha sem tagadá royalistikus érzelmeit.

Bizonyos Hajnóczy^al, ki a budai m. kamaránál mint titkár 
van alkalmazva, —- nehány évvel ezelőtt Pesten, néhány nemes 
társaságában ismerkedett meg. Ez év junius havában mint jó isme
rősét levélben ajánlotta Hajnóczyadk. Sigray grófot, kőszegi kir. 
táblai ülnököt.

Erre a levélre aláírás és keltezés nélküli feleletet kapott. Benne 
említve volt a Purkart-féle olaj, melynek igen jó hatása van ; rövi
dített nevek is fordultak elő benne, melyeket gróí Sztdray és gróf

38 4
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Báday neveinek tartott s egyéb férfiakénak, kiket ki nem talált, és 
kiket ez az olaj meggyógyított volna. Tudtával ez az olaj bizonyos 
Purkarttól ered és gyöngített idegek erősítésére szolgál. Nem tudja 
azonban, bogy a levél írója ezzel mit akart mondani. Ijedve úgy 
magyarázta, bogy őt titkos szövetséggel gyanúsítják. Hajnóczynak. 
felelt s őt kemény szemrehányásokkal illette, hogy neki oly két
értelműig írt, habár nem tudta bizonyosan, vajon csakugyan tőle 
származik-e a hieroglyphikus levél. De választ nem kapott.

Troli csendőrbiztossal is folytatott levelezést, mely egészen 
jelentéktelen dolgokról szólt, részint az ott utalványozott 500 frtnyi 
nyúgdíja egy részenek felvételéről.

Pesten lakó fivérének, valamint Kollmayer ügyvéd sógorának 
írt olykor. Sedelmayer, Fellner.

Bécs, 1791 augusztus 12.
Martinovics 10—12 nappal elfogatása előtt a bástyán meg

ismerkedett Martineau volt énekesnő által annak szeretőjével, egy 
angol festővel, ki Oroszországba szándékozván, Pesten akart az útra 
pénzt szerezni, s e miatt Martinovics ajánlását kérte Martineau, de 
ő, nem eléggé ismervén a festőt, kinek művei az ajánlást nem is 
érdemelték — fivéréhez útasította. MartineauX még akkor ismerte, 
midőn a Wieden-színházban fellépett. A festővel leginkább festészet
ről szólott.

Folyó évi márciusban a Grrabenen hallott nehány ismeretlen 
lengyelt lengyelül beszélgetni. Szóba állt velük, és tapasztalván, hogy 
bizonyos Potocky igen melegen szólt az 1791 május 3-iki alkotmány 
mellett, — ismeretségbe lépett velük. Kérdésére megmondta Marti
novicsnak lakását (Stock im Eisenplatz), de Potocky egész nap nem 
lévén otthon, eleinte mindig véletlenül találkoztak a Grrabenen. Ily 
alkalommal mutatta az neki Payne «A felvilágosodott század» című 
angol művének I. részét, melyet francia fordításban olvasni óhajtott, 
felszólítá tehát Martinovicsot, fordítaná le számára, mit eleinte tenni 
vonakodott, de szorosabban óhajtván vele megismerkedni, hogy tit
kaiba hatolhasson, és mivel a lengyel ügyekre vonatkozókat tőle 
megtudni remélhette hajlandónak nyilatkozott. Minthogy nem mert 
Potoc/cyval saját (M.) lakásán találkozni, sem ama veszedelmes 
művet ott tartani, tehát Potocky őt hol Schönbrunnba, hol Dorn- 
bachba vagy az Angartenba meghívta ebédre, magával hozott tintát, 
tollat és papirt, és ott a kertekben séta közben kezdte a művet le
fordítani. Nehány lap elkészülvén, azt mondá Potocky, hogy fel
hívást kapott Lengyelországból a halicsiakhoz, melyben a respubli
kához való csatlakozásra buzdíttatnak. Martinovics kérte ennek köz
lését, s a dornbachi kertben le is írta, de minthogy részint számok
ban, részint astronomikus és hieroglyphikus jegyekben volt írva, a 
kulcsot is kérte; de Potocky azóta nem mutatkozott. M. é. ápril

25Hazánk XI. kötet.
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havában tehát a felhívást úgy a mint volt átadta Pergen minister- 
nek, egyúttal feljelentvén — Potocky szerint — azon nemes hali- 
csiakat, kik szándékoztak csatlakozni a forradalomhoz, mely a köz
ben már ki is tört.

Ha Potockytól elvált, az az eredetit magával vitte, a fordí
tást pedig Martinovics tartotta meg, és mivel lakásán nem merte 
tartani, a kész íveket két csomagban azon felírással, hogy «Fivérét 
érdeklő per-okmányok» bepecsételve áprilban Hackelnek adta át 
megőrzés végett, azon ürügy alatt, hogy lakásán tartva, fél, hogy 
Bécsben lakó testvéröcscse Adamovics kezébe kerülhetnének. Azóta 
Hackelnkl voltak, ki azokat mindig periratoknak tartotta, tehát a 
dologban ártatlan.

Sedelmayer, Fellner.

Bécs, 1794 augusztus 13.
Az udvari comissio intette, tegyen őszinte vallomást; mire 

Martinovics «könyek közt és őszinte bűnbánat jeleit adva» ily val
lomást tett :

«0 felsége ^egjobb királyunknak halálom után semmi oka nem 
lesz félelemre. Én vagyok oka minden szerencsétlenségnek, a mi 
származhatott volna». A mi őt erre bírta, mindenkit ugyanoda vitt 
volna. Röviden elő fogja adni a tervet, miként akart Magyarország
ban forradalmat előidézni. Az okok, melyek e vállalkozásra kész
tették a következők:

1. Miután Lipót király a közügyek vezetésére való képességét 
felismerte, s ő feltárta neki a legcélszerűbb eszközöket a szerencsés 
uralkodás biztosítására, Ígéretet tett, hogy udvari tanácsossá és kabi
nettitkárrá fogja kinevezni. Halála után meghiúsítva látta reményét. 
Ezalatt igen megszokta az udvari életet, nem megvetendő befolyást 
szerzett, és egészen uralkodott lelke felett az a gondolat, hogy a 
fontos ügyekben része leend, hogy a fejedelem és az állam boldogí- 
tására közreműködhetik. Kísérletet tett Ferencnél, hogy az atyja 
által Ígért állást elnyerje. Eredmény nélkül.

2. Ez nagyon elkeserítette, de még inkább az, mikor a király, 
a prímás sürgetésére, a saecularisatio ügyének újabb megvizsgálását 
rendelte el. Ennek következtében lefoglalták fizetését, az élet fen- 
tartásának eszközeitől megfosztották, és a magyar clerus üldözései
nek kitették.

3. O maga kérte a királyt, hogy ügyét a legfőbb törvényszék 
elé terjeszsze, a mely neki igazságot szolgáltatott.

4. A király megígérte, hogy az apátságot díj nélkül fogja neki 
adományozni. És bár három folyamodását a király signálta, a magyar 
cancellaria felterjesztése következtében 500 frt taksát kellett lefizetnie, 
a mi reá nézve igen súlyos teher volt.

5. A király «mostani» pensióját «igen szembetűnő módon»
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utalványozta: 1000 Irtot a császári titkos pénztárból és 500 frtot a 
lembergi állami pénztárból. Ugv tűnt fel, mintha amaz 1000 frtot 
jellemét elhomályositó szolgálatokért kapná; a mi ambitióját sértette.

6. Hogy ezen becsületét sértő pensióra ne legyen utalva, pré- 
postságot kért. Nem kapta meg. Jelentéktelen ember nyerte el. Ez 
fájdalmát megújította.

7. Pergeti rendőrminister. kihez titkos jelentések tétele végett 
utasíttatott, alkalmazása iránt javaslatot tett. Ez el nerd fogadtatott; 
a mi a végsőig felháborította.

Azon meggyőződésben, hogy jobb sorsra érdemes, mind ezen 
sérelmek lelkét elkeserítették, és a magyar kormány iránt ellenséges 
indulatot keltettek fel benne, azzal a vágygyal, hogy a kormány
forma, kivált a főpapság tekintetében, átalakíttassék. Gyakori utazásai 
Magyarországban alkalmat szolgáltattak arra, hogy minden nép
osztályok hangulatát megismerje. Hallotta a protestánsok panaszait 
a türelmi rendeletnek, a magyar cancellária által eszközölt módosí
tásai miatt. A felvilágosodott emberek zúgolódtak, hogy a régi 
sötétség visszatér, hogy a tanszékek és más hivatalok a jezsuiták 
híveinek adományoztatnak. A jobbágyok főleg a papi jószágokon 
szenvedett zaklatások miatt, az alsó clerus a püspökök önkényes 
zsarnoki eljárása miatt elégületlen volt. Különösen azon papnak 
esete, ki Miliőt művét magyarra fordította (Verseghy) , rósz benyomást 
tett a szellemekre. Az országgyűlés által meg nem szavazott segély 
behajtása és az újoncok szedése az udvar ellen felingerelte a magya
rokat, mivel a háború a magyar nemzetnek csak ártalmára, semmi- 
kép pedig hasznára nem lehetett, — a magvar tiszteknek mellőzése 
a német tábornokok, főleg Clerfait által — a félelem Oroszországtól, 
mely Lengyelország felosztása által Magyarország szomszédja lett, és 
a keleti vallás híveinek rokonszenvét bírta, — az udvarnak szövet
sége Orosz- és Poroszországgal a lengyel felkelés elnyomására, mi 
a magyarokat elkedvetlenítette».

Bécs, 1794 augusztus 13-án délután.
Még nehány indokot hoz fel, melyeket reggel elfelejtett. A váro

sok, különösen Pest városa, elégedetlen volt a miatt, hogy a kormány 
némely szabadalmakat, melyeket Lipót Ígért, megtagadott. A magya
rok alkalmazására, a külügyek és bányáknál, vonatkozó királyi 
Ígéret sem teljesíttetett.

«Mindez a magyar nemzetben azt az érzést keltette fel, hogy 
önmaga segítsen bajain, és saját erejével alakítsa át kormányát».

A terv a következő: Két titkos társulat, mely hivatva volt a 
nemzetet forradalom előidézésére előkészíteni, s arra hajlandóvá tenni. 
Az egyik «A reformátorok társasága.» Ennek tagjai csak közneme
sek és szegényebb mágnások lehettek.

A másik «Szabadság s egyenlőségi társaság».
25*
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Az előbbi 1793 nyarán aSub directione politiae professoris 
(Oyurkovics) initiani sumpsit.

Az utóbbi f. év máj. 1-én sub mea directione coaluit. Az emlí
tett tanár halála óta mindkettőt ő maga igazgatta.

Societas reformatorum hungariam in rempublicam independen
tem cum duabus cameris providendum ti’ansmutandi scopum habuit. 
Posterior prioris propositam secundare debuisset.

Remélték, hogy az előbbi társulatba több nemes megyei tiszt
viselő is be fog lépni, és ezek által a forradalom létre hozható lesz.

Az utóbbi társulat minden tagja, az előbbinek is tagja volt, 
de nem megfordítva. Sőt a reformátorok társasága tagjai semmit sem 
tudtak a másik társulat létezéséről. Mindkét társulatnak közös célja 
volt. Szervezetük a következő:

Minden tagnak esküvel kellett fogadni, hogy legalább két új 
tagot vesz fel. De ezek közűi egyiknek sem volt szabad tudni, hogy 
a másikat ugyanaz szerezte; nehogy felfedezés esetén két tanú legyen.

Minden tag esküvel kötelezte magát a társulat elveit, élte 
kockáztatásával is terjeszteni.

Az eskü letétele után közöltetett vele a káté, melyet meg 
kellett tanulnia. A kátét négy szemközt mondták tollba.

Ezek után a titkos jel közöltetett, mely által a társulat tagjai 
egymást felismerték.

A titkos jelek részint hieroglyphekből, részint kézszorításokból 
és ajtókopogtatásokból álltak.

A szabadság és egyenlőségi társulat hieroglyph-jelei:
X / \  -------  azaz : testvériség, szabadság, a zsarnokság meg-

OAO
szüntetése, egyenlőség. Az első jelt minden tag ismerte, mind a 
négyet csak az igazgató.

A reformátorok társaságának jelei:
X  O u
N/ / \  ~  azaz: testvériség, szabadság, a zsarnokság meg-

OAO
szüntetése.

Az egyenlőségi társulat tagjai a belépésnél háromszor, a ref. 
társ. tagjai egyszer kopogtak.

Az egyenl. társ. tagjai manibus per crucem positis et tribus 
osculis.

A ref. társ. jobb kezét balvállra teszi, azután csók.
A tagoknak tartózkodniok kellett feltűnő politikai beszélgeté

sektől és politikai könyvek írásától, nehogy gyannt keltsenek ; nép
szerűségre és erkölcsös élet által köztisztelet kiérdemlésére kellett 
törekedniök.

Minden bevett tagot be kellett jelenteni az igazgatónak, a ki 
csak maga bírt tudomással a tagok számáról és neveiről.
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Quoad factos Revolutionariae societatis progressus (aug. 13).
Gyurkovics halála után átvette a ref. társ. vezetését. Mindkét tár

sulat élére igazgatókat helyezett. Laczkovics, Hajnóczy és Szentmariay 
mindkettőben igazgatók voltak ; Sigray csak a reformátorok társu
latában.

A bevett tagok számát nem tudja. Az igazgatóknak csak e 
hó végéü kellett volna a lajstromokat beküldeni. Úgy hiszi, nehány 
ezerre ment számuk. Hajnóczy titkos jegyekben írt levéllel érlesíté, 
hogy az ügy jól halad,

A tagok közűi megnevezi: Martont, Bacsányit, Ambrózyt. Több 
pesti s budai polgár nevét nem ismeri.

Laczkovics és Szentmariay Ígérték, hogy az országot be fogják 
utazni tagok gyűjtése végett.

Laczkovics kezei között van a latin nyelven Martinovics által 
sajátkezűleg írt constitutio.

Schilling, Sedelmayer József, Fellner János.

Bécs, 1794 augusztus 14.
Gyurkovics tanárral «velut veterano meo amico» Pesten szokott 

találkozni. Gyakran beszélgettek a felső clerus és a nemesség zsar
nokságáról. Említé, hogy a felvidéken sok párthíve van; hogy tervet 
akar kidolgozni, a mely szerint a köznemesség titkos társulat által 
szoros kapcsolatba hozatnék, és ha ez elég számos tagokkal rendel
kezik, általa a magyar alkotmányt felforgatni Magyarországot az 
ausztriai háztól független köztársasággá alakítani, két kamarával, 
melyek egyikét a nemesek, másikát a nem nemesek követei képez
nék, s a felségi jogokat gyakorolnák

E forradalom előkészítésére kátét készült kidolgozni és terjeszteni.
A főelvek iránt nem tudott Gyurkovicscsal egyetértésre jutni.
Mea enim idea eo directa erat ut duae quidem camerae con

stituantur, sed una etiam constitutionalis Rex stabiliatur.
Látván Gyurkovics. hogy nem tudnak egyetértésre jutni, az 

felkérte, hogy tervét tartsa titokban, mit meg is Ígért. Gyurkovics 
ekkor kidolgozta latin nyelven a kátét, és eltávozott Pestről, hogy 
a ref. társ. létrehozza.

Martinovics ez időtájt Laczkoviisot, régi barátját meglátogatva, 
említette neki saját tervét, és latin nyelvű alkotmány-tervét két 
kamarával és királylyal, neki tollba mondta.

De habár Gyurkovicscasd nem volt is egy véleményen, Ígéretet 
tett neki, hogy halála esetére átveszi a ref. társ. igazgatását.

Májusban Pestre ment beteg anyját látogatni. Ekkor nyomozta, 
mit tett az elmúlt őszszel elhunyt Gyurkovics a társ. felállítása körül. 
De midőn azok irányában, kikről feltette «defixa (!) inter nos et 
superius recensita signa exerni» senki sem értette. Nem tudhatta 
meg tehát, tett-e Gyurkovics valamit.
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Mivel azonban az alkotmány átalakítására általános volt az 
óhaj, egy új társ. alakítására határozta el magát; a szab. és egyenl. 
neve alatt «quod in exordio quidem duas cameras sustentare, sub- 
seque tamen illos quoque praecipitare debuisset».

Francia nyelven kátét írt e címen : «Ember és polgár» a sza
badság és egyenlőség eszméinek terjesztésére.

Ekkor külön-külön beszélt a három directorral. Egyik sem 
tudta a másikról, hogy director, csak azt, hogy tagja ugyan azon 
társulatnak. Közié velők mindkét kátét és a titkos jegyeket. Saját 
kátéját széttépte. Kötelességükké tette, hogy három hivonkint a 
tagok lajstromát küldjék be.

Sigraival «qui jam ab olim mihi notus erat» júniusban közié 
a ref. társ. tervét. Ez hajlandónak nyilatkozott belépni. Mivel a 
Gyurkovics-féle kátét maga nem bírta, Hajnóczyhoz útasítá, ki közié 
vele a kátét és directorrá tette.

Bées, 1794 augusztus 22.
Gyurkovics az általa készített latin kátét «pro erigenda refor

matorum vel arsistocratorum societate» — 1793-ban közié Martinovics- 
csal, ki bár nem értett vele egyet, főleg azért másolta le, hogy a 
Gyurkovics által felállítandó társulatról tudomása legyen és Gyurko
vics halála esetére igazgatását átvehesse.

«Promissum hoc Gyurkovicsio nonnisi ad speciem feci. Aristo- 
cratico enim regimini nunquam eram addictus.»

Csak azért terjesztette a ref. társaságot, hogy azáltal forradal
mat támaszszon.

«Societate enim pura democratica, qualis est lib. et aequ. majo
rem nobilitatem mihi conciliare non potuissem. Ac ita per soc lib. 
et aequ. priorem praecipitare volui.»

Hajnóczy^al, kit több év óta mint nagy demokratát ismert, 
májusban közié eszméit és kátéit. Majd négy szem közt Szentmariay- 
val és Laczkovicscssó is.

Sigray az elmúlt télen gyakran látogatta meg őt Bécsben, de 
csak júniusban közié vele.

Hajnóczy juh 9 én kelt francia levélben értesíté Martinovicsot, 
hogy a kátét Sigrayval közié. Ellenben a titk. jegyeket és a szabá
lyokat Martinovics közié vele, s ő nevezte ki igazgatóvá,

Eskűmintát nem állapított meg. Mindegyik igazgató becsület
szavára tett fogadalmat.

Igyekezni fog, a börtönben leírni úgy a latin mint á francia 
kátét, valamint a múlt évben készített constitutiót is, melyet csak 
Laczkovicscsal közölt.

Sigray felvételekor kérdést tett, vajon Martinovics közlé-e ter
vét Illésházy Istvánnal? «Nem, mert nem tartja alkalmasnak e célra.»
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Bécs, 1794 augusztus 28.
1. Kérdés. Martinovics sommás vallatásánál bevallotta, hogy a 

leendő magyarországi forradalom számára máris forradalmi kormány
tervet dolgozott ki : hol van az ?

Felelet. A sommás vallatásnál nem fejezte ki magát helyesen ; 
azon alkotmányt értette ezalatt, melyet a beállt nyugalom után 
Magyarországon behozni, vagy a behozatalra javasolni akart. Ezt az 
alkotmányt, mint említé, Laczkovicsnak múlt évben mondotta tollba, 
és most fogságában leírta s a bizottságnak átadta. A terv, hogy 
Magyarország a forradalom alatt miként volt volna kormányozandó, 
puszta eszme volt.

2. Közölte-e ez eszmét valakivel, s esetleg kivel ?
Ez ideiglenes alkotmány eszmét nem közölte senkivel, még a 

társulat igazgatóival sem.
3. Kinyilatkoztatta-e a többször említett igazgatók előtt, hogy 

kitől ered a két káté, s általában kitől származik a két társulat 
felállításának eszméje ?

Az igazgatókkal nem közölte, hogy az úgynevezett aristokr. 
társulati káté Gyurkovics, a demokr. pedig az ő műve; de úgy 
vette észre, hogy azok mindkettő szerzőjének őt tartották. Azt azon
ban kijelentette, hogy a két társulat létezitése az ő eszméje.

4. Sommás vallatásánál azt jegyezte meg, hogy az igazgatók
kal csak akkor, midőn demokr. gondolkodásukról meg volt győződve : 
némi eszméket közölt egy magyarországi forradalomról. Miben álltak 
ez eszmék ?

A mennyire emlékszik, azt mondá nekik, hogy forradalom elő
idézésére egyelőre a szabadság és egyenlőség eszméjét kell terjesz
teni, a mi csakis titkos társulatok útján eszközölhető vérontás nélkül.

5. Mi által ismerte meg az igazgatók demokratikus gondolko
zását ?

Laczkovics minden rendszer nélkül való ember; a ki megsérti, 
azt üldözi, ennélfogva megboszulására mindenféle szövetségbe lép ; 
viszont határtalanul ragaszkodik ahoz, a ki vele jót tesz, — a mint 
azt Lipót császár kormánya alatt az aristokraták elleni röpirat írá
sával tanúsította. Ezen férfira jelenleg már számíthatott, mert a 
mostani kormány alatt veszté el nyugdíját, és a magyar kancellária 
által sokfélekép üldöztetett.

Szentinariayt és Hajnóczyt nyilvános helyeken hallotta a jelen
legi francia viszonyokról beszélni, és abból demokratikus gondolko
zásukra következtethetett. A mi Sigray grófot illeti, azt úgy a magyar 
országgyűléseken, mint alkalmilag Bécsben is a rideg aristokratia 
ellen hangolva találta.

6. Az előbbi kérdésre adott felelet, nem látszik egészen őszinté
nek, mert törvényszékileg előfordul az, hogy Szentmariay kiismerésére, 
és hogy őt az egyenlőség és szabadság eszméje iránt fogékonynyá tegye :
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neki folyton a francia forradalomról fecsegett, és az emberiség 
iránti saját érdemeiről, valamint a Lipót császár részéről élvezett kegy
ről beszélt, mely utóbbi — Martinovics állítása szerint — maga 
akart Magyarországon forradalmat előidézni, minek keresztülvitelére 
őt (M.) fel akarta használni.

Szentmariayval csak néhányszor beszélt múlt év szeptember és 
folyó év május havában. Világos, hogy e rövid érintkezés alatt a 
szabadság és egyenlőség eszméjét lehetetlen vele megértetni, ha 
azzal előbb ismerős nem volt volna.

Egész Pest, de kivált azok, kik vele közelebbről érintkeztek, 
tanúskodhatnak a mellett, hogy mindenütt mint enragé ismeretes. 
Erre azt hiszem részint a Moniteur, részint pedig Voltaire, Roussau 
és egyéb forradalmi művek olvasása hangolta, a melyek részben 
urának, b. Orczy László könyvtárában megvannak.

Egyébiránt Szentmariay bizonyára megsértődnék, ha más helyet 
mint a törvényszék előtt állítanám azt, hogy őt forradalmi gondol
kozásra oktattam. Nem tagadhatom, hogy azzal kérkedtem, hogy 
Lipót császár kegyét élveztem, általa Magyarországon indítandó forra
dalomról bizonyára nem beszéltem, azonban állítottam előtte, hogy 
Lipót császár ha életben maradt volna, Magyarországon a rendek bele
egyezésével előnyös reformot létesített volna.

7. Továbbá előfordul törvényszékileg, hogy Martinovics a 
magyarországi szabadság és egyenlőségi társulat felállításáról való 
eszméinek Szentmariay előtt hitelt szerzendő, fogadkozott, hogy a 
franciák még ez évben elfoglalják Németalföldet, Angliába átkelnek 
és Németországot forradalommal elárasztják, s egyúttal kijelenté, 
hogy már léteznék oly társulat, mely a forradalom ez általános 
chaosában a közvéleményt képezze és megállapítsa, hogy az államok 
ha szétbomlanak, anarchiába ne essenek.

Mindezt el nem mondta Szentmarzaynak. Ily gondolatákra 
magától juthatott, mert újságokat olvasván, következtethette, hogy 
ilyesmi történhetnék. A közvélemények az egyenlőségre és szabad
ságra előkészítő társaság létezését illetőleg, emlékszik, hogy elmondta 
neki, hogy ily társulat Angliában létezik, a mint az újságokból 
tudva van.

8. Említette-e Szentmariay előtt a bécsiek hangulatát ?
Szentmariay kérdezősködött ugyan a bécsieknek a szabadság

és egyenlőség iránt való hangulatáról, és a mennyire Martinovics 
emlékszik, azt felelte neki, hogy ott számos forradalmi gondolkozású 
férfiú van, és hogy ezáltal idővel Ausztriában forradalom keletkezhetik.

9. Kik azon személyek, kik helyben forradalmi gondolko- 
zásúak ?

Azt hiszi, hogy Hackel, Jeline, Jutz, Degen, Strattmann az udv. 
könyvtár őre, Batsch/cy udv. titkár, az újságíró Bartsch, Jenny keres
kedő s nehány más, kiket csak látásból ismer: demokratikusan gon
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dolkodnak. Hackel ismeri mindnyájukat, nehányát idővel be is 
mutatott neki (Martinovicsnak), tehát legjobb felvilágosítást az adhat.

Schilling, Sedelmayer.
Bécs, 1794 augusztus 29.
10. Honnan tudja Martinovics, hogy az előbbi feleletében fel

hozott személyek demokratikus gondolkozásúak ?
Hackel minden beszédeiből következtette, hogy az demokrati

kus ugyan, de nem forradalmi gondolkozásé; mert ő volt mindenkor 
az első, a ki neki az osztrák államra nézve hátrányos hadi híreket 
örvendve bemondta. Ha Degen, Blumauer Strattmann a párisi nemzeti 
conventben tartott szónoklatokról és kibocsátott rendeletekről s egyéb 
forradalmi intézkedésekről, valamint a különféle convent-tagokról 
kritikai megjegyzéseket tettek, úgy közönségesen elmondta azok 
véleményét; többi közt jelentette, hogy Blamauer Robespierret hűtelen 
hazafinak és a nemzet árulójának tartja ; Strattmann pedig az ellen
kezőt állítá. Hackel majd az egyiket, majd a másikat helyeselte. 
Neki nincsenek saját eszméi, hanem csak összekapart gondolatokat 
declamál össze-vissza.

Arra is emlékszik, hogy Hackelnek felfedezte, hogy Magyar- 
országon társulat létesült, melynek útján a magyarokat forradalomra 
előkészíteni igyekeznek ; de biztosat e társulatról és hogy ő annak 
indítója, arra nem emlékszik, hogy neki kijelentette volna ; mert azt 
a tanácsot adta neki, (Martinovicsnak), hogy ebbe ne elegyedjék, 
mivel különben maga is, de ő (Hackel) is — vele bizalmasabban 
érintkezvén — szerencsétlenségbe juthatnának.

Jelineve 1, mint már említé, nehány héttel elfogatása előtt ismer
kedett meg Bagnay által. Beszédében határozott demokratának 
mutatkozott. Látható örömmel beszélte el Martinovicsnak az államra 
hátrányos hadi híreket, dicsérte a francia convent eljárását és álta
lában a francia forradalmat. Úgy rémlik előtte, mintha Magyar- 
országon küszöbön lévő forradalomról említést tett, és az avval meg
elégedve látszott volna. Mivel Jeline igen hevesen és minden óvatosság 
nélkül hangoztatta demokrata elveit, hát tartott tőle, sőt gyakran 
kerülte is. Martinovics lakásában nem volt soha, valamint nem bízott 
Martinovicsra Csehországot érdeklő cikkeket vagy partiéularisokat.

JutzcdX majdnem naponkint találkozott ebédkor a Matschaker- 
udvarban és Kraminer kávéházában ; de e helyeken ily tárgyakról 
nem lehetett beszédbe ereszkedni. Minthogy azonban szívesen érint
kezett Jelineve 1, Mnászszal és más, Anisz boltjába járni szokott, 
Martinovics előtt ismeretlen személyekkel, kik beszédeikben demo
kratikusoknak mutatkoztak, és mivel Jwtenak, Hackel állítása szerint, 
ily gondolkozása miatt a rendőrséggel már voltak kellemetlenségei, 
abból következtette, hogy szintén demokratikus gondoikozású Egy
mást meg nem látogatták; AnisznkX csak egyszer ebédelt vele s 
akkor semmi «affélét» nem beszéltek.



394 ADALÉKOK A Ma RTIN O V IC S-FÉLE P ER H EZ

Degen könyvárussal néhányszor étkezett Hackelnhl. Hangosan 
tárgyalta a francia ügyeket, és eléggé kijelenté, mily antimonarchiku- 
san gondolkozik. Tavaly fel is jelenté őt a ministernek, mivel köny
vek vásárlása ürügye alatt Angliába utazott, de voltakép abból a 
célból látszott utazni, hogy az angol szép gondolkozását kipuha
tolja ; mert mint Hackel említé, Degen visszatérte után asztal fölött 
azt mondta volna, hogy Angidban a többséget a demokratia iránt han
golva találta. Általában Degen, Blumauer, Strattmann, Ratschky udv. 
titkár, a bécsi demokratia apjainak és hangadóinak tartották magukat.

Strattmann felmentett mindenkit azon fáradság alól, hogy demo
kratizáljon ; a leghevesebb kifakadásokkal illette a ministereket és 
tanácsosokat, főleg Greiner udv. tanácsost; a minister-értekezleteket 
nevetséges módon parodizálta. Krempeli/sch udv. káplán egyszer azt 
mondá neki, hogy Strattmann Párisban szemtelen nyilatkozatai miatt 
már rég guillotinirozták volna .Egyáltalán a legroszabb demokraták 
egyike ez, és Hackel — miután gyakran járt házához — legjobb 
felvilágosítást adhat róla

Itt eszébe jut, hogy 1793 nyarán egyszer Haclcehihl ebédelvén, 
Hórmann nyug. udv. tanácsos is jelen volt; miután az Igazgatóság 
behozatala s az által lett nyugdíjazása fölött roszalását kijelentette 
volna, e szavakra fakadt: «Vigyen el az ördög! ha itt forradalom 
kitörne, én lennék az első, a ki zászlaját elől vinné!»

Ratschky udv. titkár f. évi márc. vagy áprilban Hackelnhl Marti
novics jelenlétében azt mondá, hogy demokratikus gondolkozású, s 
a «Striegel» című röpiratot a francia forradalom ellen csak az okból 
irta, hogy ha demokrata gondolkozása miatt kellemetlensége lenne, 
magát azzal fedezhetné. Azonkívül Ratschky, Martinovics jelenlété
ben Hackel lakásában és akkor, midőn még a mi kormányunkra 
nézve nem volt a veszedelem oly nagy, demokratizált; de részletre 
az idő hosszasága miatt már nem emlékszik, Hackel azonban e 
tekintetben is fog felvilágosítást adhatni.

Hogy a hírlapíró Bartsch demokrata gondolkozású, azt Hackeltói 
tudja, mert arra nem emlékszik, hogy vele beszélt volna.

Aniszt csupán azért tartá demokratának, mert szeretett demo
kratákkal lenni.

Jenny kereskedőt — Hackel\e\ a bástyán sétálván — kétszer 
látta. Hackel vele hadi hírekről beszélt, de mivel Martinovics oldal
vást állt, nem hallhatta beszédük összefüggését, de Halkel azt mondá, 
hogy Jenny demokrata gondolkozású.

A rendőrbiztos Troli, kit sok év óta ismer, szintén demokrata 
gondolkozású, mert többször mondá, hogy a demokrata elveket ked
veli. Tavaly szünidejében Németországban útazván, kivánatára több
ször írta Martinovicsnak, hogy Elszasz és Lotharingia határlakói 
francia érzelműek; e híreket csak az okból kívántam tőle, hogy 
azokat a ministeriumnak feljelenthessem. Schilling, Sedelmayer.
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Bécs, 1729 augusztus 29-én, hélután.
11. Ismer-e bizonyos báró Eledelt s esetleg honnét ?
Báró Eledelről csak annyit tudok, hogy Florencben udvari 

mathematikus volt. és 1784 ben Lembergben a fensőbb mathematika 
tanárául volt kinév^endő; de ez állást ő el nem fogadta. Soha 
életemben nem lát? An, nem beszéltem vele, és nem is tudom, hol 
tartózkodik. \ f

12. A 87 kérdésre adott felelet a Szentma rtay által írásbelileg 
tett vallomással dem vág össze ; mert a szerint Martinovics, hogy 
Szentmariayt a többször említett társulatokba való belépésre bírja, 
elragadt arccal, mely nem tűr ellenmondást, azt állította volna, hogy 
Bécs városa majoritása forradalmi állapotban, sőt más sectiókba 
osztva volna.

Szentmariaynak kérdésére kijelentette ugyan, hogy Bécsben 
sok forradalmi gondolkozású van, habár arról meggyőződve nem 
volt is. Általában irányában úgy nyilatkozott, a mint azt óbajtá, hogy 
Bécsben a dolog légyen: de sectiókba való felosztásról köztük nem 
volt szó, s e pontra nézve kér vele szembesíttetni.

Abafi Lajos.

TÁRCA.
T ö r t é n e t i  r e p e r t ó r i u m  1889.

(Harmadik közlemény.)
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Magyarország független ségi harca 1848—49-ben. Irta G elich  RrKHÁRD 
tábornok. I., II. kötet, szinnyomatokkal. Ára egy-egynek fűzve 3 fi t 60 kr., fél - 
bőrkötésben 5 Irt.

E művet a sajtó osztatlan tetszéssel fogadta. A «Vasárnapi Újság» pl. követ
kezőleg nyilatkozott az első kötetről: «Gelich, maga is részese a hadi esemé
nyeknek, a szabadságharc történetét arról az oldaláról tette tanulmánya tárgyává, 
melyről eddig legkevésbbé vizsgálták: az ország fegyveres ellenállása szervezé
sének történetét irja meg, s katonai szempontokból kiséri az eseményeket,. 
Most, mikor még a nagy műnek aránylag csak kisebb része, az első kötet jelent 
meg, nem lehet Ítélni az egészről, de látni lehet a munka nagy arányait, az 
adatok gazdagságát, és azok kritikai feldolgozását. E viharos idők eseményeit 
nagy tárgyilagossággal adja elő. Sok hivatalos okirat, levelezés, kormány-rendelet 
egész bőségben áll a szerző rendelkezésére, úgy hogy a szabadságharc hivatalos 
okirataira, proclamációira nézve eddigelé nincs Gelich müvét megközelítő munka. 
Az előadás világos és tömött. A kiválóbb szereplőket rövid jellemrajzokban 
mutatja be Gelich az események előadása közben. Nagybecsű, hogy a magyar 
hadsereg összes fegyvernemét, a honvédség fokonkinti fejlődésének legcsekélyebb 
részletig terjedő kimutatását is oly gonddal összeállította. E tekintetben kútfői 
munka Gelich könyve. Az is helyes, hogy a honvédségnél a legapróbb osztályok 
parancsnokainak nevét szintén följegyzé. Bizonyára meg is találja e munka, 
mely a szabadságharc irodalmának egy nagy hézagát tölti be. a kellő érdeklődést.»

Szabadságharcunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848—49-re. Irta J a k a b  
E l e k . Ára fűzve 4 frt. félbőrkötésben 5 frt 40 kr.

író államszolgálatát s hírlapírói szép állását elhagyva gr. Batthyány fölhívá
sára, mint Kossuth-huszár hözharcos 9 hónapon át szolgált, a Piski mellett 
vívott két napi harc után 1849, február 12-én lett hadnagy a sorban, ágyú
fedezeten szolgálta végig a nagy nemzeti harcot, Bemtől érdemjele, a nemzeti 
kormánytól dicsérő oklevele van. Csak azon csatákat írja le, melyekben részt 
vett, a miket látott, vagy résztvevőktől, bajtársaitól hallott, vagy hiteles ada
tokból olvasott. Bem irodájából, Kurz írásai közül,Vetter altábornagytól, gr. Mikó 
és a kir. főkormányszék titkos levéltárából, b. Vay, Csányi, gr. Batthyány és 
Szemere, több kormánybiztos hagyatékából oly iratokat bir, a miket soha senki 
sem használt. Ily gazdag anyagkészlettel volt képes amaz évek politikai és 
harci eseményeinek oly titkos okait fedezni fel, menetét, válságos fordulatait 
s a vezérférfiak közötti viszonyt úgy állítani elé, ama dicső korszaknak oly hú 
és a közvetlenség jellegét magán viselő képét adni, a mi másoknak egyáltalában 
nem állott módjában. E műben sok oly részlet van, mely egészen új s a sze
replők maguk megvallották, hogy nem tudták. S mert hiteles, beesők annál 
nagyobb. Az előadási modor könnyű, természetes, világos, irálya tiszta, magyaros, 
vonzó, a műven átvonuló szellem szabad, hazafias, mégis kímélő, és méltóságos 
az ítéletek igazságosak és indokolva vannak. A könyvet 9 jeles hadvezér és 
államférfi arcképe díszíti: B em , K l a p k a , G ál  S ánd o r , gr. B e t h l e n  G e r g e ly , 
gr. Mik ó , V e t t e r  A n t a l , G á bo r  Á ron, Csányi F erenc .

V ázlatok a m agyar em igratió  életéből. Hiteles forrásokra támaszkodva irta 
Á ldo r  Imre. lo  képpel 1 frt 20 kr.

Tartalom : Orsóvá, Turn-Severin, Kalafat, Viddin. A bujdosók menetrendé 
Sumlai napok. Mily élet folyt Kiliutahiában. Az internálás vége. A tengerem 
angol előkészületek Kossuth fogadására. Körút Angolországban. Az angol sajtó 
és a közvélemény. Az amerikai sajtó. Kossuth emlékirata. Utazás Amerikába, 
fogadtatás, körút. Lola Montez. Lengyelek bizottsága. Osztrák bizottság. A uew- 
yorki sajtó banquetteje. Kossuth toasztja. Meuekiilteink és a művelt külföld 
London. Páris, Hamburg, Brüssel, Genf, Amerika. Halottak és sírkövek minden
felé. — Ezen vázlatos tartalomjegyzékből is kitűnik e mű érdekessége ; tör
téneti értékét azonban még növeli az is, hogy számos, eddig magyarban még 
nem közhitt adatokat és iratokat tartalmaz.

A  hadművészet történelm e. Bernek munkája után irta H alász K á r o l y . 80 kr.
A  m agyarok öse le i hajdan kori nevei és lakhelyei. Eredeti kútfők után 

irta Lukácsy Kr ist ó f . Ara 4 frt.
Parisból. Irta A sbó th  J án o s . Második kiadás. (Tartalom: Napoleon napja. 

A crinolin. Mile Thérése. Jardin Mabille. A Louvre gyűjteményei. Rouge et 
Noir. Fűzve 80 kr.

(Lásd folytatását a boríték 4. old.
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A Helyszinrajz és Földképkészítés történelm e, elm élete és je len  állása.
Utazási eredmény. Irta felsőszopori Tóth Á goston Rafael. 2. kiadás. 2 írt

Ezen jeles mű, melyhez hasonlót az összes külföldi irodalmak nem képesek 
fölmutatni, eredménye eg'y utazásnak, melyet a tudós szerző a közlekedésügyi 
minister úr megbízásából Közép-Európában tett, és a melynek fölötte érdekes 
eredményeit itt nyújtja az olvasónak, ki sokkal többet találand benne, mint a 
mennyit címe igér.

Az egyetem es m nvelödéstörténelem  vázlata Irta György Aladár. Ara 
1 frt 20 kr.

«Szerző jelen műve tankönyv akar lenni a középtanodák felsőbb osztályai, a 
szakiskolák s különösen tanitóképezdék számára. Mint ilyen természetesen csak 
dióhéjba szorított vázlatát adja a művelődéstörténetnek; de ez a vázlat oly 
kitűnő, hogy bátran alapjául szolgálhat egy nagyobb terjedelmű, tisztán tudo
mányos és nem csupán gyakorlati szempontból netalán készülendő munkának.» 
(Prot. egyházi és iskolai lap.) *.

A demokrácia M agyarországon. Irta Beksics Gusztáv. Ára 60 kr.
«Ily cím alatt jelent meg a 73 oldalra terjedő tanulmány, mely egy nagyobb 

történeti és politikai műnek vázlata és nyolc fejezetben taglalja a magyar 
polgári osztály keletkezését és fejlődését a legrégibb időktől a jelenig. Jellemzi 
és magyarázza a magyar közszellem irányzatait történelmünk folyamán és szel
lemesen mutatja ki s magyarázza azon tünetet, hogy a demokrácia nálunk 
nem a polgári, hanem a nemesi osztályból fejlődött, miért más jelleme van, mint 
a nyugati államok demokráciájának.» (Alföld.)

Szarvas város történelm e és je len  viszonyainak leírása. Z silinszk y  Mih ály  
által. Ára 1 frt 20 kr.

Monographiákban fölötte szegény irodalmunkban nem lehet eléggé elismerni 
és pártolni egyes önfeláldozó tudósaink ily irányú törekvését. A legmelegebben 
ajánljuk tehát a derék, és az irodalomban előnyösen ismert szerző e művét 
minden, a hazai történelem iránt érdeklődő figyelmébe.

Állam ism erettan. Irta dr. Pisztóry Mór. 2. kiadás. 1 frt.
«Az egész dolgozat szerző szorgalmáról és nagy olvasottságáról tanúskodik 

Pisztóry úr művének leginkább azért örülhetünk, mert az általa tervezett műve ; 
hasontartalmu munkát magyar nyelven még nem bírunk. — A hazai közönség 
örömmel fogadhatja az ily szorgalommal és forrás tanulmánynyal írt munkát.» 
(Jogtud. közlöny.) — «Terjedelmesebb államtudományi munka ez, mely a tudo
mány újabb mozzanatait és a legújabb államtudományi termékekre figyelemmel 
van és az államtudományi ismeretekkel foglalkozó kezdőnek igen hasznos tájé
kozásul szolgál!» (Pesti Napló.)

A Bakony. Természetrajzi és régészeti vázlat. Irta Römer Flóris. 2. kiadás. 
1 frt 50 kr.

Á rpás és a m órichídai szt. Jakabról címzett prépostság története. Irta 
Römer Flóris. Fűzve 1 frt.

A fóntebbi három munkára figyelmeztetjük a régészettel és történelemmel 
foglalkozókat. Legjobb ajánlat azokra nézve az, hogy Römer neve/ rajtuk áll 
azon férfiú neve, kinek lángbuzgalmának és kitartó vasszorgalmának köszönheti, 
hogy hazánkban a régészet országszerte kezd míveltetni. Azok részére pedig, 
kik e fontos tudományba csak némileg is behatolni kívánnak, Römer művei 
(ideértve «Atchaeologiai értesítő»-jét) nélkülüzhetlen segédkönyvek.

A szabolcsm egyei mnzenm. Rövid utasítással vidéki múzeumok berendezésére 
Hampel J ózsef által. Ára 40 kr.

E füzet megérdemli, hogy minden a régészettel foglalkó megszerezze. «Az 
érdekes röpiratban található rajzai a nevezetesb tárgyaknak azzal a becscsel 
Í3 bírnak, hogy ha egyik-másik olvasónknak ilyes leletek volnának birtokában, 
a nélkül, hogy felőlük közelebbi ismerettel bírna, ezek nyomán meghatározhatja 
azokat.» (Marmaros.)

A rchaeologiai értesítő. A m. tud. akadémia archaeologiai bizottságának köz
lönye Szerkeszti R ömer Flóris stb. I—IX. kötet számos ábrával. Egy-egy 
kötet 3 forint.

Budapest, Pallas részvéaytársaság nyomdája.
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