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E L Ő S Z Ó .

Szabadságharcunk a magyar szívósság, a magyar hősiesség 
s a magyar katonai dicsőség korszaka.

Sokan Írtak már történelmünk ezen dicsőségteljes korszakáról, 
de annak kimerítő lerajzolása még mindig a jövő föladata. Nagyon 
sok részlet még máig is homályban van s az okiratok jó része 
eltűnt, megsemmisittetett. A részletek kidomboritása s a még 
megmenthető okiratok napfényre hozataluk nélkül pedig lehetetlen 
alapos történelmet írni.

Hazafias kötelességet teljesít mindenki, a ki, habár egy por
szemmel is, hozzájárul azon épület anyagához, melyből művészi 
kezek majdan szabadságharcunk történelmét oknyomozólag meg
áik olandják.

Ilyen kötelességet véltem én teljesíteni, midőn szülőföldem- 
a nagy Biharvármegye 1848—49-iki történelmének megírására 
vállalkoztam. Éveken át kutattam az itteni nyilvános és magán- 
könyvtárakban, az akkori hírlapokban, a szabadságharcról magyar 
és idegen nyelven írott munkákban az ide vonatkozó adatokat. S 
midőn minden összebuvárolható adat egybe volt gyűjtve, csak 
akkor fogtam nehéz föladatom megoldásához.

Az általános történelem hátterül fölhasználása nélkül nem 
lehetvén monographiát írni, néhol én is túl léptem Biharvármegye 
történelmének keretét. Tettem ezt főleg ott, hol többé-kevésbé még 
homályos részletekkel találkozóm, nevezetesen a havasi hadjára
tokra, a vésztörvényszékekre, a felsőbb bíróságokra, a függetlenségi 
nyilatkozatra, a szabadságharc kormányférfiainak pénz- és adó
ügyi politikájukra, az oroszokkal folytatott alkudozásokra s a fegy
verletételre vonatkozólag. Beleszőttem munkámba vármegyénk 
nagy fiának: Beöthy Ödönnek életrajzát is. Függelékben közlöm 
az általam fölhasznált eredeti okiratokat, s a használt forrásokat 
mindenütt lelkiösmeretesen idézem. S főtörekvésem volt, hogy 
igazságos és részrehajlatlan legyek, szemem előtt tartván folyton 
Cicerónak azon mondását: »primam esse historiae legem, ne quid 
falsi dicere audeat, deinde ne quid veri non audeat.«



Menynyire sikerült megoldanom feladatomat: azt a szakértők 
s a nagy közönség fogják elbírálni. Én érzem erőm gyöngeségét s 
az Gszszegyüjthetett, adatok is több helyen hézagosak. Ez utóbbi 
körülményt kérem munkám elbírálásánál figyelemre méltatni.

Bár akadnának a még élő veteránok közöl olyanok, kiket 
munkám átlapózása a hézagok pótlása tekintetéből élményeik le
írására s közét'ételére ösztönözne.

A kiadásra azon reményben, hogy munkám, melyben alig van 
biharvármegyei s n.-váradi család fölemlitetlenül, kedvező fogad
tatásra találand, magam vállalkoztam. Támogat ezen reményemben 
Biharvármegye múlt évi december 17-iki közgyűlésének 426. sz. a. 
hozott, azon határozata, mely — előre bocsájtva, hogy »a vár
megye közönsége örömmel értesül azon célomról, hogy Biharvár- 
megyének a hazánk történelmében korszakot alkotó 1848—49-iki 
történelmét megírni szándékozom s hogy engemet ennek létreho
zásában tőle telhető szellemi és anyagi áldozatokkal támogatni 
hazafias kötelességének ösmeri, részint mivel ez által az összes 
hazai történelem egy, eseményekben gazdag részletének megírását 
mozdítja elő, részint mivel úgy van meggyőződve, hogy a vármegye 
azon férfiai tetteiknek megörökítése, kik hazafiságuk, tudományuk 
és vitézségük magasztos erényeivel a haza és nemzet dicsőségét 
előmozdították s követendő például hagyták nevüket az utókorra, 
kegy elet es és hazafias kötelessége is,« — munkámra az előfizetők 
gyűjtését megyeszerte elrendelni kegyeskedett.

Fogadja a vármegye közönsége ezen kegyességéért meleg 
köszönetemet.

S fogadják azt Faliczky Victor vármegyei főlevéltárnok, 
Antalóczy Adolf vármegyei allevéltárnok, Szűcs István városi le
véltárnok, ifj. Bölöny Sándor és mindazok, kiket munkámban névleg 
fölemlíteni kötelességemnek tartottam, azon szives készségükért, 
melylyel engemet az adatok gyűjtésében támogattak.

írtam N.-Váradon, az 1885. évi mártius hava 15-ik napján.

H egi/esi M árton.



j^IHARVÄRMEGYE 1848- 49-BEH.





I. FEJEZET.
A mártiusi események hatása s az átalakulás,

Biharvármegyében elkeseredett volt a hangulat egész az 
1845-ki decemberi közgyűlés óta, midőn a conservativ párt vér
ontással erőszakolta ki magának a többséget.

Két párt vívott egymással élet-halál harczot, s mindegyik 
párt nagyon erős volt. A Biharvármegye tanácskozási termében 
sokszor szenvedélylyel, de mindig erős meggyőződéssel folytatott 
küzdelem kicsiben hü képe volt az országos küzdelemnek.

Egyik táborban a conservativek vívtak magának a főispáni hely
tartónak Tisza Lajosnak vezérlete alatt. Ez a tábor irtózott az uj 
eszméktől, elve a létező állapotok megbolygatni nem engedése s bi
zonyos ósdi nézet volt, de egyszersmind a hatalom megtarthatásáért 
küzdött s kezében volt a hatalom minden apparátusa. Azonban ez 
a párt is, minden aulicus tendenciája dacára magyar volt, csakhogy 
eszménye a régi feudális s Bécstől függő Magyarország vala.

A másik tábort a liberálisok képezték. Vezérük Beöthy Ödön 
volt, a vármegyének egykori első alispánja s több ízben ország
gyűlési követe. A liberálisok az uj eszmék harcosai valának, elvök 
a jogegyenlőség, a közös adózás s egy uj, szabad Magyarország 
volt. Táborukban volt az ifjú nemzedék, a vármegyének virága. 
Ész, tehetség, szónoki képesség s nagyra törő lelkesülés és szilárd 
hit a közel jövőben, — ez volt a fegyverök. Küzdelmük gygasi 
vala, egy-egy leveretés nem hogy lankasztotta volna szellemüket, 
de újabb erőfeszítésre ösztönzé őket a jövő mérkőzésekre. Azonban 
ez a párt is csak oly dynasticus érzületü volt, mint a conservativ párt.

A mártiusi napok küszöbén egy újabb körülmény adott tápot 
a két párt közötti elkeseredésnek.

Mártius 9-én közgyűlése volt a vármegyének. Ezen közgyűlés 
mit sem végezett, harmadnapig tartó szenvedélyes vita folyt a 
felett, hogy a gyűlés alatt magukat szólásra jelentendett szónokok 
ßpra kj által jegyeztessék föl. A közgyűlésen á főispáni helytartó
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s az első alispán távollétében elnökölt Sántha György másod 
alispán az ismét bekövetkezhető vérengzésektől félve, mártius
11-én eredménytelenül eloszlatá a gyűlést.

Mártius 13-ától 16-áig több Ízben sürgették gyűlések tartására 
az alispánt, de ő ezen méltányos kívánalomnak a következmé
nyektől való féltében soha sem engedett, mindkét eljárásáról 
azonban jelentést tett a helytartótanácsnak.

A helytartó-tanács mártius 21-iki ülésében 12967/13765. 
számú s az alispánhoz mártius 31-én érkezett s eddig nyilvános
ságra nem jutott határozatában1) helytelenítette az alispán eljá
rását. Sántha György ezen helytartó-tanácsi leiratra tett sajátkezű 
jegyzetében azt írja, hogy a történhetett hibákért a helytartó 
tanácsot okolja ; miért voltak mindenben oly késedelmesek, hogy 
soha annak idejében a megkivántatott intézkedéseket ki nem adták 
s ha adtak is valamit, az is csak zavart okozott kétértelműségével. 
»Könynyü oda fenn — írja — távolról és post festum okoskodni 
hajh de nehéz itt lent Biharban a megyei kormányzást vezetni; 
ezt én érzem.«

A pesti események hírére azonban, még a helytartó-tanács 
hivatott leirata vétele előtt indíttatva érzé magát Sántha György 
alispán az idő komoly fejleményei fölött tartandó értekezés végett 
mártius 20-ának délutáni 4 órájára tanácskozmányi ülés hirdeté
sére. A tanácskozmány a megyeházán tartatott meg s a nagy
váradi közönség csatlakozásával népgyüléssé alakult át. Ezen nép- 
gyűlés elfogadta a • pesti 12 pontot s ahoz csatolta még azon 
óhaját is, hogy a fejedelem az év egy részét Budapesten töltse. 
Kimondotta továbbá, hogy Reviczky Menyhért a követségből hivassék 
yiszsza, helyébe Beöthy Ödön küldessék föl s e célból mártius
27-ére megyei közgyűlés hirdettessék. Elhatározta végül, hogy a 
közbéke és rend, a személy és vagyonszabadság biztosítására 
polgári őrség állittassék s ennek fővezéréül Beöthy Ödönt el is 
választották. Várad-Ujváros polgármestere: Bende Péter a Beöthy 
Ödön karjára nemzeti szalagot tűzött, Szlávy László királyi taná
csos felszólítására Sántha György másod alispán is feltüzte a 
nemzeti szalagot, melynek viselése közakarattal elhatároztatott. A 
megye házára és a városok házaira is kitüzetett a nemzeti lobogó. 
A népgyülés határozatának szövegezésével s közzétételével Lukács *)

*) Lásd a IV. sz. alatti okmányt.
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Györgyöt bízta meg a népgyülés, ki ezen megbízatásának elisme
résre méltólag megfelelt,1)

Később a katonaság is fóltüzte a cocárdát. N -Váradon az 
osztálytábornok ment, jó példával elő s az összes helyőrségi tisztek 
követték őt. Negyvennyolc óra alatt huszárok, dsidások s gyalogok 
nemzeti cocárdákkal lettek földiszitve, melyeket női kezek gyár- 
szerüleg állítottak elő. Ezzel a lakosság és a katonaság közt, az 
utóbbinak tartózkodó magatartása folytán előállott hidegség, mely 
már*már itt ott az ingerültségig fokozódott és szétrombolással 
fenyegette az eddigi barátságos viszonyokat s a társadalmi ösz- 
hangot, megszűnt s ismét helyre állott a volt szívélyes viszony a 
polgárság és a katonaság közt.* 2)

A ,most említett népgyülés ledöntötte azon válaszfalat, melyet 
eddig a vármegye férfiai közé a pártoskodás emelt. >Leraktuk a 
fegyvert ■— irja Lukács György most hivatolt kiáltványában s egy
szersmind a »Pesti Hirlap«-ban3) — melylyel hoszszas pártküzdel
meinket átharcolánk és felejtését ígértük a borús múltnak, hogy egy 
szebb jövendő készítésében mindnyájan együtt munkálkodhassunk.* S 
valóban az egész magyar világ alatt, miként népünk az 1848- -49-iki 
korszakot nevezi, nem volt Biharvármegyében többé pártoskodás 
és pártviszály. A szabadság tavaszi napsugára s később a fenye
gető veszély tudata egybeforrasztott minden nézetet. A szabadság 
biztosítása s a haza megmentése: ez vált közös jelszóvá.

Ez volt Biharvármegyének s Nagy-Váradnak békés forradalma.
Másnap mártius 21-én este nagyszerű ünnep szintere volt 

Nagy-Várad. A város kivilágittatott s az ifjúság és a nép ezrei 
hazafias dalok hangoztatása s tarackok dörgése között fáklyás
zenével tisztelték meg a vármegyének a haza szolgálatában meg
őszült fiát: Beöthy Ödönt. S a rend rendőrök nélkül is fenntartatott 
s a fáklyák kihamvadtával az óriási tömeg szép csendben haza 
oszlott. A kivilágításon s a fáklyászenén kívül diszlakomák és 
táncvigalmak érték egymást s maga a katonai tisztikar is, melynek 
élén Gläser altábornagy s Vetter alezredes, ki a 37-ik gyalogezred
3-ik zászlóaljának parancsnoka volt, állottak, nehezen fojthatta 
viszsza rokonszenvének nyílt kifejezését.4)

‘) Lásd a III. sz. alatti okmányt.
a) Lásd a Vetter cikkét az Abafi-féle Hazánk III. k. 21 lapján.
s) Pesti Hírlap 1848. mártius 29 ik száma.
4) Lásd Vetter cikkét az Abafi-féle Hazánk III. k. 19. lapján.
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Pedig ekkor olyan idők jártak, hogy nagyon lehetett tartani 
a nép kitöréseitől. Az addigi misera plebs coutribuens minden 
átmenet nélkül egyszerre adatván viszsza a szabadságnak, nehéz 
kérdés volt, hogy vajon tudand-e azzal élni s nem engedi-e magát 
a minden korban létező lelketlen bujtogatók által felhasználtatni 
s excessusokra ragadtatni ?

Maga a helytartó-tanács a közbátorság s rend fenntartását 
s minden keletkezhető bajok erélyes megelőzését követelte a megye 
hatóságától egyik leiratában, mely Sántha György másod alispánnak 
mártius 20-án délutáni 6 órakor, tehát közvetlen a népgyülés 
megtartása után kézbesittetett. *) Ugyanerre kérte a népet Beöthy 
Ödön, mint a polgári őrség vezére mártius 22-iki kiáltványában, 
melyben köztudomásra hozza azon örvendetes hirt is, hogy 
Batthyány Lajos ő felségétől a magyar kormány elnökévé kine- 
veztetett.2) Ugyanazt hangsúlyozta Batthyány Lajos miniszterelnök 
is mártius 17-én kelt 1. számú miniszterelnöki köriratában,3) 
Sántha György másod alispán Biharmegye népéhez intézett szóza
tában,4) s később ápril 26-án Miskoldzy Károly sárréti járási fő
szolgabíró sárréti polgártársaihoz intézett körlevelében.5).

Elérkezett aztán mártius 27-ike. A népgyülés által kért me
gyei közgyűlés e napon meg is tartatott. E gyűlést Sántha György 
alispán a következő beszéddel nyitotta meg:

»Eddigi alkotmányos szokásunk szerint utoljára üdvözlöm a 
tekintetes rendeket és a mindenkor szeretett s ezután is szeretni 
fogott tisztelt nemességet. Mint több százados, alkotmányos éle
tünket berekesztő utolsó alispánuknak, engedjék meg nekem a 
tekintetes rendek s az érdemes nemesség, hogy mielőtt ez utolsó 
lépcsőről az újvilágnak első lépcsőjére átlépünk, hadd emlékez
hessem viszsza tisztelettel azon ősapáinkra, kik késziték az ösvényt, 
melyet az utódok követének s a jelen kor kivívott. Nyugodjanak 
békével, áldás legyen hamvaikon s a nemzet forró hálája lengjen 
mindenkoron felettük. Ne feledjük el soha. hogy volt alkotmányunk 
minden viharok között 9 századig fennállott, s már ezért is, de

‘) Lásd az I. sz. alatti okmányt.
s) Lásd az V. sz. alatti okmányt Tehát nem mártius 26-án, mint Vetter 

évesen állítja (Hazánk. III. k. 18 ik 1.)
8) Lásd Papp D. Okmánytár. I. k. 19. 1.
4) Lásd a VI. sz. alatti okmányt,
6) Lásd Ja X. sz. alatti okmányt.



azon okból is, mivel sokra nézve okulhatunk abból a jövőre, 
tisztelettel emlékezhetünk arra mindenkoron viszsza. S ezzel tisz
telet előidézte könynyekkel szemeimben búcsúzok el eddigi alkot
mányos életünktől, a tekintetes karoktól és tisztelt nemes társaim- 
tél s kívánom : adjon isten áldást, békességet, kitartást uj al
kotmányos életünkben.

»Alkotmányos uj életünk első lépcsőjén állok már tekintetes 
karok s nemzeti lobogót tartva kezemben, bár másodiknak nevez
tettem, de miután jelenben nekem van szerencsém Biharmegye 
törvényhatósága legelső elnökének lenni, ez uj életben újabban 
üdvözlöm a rendeket s az itt egybegyűlteket mindnyájukat, mint 
tisztelt és szeretett polgártársaimat s igaz, magyar szivemből 
kívánom : a szeretet isteni szikrája, a béke, egyetértés, a múltaknak 
felejtése, a jövőre a legtisztább szándék, ne csak szóval, hanem 
cselekvőleg lengje át sziveinket, hogy a mit mondunk, a szerint 
érezzünk és cselekedhessünk, mert csak úgy lehet isten áldása 
hazánkon. Hazánk nemzeti lobogóján a fehérszin ártatlanságot, a 
veres szeretet.et, a zöld pedig reményt jelent, ezekből magyarázva, 
egyéni állandó meggyőződésem az, hogy csak tiszta hazaszeretet 
nyújthat biztos reményt a haza szebb jövendőjének.

»Hazánk körülményei a képzeletet felülmúló gyorsasággal oda 
tavaszodtak ki, hogy az alig 4 hónapig működött országgyűlés, 
mielőtt berekesztve lenne, oly eredményeket mutathat fel a haza 
előtt, melyek villámként áthatva a haza polgárainak sziveiket, 
már is oly szép és jó hatást eszközöltek, melyek szerint a barátság 
húrjai megpendülésével az egyetértés, béke és szeretet a majd 
mindeu újításoknál előfordulni szokott kellemetlenségeket egészen 
elhárította, és az egész megyében csend, béke, megelégedés, sze
mély- és vagyonbátorság létezik.

»Az országgyűlési eredmények a következendők :
»1-ör, a nemzetnek általános bizalmát biró István főherceg, 

szeretve tisztelt nádorunk, jó urunk és királyunk által teljes 
hatalmú királyi helytartónak kineveztetett;

»2-or, a tudvalevő 12 törvénypontok ő felsége által elfogad
tattak és azok részszerint már törvénynyé is váltak, részszerint 
országgyűlési tárgyalás alatt vannak. A létesültek a következők: 
a sajtószabadság megengedve, a censura megszüntetve, a felelős 
magyar ministerium elnöke már kinevezve, a papi tized eltörölve,
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s az úrbéri viszonyok ő felsége által is megszüntetendőknek 
nyilatkoztatva.

»Ezek azok a rendkívüli körülmények, miknek ünnepies 
kihirdetésük és a sürgetősebb közügyeknek lehető tárgyaltatások 
végett a népgyülési végzés felhatalmazásánál fogva a jelen köz
gyűlést kitűzni szükségesnek tartottam.«1)

E gyűlésen olvastatott fel Batthyány Lajos ministerelnöknek 
egy mártius 22-én kelt, eddig még tudtommal sehol sem közlött 
gyönyörű körlevele,*) mely szintén azon aggálynak adva kifejezést, 
hogy a nemesekben és birtokosokban az úrbéri jövedelmek fel
függesztése s a földesuraknak csak a jövő országgyűlés általi 
kártalanítása gerjedezést szülhet, a közös teherviselés pedig az 
eddig adózóknak nevezettekben túlzott elhízást ébreszthet és igy 
mindkettő rendetlenségek kutforrásává válhat s öszszeütközést 
idézhet elő, a rend és béke biztosítása tekintetéből egy állandó 
bizottság megalkotását rendeli el, mely a járásbeli tisztviselőkkel, 
figyelemmel kisérve minden keletkezhető mozgalmat, azt bölcses
séggel, vagy esetleg karhatalommal igyekezzék megszüntetni. A 
vármegye a ministeri rendelet értelmében ezen állandó bizottmány 
tagjaiul Sántha György másodalispán elnöklete alatt Klobusiczky 
Jánost, Gázsy Imrét, Hodossy Miklóst, Bende Pétert, Reviczky 
Frigyest, Jakab Mihályt, Malász Józsefet, Toperczer Ödönt, Bagossy 
Lajost, Lippert Mihályt, Ambrus Jánost, Bodó Lászlót, Fráter 
Miklóst, Szacsvay Imrét, Bernáth Józsefet, ürágos Jánost, Lukács 
Györgyöt, Thurzó Jánost, Komlóssy Antalt, Neupauer Jánost, 
Bölöny Menyhértet, ifj. Fényes Józsefet, id. Szilágyi Lajost, Sztupa 
Mihályt, Porubszky Istvánt, Ercsey Lajost, Marich Antalt, Csengery 
Antalt, Pétery Ferencet és Baróthy Lászlót nevezte k is)

Azonban nálunk e tekintetben karhatalomra nem volt szükség 
s ezért elismerés népünk józanságának és a hatóságok őrködésének; 
nálunk a közbéke és a rend kisebb jelentéktelen villongásokat le
számítva, sehol meg nem zavartatott.

A márczius 27-iki közgyűlésen még több küldöttség is ne
veztetett ki, nagyobb részint a fenti küldöttség tagjaiból Kinevez-

') Az eredeti fogalmazvány ilj. Bölöny Sándor ur okmánygyiijtemé- 
nyében van.

a) Lásd a VII. számú okmányt.
8) Biharvármegye 1848. jegyzőkönyve. 239. sz,
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tetett egy küldöttség az uj törvényeknek járásonkint leendő kihir
detésére,1) egy másik a nemzetőrség szervezésére,2) ennek elnökévé 
Beöthy Ödön neveztetett ki, ki már előzetesen a viszszsíhivott 
Reviczky Menyhért helyett az országgyűlés végnapjaira követül 
küldetett föl, s a nemzetőrség fővezérévé is megválasztatott, he
lyetteséül pedig Klobusiczky János lett megválasztva.3)

Ezen közgyűlés is magáévá tette a pesti 12 pontot,4) s 
Kossuth Lajoshoz egy üdvözlő feliratot intézett, melyben tánto- 
rithatlan ragaszkodását fejezi ki hazánk ezen nagy fia iránt, kinek 
nevéhez csatolvák az újabb átalakulások s hazánk megszilárdult 
alkotmányának létesítése s kiküzdése.5)

A rbártius 27-iki közgyűlésnek egyhangúlag hozott lelkes ha
tározatai megyeszerte megelégedéssel és köztetszéssel találkoztak, 
mert a közhangulatnak hü viszhangjai valának.

Május 1-én volt újra közgyűlés, ebben már nemcsak az 
eddigi kiváltságos osztály, hanem a községek képviselő tagjai is/ 
résztvettek, minek következtében e gyűlést több ezer honpolgár 
jelenlétében szabad ég alatt nyitotta s tartotta meg Sántha György 
másod alispán, előadván megnyitó beszédében azt, hogy ezen 
gyűlés tárgya az ápril 11-én befejezett országgyűlésre elküldött 
követek jelentéseiknek tárgyalása, az alkotott törvények meghirde
tése s az ezek értelmében eszközlendő intézkedések lesznek.

Pappszász Lajos és Beöthy Ödön előterjesztők jelentéseiket, 
aztán Sántha György átadván az elnökséget Pappszász Lajosnak 
mint első alispánnak, meghirdettetlék az 1848-iki törvények. Az e 
tárgyban hozott s Csengery Imre, akkori aljegyző által föltett vég
zéseket egész terjedelmében közlöm, nem csupán ragyogó styljük 
miatt, hanem főleg azért, hogy ezek közlése által rámutassak azon 
szellemre, mely a megye szivereiben lüktetett.

A követek jelentése tárgyában 436. sz. a. hozott végzés a 
következő:

»Ezen jelentések a bevégzett országgyűlésre vezérlék vissza 
az emlékezetet. Azonban annak eseményei a történetírás tulajdo
naivá válván: a megye közönsége nem kívánja, e részben előzőleg 
betölteni a történetkönyv legelső lapját, melynek bejegyzésére az 
utókornak van hivatása; s nem kívánja, fokról fokra bírálni a

l ) Biharvármegye 1848. jegyzőkönyve. 306. sz. — 2) Ugyanott. 310. sz. 
— *) Ugyanott. 235. sz. — *) Ugyanott. 226. sz. — 6) Ugyanott. 227. sz.
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tényeket, melyek láncolatának csak kezdete van még a jelen* 
kornak kezében, és végső szeme a kétes jövendőnek távolságában 
vész el.

»Az elenyészett országgyűlés utolsó volt, melyet, a »kiváltságos 
nemzet« tartott, s utolsó, mely a »szabad nép* törvényhozását 
megelőzte. Ledőltek a régibb formák, és intézmények. Az alkotmány 
ős épületében újabb oszlopok, s újabb védfalak emelkedtek. A 
hazának múltja ez országgyűlésnél végződött be, s innen már jö
vőjének kelet-napja számítja magát,

»Midőn tehát a megye, a szétoszlott törvényhozás irányában, 
véleményét általánosan kijelenti: nem tesz egyebet, mint a ha
tárkő felállítását, mely megjeleli a helyet, hol a múlt és jövendő 
útai egymással öszszeértek ; nem tesz egyebet, mint egy sir-emlék 
készítését, mely, állván a halottnak temetőjében, ennek emléke
zetét, s az élőnek irántai érzelmeit, azért tartja fenn, hogy a ma
radék is ráírhassa elfogulatlan ítéletét az eltörölhető lapra.

»Voltának korszakok, midőn a magyar országgyűlések, a tör
vények szavai által is, akként értelmeztettek, miszerint azok a 
törvényeken ejtett sérelmek orvoslásának üdvös szerei legyenek. 
Voltának korszakok, midőn a törvényhozó tanács fáradalmai, küz 
dés voltak, győzelem reménye nélkül, s éjjeli út a hajnal víra- 
dása nélkül. Voltának korszakok, midőn a nemzet, és kormány, a 
törvényszerzés mezején, ellenséges felek gyanánt egymással szem
közt állottak, és egyiknek nyeresége a másiknak veszteségéül te
kintetett. Voltának korszakok, midőn a törvényalkotás fölséges 
jogának gyakorlására egybegyülekezett nemzet, saját királya 
szivéhez, csak idegen kebleken keresztül juthatott, s midőn a 
fejedelmi kegy és igazság napja, a nemzet és fejedelem közé fér
kezett sötét testületek miatt, fogyatkozást szenvedni kénytelenittetett,

»Voltának csak! S ha a sors úgy akarja, mint e nemzet ér
demli, többé viszsza nem jőnek !

»Ez országgyűlés egy szebb kornak lön bölcsője. A források, 
honnan az ország sérelmei eredetüket vevék, bezárva vannak; s 
ezentúl nem fog az egyik országgyűlés törvényt hozni, hogy a 
másik annak megsértése miatt riadozzon fel, és a seb gyógyítá
sával fogyaszsza léteiét. Az események hatalmasbakká váltak, mint 
az emberek; s ezentúl senki sem fogja viszszatartóztathatni a 
sükert, fejlesztő erejével, és a világosságot, jótékony hevével. 
Nemzet, és kormány, egy test, és egy vér lettenek, s ezentúl közös 
gazdaságot viendenek ; és a kormány, mint tüz-oszlop a pusztákon
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bujdosó nép előtt, előtte fog járni a nemzetnek, a nemzet pedig 
a bizalom tekintetével fog csüggeni elöljáróin. A trón és nép 
között, nem önkényes zsarolók csoportja áll többé, hanem a fe
lelős magyar kormány: mely, szivével a népben gyökerezvén, s 
fejével a trón zsámolyáig fölérvén, a nép-test minden érverését 
a trónhoz fogja feljuttatni.

»Legyen azért üdvözölve a törvényhozó tanács, mely a 
nagyszerű haladást előidézé. Legyen ismét üdvözölve a törvény- 
hozás, mely, a világ-események jeladását megértve, a pillanatot 
használni, és évtizedek eredményével -termékenyíteni, elég bölcs, 
s elég erős vala.

»Mert az eseményeket ritkán teremtik emberek, hanem csak 
felfogják.' S miként a tavasz meghozza virágát, habár a zordon 
tél azt soká viszszatartja is ; miként a csillag nem áll meg pályáján, 
habár azt felhők borítják is e l: úgy az emberiség tökéletesedése, s 
a népek szabadsága is, meggátolhatlanul1 eljö, s eljő sem előbb, 
sem utóbb, mint a körülményekben megérlelve van. És meghallani 
a körülmények szavát, s olvasni tudni az időnek óráján: ez a 
kormányzati bölcseség, és törvényhozói feladat.

»Az idő, melyben az eloszlott törvényhozás összegyülekezett, 
borús volt csaknem az egész európai láthatáron, s borús volt 
különösen a magyar nemzet, és az ezzel kapcsolatban álló austriai 
tartományok fölött. A közügyeket itten egy birodalmi kormány 
intézé, melynek csak emberei változtak időnkint, de rendszere 
három század óta változatlanul maradott, s melynek erőt egy
felől mozdulatlansága, minél fogva Üozzáférhetlenné vált, s más 
felöl a népek gyengesége kölcsönzött. Benn pedig e hazában még1 
egy másik kormány is igazgatott, függésben a birodalmi idegen 
kormánytól, s egyedül az alkotmányos törvényektől és a közvéle
ménytől függetlenül. Ezen kormány az alkotmányosság színét 
akarta viselni, s igy a megyékben többséget szerezni, és erejét 
nemcsak mindenhatóvá, de mindenütt jelenvalóvá is tenni ipar
kodott. A haladást tűzte ki zászlójára; de zászlója oly szelek 
által mozgattatott, melyek az alkotmányos iránytól eltérők voltak. 
Megingatta az alkotmányos szabadság eddigi védbástyáját,, a me
gyei szerkezetet: a nélkül, hogy akár más biztosítékot nyújtott, 
akár az országgyűlést erősítette volna. A kapcsolt részekben ellen
szenveket és mozgalmakat'ápolt, melyek, nemcsak a nemzetiségre, 
hanem az ország területi épségére, s a korona egységére is, ve
szélyeseknek mutatkozök valának. De ki akarná mind föleleveniteni

2
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e sebeket? Ki nem méltányolná a küzdelmeket, melyek a nemzet 
képviselőinek pályáját, ily kormány ellenében emlékezetessé tették ?

»És anynyi nemes szív vágyai, s anynyi magas tehetség mű
ködései, fellelék öszszpontjukat az eseményekben : mik csaknem az 
egész ó világnak képét újjá teremték.

»Az emberiség éjszakája felhajnalodott. Az eszme és jog, 
mint a nép-vándorlás egykoron, tartományról tartományra tőn 
hódításokat. A szolgaság bilincsei, s az önkény fegyvere, a hány 
század óta készíttettek, majdnem anynyi perc alatt mállottak 
szélyel. A szabadság feltámadott, és világszerte készül elfoglalni 
uralkodó székét. Partjain a Szajnának, úgy, mint a Vatican 
falait mosó Tibernek, — földein a szövetséges Schweiznak, úgy, 
mint fagyosabb vidékein éjszaknak egy érzemény és egy győzelem 
ültének ünnepélyt. És a népek, a szabadság feltűnő világánál 
testvérekre ismertek egymásban ; és a közös történetek létre hozák 
köztük a frigyet, közös jövendőjük kölcsönös kezesét.

»Ámde másutt földrengés kísérte a fejleményeket, és polgár
vér állította elő a szabadság kereszt-vizét. S hegy ez nem történt 
e hazában, s hogy e nemzetnek nem ily drága áron kellett függet
lenségét megszereznie: ez a törvényhozásnak s főkép a követek 
házának dicső müve. Ők valának a hajó kormányosai: kik, a 
kedvező szelet felhasználván, az addig bevont vitorlákat kifesziték 
és az óhajtott part felé irányozák. Ók v.alának, kik a népkivána- 
tainak, a fejedelem színe előtt, hangokat adának ; és a dolgokat, 
a párt-tekintetek félretétele mellett,, a világ-események színvonalára 
álliták. Ők eszközlék, hogy, mig az osztrák birodalom örökös tar
tományai az alkotmány uj szerzeményének örvendhetnek, a ma
gyar alkotmányr mint a mesés madár, önmagából született újjá. 
S ők valának végre, kik, a törvények tábláit magokkal hozván, 
felhatalmazó leveleiket önként viszszaadni, a törvényhozás magas
ságából leszállani, és a népnek helyet adni, hölcseséggel és erővel 
egyaránt birtanak.

»És e törvényhozók körében örömmel vallotta magáénak a 
megye azon férfiakat, kik megbízatásukról jelenleg számot adtak. 
Örömmel nyilvánítja a megye, miképen elvei ezen férfiak által, 
híven képviseltettek, s miképen Beöthy Ödön és Pappszász Lajos 
méltó részt bírnak a hálából, melyet a nemzet egyetértőleg szavaz 
meg választottainak.

»Emez nemcsak a derült napokban, midőn az addig üldözött 
elvek közönséges hitvallássá lettek, hanem a veszély szirtei között,
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s a kisértetek nehéz óráiban is tanúsította hűségét a haza iránt. 
S igy azon korábbi országgyűlésen túl, melyet, mint egy testvért 
megye küldötte, már oly becsülettel megfutott, ez újabbnak em
lékezetével is dicséretesen fűzte egybe nevét.

»Amaz pedig, kinek élete e megye történetével oly régóta 
ugyanegy, a siker öntudatával tekinthet viszsza pályájára. Ö a haza 
szolgálatában őszült meg: s most megengedteték látnia a haza 
nappalának felviradását. Magvető volt a szabadság földén : s most 
megadaték élveznie az aratást. Munkás volt az egyenlőség tem
plomának építése körül, s most meg lehetett érnie, hogy e templom 
oltára tiszteltessék. S ezért, habár csak nehány nap volt is, meddig 
a törvényhozás teremében helyét elfoglalhatta; habár a csatának, 
mely századok tusáit döntötte el, csak végső perceiben vehetett 
is részt: — ő maga jogosan rejtheti kebelébe az önérzetet, hogy 
a vetemény, mely jelenleg oly dúsan gyümölcsözik, az ő verejté
keiből is vette tápláltatását, a megye pedig részrehajlatlanul il
lesztheti fejére a dicsőségnek fénysugarát, mely a haza legelső 
bajnokainak jutott osztályrészül.

»Vegyék mindketten a köszönetét fáradalmaikért!
»S ha megvannak győződve, hogy az öröm-könynyek, melyek 

a szabaddá lett s itten egybegyülekezett nép arcain felragyognak, 
nem közönséges viz ; ha vigasztalásokul szolgál, hogy a hazát, 
mint az ősök fénykorában vala, évek múlva ismét dicsőnek és 
nagynak látandják : ez örömkönynyeket., e vigasztalást ne cseréljék 
semmi jutalomért, s ne vonják meg, a bekövetkezendő napoktól 
is, küzdelmeiket.

»A küzdelemnek a nemzet adja meg díját.
»A nemzet pedig egy halhatatlan f a : mely azoknak neveit, 

kik védői s ápolói voltának, jó illatu virágok gyanánt tartja fenn 
időről időre.«

A törvények meghirdetése tárgyában 437. sz. a. hozott vég
zés pedig igy hangzik :

»A miért századok küzdései sükeretlenek voltak, — a miért 
az ősapák vérüket, és életüket reménytelen áldozatul adták, — 
a miért anynyi hű kebel óhajtásai epedtek : üdvözli a megye a 
kihirdetett törvénycikkekben, a közös szabadság és jólét aranylevelét.

»A mit még nem régen sejtelem gyanánt őrzött szivében, — 
a mit csak egy távolabb jövendőtől várt pályabérül: csaknem 
mind azt bírja már, csaknem mind azt kötelező erőre emelve 
látja, a törvények igéiben, a megye közönsége.

2*
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»Helyzetben változatos és gazdagon szép e haza; termékeny
ségben a földnek csaknem minden áldásával bővelkedő ; s fiákban, 
és erényekben, a legnagyobb nemzetekkel versenyezhető. És mégis 
kérdeni lehetett: miért van az, hogy ezen ország anynyi nyomor
nak tanyája, s lakosai anynyira szegények és sanyargók? És a kér
désre feleletül vala adható: azért, mert ember elrontotta azt, mit 
isten jónak és szépnek teremtett; azért, mert minden ügyekezet, egy 
idegen kormány-rendszer önkényén hiúsult meg. S e baj lön or
vosolva a 3-ik és 4-ik törvényczikkek által, melyek a független fe
lelős kormányt, és évenkénti országgyűlést állapítják meg. Ezek 
foglalják magokban a kifejlődés biztos föltételét. Ezek fogják esz
közölni, hogy valamint az ősök, hét vezér előljárása mellett, szer- 
zék a hon t: úgy most kilenc honfié leszen a dicsőség, a hon 
népét szabad és boldog létre vezérelniök.

»Egyedül kiváltságok uralkodtak eddig a hazában, és az igaz 
szabadság számkivetve volt onnan. Az alkotmány egy szűk épü
letet képezett, mely csak keveseket fogadott be sáncai közé. S 
megalkottaték az 5-ik törvénycikkely. így nyert jogokat és kép
viseletet a nép. így vált közös kincsesé a szabadság, és nyílt csar
nokká az alkotmány, melynek födözete, mint az ég boltozata, min
denkire külömbség nélkül szétterjed.

»Rab volt az elme és a gondolat. Az érc, melybe a leg- 
üdvösb találmány a betűket öltözteté. bilincs lön az eszmére néz
ve. A szellem utain vám-sorompók állíttatlak, és az ész a hata
lom igája alá görbitteteit. S e jogtalanságnak vet véget a 18-ik 
törvény: mely a sajtónak szabadságát visszaadta, s nemcsak az 
emberi tökéletesedés legfőbb tényezőjét biztosította, hanem a nép- 
szabadság védelméül szolgáló esküdt-széki intézetet is meghonosit- 
tatni rendelte.

»Törvény és hatalom uralkodott a lelkiismereten. S mintha 
a sírok, melyekbe a testvér-gyilkos harcok, és máglyák, a hit vér
tanúit. temették, nem akarnák átadni a tanúságot a jelennek : egyik 
vallás üldöztetett, s másik elsőbbséggel birt a többek között. És 
a 20-ik törvénynek kelle hozatnia, hogy e részben, legalább a tör
vényesen bevett vallás felekezetekre nézve, egyenlőséget állapít
son meg.

»A hazának gyermekei elszigetelve álltak egymástól. Nem volt 
egy szent kapocs, mely őket szorosan öszszeolvaszsza. Nem volt 
közös érdek, melyért sziveik egyaránt feldobogjanak. De a 9-ik és
13-ik törvények, az úrbéri viszonyok és papi tized megszüntetésé*
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röl, rendelkezvén; s a 8-ik cikk, a közös teherviselés iránt, elha
tározva lévén: ez által elenyésztetek az ur és a jobbágy neve
zete, egyenlővé tétetett a polgári név és kötelesség, felszabadit- 
tatott a föld és az ember, és kibékittetett a testvér a testvérrel .

A közhitei életfáját az ősiség férge emésztvén, s hitel-intézet 
mely a földbirtokost gvámolithatná, eddigelé hiányozván-: a 14-ik 
és 15-ik törvények, melyek ennek alakítását, amannak eltörölteté- 
sét rendelik, csak jótékony hatásúak leendenek.

»Európa népei közt elkülönözve él a magyar faj. Nincs ro
kon, kihez, az emberiség kapcsain kívül, egyéb kötelékkel fűzve 
volna. És mégis, külön egymástól, két hazát és két jelent ismer. 
Múltjai közösek ; történeti emlékezetei közösek; reményei közö
sek. Közös a vér, mely ereiben foly, és földei porával vegyülve 
van. Közös a nyelv, melyet apáitól öröklött, és századok viharai
ban megőrzött. És mégis két életet élni nem szűnik meg. így ju
tott osztályrészéül kettős fájdalom, és csak fél öröm. így lön gyön
gébb magában mindegyik, mig erős csak együtt lehet vala. S ime 
kinyujtá az egyik testvér, a 7-ik törvénycikkben, egyesülésre tárt 
karjait. S ime a fejedelem is, kinek egy koronájában mind két or
szág kövei ragyognak, áldását kész adni a frigyre. Kart karba 
tehá t: s egy leszen a magyar.

»Még egy biztosíték kelle a nemzetnek : és ezt a 22-ik tör
vény, a nemzetőrség felállítása által, adta meg. Ez a belbéke 
fenntartását magoknak a honpolgároknak kezeibe tette le. Ez az 
alkotmány bástyáit, önkény és bitorlás ellenében, a polgárok há
zainak tűzhelyeinél rakta le. Ez erőt nyújt a népnek bármily 
veszélylyel szembeszállnia, s függetlenségét és léteiét, ellenséges 
támadásoknak közepette is, hősileg megvédeni.

»S midőn enynyi roppant eredmény van, a fölemlített törvé
nyek szavaiban megtestesítve; midőn a többi cikkek is, a nemzeti 
lét és nagyság biztosítására, nem kevés befolyásuaknak mutatkoz
nak : a megye közönsége, a törvények szoros alkalmazását ismervén 
feladatául, egyszersmind arra is közreműködni tisztének tartja, 
hogy a süker tartóssága biztosittassék, és az átalakulás kellőleg 
elősegittessék.

»Kijelenti azért a megye: miképen a jog és vagyon bátorság 
kölcsönös méltányláson alapulván, s a szabadság csak renddel 
egyesülve lévén áldáshozó, úgy azon jogokat, melyeket a jelen 
törvények kiterjesztettek, mint azokat is, melyek eddigi tulajdo-
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nösaiknál hagyattak, tiszteletben tartani, s a rendet hatályosan 
megőrzeni el nem mulasztandja,

»Kijelenti továbbá a megye : miképen a kormányba, mely a 
haza ügyeit jelenleg vezeti, teljes bizalmat helyezvén, ennek mű
ködéseit elősegéleni, s további intézkedéseit nyugalommal és tü
relemmel elvárni hazafiui kötelességül tartja.

»Kijelenti végre a megye : miképen a hódolat, melylyel a királyi 
felség trónja előtt ismételve meghajol, és a hála, melyet a nádor 
& királyi helytartó iránt már kebelébe vésett, a kihirdetett tör
vények megerősítésénél, s illetőleg azok alkotásának előmozdításánál 
fogva e megye közönségének tagjaiból soha kihalni nem fog.«

Másnap, május 2-án, a gyűlés a vármegye termébe tétetett át, s 
ez nap igtattatott be Beöthy Ödön főispáni székébe, miről majd 
a III-ik fejezetben szólandok.

Ugyanezen napon olvastatott fel a vármegyének választó 
kerületekre miként leendő felosztása tárgyában az alispán által 
összehívott bizottság véleményes jelentése, mely azon változta
tással, hogy az alsó Sárrétre javasolt választó kerület székhelyévé 
Nagy-Bajom helyett Báránd jelöltetett ki, elfogadtatott,,1) az igy 
meghatározott 12 választó kerület ma is változatlanul fennáll.

Máj. 4-én aztán megkezdetett a több napokon át tartott 
boszszu közgyűlés, mely letárgyalta nemcsak a folyó, hanem a 
mártius 9-iki közgyűlésről lemaradt ügyeket s a régibb hátrányokat 
is. Soha egy közgyűlés anynyit, nem végzett mint ez. Végzéseinek 
száma a 444-ik számtól az 1855-ik számig terjed, tehát öszszesen 
1411-et tesz. Ez a szám mutatja minden szónál ékesebben, hogy 
menynyi hátrány volt a régi regime alatt, s hogy a tisztviselők 
megbízatásuk leteltének közeledtével igyekeztek hátrányaiktól 
menekülni.

A hozott határozatok közül megemlítem a következőket:
A vármegye kifejezést adott a helytartótanács azon rendelete 

fölötti megbotránkozásának, hogy az akkor, midőn már a magyar 
ministerium ki volt nevezve, Jellasicsot kineveztette horvát bánná, 
s felirt, a ministeriumhoz, teljes erejéből támogatást Ígérvén annak 
a pártütő bán elleni működésében.2)

A ministerium példáját követendő, elhatározta a vármegye 
a sallangós címzések mellőzését,3) s Baróthy László indítványára * *)

Bíharvármegye 1818. jegyzőkönyve, 439. sz, — 2) Ugyanott. 857. sz. —
*) Ugyanott. 966, sz.
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fölhívta a latin szertartása káptalant a székesegyházon levő két
fejű sas eltávolítására, nehogy az ingerültségre s kihágásokra 
adjon okot.1)

Ezen felhívásnak eleget is tett a káptalan, s a sast nehány 
nap múlva a templomról levétette.

így esett át Biharvármegve az átalakuláson. A nehézségek 
legyőzését könynyü munkává tette azon lelkesülés, mely mindenki 
szivét mámorossá tette a szabadság tavaszának első napjaiban.

Az átmeneti intézkedések meg lévén téve, tisztújító s bizott- 
mányi közgyűlésül május 22-ik napja jelöltetett ki. Ezen és a kö
vetkező napokon meg is tartatott a bizottmányi közgyűlés, az első 
az 1848. évi XVI. törvénycikk alapján, s megejtetett a tisztujitás, 
melylyel be lett fejezve az átalakulás nagy műve. *)

*) Biharvármegye 1848. jegyzőkönyve, 1581. sz.



II. FEJEZET.

Beöthy Ödön.
Mielőtt tovább mennék elbeszélésem folyamában, szükséges

nek látom. Beöthy Ödön életrajzával megismertetni olvasóimat.
Ha viszszatekintünk a harmincas és negyvenes évekre, a 

nemzeti átalakulás ezen dicső korára, azok között, kik a szabadel- 
vüség s a haladás eszméiért legelső sorban küzdöttek, ottan látjuk 
Beöthy Ödönt, kit szorosabb értelemben csak Biharvármegye mond
hatott magáénak, de kit a haza tisztelettel övezett körül s kitől 
legjobban rettegtek a conservati vek.

Beöthy Ödön kedvező anyagi helyzete s előkelő származása 
daczára is kizárólag maga tette magát azzá, mivé lett : megyéje 
és hazája büszkeségévé. Mert mielőtt még az iskolákat bevégez
hette volna, huszárnak csapott föl, s a harctéren és a helyőrsé
geken vesztegette el legdrágább idejét, az itju kornak tanulásra 
legalkalmasabb 8 esztendejét S csak midőn a katonaságot oda
hagyta, adta magát egész lélekkel a tanulmányokra. Ekkor azon
ban már koránál és állásánál fogva is csak az önképzéshez folya
modhatott, a mivel magasra kiküzdötte magát a mindennapiság kö
réből, bár teljesen nem hozhatta is helyre a 8 év mulasztásait s 
nem képezhette ki magát államférfivá.

Különösen a nyelveket, a történelmet s a political tudomá
nyokat tanulmányozta, s ily utón rövid 6 év alatt oly képzettsé
get szerzett, hogy már 30 éves korában Biharvármegye táblabirá- 
jává választotta meg.

Beöthy Ödön ugyanis az 1796. évi deczember 5-én született 
Nagyváradon. Atyja Beöthy László, Biharvármegyének 1804-iki hi
res alispánja s anyja Huszt.inger Janka volt, ki a Beöthy Ödön 
keresztelési anyakönyvi bejegyzésénél tévesen Hutzerin Joannának 
van. beírva, s keresztszülei Edelspacher Miklós kanonok és Száraz 
Teréz férjezett Mihályi Istvánné voltak.1) (Ö tulajdonképen Beöthy *

') Nagy Iván. Magyarorsz. családai. II. k. 4 1. A „Vasárnapi Újság *
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Jenő volna, a menynyiben Eugeniusnak kereszt,ehetett, s ez ma
gyarul Jenőnek felel meg Sokan azonban Ödönnek magyarosítot
ták az Eugen nevet, a mi pedig az Edmund magyar fordítása. De 
miután maga Beöthy Ödön is mindig az Ödön nevet használta s 
ez a név ment át a történelembe is, nem látom indokoltnak azt, 
hogy — mint némelyek teszik — Beöthy Jenőnek nevezzem őt.) 
Katonává 16 éves korában lett. 1812-től 1820-ig katonáskodott, 
előbb a Chiemayer-huszárezredben a muszkák ellen, aztán mint 
hadnagy és főhadnagy egyik könyü lovas ezredben Napoleon el
len ; részt vett a lipcsei s a többi csatákban is. Táblabírává pe
dig 1826-ban választatott meg.

Ettől fogva az ő élettörténete Biharvármegye története. A 
biharvármegyei szabadelvű párt létrejötte az ö műve, s annak 
diadalai az ő diadalai. A conservativ párt működése Biharvár- 
megyében kizárólag ő ellene irányult, jól tudva azt, hogy az ő 
megbuktatásával a liberalis pártot buktatja meg.

S midőn első Ízben, 1830-ban, Biharvármegye egyik köve
téül küldetett fel a pozsonyi országgyűlésre, ettől, de még inkább 
az 1832/0-ki országgyűléstől fogva, hová szintén megválasztatott 
követnek, egyik vezérférfiává lett az országos szabadelvű pártnak, 
s neve meszsze túl szárnyalt a vármegye határain.

Ez utóbbi országgyűlésen követtársa Tisza Lajos volt, akkor 
még egyszersmind elvtársa is, ki a lengyel kérdésben is igen sza
badelvűig szólalt, fel a népek szabadságát elnyomó osztrák kor
mány ellen.1) Néhány év múlva Tisza Lajos a conservativ Apponyi 
által Biharvármegye administratorává neveztetett ki, attól fogva 
ö lett Beöthy Ödönnek legerősebb ellenfele, amaz a kormánypárt, 
emez pedig a szabadelvű párt élén harcolva, mint az Orsiniak és 
Colounák Rienzi korában.2)

Személyes ellenszenv is volt köztük, mely a Füzeséry Gáhor- 
féle ügyből származott, a mely miatt Tisza Lajos a követségről 
is lemondott; Beöthy Ödön ugyanis, midőn Tisza Lajost újra

1868. év 26-ik számában s a sirkövön is deczember 3-a van felemlítve a 
Beöthy Ödön születés*' napjául. De ez tévedés, mert mint Palotay László plé
bános ur szívességéből magából a keresztelési anyakönyből meggyőződtem, 
Beöthy Ödön csakugyan december 5-én született s 6-án kereszteltetett meg 
Molnár Ferencz plébános által Eugenius Joannes névre.

') Horváth. Huszonöt év. I. k. 347. 1.
2) Csengery Antal. Tanulmányok II. k. k. 46. 1.
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meg akará pártja választani, kijelenté, hogy azon esetben ő le
mond a követségről.')

Beöthy Ödön, az 1836-iki országgyűlésen, mint már emli- 
tém, egyike volt a legünnepeltebb követeknek. A köztiszteletet 
leginkább a protestánsok vallásos sérelmeiknek orvoslásuk iránti 
szónoklatai által vivta ki; ő, a catholicus, lett ezen országgyűlé
sen a lelkiősmeret szabadságának bajnokává.

Az 1833. évi január 9-ikén tartá e tárgyban Harsogó éljen
nel fogadott azon első beszédét, melyről Kölcsey ezen szigorú 
ítész is azt jegyzé ípeg, hogy az férfiasán szép, azaz : szép. erős 
és merész vala.* 2) A Beöthynek ezen beszédében foglalt indítvány 
tárgyalása közben fejlődött ki február 21-én a hires „Tagen-eset.“ 
Tagen nagyváradi prépost ugyanis, e napon Reőthy Ödönt mélyen 
megsértő, mi miatt Mérey, az elnöklő personalis, miután az egész 
követi kar magáévá tévé a megbántást s elégtételt követelt, más
nap Tagent kiutasitá az ülésből.3)

Hasonló lelkesültséggel küzdött Beöthy Ödön a jobbágyak 
érdekeiért, e tárgyban különösen az 1834. évi november 10-én és 
december 30-án tartott kitűnő szónoklatokat.

Ezen országgyűlés az 1836. évi május 2-án rekesztetett be. 
Még az azt megelőző napon is heves és hatásos philippicát tartott 
Beöthy Ödön a kormány ellen, az ipariskolák fölállítását illető 
javaslat viszszavetése miatt. »Mit várhatunk azon kormánytól, — 
kiálta föl, ■—• melytől semmi jó sem származik ?«4) Ha még meg
említem a Wesselényi perbe fogatása miatt ugyancsak azon évi 
ápril végén tartott beszédét, akkor rámutattam az ezen ország
gyűlés alatti működésének kiválóbb mozzanataira.

A következő évben megnősült, nőül vevén Csanády Luj?át 
Biharvármegye egyik legszebb leányát. Házasságukból 2 gyermek 
született: Ákos, ki jelenleg ismételteu országgyűlési képviselő és 
Sarolta, férjezett Majthényi Lászlóné.

Ezen időben, 1839 ben, történt a Lajcsák n.-váradi püspökkel 
való öszszeütközése, a vegyes házasságok kérdésében kibocsájtott 
pásztori levél miatt. Beöthy Ödön hevesen megtámadta Biharvár
megye termében a püspök eljárását, s e tárgyban magával a püs

') Csengery A. Tanulmányok II. k. 31. 1. — Kölcsey : Országgyűlési 
napló. 161—163. 1.

2) Kölcsey. Országgyűlési napló. 42. 1.
s) Horváth. Huszonöt év. I k. 320—327.1. — 4) Ugyanott. II k. 26—27,1.
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pökkel is levelezésbe jött. Ezen levelek közététettek nemcsak a 
bel-, hanem a külföldi lapokban is, utoljára azokat Halász József 
ösmertette a »Bihar« 1874. évi folyamában.

A derűst ezen eljárása által nagyon felingerelte Beöthy 
Ödön maga ellen, minek következménye az lön, hogy az szövet
kezve a Tisza-párttal, megbuktatta Beöthy Ödönt, az 1839 iki 
általános követválasztáskor. Ezen bukásának körülményeit maga 
lerajzolta egyik országgyűlési beszédében.') Pár hónap múlva 
azonban Biharvármegye viszszahivta a junius 2-ára öszszehivott 
országgyűlésre felküldött követét, s annak helyébe augustus 1-én 
Beöthy Ödönt választá meg egyhangúlag.* 2)

Ezen országgyűlésen ismét ott küzdött ő az elsők sorában a 
lelkiösmereti szabadságért, s egyike volt azon jeleseknek, kik a 
büntető s javító rendszer kidolgozására országos választmányul 
kiküldettek,3) s kiknek munkájuk az 184-3. évi büntető javaslatban 
Magyarország részére a tudományos világ elösmerését szerezte meg.

Midőn hazatért ezen országgyűlésről, a vármegye elhatározta, 
hogy arcképét gyülésterme Számára lefesteti. Ő azonban ezt nem 
fogadta el. »A jutalmak legdicsőbbike az, — írja a vármegyéhez 
e tárgyban intézett levelében, — a mit hazafiak adnak, mert ezt 
nem egyesek önkénye veti kegyelemként az ezért, sovárgónak, mert 
ezt szabad férfiak szabad akaratja adja s nemzet szenteli nagygyá. 
De éppen, mivel ez a jutalmak legdicsőbbike, azért tárgyai is csak 
dicsők lehetnek. Hol a szigorú kötelesség végződik, ott van kezdete 
az erényszülte érdemnek. Mi marad ennek, ha amaz nyeri már el 
azt a pályadijat,, mely csak a küzdés edzette erényt, csak a kö
telességen túl- és felül emelkedő áldozatokat, illetheti. Fenn és 
magasan kell a nemzeti jutalom dicső koszorújának függeni, hogy 
csak fáradság, küzdés, legelszántabb, feszültebb törekvés érhesse 
azt el. Becsét veszti, ha a mindennapi pályán haladók is ké
nyelmesen juthatnak ahoz.«4)

Beöthy Ödön, kit már 1828-ban is alispánnak kiáltott, ki a 
nemesség, de ekkor ^ezt a ki-nem-jelölés által megakadályozta 
az akkori főispán, s kit már 1832-ben a n.-báródi kerület főkapi
tányává választottak meg, az 1841. évi május 10-én egyhangúlag

‘) Toldy L Magy. political szónoklat. I. k. 111. 1.
2) Kerékgyártó. Tiz év 6. 1.
8) 1840. évi X. t. c. 2. §.
*) Csengery A. Tanulmányok. II. k. 33—34. 1.



alispánná választatott. Még ekkor fölfogadta, hogy hódolva az 
alkotmányosság követelményeinek, ez a nap 3 év múlva nem fogja 
találni az alispáni széken.1)

Beöthy Ödön alispáni kormányzata, bár kö te és Tisza Lajos 
a főispáni helytartó között a Zsugovics István főorvosul kinevez- 
tetése miatt mindjárt kitört a viszály, a vármegye történelmének 
egyik fénypontját képezi. A közigazgatást élénkké és jótékonynyá, a 
törvénykezést gyorssá és részrehajlatlanná tette Fejlesztette a 
községi életet, takarékmagtárakat állított fel, s a fatenyésztést 
terjesztette. A jobbágytelki nemesek megadóztatását végrehajtotta,* 2) 
s ő volt az, a ki meghonosította nemcsak a vármegyében, de az 
egész országban az alispáni jelentéseket a vármegye minden ér
dekeinek állapotáról s a tisztikar öszszes eljárásáról.3) S mindig 
megtartotta a vármegyét a szabadelvű pártnak. Anynyira ki volt 
fejlődve Biharvármegyében a közszellem, hogy az 1842. évi mártius 
5-iki közgyűlésen maga, a conservativ párt által a liberalis párt 
ellen becsőditett köznemesség szavazta meg a közös adózás elvét. 
E tárgyra vonatkozólag úgy Csengery, mint Horváth tévedésben 
vannak, midőn azon beszédet, mely a köznemességet megtérítette 
a Beöthy Ödönének állítják.4) Azt a beszédet Nagy József tartotta. 
Az 1842. évi mártius 5-iki bihari napnak dicsősége egészen és 
kizárólag a Nagy Józsefé.

Az 1843. évi május 14-ére Pozsonyba öszszehivott, ország
gyűlésre is őt választották meg Biharvármegye egyik követéül, 
dacára annak, hogy kinyilatkoztatta, miszerint csak azon föltétel 
mellett vállalja el a követséget, ha a közteherviselés elfogadása 
utasításba' adatik, a mi aztán meg is történt.

Ezen országgyűlésen Klauzál, ő és Szentkirályi Mór vitték a 
különböző kérdések szerint a vezérszót.5) Beöthy Ödön a magyar 
nyelv, a napló kinyomatása, a sz. kir. városok rendezése s a 
megyei választások ügyében tartott nevezetesebb beszédeket,6), 
különösen a vallásügyi s a vegyes házasságok feletti vitatkozá
sokban volt ő az alsóházban többségben 'levő szabadelvü-párt ve

2$ :

‘) Dús László: Szabadság. 1881. 3G. sz. -  a) Ugyanott. 1831. 33. sz ,— 
Csengery A. Tanulmányok. II. k. 36. 1.

s) Horváth. Huszonöt év. II. k. 198. lap.
*) Csengery A. Tanulmányok. II. k. 37. 1. — Horváth, Huszonöt év.

II. 349. 1.
6) Horváth. Huszonöt év. II. k. 386. 1.
6j Lásd ezen beszédeket Toldy I. id, műnk. I. k. 106—116 1.
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zére. S ő volt az, aki legelőször kikelt a Vurda Károly győri káp
talani követet liberalis beszédjéért megtámadó káptalani követek 
ellen, s igazságot szolgáltatott a derék férfiúnak.1)

Az országgyűlés végeztével már nem volt Beöthy Ödön al
ispán, mert a 3 év lejártával, a törvényességnek hódolva, még 
Pozsonyból elküldte lemondását. S a következő választáskor az 
1845. évi január 24-én nem választatott meg, mert a világos tör
vény ellenére ő nem vétetett fel a candidatioba E miatt a  sza
badelvű párt a királyhoz folyamodott, mely folyamodvány kime
ntő tudósítás végett a vármegyéhez leküldetett. S midőn az 
1845-iki decemberi gyűlésen ezen leiratot tárgyalta volna a vár
megye közgyűlése, a conservativok december 18-án a többségben 
levő szabadelvűeket hajdúk által kardokkal és szuronyokkal tá- 
madtatták meg, kik többeket, mint Bernáthot, Toperczert, Beöthy 
Lászlót többé kevésbbé súlyosan megsebesítettek; a menekülni 
akarók előtt az ajtó kívülről bezáratott. Beöthy Ödönt néhány 
ember s köztük egy katona: Piskolicz Ernő mentette meg ekkor 
a haláltól. A vérengzésnek csak a katonaságnak a gyülésterembe 
lett felnyomulása vetett véget.* 2) Ilyen, eddig hallatlan szomorú 
eseményt idézett elő Biharvármegyében a túlzásba vitt párt-szen
vedély.

Ezen esemény miatt a helytartó tanács vizsgálatot rendelt 
el, ez éveken át, a szabadságharcig húzódott, aztán szépen abban 
maradt.

Az 1847-ik évi országgyűlési választások idejében is sikerült 
a conservativ pártnak megbuktatni Beöthy Ödönt, melyre ő ugyan
akkor azon tromffal válaszolt, miszerint ékesszólása egész hatal
mának súlyba vetésével keresztülvitte azt a közgyűlésen, hogy a 
kormánypárti követeknek ellenzéki utasítás adatott.3)

Azonban midőn a mártiusi-napok melege folytán a két párt 
kibékült, akkor, miként már előadtam, az örömittas vármegye 
egyik követét visszahívta, s mártius 27-én Beöthy Ödönt küldé föl. 
az országgyűlés végére követnek. Ezen választásnál a nemesség 
öszszeolvadt a néppel és igy Beöthy Ödön volt az első népkép
viselő.4) Az országgyűlés végső napjaira fel is ment Pozsonyba

’) A Vurda esetet lásd Horváth. Huszonöt év. II. k. 399—403. 1.
2) Gsengeri A. Tanulmányok. 11. k. 38—39. 1, — Horváth. Huszonöt 

év. III k. 73—81. 1. — Dús László. Szabadság. 1884. 47—49. és 51. sz,
’) Horváth. Huszonöt év. III. k. 147. 1.
*) Gsengeri A. Tanulmányok. II. k. 40. 1,
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s ápril 8-án azon indítványt terjesztette elő, mely el is fogadta
tott, hogy a nemzet ásássá fel s diszszel temettesse el a Marti
novics és társai hamvait.')

Az első felelős és független minisztérium, miként mindjárt 
látni fogjuk, Beöthy Ödönt nevezte ki Biharvármegye főispánjává. 
Jobb választást nem is tehetett volna, fieöthy Ödönt tehát az első 
nemzetgyűlés a felső házban találta.

Mindjárt a felső ház első ülésében julius 5- én azon indítványt 
terjesztette elő, hogy a ministerium kéressék föl a felsőház át
alakítása iránt a kor igényeinek megfelelő javaslat készítésére, 
mely indítvány julius 8 án majdnem egyhangúlag el is fogadtatott. 
Ugyancsak az Újházi László s az ő indítványára fogadtatott el 
még az első ülésben, hogy ezután magát a felsőház ne méltósá- 
gosolja, hanem »tisztelt felső ház« megszólítással éljen.2)

A nehéz napok beálltától fogva igen keveset volt Beöthy 
Ödön Biharvármegyében. Már azokat megelőzőleg is huzamosb 
ideig volt Zarándban, ő lévén másodelnökképen Wesselényi Miklós 
mint elnök mellé a kapcsolt részek viszszacsatolására kiküldött 
királyi biztosságban kinevezve.3)

Az alvidéki lázongások kitörése után augusztus 2ti-ána táborba 
küldötte a kormány Beöthy Ödönt, teljhatalmú kormánybiztosul,4) 
s őt ezen minőségében az országgyűlés mindkét háza megerősítő 
szeptember 4-ki ülésében.5 6) Itten ö, mint hajdan maga is katona, 
hasznos segélyére lön az egy időben az ottani seregek feletti pa
rancsnokságot átvett Mészárosnak, előkészületei megtételében.3) 
Ezen minőségében vezette november végén a szerbekkel a honvé
delmi bizottmány parancsából a pacificatio iránti alkudozásokat, 
de a melyek a szerb izgatok befolyásolása folytán eredményre pem 
vezetheltek.7)

December 19-én Erdélybe neveztetett ki Vay Miklós báró 
helyébe teljhatalmú kormánybiztosul8) Erdély már akkor el volt

') Pesti hírlap. 1848. ápril 11-iki sz.
'*) Közlöny. 1848. z7. és 30. sz. — Papp Dénes. Pesti nemzetgyűlés. I. 

k. 10. és 32—36 1.
8) Lásd a IX sz. alatti okmányt.
4) Lásd a XXI11. sz. alatti okmányt.
6) Közlöny. 1818. 89. 90. sz. — Papp Dénes. Nemzetgyűlés. II. k-

153—163.1.
8) Horváth. Függetlenségi harc. I. k, 3G1 1 — ’) Ugyanott. II. k. 71_78. 1.
*) Lásd az LII. sz. alatti okmányt.
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veszve, s olyan férfiak kelletlek a viszszaszerzés nagy munkájára, 
mint Bem katonai s Beöthy Ödön polgári részről.

A mint a magyar sergek benyomultak Erdélybe s elfoglalták 
Kolozsvárt, Beöthy Ödön a szokott hévvel és bátorsággal megkez
dette az országrész reorganisatióját. Mindjárt január ‘2-án az ed
digi kir. kormányszéket, mely eddig az unió dacára a kormányzást 
bitorolta, megszüntette, s irodáit bezáratta.')

Január 6 ki rendeletében pedig vadászzászlóaljak alakítását 
rendelte el. Ezen rendeletében ír ja : »eleve figyelmeztetek minden
kit, ki erkölcstisztaságában és becsületességében nem bízik, e se
reghez be ne álljon; mert a magyar nemzet egyedüli feladata, 
bármi méltatlanságot és polgáriasság elleni tényt követtek is el 
ellene, hasonló mértékkel viszsza nem fizetni, mert ezt sem his
tóriai nevezetessége, sem világszerte ismeretes becsületes jelleme 
meg nem engedi.a)

Az öreg Bemmel azonban nem tudott kijőni, mert Bem nem 
elégedve meg a diadalmas csaták dicsőségével, ismét és ismét be
avatkozott a polgári ügyekbe is, mi által több oldalról, még a 
Kossuth részéről is éles megrovást vont magára.3) Beöthy Ödön 
ennek folytán ezen állásától február 1-én saját kérelmére felmen
tetett.

Kossuth ezután a konstantinápolyi követségre, diplomátiai 
megbízatásra szemelte öt ki, Beöthy Ödön egy előterjesztésben 
fejtette ki nézeteit a diplomaliáról s a Magyarország által köve
tendő nagy politicáról. Nagy véleménynyel volt a diplomata állá
sáról, Capeíigue szavait idézte, hogy menynyi kiváló tulajdonnak 
kell egyesülni egy diplomatában. »S mindezekhez hóditó tulajdonok 
a nők körül. Ebből is kitetszik, — veté tréfásan utána, — hogy 
én nem vagyok e pályára való.«

Az 1849. évi ápril 5-én vette a. rendeletet, hogy induljon 
Bukarestbe s azzal együtt ezredesi kineveztetését. Ápril 9-én indult 
el Nagy-Váradról, titkárul maga mellé Gálbory Somát vévén. Bem
től Segur francia consulhoz ajánló levelet kért, de ez mind a mel
lett is megtagadta tőle az útlevelet. Ugyané tárgyban fordult ápril
28-án Brassóból Fuad efíendihez a porta teljhatalmú biztosához, 
de ettől még választ sem kapott. A bukaresti kajmakámság pedig * 8

') Kővári. Erdély tőit. 1848—49-ben. 152.1. s Közlöny. 1849.2 sz. 
a) Kővári. Okmánytár. 145. 1.
8) Papp Dénes. Okmánytár. II. k. 507—510.1. Czecz,Bem’s Feldzug. 113.1.
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hivatalos lapjában kijelentette, hogy Erdélylyel megszakít, minden 
közlekedést.

Brassóban május 1-én kapta meg a függetlenségi nyilatkoza
tot. Sok kifogása volt az ellen, végig sem hallgatta annak felol
vasását, s olvasás közben indulatosan dobta sapkáját a földre.

E miatt., és mert útlevelet nem kaphatott, május 27-én Brassó
ból visszatért, Fuad effendihez még előbb Szebenböl erélyes tilta
kozást intézvén az orosz beavatkozás ellen.1)

Hogy miként, akart, küzdeni a függetlenségi nyilatkozat ellen, s 
hogy e miatt lemondott főispánságáról s megbízatásáról is. és hogy 
e célból választatta meg magát az időközben megüresedett b.-új- 
falúi képviselőségre ; mindezeket az illető helyen előfogom adni

A Pestre visszaköltözött országgyűlésen már mint képviselő 
jelent meg, valamint Szegeden is, s egynéhányszor ellenzéki szel
lemben szólalt fel a tanácskozásokban.

Az 1849. évi junius 14-én a hétszemélyes főtörvényszék első 
alelnökéül neveztetett ki, azonban arra, hogy elfoglalta-e ezen 
állását, nincsenek adataim.

Ekkor már megszámlálva voltak a szabad Magyarország nap
jai, a nemzet kezéből nem sokára kicsavartatott az önvédelemre 
felemelt fegyver. A nemzet eltiportatott s a zsarnokság ütött ta
nyát a hármas bérc honában. Legjobbjaink közöl azok, kik idegen 
földre nem menekülhettek, a vérpadon lehelték ki nemes lelkűket. 
Beöthy Ödönnek is, hogy kikerülje a Haynau-féle vérszomjas politica 
nemtelen boszszuját,, a lélek sorvasztó hontalanság vándorbotját 
kelle kezébe vennie.

Eleinte az országban bujdosott és pedig a kaszaperi pusztán 
Csanádvármegyében Lukács Jánosnál. Ide ment hozzá a Beöthy 
Ödönné megbízásából K.-Mariából Szigethy István, ki csurgói szü
letésű s ekkor már a Beöthy Algernon nevelője volt. Szigethynek 
föladata az volt, hogy tova szállítsa Beöthy Ödönt üldözői s el
lenségei szemeik elől. E végből indult el Kaszaperre, előbb szülei 
meglátogatásának ürügye alatt útlevelet eszközölvén ki Dravenyák- 
nalc, a debreczeni cs. kir. biztosnak titkárától, Abday Sándortól, a 
maga és kocsisa számára. Ugyanekkor indult szintén a Beöthy 
Ödönné megbízásából Bécsbe Kazinczy Victor, hogy ottan ismerősei 
utján útlevelet eszközölvén ki, azt azután leszállása Somogyba.

Szigethy September 18-án érkezett Kaszaperre. Beöthy Ödön

’) Csengeri A. Tanulmányok. II. k. 40—42.1
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elfogadván a tervet, megindultak a bujdosás hoszszu útjára, Beöthy 
Ödön mint kocsis, Szabadi Balázs álnév alatt, pitykés mándli 
dolmányban, kék posztó nadrágban, nagy csizmában, nagy karimáju 
kalapban s makra pipával, melyeket Orosházán vásárolt szá
mára Szigethy.

September 21-én áthatoltak a Tiszán a mindszenti tolvaj
révnél, az nap Majsára értek, s 22-én délre Vadkertre s estére 
Kalocsára. September 23-án reggel mentek át a sz.-benedeki réven; 
sokan mentek akkor azon át s a kofák fölismerték Balázs bácsi
nak a fehér karjáról, melyről a lovak tartása közben a mándli és 
a paraszt ingujj fölcsuszott, hogy bizony ő sem volt azelőtt kocsis, 
s a legnagyobb részvéttel üdvözölték ismeretlenül is. Sok jó hazafi 
bujdosott akkor igy álruhában. Az nap délre Fádra s estére Bony- 
hádra érkeztek. 24-én délelőtti 11 órára a Mecseken át Pécs- 
váradra jutottak, itt Balázs bácsi öszszeveszvén egy r. catholicus 
pap sváb kocsisával, jól öszszeszidta a németet, a pap fenyegette 
hogy Pécsett elfogatja, igy aztán jobbnak látták Pécsre be sem 
menni, hanem alatta vágtattak el nagy sebességgel.

September 25-én reggeli 10 óra tájban értek Szigetvárra, itt 
akartak Bigó János könyvárusnál egy időre megpihenni, de érte
sülvén arról, hogy az már elfogatott, még azon délelőtt Nemeskére 
mentek, egy erdők közötti kis faluba, Németh János református 
lelkészhez, ki 12 évjg tanulótársa volt Szigethynek. Ez őt nagy 
örömmel fogadta, azon szavaira, hogy édes anyja látogatására 
menet útba ejtette Nemeskét is, kijelentette, hogy 4—5 napig el 
sem bocsájtja. Mindjárt asztalához ültette Balázs bácsit is, pedig 
a titok még nem volt felfedezve, s Balázs bácsi jól adta a kocsis 
szerepét, hűségesen segédkezvén Kati asszonynak, a főzönőnek 
felszólitására a konyhában s az udvaron is. Délután felfedezte 
Némethnek Balázs bácsi kilétét Szigethy, s a jámbor református 
pap csak elképedt, szemrehányást tett eddigi hallgatásáért Szigeth-y- 
nek s ment az istállóba, hol Balázs bácsi a szénaágyon szender- 
gett, jóvá tenni képzelt hibáját. Ettől fogva aztán a lovakra a 
harangozó ügyelt fel, s Beöthy Ödön a lelkész szobája melletti kis 
szobában aludt éjjelenkint.

Itt határozták el bevárni a Kazinczy Victor megérkezését, 
itten tehát huzamosabban kellett időzniük. October 6-án meghivta 
Németh János testvérét Németh Ferencet, a hodoli református 
lelkészt is ebédre, az nejével együtt jött el. Az éles szemű nő 
gyanakodni kezdett, hogy Balázs bácsi nem kocsis, s hogy sejtel-

3
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meit a női közlékenység által közhírré ne tegye, jónak látták vele 
tudatni a valót, biztosabbnak hívén igy a titok megőrzését. Ezek 
meghívására 10-én Hodolra mentek át ebédre, ottan kávézás köz
ben meglepte őket a szigetvári orvos, chirurgusával együtt Beöthy 
Ödön ugyan mindjárt kifordult a szobából, hogy a lovaknak utánuk 
néz, az orvos azonban igy is megjegyezte, hogy soha sem látott 
ö még ilyen fehér kezet és nyakat s parókát paraszt embernél. 
Kezdték magukat nem jól érezni, fogattak s mentek viszsza 
Nemeskére.

Beöthy Ödön kinyilatkoztatta, hogy ez esemény után nem 
maradhat tovább Nemeskén. Eladván tehát lovat, kocsit 130 pengő 
forintért a hodoli lelkésznek, October 11-én áttették bujdosási he
lyüket Tóth-Sz.-Györgyre, Matolcsi Sándor református lelkészhez, 
ki szintén barátja volt Szigethynek. Beöthy Ödön már anynyira 
türelmetlen volt a Kazinczy Victorra való várakozásban s a miatt 
hogy már harmadszor fölismerték, miszerint oda nyilatkozott, hogy 
följelenti magát az első politicai hatóságuál. Ez ellen tiltakoztak 
Szigethy is, Matolcsi is. Arra sürgette tehát Szigethyt, hogy menjen 
Rögtön Pestre Szalay Lászlóhoz, tudakozódni a politicai helyzetről 
s Kazinczy Victor után. Szigethy Pécs-Mohács felé még az nap 
megindult Pestre, 12-én délután már jegyet is váltott Mohácsnál 
a gőzhajóra, de az csak 13-án reggel 7—8 óra között érkezett 
meg. A kiszállók között volt Kazinczy Victor is. Perse, hogy nem 
ment többé Szigethy Pestre, hanem indultak Kazinczy Victorral 
együtt viszsza Beöthy Ödönhöz, Tóth-Sz.-Györgyre, hová 12-én 
délután 4 órakoj érkeztek meg.

Kazinczy Victor hirt hozott az October 6-iki és 10-iki gyász
eseményekről, ettől fogva aztán nem volt szó többé a jelentke
zésről, s tudatta Beöthy Ödönnel azt is, hogy Pfeifer Ferdinand 
bécsi nagykereskedő, a kinek az indigenatus megszerzésénél nagy 
szolgálatokat tett Beöthy Ödön, s a ki az 1840. évi XLVIII. t. c. 
által honfiusittatott, biztos menhelyet ajánlott föl nekie a 
kimenekülhetésig Bécsben, és hogy oda eljuthasson, egy cs. kir. 
íourirral abban állapodott meg, hogy az 25 darab aranyért s 50 
frt Győrben való tartózkodási költségekért 5 napra átengedi Beöthy 
Ödön részére saját útlevelét, mely a szemszín kivételével teljesen 
illett. Beöthy Ödönre. A föladat tehát az volt, hogy Beöthy Ödön 
Győr közelébe jusson, s a fourir oda lejöjjön, hogy igy annak út
levelével Beöthy Ödön bejuthasson Bécsbe. A Győr közelébe eljut
tatásról is gondoskodott Kazinczy Viktor, hozván egy nyílt levelet
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Szál ay Lászlótól, mely a Bakonyba szólott Boday Károly és Lajos 
testvérekhez, melyben egy meg nem nevezett hazafit Szalay szi
ves gondoskodásukba ajánlott.

A terv nagyon kockázatos volt, de nem vala miben váló-; 
gatni, s igy az elfogadtatott,

October 15-én aztán indultak, Szigethy Bódéra, szállást esi-5 
nálandó ott Beöthy Ödönnek, s Kazinczy Viktor Bécsbe, lehozandó 
onnan Győrbe a fourirt. Találkozási helyül Bódé lett kijelölve. 
Bódéig együtt mentek, s itten rendbe hozva mindent a Szalay 
László levele átadása után az otthon levő idősebb Bódayval, in
dult ki-ki a maga útjára.

Szigethy octóber 21-én érkezett vissza Tóth-Sz.-Györgyre, s 
másnap indultak a Bakony felé Beöthy Ödönnel, ki mostan már 
nem kocsis ruhát hordott, hanem a fourir öltözékének megfelelő 
testhez álló zekeszabásu zöld és kék színben játszó felső öltönyt, 
pantalont és bakkancsot, s most már nem is a Szabadi Balázs 
nevét viselé, hanfem a fourir lengyel nevét.

Octóber 23-án Karancson háltak meg egy rozzant korcsmá
ban, itt Beöthy Ödönnek azon eszméje merült föl, hogy megláto
gatja a közeli P.-Sz -Lászlón Beák Ferencet, de aztán letett ezen 
eszméről. 24-én jókor megérkeztek Bódéra, hol az öregebbik Bo
day testvér szívesen fogadta őket, s Beöthy Ödönt a szomszédos 
Ajkán helyezé el Kiss János lutheránus lelkésznél, Szigethy Bódén 
maradván, hová alig 48 óra múlva Kazinczy Victor is megérke
zett Bécsből, jelentve, hogy a fourirt lehozta Győrbe s az ott vár, 
s hozván magával egy bécsi lapot is, melyben szépen le volt Írva,, 
hogy a lázadó Beöthy Ödön is el van fogva; min jót kacagtak a 
szomorú helyzet dacára is.

Beöthy Ödönt aztán magukhoz véve s elbúcsúzván a szives 
házi gazdától, megindultak Győr felé. Octóber 28-án d. u. 3 óra 
tájt értek Gönyőre, ottan Beöthy Ödön és Kazinczy Victor hajóra 
szálltak, emez I. amaz II. osztályba. Szigethy itten vált el tőlük, 
a hűen teljesített, kötelesség tudatában, előbb átadván Beöthy 
Ödönnek a Beöthy Ödönné által nekie átadott 304 darab arany
ból, 300 Irtot tevő ezüst pénzből s 200 frt papírpénzből még 
meglevő 304 darab aranyat s 223 irtot ezüstben.

Bécsben majdnem baj lett a kiszálláskor, a személyleirás a 
szem színére nem illett, a politia akadékoskodni kezdett. Ekkor 
egy osztrák generalis mentette meg Beöthy Ödönt, ki zajosan kö
vetelte útlevele láttamoztatását. A politia tehát a generalis paran-

3*



csát teljesité, s nem törődött többet a fourirral Mentek aztán a 
Pfeifer által készen tartott szállásra, itt rejtőzködött november 
végéig Beöthy Ödön. Ekkorra útlevelet kerített nekie Pfeifernek a 
veje, a Daum kávéház bérlője, és pedig 103 darab aranyért s oly 
formán, hogy a hű személyleirás bevezethetése végett maga az illető 
hivatalnok ment le a Beöthy Ödön szállására. Egy két üléses posta 
kocsin rögtön elindultak a bajor határok felé, odáig elkísérte 
Beöthy Ödönt a Daum kávéház bérlője is. A határ szélén aztán 
szerencsésen átjutva Beöthy Ödön, minden további akadály nélkül 
megérkezett Párisba.

Ez az ő menekülésének, Ulysses bujdosása ezen pendentjá- 
nak, története.1)

Csendes visszavonultságban élt aztán a száműzetésben előbb 
Parisban, hol Mércéi francia nyelvmestertől angolul is tanult,* 2) 
aztán Londonban, hol Cobden Richard saját házában engedett egy 
kis szobát Biharvármegye egykori főispánjának. Itten történt, az, 
hogy nem fogadta el az octóber 6-iki gyásznap emlékére tartott ün
nepély alkalmával a gyászbeszéd tartását, némaságra kárhoztatván 
szózatos ajkait a száműzetés alatt.

Londonból Jerseybe ment, s itt mindennapos volt az Hugo 
Victor házánál, hol az Hugo Viktor fia le is fényképezte. Jerseyben 
egészsége már alá volt ásva, e miatt nem valósíthatta meg azon 
szándékát sem az 1853. év végén, a keleti bonyodalmak kitörésekor, 
hogy keletre menjen,3) a mellgörcsök mindinkább ijesztőbb mérv
ben jelentkeztek. Részint ezért, részint pedig, hogy nejével talál- 
kozhassék Hamburgba ment., a debreczeni születésű nagy keres
kedőhöz, Vámossyhoz, hol találkozott is nejével.

Neje viszszatért e hazába s kevéssel annak viszszatérté után 
az 1854. évi deczember hó 7-én, ottan Hamburgban, egy nagyobb 
mérvű görcsös roham, 58 éves korában, véget vetett a Beöthy 
Ödön nemes életének. Betegségét a folytonos tanulmányozás és a 
haza letiportatássa miatti bú idézte elő s erős testét a honvágy
nak lelket emésztő kínja törte meg.

Most ott aluszsza a hamburgi köztemetőben Bihar nagy fia

‘) Szigethy István jelenleg kecskeméti igazgató-tanár szives közlése után. 
Szigethy Istvánnak megvannak e korról napló jegyzetei i s ; kár, hogy azo
kat nyilvánosságra nem hozza.

2) Irányi Dániel szives közlése után.
8) Klapka: Emlékeimből. Pesti Napló 1885. márt. 14.sz,
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örök álmait. Díszes sírkő jelzi nyughelyét, melyen francia nyelven 
következő egyszerű felirat áll:

BE ÖT HY  ÖDÖN,  
született 1796. december 3-án, 

s meghalt mint száműzött 
1854. december 7-én.

Emlékére neje és gyermekei.1)

Az ország, különösen pedig Biharvármegye jobbjainak kegye
letük lengi körül az idegen hantokat, s körül fogja lengeni mind
addig, mig egy magyar él, mert Beöthy Ödön érdemei elfe- 
ledhetetlenek.

Biharvármegyének az 1868 évi mártius 18-án tartott köz
gyűlésén Csengery Imre gyönyörűen indokolt s a vármegye jegy
zőkönyvébe bevezetett szónoklatában foglalt indítványára egyhan
gúlag elhatározta a vármegye, hogy Beöthy Ödön arcképét gyűlés- 
terme számára elkészítteti, s a drága hamvakat szülőföldjére haza- 
szálliltatja.* 2)

A határozat utolsó része máig is végrehajtatlan. Pedig azt is 
végre kell hajtanunk. Hadd merítsen abból erőt az újabb nemzedék» 
ha szükség leend rá, a hazafias áldozatokra; hadd tanulja meg 
abból, hogy az utókor nem marad hálátlan a haza oltárára ho
zott áldozatokért. S ne legyen megfosztva vármegyénk nagy fia azon 
végső boldogságtól, hogy hamvai hazai földben nyugodhassanak. 
Sőt szerény nézetem szerint még azzal sem szabad megelégednie 
Biharvármegyének, hanem N.-Váradon, dicsőségének és tetteinek 
székhelyén, emlékét hozzá méltó szoborral is meg kell örökítenie.

A határozat első része 14 év múlva valósittatott meg. Az 
1882. évi november 15-én tartott rendkívüli közgyűlésen leplez- 
tetett le Biharvármegye termében a Beöthy Ödön arcképe a Deák 
Ferencével együtt A leleplezés alkalmával Dobozy Miklós a vár
megye főjegyzője emelkedett szellemű emlékbeszédet tartott, melyet 
szónoki szépsége miatt a vármegye egész terjedelmében jegyző
könyvében felvétetni határozott.3) »Legyenek ez arcképek, — 
mondá ezen beszédében Dobozy, — minden idők kegyeletének tár
gyai, a megyének örökbecsű kincsei. Azok szemlélete közben soha 
ne feledjük, hogy minden más érdek felett egy szent fogalom ural

*) Vasárnapi Újság. 1868. 26. sz. Ezen szám közli a síremlékét s az. 
Hugó Victor fia által készített fényképét is Beöthy Ödönnek.

2) Biharvárm. 1868. jegyzők. 292, sz. — 8) Ugyanott 1882. jegyzők. 326, sz
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kodik, melynek neve: a haza! ne feledjük, hogy életünk utolsó 
pillanatáig adósai vagyunk az anyaföldnek, »mely ápol s eltakar, < 
s melynek neve: a haza! s ne feledjük, hogy a hazafmi áldozatok 
örök lángjának kell lobogni azon oltáron, melynek neve: a haza!«

A Barabás által készített, arckép az egvkoruak s a rokonok 
állításuk szerint nem hü, nem is lehet az, mert több arckép 
combinátiójából készült. Éppen azért én nem ezt az arcképet 
használom, s nem is azt, melyet az Hugo Victor fia fényképezett, 
mert az, habár hü is, azon korból örökítette meg Beöthy Ödönt, 
midőn már leszorít,tatva a cselekvés teréről, ottan volt a bujdosók 
között, szivében a hontalanság keservével és sovárgó vágyával. 
Hanem használtam azon arcképét, mely az egykoruak állításuk 
szerint leginkább emlékeztet, Beöthy Ödönre, mely őt tevékenysége 
fénykorából ábrázolja, s melyet, 1842-ben Bécsben a hires Eybl festett.

És most néhány vonással jellemezem Beöthy Ödönben az 
embert, a politicust és a szónokot,.

Beöthy Ödön alacsony termetű, zömök alakú ember volt. 
Haja korán őszült., sárgás-fehér volt, szeműidéi egészen sárgáig 
kerek arca mindig élénk, szemei folytonosan villogtak, sárgás ba
jusza mindig ki volt pödörve S a fej a rövid vastag nyakon 
oroszlánfőhöz hasonlított.1) A kényelmet, rendkívül szerette, apró 
lábaival legalább két követ helyét foglalta el.2)

Beöthy Ödön épen olyan volt, a magánéletben, mint. a közélet 
porondján: nyugtalan, zsémbes természetű, ingerlékeny véralkatu, 
azonban önzetlen, s a nehéz helyzetekben magát mérsékelni tudó. 
Kedélyében sok kíméletlenség, kihívó dac, megvetés és gúny volt 
egyrészről, de másrészről még több gyöngédség; legyőzött ellenei 
iránt mindig nagylelkű s majdnem a gyöngédségig engedékeny volt. 
Szeszélyes kedvteléseiben sokszor önmagára is kíméletlenül élcelt.3) 
Önzetlenségének fényes bizonyítéka az, hogy a gyermektelen 
Schweiger Antalnak, ki a Huszár-féle birtokot vásárolta meg, az 
ő iránti tisztelet folytán tett azon ajánlatát, hogy őt nevezi ki vég- 
rendeleti örököséül, nem fogadta el.4) Az ősz hajú férfiban, ilju, 
lángolni tudó, szilárd, erélyes lélek lakott. Vén ember volt fiatal 
lélekkel; ősz fej 25 éves energiával. Szilárdságára nézve legyen

') Csengery A. Tanulmányok. II. k. 43, 1. 
a) Szilágyi. Forr. férfiai. 148. 1.
5) Csengery A. Tanulmányok. II. k. 47. 1.
f) Ezt ő maga beszélte el a száműzetésben Irányinak, kinek szives 

elbeszélése után közlöm ezen esetet,
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elég fölhozni azt, hogy bár szerette is az éljeneket, de mindamellett 
is sokkal makacsabb volt, hogy sem gondolkozását éljenekért föl
áldozta volna.1)

A megyei élet viharában nőtt fel, s ezen viharok ámbár tele 
voltak elnyeléssel fenyegető hullámokkal és örvényekkel, nem csak 
meg nem törték, hanem inkább megedzették lelke erélyét. Kö
vetkezetes maradt magához minden viszonyok között úgy a magán- 
mint a közéletben. Erélyességének bizonyítékául hadd álljon itten 
a bácskai működéséről egyik éppen nem magyar érzelmű német 
lapban megjelent következő tudósítás:

Beöthy, ezen ezüsthaju, fiatal, tüzlelkü ősz, magas feladatát 
éppen oly helyesen fogta föl, a mily fényesen megoldotta. Azon 
éles áttekintéssel, mely a rác fölkelés s annak főtényezöi sokfelé 
elágazó szálait vele fölismertette, az alsó táborban levő csapatok 
szellemét is föl tudta éleszteni, s azon veszélylyel fenyegető hé
zagot áthidalni, melyet a régi regime örökségül hagyott, polgárok 
és katonák között művészi sáncokat tornyositván föl. Beöthynek 
fölvillanyozó, diadalmas szónoki tehetsége a hazának nem egy 
elveszett fiát megmentette, s nem egy kihűlni kezdő porté d’épéé-t 
tüzes tricolorrá változtatott át. Ha az első magyar ministerium a 
rác zavarok kezdetekor meg tudta volna emberét választani s ki
rályi biztosi hatalommal-------- — a háromszinü s erélyes Beöthyt
küldötte volna a Bácskába, mostan a haza sokkal kevesebb sebből 
vérzenék, a Duna szabad lenne, és Szent-Tamás, az előbbi nyo
morult mezőváros s nem bevehetetlen sáncmű.«2)

Beöthy Ödön par excellence a nép embere s az elnyomottak 
védője volt. Ez magyarázza meg szónoki hatalmán kivűl, melyet 
alább részletezünk, esudás befolyását megyéjére, és korára. Lángoló 
lelke átérezte az elnyomottak fájdalmát és vágyait. Ezért küzdött 
oly ernyedetlenül a protestánsok sérelmeik orvoslásukért, holott 
maga catholicus volt. S ezért volt kész a népnevelés előmozdítására 
bármily öszszeget áldozni.3)

Beöthy Ödön kizárólag gravamenista politicus volt. A sérel
meket feltüntetni, a kormány által a magyar alkotmány ellen el
követett jogtalanságokat ecsetelni páratlan volt. S mint politicus, 
sajátságos vegyülete volt a forradalmárnak és a conservativnek. * *)

■) Szilágyi. F91T. férfiai. 317. 1. 
s) Pester Zeitung 1848. nov. 5 sz.
*) Lewitschnigg. Kossuth und seine ßannerschaft. If. k. 84.
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Első föllépése a felső házban egyenesen forradalmi tendentiáju 
volt; előre, ösztönszerüleg érezte a forradalmat.1) Másrészről tény 
az, hogy soha nem tartozott a túlzókhoz. Mészáros is azok közé 
sorozta őt, kik a szigorú törvényesség emberei valának.2)

Meg volt benne az ösztön a haladás iránt, meg volt, a gyors 
felfogás, a helyes tapintat, a képesség a helyes rendszabályok 
megválasztására, de eszméit másoknak kellett formulázni. Eszméi
ben is meg volt az emelkedettség, a nagyság, sőt a fenség is, de 
a mélység hiányzott. Mindig megmaradt az általánosságoknál, a 
részleteket nem elemezte, azokhoz nem értett.3) Ritka jó alispán, 
kitűnő ellenzéki vezér volt, de nem állemférfi. A tanulmány-hiá
nyon kívül e részben azon kor is hibás volt, melyben Beöthy 
Ödön felnőtt; a támadás s a védelem, de nem a construáláskora 
volt az. A megyegyülések, sőt legnagyobb részben az országgyűlés 
is sérelmekkel voltak kénytelenek foglalkozni, s a ki csupán a 
gyakorlati életből akart tanulmányokat meríteni, bizony az ottan 
nem talált kellő iskoláztatást az államférfiuvá való kiképeztetésre.4)

Innen magyarázható meg azon, különben megfejtheti ennek 
látszó körülmény, hogy Beöthy Ödön, a ki anynyira ünnepelt volt 
a sérelmi korszakban, a forradalom alatt alig fejthetett ki hatást.

A forradalmak vezéreihez éppen oly mérvben szükséges a 
destruáló mint a construáló tehetség.

Mint szónok azonban mindig ünnepelt volt Beöthy Ödön, 
ezen minőségében volt legnagyobb. Hangja s közbeszólásai azon 
tulajdonsága miatt, hogy azokkal egész szónoklatok hatását meg
semmisítette, sokan magyar Dantonnak tekintették.5) Hangja ugyan 
nem volt érces és nem volt kellemes, de éles, erős, nagyterjedelmü 
s inkább harsogó, mint dörgő volt ; előadása rendkívül élénk, fo
lyékony, szónoki virágaiban sok költői kép, s ezekben sok válto
zatosság. Szónoklata többnyire nagyszerű körrajz volt, inkább az, 
mi a természet müveiben bámulatra ragad, mint a mit egy tel
jesen bevégzett szobron keres a müizlés.

Szónoklataiban bizonyos szeszélyesség volt, mint a hegyi pa
takban, s gondolataiban nagyszerűség, de a kivitelben nem volt 
mindig szabatosság; azonban volt sok olyan ötlete, sok olyan

*) Lewitschnigg id. műnk. II. k. 83. 1.
*) Mészáros. Eszmék és jellemrajzok. 38. 1.
*) Csengeri A. Tanulmányok. II. k. 48. 1. — * *)) Ugyanott 49. 1, 
8) Lewitschnigg id. műnk. II. k- 82. 1.
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gondolata, mely nyelv, kifejezés és styl tekintetében is szónok
lati remek.

Gondolat menete azonban rapsodicus volt, a lángész gyors 
röptét nem volt képes követni a nyelv. Alig vetett oda nehány 
jellemző vonást egy képhez, s már más, költőibb tárgy kinálkozék 
phantas'iájának. S be sem végezte némely képeinek rajzát, már 
más, nagyszerűbb körrajz színezéséhez fogott.

Ha szónokolt, fejét hátraveté, s karjait keresztbe foná, mint 
Napoleon, s keze árnyaző mozdulatai csak a szónoklat szenvedé
lyesebb helyeit kisérik. A szemlét tartó vezér önérzetével s éles 
pillantásával tekintett át a gyülekezeten, melynek ő éppen úgy 
ura volt, mint Neptun a haboknak, és senki sem volt nála bizto
sabb a hullámok között, senki sem tudott több mérséket tartani 
a szenvedély árjai és szélvészei között.

Legfélelmesebb volt szónoklatainak azon része, melyben a 
mosoly leple alatt keserű igazságokat, a lélekemelő eszmék mellett 
gúnyt, élcet, satyrát, s a legnemesebb értelemben vett. humort 
kevert. Ilyenkor kerek arca torzalakot öltött, taglejtése gyorsabb, 
elevenebb, jellemzőbb lett s szemeiben a gúny villámai cikáztak.

Hatalma leginkább a rögtönzések ben állott, ez a lángész 
gyors röptén kívül másik oka annak, hogy sebesen rohanó szó
noklatát a gyorsíró is alig volt képes követni; gyakran kihullt 
ennek kezéből is a közlelkesedés vagy a kitörő kacaj közepette az 
irón. S ez az oka annak, hogy országgyűlési beszédeiből alig ma
radt át korunkra nehány hiányosan öszszeszerkesztett. beszédtöredék.

A kis néptribun szónoklatának legszebb virágait Biharvár- 
megye termében pazarlá el.1)

Ma már egy kis részben le is rovta háláját iránta Bihar • 
vármegye. Arcképe ott függ azon teremben, melynek falai oly 
sokat beszélhetnének ő róla; mert voltak idők, midőn az egész 
nemzet szeme ezen teremre volt függesztve, szivdobogva várva 
Biharvármegye s a haza anynyiszor megtapsolt fiának szónoklatait, 
diadalait; voltak idők, midőn az elnyomottak jajjai csak a Beöthy 
Ödön szónoklata 'utján juthattak a nyilvánosság elé ; a miért 
aztán az elnyomottak hálája köszönő iratok és hálasóhajok alak
jában szállott a gyülésterem felé.

Hiszem, hogy eljövend azon idő is, midőn Biharvármegye *)

*) A szónoki jellemzés Csengery A. tanulmányainak XI. k. 42—47-ik 
lapjairól nem véve.
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egészen leróvja háláját nagy fia iránt, midőn annak ércszobra 
ottan fog állani a vármegye háza előtt, s midőn Biharvármegye 
fölállítandó Pantheonjába fogja elhelyezni a nemes szív ellángolt 
hamvait.

Addig hadd pihenjenek azok csendesen az idegen hantok 
alatt, a hamburgi sirkertben.

Mi azonban, kik nem feledkezhetünk el múltúnk nagy alak
jairól, addig is őrizzük szent ereklye gyanánt Beöthy Ödön em
lékét, sziveinkbe mélyen bevésve.



III. FEJEZET.

Biharvármegye tiszti kara s a mai N.-Várad tisztviselői s elöljárói.
A mártiusi események hírére Tisza Lajos Biharvármegyének 

főispáni'helytartója, — kit az 1848. előtti ellenzék anynyira kárhoz
tatott, de kit Dús László már többször említett »Egy magyar 
nemes története« cimü cikksorozatában, melyben azon axiómából 
indul ki, hogy: »a nyilvános élet igazságát soha se ítéljétek meg 
a napsugarak tündöklő fényei között, hanem az alkonyaiban, 
midőn az árnyékot is meg lehet látni s az alakot is jobban fel 
lehet ismerni«1) egészen más világításban tüntet föl, mint mi
lyenben az egykoruak. kik bizonyára nem valának mentek az el
fogultságtól, nézték őt,2) —belátván azt, hogy az uj idők szelleme 
tarthatlanná tette az ő exponált állását, márt. 18-án Gesztről kel
tezett levelében3) arról értesité Sántha György másod alispánt, 
hogy megromlott egészsége hoszszasabb ideig nyugalmat és a gyógy
szerekkel háboritlan élést igényelvén, orvosa rendeletéből darab 
ideig a megyének személyes kormányzásával felhagyni kénytele- 
nittetik, s még a napokban Pestre családja körébe felmenni szán
dékozik, minek következtében hivatalosan felszólítja a nevezett 
alispánt a megyei közügyek vezetésére.

Ezen átirat, bár abban arra is felkéri a távozó főispáni hely
tartó Sántha György másod alispánt, hogy az őt minden előadan- 
dókról és történtekről Pestre körülményesen tudósítani szíveskedjék, 
nem tekinthető egyébnek »Isten hozzád«-nál, melylyel a főispáni 
helytartó búcsút vesz Biharvármegyétől.

S ez az önkénytes viszszavonulás jó hatással volt a közhan
gulatra, ez, és az előbbi rendszer híveinek is csatlakozása az uj 
eszmék zászlójához, eloszlatta azon élességet, mely Hontot kivéve, 
sehol sem volt a pártok között oly mérvben észlelhető, mint Bi- 
harvármegyében.

*) Szabadság. 1884. 47. sz. — s) Ugyanott. 39—54. sz.
8) Lásd a II. sz. alatti okmányt.
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A múltakra való fátyolvetés kihatott a nemsokára megejtett 
általános tisztujitásra is, a menynyiben többen a volt conservati- 
vok közöl, mint Sántha György, Gozmán János, Budaházy Ferenc 
sat, szintén megválasztattak.

Tisza Lajost praecarius helyzetéből, mely szerint névleg ad
ministrator volt, tényleg pedig nem, nem sokára megszabadította 
Szemere Bertalan belügyminiszternek egyik első, ápril 16-án kelt 
rendelete,1) melynek első pontja szerint minden főispáni helytartó 
felmentetett hivatalától, s alig néhány nap múlva, ápril 20-án 
Biharhan főispánná Beöthy Ödönt, a volt ellenzéknek bálványzott 
vezérét s pattogó szónokát nevezte ki Szemere,2) kit a vármegye 
már mártius 27-iki közgyűlésében kért a maga részére főispánul 
kineveztetni.3)

Beöthy Ödön beigtatása főispáni hivatalába május 2-án óriás 
lelkesedés között történt meg.

Érdekesnek találom Beöthy Ödönnek székfoglaló beszédét 
közölni itten, anynyival inkább, mert az igen hü tükre a nagy fér
fiú lelkületének és jellemének, valamint a beigtatás tárgyában ho
zott s Csengery Imre tollából folyt 438. számú közgyűlési határo
zatot is, melyeket kinyomatni és szétosztatni határozott a vár
megye.

Beöthy Ödön beszéde igy hangzik :
»Egy tárgytól kell, e pillanatban megválnom: a függetlenség

től, melyet életem folyamatából, szent ereklye gyanánt, tartottam 
fenn eddig. S búcsút veszek most ettől azon kötelesség érzetéből, 
melylyel hazám iránt viseltetem. És ha áldozat is az, mit je
lenleg teszek: vissza kell vonulnia ez érzelemneka kebel redőibe, 
s az ajkakról nem más szónak szabad hangzania, mint a polgári 
kötelesség szózatának.

»Elfoglalom a helyet, mint ember, kiben gyöngeségek lehet
nek és vannak. De ezek engem, az előmbe tűzött pályán, el nem 
tántoritandanak. S e végett egyre van főkép szükségem : a bizo- 
dalomra. Valamint én részemről ezt ígérem, úgy viszont önöktől 
is kérem. Ki a bizodalmát, megmérgesiti; ki ehez nem gyöngéd 
kezekkel nyúl : az a jövendőséget az anya-méhben gyilkolja meg, 
a jelent pedig megkeseríti.

‘) Lásd a VIII. sz. alatti okmányt.
’) Pesti hírlap. 1848. april 26. sz.
s) Biharv. 1848. jegyzők 223. sz.
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* A mit szívnek becsületessége Ígérhet : a mt férfias akarat 
fogadhat: mind azt ígérem, és fogadom. Nem leszen előttem párt, 
és nem leszen érdem a felekezetesség. Nem fogok senkit pártos- 
kodásra felhívni. Emberekre leszen nekem szükségem, kik a köz
érdeket szolgálják, és az idő szavát megérteni tudják. Megtartása 
a törvényeknek ; szilárdítása az alkotmánynak ; és a még zsenge 
korukat élő újabb intézményeknek; hűség a királyi trón iránt ; 
szeretete az édes hazának; szigorú őrködés a tisztviselői eljárá
sok fölött; s előmozdítása a nép érdekeinek, úgy ezentúl, mint 
eddig: ezek lesznek feladataim, czéljaim, törekvéseim. S hiszem, 
hogy a megye közönsége, e nehéz pályán, nem vonandja meg 
tőlem segéd-kezeit; hiszem, hogy közremunkálását a haza köz
ügyében', megnyerendem.

»És most még a tiszti karhoz van nehány szavam.
»A három év, meddig a tisztikar pályája terjed, kevés napok 

alatt lejár. De bármeddig keljen még hivatalaikat folytatniok: 
folytassák azt önök szilárd pontossággal, és tiszta becsületesség
gel. S ha netalán az idő a hivatalokban változtatást hozna is 
elő: ne vigyen el senki magával békétlenséget, és haragot. A haza 
javára működni a legparányibb hely is elég ; s a haza javát, bár
mily állásban is, előmozdítani szent kötelsség. <

A hivatolt számú végzés pedig igy szól:
»A beiktatás, az előadott modorban, megtörténvén; s a ki

nevezési rendelet, beiktatott főispán urnák kezeihez, visszaadatni 
határoztatván : hazafiúi örömmel üdvözli őt a megye, mint főkor
mányzóját; s hazafiúi megnyugvással teszi le gondjaiba saját 
jövendőjét.

»Nehéz évek voltak, melyek e megyének legközelebbi múltját 
alkotják. Felzavarva a köz csend és béke; megbomladozva a csa
ládi és társas életi kötelékek ; elnémítva a tanácskozás szabad
sága ; vérrel fertőztetve a gyűlési terem szentsége : szenvedtek 
egyesek, s szenvedett a köz ügy. És mind ezek most enyhet, mind 
ezek tisztulást igényelnek.

»De nehezek lesznek az évek is, melyek e hazára átalában, 
s e megyére különösen várakoznak. Megszilárdítani az új intéz
ményeket ; begyógyítani az események által okozott sebeket; beil
leszteni az új elemeket a társas gépbe; rendszerezni az alkot
mány minden viszonyait ; összhangzásba hozni az újabb formá
kat a helyhatóság alakjával: ez a feladat, melyet a törvényhozás 
kijelelt, s a végrehajtó hatalom valósítani törekszik.
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»S ez időszaknak épen olyan férfiakra van szüksége : mint 
a kinek vezér-tekintetén csüggeni a közönség már megszokta, s 
kit jelenleg a megye főkormányzóul nyert.

»A főispán bizodalmát ajánlá a megyének. S mit adhatna 
viszont nekie a megye ? Bizodalma, tisztelete, szeretete. s min
dene e férfiúé már. A virágok is, melyekkel útait elhintheti, ismét 
csak azon füzérekből vétethetnek, melyeket a megye, melyeket a 
haza már anynviszor tűzött halántékai közé.

•9

»A megyének most sincsen egyebe, mint bizodalma, tisztelete 
és szeretete. Csak ezeket adja tehát a főispánnak is frigy-zálogul. 
S ad még egy fogadást: közremunkálni a nemzet javáért, föllel
kesülni mindenha a haza emlékezeténél, s Biharnak új szülötteit, 
a szabadság szeretetére, azon férfiúnak nevével tanítani, ki az 
iránt egy életen keresztül soha nem volt hűtlen.«

Ezt követőleg május 23-án megejtetett az általános tisztujitás is.
Megválasztattak1) alispánul Miskolczy Károly; 2-od alispánul 

Thurzó János és Sántha György ; főjegyzőül Csengery Imre ; aljegy- 
zökül Tar Imre, Verner László, Gorove Antal, Deczky Dániel és 
Beöthy Andor ; főügyvédül Zilahy Lajos; alügyvédekül Tornay 
Auguszt, Kovács János, Tokody Ágoston, Kellner József és Goz- 
man János; számvevőül Budaházy Ferencz; hadi főpénztárnokul 
Verner László ; házi főpénztárnokul Novobáczky Ferenc; főorvosul 
Lukács János ; főmérnökké Szász József; almérnökké Tóth Sámuel; 
levéltárnokká Jakab Mihály ; levéltáraoki segédül Jakab Sándor; 
fizetéses ülnökökké Bagosy Lajos, Ambrus János, Nagy Sámuel s 
Jakabfy Joachim; központi szolgabiróul Hankovics György s esküdt- 
jéül Gosztonyi István.

A járási tisztikar is ugyanakkor alakíttatott meg, legtöbbnyire 
közlelkiáltás álta l; megválasztattak és pedig

a váradi járásban : főszolgabíróul Csanády Sándor ; alszolga- 
birákul Komlóssy Antal, Bige Károly, Beliczay Ferenc, Miskolczy 
István és Szervánszky Sándor; esküdtekül Ungváry Orbán, Kőrösy 
József, Szacsvay Sándor. Janovics János és Ónody István ; aladó- 
szedőül Nagy Sándor;

a sárréti járásban: főszolgabíróul Csanády István; alszolga- 
birákul Bige Márton, Derecskey Antal, Farkas Elek és Fényes 
Ignác; esküdtekül Puskár Balázs, Török István, Safrád Lajos és *

') fliharv. 1848. jegyzők. 1873 sz.
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Komáromy Károly; ide s az érmelléki járásba járásorvosul Ercsey 
Imre; aladószedőül ifj. Bagossy József;

az érmelléki járásban: főszolgabíróul Miskolczy Lajos; al ■ 
szolgabirákul Fráter Ferenc, Laky Lajos, Lakatos László, Juhász 
József és Baranyi Menyhért; esküdtekül Armós Bálint, Szilágyi 
Zsigmond, Szakáll László, darán Dániel és Fráter Im re; aladó
szedőül Parola Ferenc; (ezen járásba főszolgabíróul előbb Do- 
bozy Menyhért választatott meg, de ő megválasztatását nem fo
gadta el, mivel a harctéren akarta hazáját szolgálni) ;

a szalontai járásban: főszolgabíróul Sughó József ; alszolga- 
birákul Lovassy Ferenc, Márkus Ferencz, Stéger János, Fónyad 
László és Tokody Győző ; esküdtekül Sántha Gyula, Klobusiczky 
István, Ercsey Sándor, Koszta Márton és Pálinkásy Imre; aladó
szedőül Kopócsy Mihály ;

a belényesi járásban: főszolgabíróul ifj. Ambrus József; al- 
szolgabirákul Vertán Endre, Sughó László és Közepesi Gyula; 
esküdtekül Sztupa Ignác, Buzáth Simon, Markovics Dénes és Péchy 
György; aladószedőül Vertán Antal.

Másnap május 24-én a tiszteletbeli tisztviselők neveztettek 
ki Beöthy Ödön főispán által. A nagy számban kinevezett tiszte
letbeli tisztviselők közöl') fölemlítem a következőket: Molnár Fe
renc, Porubszky László, Véghső Gellért és Beliczay Ignác tiszte
letbeli alügyvédekké; Szász Ágoston s Gálbory Soma tiszteletbeli 
aljegyzőkké, Grosz Frigyes tiszteletbeli főorvossá s Grósz Albert 
tiszteletbeli orvossá neveztettek ki.

Ugyanazon nap neveztettek ki a csendbiztosok is, kik közül 
megemlítjük Szakáll Pált, ki az érmelléki járásba neveztetett ki 
csendbiztosul.2)

Szintén ezen nap választatott meg pertárnokul Szász Károly,3) 
kit még ezen közgyűlés folyamán kinevezett tiszteletbeli ügyvéddé 
a főispán, ugyanakkor nevezvén ki tiszteletbeli mérnökké Haranghy 
Bálintot is.4)

így alakult meg az uj alkotmányos tiszti kar.
Mint a fentebbiekből látható, Biharvármegye 1848-ban, vala

mint annak előtte s az alkotmányos aerában utána is, egész 
1872-ig, 5 járásra, u. m. váradira. sárrétire, érmellékire, szalon- *)

*) Biharv, 1848. jegyzők. 1874. sz. — a) Ugyanott. 1875. sz,— 8) Ugyanott. 
1876. sz. — 4) Ugyanott 1944. sz.
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taira és belényesire, s minden járás több szakaszra volt felosztva. 
A járások élén 1 — 1 főszolgabíró, a szakaszok élén pedig a fő- 
szolgabirák fennhatósága alatt 1 — 1 alszolgabiró állott, minden 
főszolgabíró s alszolgabiró mellé 1—1 esküdt adatván igy képez
vén ők ketten együtt a törvényes bizonyságot, a legale testimo- 
niumot.

Az igy megválasztott tiszti kar azonban nagy változásokon 
ment keresztül a szabadságharc végéig.

Még a választói közgyűlés folyamán ugyanis Fényes Ignác, 
Tar Imre1) és Fráter Ferenc2) lemondottak. Fényes Ignác helyett 
egyik sárréti járási alszolgabiróul Csapó Lajos választatott meg 
még ezen közgyűlés által.3)

Lemondottak továbbá honvéddé létök miatt Gorove Antal, 
Markovics Dénes és Gosztonyi István,4) valamint Csanády István 
főszolgabíró is.5)

A junius 26-án megtartott országos képviselő választások al
kalmával pedig Miskolczy Károly első alispán, továbbá Ambrus 
József és Gozman János képviselőkké választatván, szintén lemon
dottak állásaikról.

Az igy megürült tiszti állások a következő közgyűlésen töl
tettek be, megválasztatván első alispánul Thurzó János, ennek 
helyébe Il-od alispánul Miskolczy Lajos, s ennek helyébe érmelléki 
járási főszolgabíróul Dobozy István ; Ambrus József helyett belé
nyesi járási főszolgabíróul Beliczay Ferenc s e helyett alszolga- 
biróvá Sztacho Károly, s Gozman János helyett alügyvéddé Ser- 
vánszky Lajos. Ugyanekkor választatott meg a lemondott Csanády 
István helyett főszolgabíróvá a sárréti járásban Csapó Lajos s e 
helyett alszolgabiróvá Lestyán Károly; s a lemondott Fráter Ferenc 
helyébe érmelléki járási egyik szolgabiróul Végh György.6)

Ugyanekkor egy uj segédlevéltárnoki állás is szerveztetett s 
arra Gyöngyössy László választatott meg,7) a lemondott Tar Imre 
és Gorove Antal helyett már elébb megválasztatván aljegyzőkül 
Szarukán Gergely és Szász Ágost, Gosztonyi Antal helyébe pedig 
központi esküdtül Marzsó Lajos, s Markovics Dénes helyébe belé
nyesi járási egyik esküdtül Novák János.8)

Jöttek aztán a szomorú napok, a rácság fölkelt a magyarság 
kiirtására, s az alvidék vérbe, lángba borult; azután Jellasics tört

') Biharvárm. 1848. jegyzők. 1932 sz. — a) Ugyanott. 1989. sz. —
8) Ugyanott. 1881. sz. — *) Ugyanott. 1933—35. sz. — 6) Ugyanott. 2098. sz. 
— 6) Ugyanott. 2099. sz. — 7) Ugyanott. 2101 sz. — 8) Ugyanott. 1942. sz.
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serezsánjaival a Dráván át Magyarországba, s a románság is fegy
vert fogott Erdélyben a magyar ellen. A camarilla erős kézzel 
kavarta a boszorkány-üstöt.

A nemzeti kormány a fenyegető tengernyi veszély fölfogására 
fegyverre fiivá a nemzet ifjúságát. A 10 első honvéd zászlóalj 
gyorsan megalakult, s a kj ide nem jutott vagy nem állhatott be, 
az elment nemzetőrnek.

Szükség volt minden férfikarra.
Tfiharvármegye tiszti karának jó része szintén a harctérre 

sietett, tollát fegyverrel cserélve föl, s ez azon ok, mely anynyira 
megváltoztatta líiharvármegye tiszti karának képét.

Maga Beöthy Ödön is, mint életrajzában részletesen előadtam, 
többnyire távol volt kénytelen lenni vármegyéjétől. Sántha György 
alispán is az 1848. évi október végétől egész az 1849. évi május elejéig 
más teendőkkel bízatott meg, előbb a csúcsai és kristyóri táborban, 
később mint kinevezett kormánybiztos Zarándvármegyében.

A vármegye belátván ezen helyzet káros voltát, Sántha 
György alispánt az 1849. évi ápril 16-iki közgyűlésében az iránti 
nyilatkozatra hívta föl, hogy az alispánságot, vagy a kormánybiz
tosságot akarja-e megtartani, miután a megye az általa kezelt 
alispáni hivatal szabályszerű ellátását tovább nem nélkülözheti,1) 
mire Sántha György kijelentette, hogy lemondván a kormánybiz- 
tosságról, viszszatéfend, — a mint viszsza is tért, — alispáni 
hivatalához.

Beöthy Ödön az 1849. évi juuiusban lemondott főispáni ál
lásáról. Helyének betöltése azonban folyton tovább húzódott,, ennél 
fogva az utolsó napokban, augustus 2-án, a vármegye bizottmányi 
közgyűlése uj főispán kinevezését kérelmezte a belügyminisztertől.2)

A tisztviselők közül azokat, kik a nemzetőrséggel szállottak 
táborba, rendszerint csupán helyettesítette a vármegye bizottmányi 
közgyűlése, s egyelőre azokat is, kik honvédekké lettek.

Nevezetesen a nemzetőrökké s részben honvédekké lett Tor- 
nay Ágost, Kovács János, Tokody Ágost és Servánszky Lajos 
alügyvédek, Millye Lajos, Fekete Ferencz, Szász Károly, Beliczay 
Ignácz által,3)

Beöthy Andor aljegyző előbb, augusztus 19-én, Gálbory Soma,4) 
s később Millye Lajos által,5)

Szilágyi Zsigmond, Ármós Bálint és Garán Dániel érmelléki

') Biharvárm. 1849. jegyzők. 833. sz. — a) Ugyanott. 1700. sz. — •) Biharv. 
1848. jegyzők. 2566. sz. — 4) Ugyanott. 3713. sz. — Ugyanott. 4439. sz.

4
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járási esküdtek, P. Nagy Lajos, Ujváry Ödön és Nagy Lajos által, 
Szakáll Pál ugyanazon járási csendbiztos Szakáll János, s Han- 
kovics György központi szolgabirő Kornlóssy Antal s majd ennek 
fölmentelés iránti kérelme elfogadása után ifj. Gyalokay Antal 
által,1)

Koszta Márton és Sántha Gyula szalontai járási esküdtek 
Toperczer Sándor és Sántha Kálmán által,2)

ifj. Bagossy József sárréti járási aladöszedő Szilágyi Lajos 
által,3)

Marzső Lajos központi esküdt Toperczer Sándor által,4)
Lovassy Ferencz szalontai járási egyik alszolgabiró egysze

rűen az esküdlje s Pálinkássy Imre ugyanottani egyik esküdt Né
meth Antal által,5)

Klobusiczky István ugyanoltani egyik esküdt Hollőszeghy 
Sándor által,6)

Verner László és Szász Ágost aljegyzők Gyulafi Antal és 
Incze János által,7)

Sántha Gyula szalontai járási egyik esküdt Toperczer Mik
lós, s a csak kevéssel előbb helyettesített Hollőszeghy Sándor ugyan
ottani egyik esküdt Fráter Farkas által,8)

s az őrnagyi ranggal kormánybiztossá kinevezett Dobozy Ist
ván érmelléki járási főszolgabíró Laki Lajos által9) helyettesittettek.

Ezzel constat.álva van az, hogy az 1848-ik év egész végéig 
a helyettesítés volt az általánosan alkalmazott szokás; s mielőtt 
ezen évről áttérnék az 1849-ik évre, még azt tartom megemliten- 
dőnek, hogy az augustusi gyűlésen a szalontai járás csendbizto
sává Medzihradszky Frigyes neveztetett ki.10)

1849-ben nagyrészben szakított a bizottmányi közgyűlés a 
fent említett szokással, ezen évben már 'túlnyomó volt a megüre
sedett állomásoknak választás utján való betöltése.

Nevezetesen mindjárt a január 3-án tarLotL bizottmányi köz
gyűlésben Koszta Márton helyett, ki az 55-ik honvédzászlőaljba 
hadnagyul lett kinevezve, a szalontai járás egyik esküdtéül Besse
nyei Mihály, a Rickó Károly őrnagy mellé segédül kinevezett 
Szász Ágost helyébe megyei aljegyzőül Paskutz Károly s a szin
tén a Rickó hadtestében tüzérként szolgáló Keller József helyébe

‘) Biharv. 1848. jegyzők. 3930. 4121. sz. — s) Ugyanott, sz. 3948—49. 
sz. — 3) Ugyanott. 3997. sz. — 4) Ugyanott. 4120. sz. — Ugyanott. 4122. 
sz. — 6) Ugyanott. 4213. sz. — ’’) Ugyanott. 4439, sz. — 8) Ugyanott 4501. sz, 
— Ugyanott. 4577, sz. — 10) Ugyanott, 3966, sz,
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alügyvédül Fekete Ferenc nein helyettesittetett, hanem választa
tott, ; ugyanekkor Simay Ferenc s Vértan Antal a törvényszékhez 
helyettes szolgabirókul s Csaudáry János és Ottlik Gyula pedig 
ugyanoda he’yettes esküdtekül megválasztattak. De ugyanekkor 
még tétettek helyettesítések is, hhnem ezek teljesen ideiglenes jel
legűek valának. A váradi járásnak a kristyóri táborban levő íő- 
szolgabirája, Csanády Sándor ugyanis ideiglenesen Komlóssy An
tal által; s egyik ugyanott levő szolgabirája, Bige Károly, Óaody 
István által; a sárréti járásnak a csúcsai táborban levő szolga- 
birái, Bige Márton és Farkas Elek, Komáromy Károly és Puskár 
Balázs által; s Sztachó Károly szolgabiró és esküdtje Török Ist
ván pedig Csapó Lajos főszolgabíró és Molnár Antal által helyet- 
tesittettek.1)

Később is történtek még szórványosan helyettesítések. Neve
zetesen :

a Dobozy-csapattal ismét táborba szállt Ármós Bálint érmel- 
léki járási egyik esküdt érsemjéni Nagy Lajos által,2)

az elhalálozott Szász József főmérnök Tóth Sámuel almér- 
nök által,3)

a Csanády István szabad csapatjához csatlakozott Vertán 
Endre belényesi járási egyik szolgabiró s esküdtje Buzáth Simon, 
Vertán Antal s Kosztin Tamás által,4)

s a betegeskedő Budaházy Antal számvevő julius 3-án Fé
nyes Dienes által5) helyettesittettek.

Ellenben az 55-ik honvédzászlóaljhoz századossá kinevezett 
s eddig helyettesítve volt Hankovics György központi szolgabiró 
állása január 19-én végleg betöltetett, megválasztatván helyébe 
ifj. Gyalokay Antal.0)

Ugyanez történt a honvédseregbe átlépett s eddig helyette
sítve volt Beöthy Andor aljegyzői állásával, melyre február 13-án 
Gedeon Ferenc választatott meg.7)

Ugyanekkor a lemondott Közepesi Gyula belényesi járási 
egyik szolgabiró helyébe a váradi járás egyik esküdtje Janovics 
Jánós s e helyébe Esztegár Lajos választattak meg.8) 

Megválasztattak még a szabadságharc letiprásáig : 
a hondvéd hadnagygyá lett Szilágyi Zsigmond helyébe ér- 

melléki járási egyik esküdtül széplaki Nagy Lajos,9)

') Biharv. 1819. jegyzők. 4. sz. — 2) Ugyanott. 261. sz — s) Ugyanott. 
270 sz. — 4) Ugyanott. 551—52. sz. — 5) Ugyanott. 1679. sz. — e) Ugyanott. 
176. sz. — ’) Ugyanott. 317. sz. — 8) Ugyanott. 318. sz. — 9) Ugyanott. 401. sz.

4 *
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a nemzetőri századossá lett Verner László aljegyző helyébe 
Szilágyi László,1)

s ápril 17-én a törvényszékhez esküdtekül Novák Ferenc, 
Kőmives István és Illye János,2)

ugyanakkor a lemondott Tekody Ágost helyébe alügyvédül 
Bölöny Albert,3)

a honvéd vadászfőhadnagygyá lett Lovassy Ferenc helyébe 
szalontai járási egyik szolgabiröul Lakatos János,4)

továbbá május 1-én a lemondott Dobozy István érmelléki járási 
főszolgabíró helyébe Laky Lajos ottani egyik alszolgabiró, ennek helyé
be Fráter Imre ottani egyik esküdi, s ennek helyébe Ujváry Ödön,3) 

az elhalt Fekete Ferenc alügyvéd helyébe Szász Károly per- 
tárnok s e helyébe Koszta Sándor,'1)

a lemondott Deczky Dániel helyébe aljegyzőül Gyulafy Antal,7) 
junius 6-án a pisidnél elesett id. Szacsvay Imre helyébe 

szalontai raktárnokul Hegedűs József,8)
s ugyanakkor beéli kerületi sebészszé Biber Ferenc, s ugyanazzá 

az elhalt Csermák Károly helyébe az érmelléki járásba Biró Ferenc,9) 
s junius 25-én a honvédhadnagygyá lett Sántha Gyula sza

lontai járási egyik esküdt helyébe Darabant Ferenc.10)
Junius 6-án Jakab Sándor levéltárnoki segéd, miután a hon

véd tüzérséghez számvevősegédül neveztetett ki, lemondott állá
sáról,11) s junius 9-én lemondott Károlyi Sámuel szalontai járási 
orvos is,12) de ezek helyébe már más nem választatott.

A végső napokban, augustus 3-án, azon indokból, mivel a 
nemzeti kormány által n.-váradi álladalmi ügyvéddé neveztetett ki, 
Zilahy Lajos is lemondott főügyvédi állásáról, de m ára főügyvéd
ség sem töltetett be, s csak is Szervánszky Lajos alügyvéd által 
helyettesittetett,13) mert az volt az utolsó bizottmányi ülés, melyen 
ezen lemondás bejelentetett, pár nap múlva már megszállták a 
muszkák N.-Váradot, s megszűnt itten az alkotmányos élet.

íme ez Bihar vármegye 1848—49-iki tiszti karának hü képe. 
Annak tagjai nehéz időkben szolgálták vármegyéjüket, hazájukat. 
Büszkén tekinthet az újabb nemzedék közölök azokra, kik még kö- *)

*) Biharvárm. 1849. 774. sz. — 2) Ugyanott 83?. sz. — s) Ugyanott. 
834. sz. — 4) Ugyanott. 835. sz. — E) Ugyanott. 1043. sz. -— 6) Ugyanott, 
1044. sz. — 7) Ugyanott. 1063. sz. -  8) Ugyanott. 1273. sz. — °) Ugyanott. 
1274—76. sz. — 10) Ugyanott. 1610. sz. — “ ) Ugyanott. 1277. sz. — ’^Ugyan
ott. 1311. sz. — ” ) Ugyanott. 1702. sz.
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zöttünk élnek, s hálás érzülettel gondolhat azokra, kik már a sir 
álmait aluszszák.

Azonban elborul az ember lelke, ha látja azt, hogy sokaknak 
azok közöl, kik akkor szerepeltek s magasban állottak, még csa
ládi nevök is letűnt a közélet szinpadáról.

Menynyi változás alig egy emberöltő a la tt!

És most áttérek befejezésül a mai N.-Várad 1848—49-iki 
tisztviselőinek s elöljáróinak felsorolására.

Öntudatosan használom »a mai Nagy-Várad« kifejezést. Ma 
Nagy-Várad városa törvényhatósági joggal biró város, s mint ilyen 
teljesen független a vármegyétől, s maga intézi minden ügyeit, 
1848-ban azonban nem ez volt a helyzet. 1848-ig s 1848—49-ben is 
nyomorúságos életet élt önkormányzati tekintetben a mai Nagy-Várad.

Rendesen nem is nevezték máskép a vármegye gyűlésén, 
mint »a központi négy város.« Valóban gunykép hangzott ez szem
ben a való viszonyokkal. Nem is egy város, hanem négy, pedig 
egészben a központi szolgabiró parancsolt nekie, mint a legutolsó 
falunak.

A négy város elnevezései a következők valának : Várad-Olaszi, 
hol a vármegye székhelye volt, s hol a vármegye közgyűlései tar
tattak, Várad-Újváros, Várad-Váralja és Várad-Velence.

Várad-Ujváros úgy ekkor, mint ennek előtte s máig is, min
dig Nagy-Váradnak szerette magát neveztetni, holott evidens tény, 
hogy azon városrész a többi háromhoz képest újabb telepftvény. 
Régebben az öszszes városrészeket Váradnak, s ha más Váradtól 
meg akarták különböztetni, Rihar-Váradnak nevezték.1) Egyébiránt 
a várad-ujvárosiaknak ezen még máig is divó hiúságuk felett 
csupán mosolyogni lehetne, ha e mögött ottan nem lappangna a 
széthúzás sárkányfoga, melyet eddig is már nem egy népszerűségre 
vágyó ápolt s ügyesen felhasznált saját érdekében.

Azonban a részrehajlatlan itélönek be kell ösmernie azt, hogy 
csupán Várad-Ujvárosnak volt rendezett tanácsa, a többi három 
városrészé hasonlított a falvak elöljáróságaihoz, vagy egészben 
olyan is volt.

A biharvármegyei tisztujitás megtartása után megtartatott a 
központi négy városban is az elöljáróságok megválasztása. Közlöm 
ezeknek is névsorát a Nagy-Várad város levéltárában levő jegyző- *)

*) Thaly: Régészeti és tört. közlemények 1875. 1. sz.
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könyvek alapján a nélkül, hogy itten idézném a jegyzőkönyvi 
számokat, melyeket több helyen a jegyzőkönyvek hiányos voltuk 
miatt nem is idézhetnék.

A négy város — természetesen külön-külön jegyzőkönyveket 
vezetett, s ezek némelyike hézagos, úgy hogy például az olaszii 
elöljáróság névsorát csak is combinative, az öszszes jegyzőkönyvek 
egybevetésükből lehetett öszszeállitani.

A jegyzőkönyvek pontosságára nézve is kimagaslik a többiek 
fölött a várad-újvárosi tanács jegyzőkönyve, mely bátran kiállja 
bármely jegyzőkönyvvel a versenyt.

Várad-Ujvároson az 1848. évi május 27-én tartatott meg Ber- 
náth József választási elnök vezetése mellett a tisztujitás. Meg
választattak polgármesterül Bende Péter, főbíróul Mailász József, 
kapitányul Mütter Ferenc, tanácsosokul: Takácsi János, Verebélyi 
József, Del Orto Károly, Koszta Döme, Baló János, Csat-ó Gábor, 
Hajnal István, a közgyűlés jegyzőjéül Sztupa Mihály, a tanács jegy
zőjéül Mezey Mihály, s a kapitányszék jegyzőjéül Gyöngyösy László, 
aljegyző pedig Kalicza Károly volt; megválaszt,attak továbbá fő- 
ügyvédül s számvevőül Hajdú Ferenc, alügyvédül Bende László, 
levéltárnokul Erdélyi József, gyámul Sztupa Márton, házipénztár- 
nőkul Farkas István s hadi pénztárnokul Dobos Ádátn.

A főbírónak fizetése 200 frt, a tanácsosoké egyenként 80—80 
frt, s a jegyzőé 300 frt volt. Bizony nem nagyöszszeg volt ez még 
az akkori időkben sem.

Ugyanezen időtájban választattak meg a többi három város 
elöljárói is.

Várad-Olasziban főbíró Tar Imre lett,, kit a vármegye egyik 
aljegyzőjéül választott volt meg, de ki ezen állásáról lemondott; 
albiró Salrád Márton, tanácsosok Weiterschütz János, Jedlicsek 
Mihály, Knorr Mihály, Farkas Lajos, Koszta, János, Ernszt József, 
Koszorús János, Stoltz Károly s Driva András voltak ; jegyző Lázár 
Mihály és Holdy Sándor ; pénztárnok Krajcár József tanácsos, ha
nem a pénztárnokságot Weiterschütz János s aztán Knorr Mihály 
tanácsosok is vitték későbben, számvevő pedig Harangi János volt.

Várad-Váralján főbiró Tar Sámuel volt; albiró Lukács Antal; 
tanácsosok: Pap Lajos, Kis József, Bujdosó Mihály, Kozma János, 
Tar Ferenc, Gönczy Sámuel, Varga Mihály, Csizmadia József, Ba
dar József s Rocskó János; utcakapitány Tar József és Krajnyik 
Mihály; jegyző Cseh Dávid, de a ki később elment Becskerek alá 
az őrsereggel s lemondott, minek folytán Lukács Antal által he-
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lyettesittete11. Várad-Váralja két zsidó vallásu polgárt is beválasz
tott tiszteletbeli tanácsosul, és pedig Jakab Sámuelt s Kurländer 
Izsákot.

Várad-Velencén főbíró Nyári László volt; másodbiró Fekete 
István; perceptor Pircsi János; esküdtek : Koroknay Gábor, Orsai 
András, Máthé István, Pap Sándor, Somlyai Mihály, Jankovics 
Koszta s Kovács István ; városi gazda Török Sándor s jegyző Sulyok 
Sámuel.

Fölösleges említenem, hogy a szabadságharc lezajltáig ezen 
négy tisztikar, illetve elöljáróság is több-kevesebb változáson 
ment keresztül, ennek tagjai közöl is többen, mint például Mütter 
Ferenc, oda állottak elébb a nemzetőrök, később a honvédek közé, 
fegyverrel óltalmazandók hazájuk több oldalról megtámadott ön
állóságát és szabadságát.

Még csak azt jegyzem itten meg, hogy Lukács György, a vá
ros ezen lelkes polgára, ki oly élénk részt vett, az ellenzék műkö
désében s az átalakulás mozgalmaiban, azért nem választatott 
meg sem a vármegyénél, sem a városnál, valami őt méltán meg
illető helyre, mivel már ekkor a belügyminisztériumban ministeri 
titkárul volt kinevezve,1) hová 28 év múlva mint helyettes állam
titkár tért viszsza.

) Pesti hírlap 1848. 53. sz.



IY. FEJEZET.

A képviselők megválasztása az első nemzetgyűlésre.
Alig hirdették meg a törvényhatóságok az utolsó pozsonyi 

országgyűlésen hozott örök emlékezetű törvényeket s az alvidéken 
tornyosuló veszélyek már is oda kényszerítők az első független 
felelős ministeriumot, miszerint intézkedjék az uj országgyűlés 
egybehivatása iránt, hogy a nemzet maga gondoskodjék védelméről.

Az uj országgyűlés öszsze is hivatott, julius 2-ra, Budapestre. 
Ez volt az első nemzetgyűlés.

Sürgősen kellett minden törvényhatóságnak, s igy Biharvár- 
megyének is az általános választáshoz szükséges előintézkedéseket 
megtennie. Igen rövid volt az idő az országgyűlés megnyitásáig.

Biharvármegyének 12 képviselőt engedett az 1848 évi V-ik 
törvénycikk, s ezen kívül még egyet Varad-Ujvárosnak s Várad- 
Olaszinak.

Biharvármegye, mint már emlitém, a választó kerületeket 
még május 2-iki közgyűlésében megalkotá, létesítvén a máig is 
érintetlenül létező bárándi, b.-ujfalui, hoszszu-pályii, bihari, szé
kelyhídi, margittai, élesdi, m.-csékei, belényesi, tenkei, n.-szalqntai 
és ugrai választó kerületeket, a négy központi városból, miután a 
törvény csak Várad-Ujvárosnak és Várad-Olaszinak adott képviselő- 
küldhetési jogot, Várad-Váralja és Várad-Velence a bihari kerü
lethez osztattak be, honnan csak az újabb időben, 1875-ben, az 
azon évi II. t. c. alapján csatoltattak viszsza az időközben végbe 
ment egyesülés folytán N.-Várad név alatt létező törvényhatósági 
joggal biró városhoz, mint választó kerülethez.

A központi választmány tagjaiul Újváros is, Olaszi is, 20 
tagot választott, ez junius 5-én Várad-Ujváros tanácstermében 
ülést tartott, hol elnökül Tar Imre olaszii főbíró s jegyzőül Ho- 
ványi Lajos közakarattal megválasztalván, megalakiLtatott az 
öszszeiró küldöttség, s az működését junius 7-én az újvárosi ta-
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Mesteremben meg is kezdette. Ugyanezen napon választási határ
napul junius 24-ét tűzte ki a központi választmány.1)

A képviselőválasztás Nagy-Váradon junius 24-én meg is 
tartatott, s miként Zilahy Lajos a »Pesti Hirlap«-nak megirá, 
Várad-Ujváros és Várad-Olaszi képviselőjévé 534 szavazattal az 
54 szavazatot nyert Nagy József ellenében az ifjú, nagy tehetségű 
Szacsvay Imre választatott meg, kiről a »Pesti Hírlap« ekkor azt 
irta, hogy sok ismerettel biró, határozott jellemű reformer s igen 
jeles szónok, ki a nemzetgyűlés egyik dísze leend,2) s ki valóban 
később a ház egyik jegyzője lett, s mint ilyen szerkesztette a 
függetlenségi nyilatkozatot, miért aztán, mint látni fogjuk, az 1849-ik 
évi október 24-ik napján vértanúi halált szenvedett.

Hihárvárinegyében a képviselőválasztás junius 26-án volt. 
A bárándi kerületben egyhangúlag Miskolczy Károly első 

alispánt választották meg képviselőül,3)
a bihari kerületben pedig Csanády Sándor 206 és Lukács György 

24 szavazata ellenében a kezeim közé szívességből juttatott s 
s általam a megyei levéltárnak ajándokozott eredeti választási 
jegyzőkönyv4) szerint Ercsey Zsigmondot, a liberalis párt egyik hű 
bajnokát, 585 szavazattal. (Ez az egyedüli választási jegyzőkönyv, 
mely tudtommal nálunk fenn maradt; a megyei levéltárban egyet
len egy sem található.) Ebből az _ is látható, miszerint tévedett 
a »Pesti Hírlap,« midőn azt irta, hogy Ercsey Zsigmond közfölkiál- 
tással választatott, meg.

Megválasztattak továbbá:
a székelyhídi kerületben közfölkiáltással Bernáth József, a 

régi bihari ellenzék egyik elöharcosa,
a margittai kerületben Dobozy Mihály,
az élesdiben Haller Sándor gróf, mindkettő szavazattal.
Ezen két kerületben verekedés is volt, vérrel mocskoltatott 

be az oltár; mindkét helyen a magyarok és románok között volt 
a verekedés s nehány ember élte esett áldozatul; a margittai ke
rületben a románok kezdették a verekedést.

Verekedés volt a m.-csékei kerületben is ; itten Hozmán János 
választatott, meg Csengery Antalnak, a »Pesti Hírlap« egyik 
szerkesztőjének ellenében. A »Pesti Hírlap« következő szavakkal

!) Közlöny. 1848. 7. az.
‘') Pesti. Hírlap. 1848. 95. sz.
8) Közlöny. 1848. 21. sz.
*) Lásd a XIV. sz. alatti okmányt.



58

apostrophálta, bizonyára némileg elfogultan, ezen választást: »A 
nagyrészint oláh választók Hozmán Jánost választották el. Min
den érdeme az, hogy oláh. Követségre semmi képessége spoliticai 
jelleme gyakran változott.«

A tenkei kerületben Ambrus József szolgabiró választatott 
meg »Jó elvű, határozott jellemű egyén,« — írja a »FestiHírlap.«

Az ugrai kerületben pedig Nagy József % álasztatott. meg, a ré
gibb bihari ellenzéknek hasonlólag egyik erélyes tagja.

A hoszszu-pályii és belényesi választó kerületekben vereke
dés miatt fölfüggesztetett a választás.

Hoszszu-Fályiban a korcsmában történt a verekedés, mely 
egy emberélet áldozatot is követelt, itt Irinyi József és id. Fényes 
Károly állottak szemben egymással, amaz az egész hazában ös- 
meretes egyén volt, az uj átalakulásnak régi harcosa, emez egyik 
régi táblabirája a vármegyének, ösmert, becsületes ember, ki ellen 
más kifogás nem emeltetett, csupán az, hogy már igen idős ember. 
A Fényes-pártiak Irinyi ellen furcsa kortesfegyverekkel éltek, azt 
hireszlelték róla, hogy a ministerium minden áron az ő megbuká- 
sát akarja, mert ő a király ellen van s communista. A tilos fegy
ver használata megtermetté keserű gyümölcseit.

Belényesben a jelöltek Csengery Imre és Drágos János vol
tak. Emerről a »Festi hírlap« ugyan azt jegyzi meg, hogy nincs egyéb 
érdeme, minthogy oláh, s azt állítja róla, hogy ő vezette 1845-ben 
a vármegye vérengző hajdúit az ellenzéki tagok legyilkolására. 
Drágos azonban az előbbi állítást, megcáfolta a románság kibéki- 
tésére irányzott működésével, s az utóbbiban foglaltakat pedig, — 
ha igazak lennének is azok, — expiálta martyrhalálával. Itten a 
választás a közbe jött vérengzés miatt meg sem kezdetett, mert 
még annak megkezdése előtt több választó megsérelmeztelelt; azon 
házat, hol az elnök szállva volt, a Drágos-párliak megrohanták, 
ablakzsaluit betörték, s a szobába köveket dobáltak be A csendet 
a katonaság állította helyre, a zavar főtényezői közöl három egyént 
s köztük egy papot elfogtak, kik közöl egyiknél töltött pisztolyo
kat találtak.1)

A szalontai kerületben Arany János nagy költőnk ellenében, 
ki a szalontai intelligentia jelöltje volt, s kit a szalontai nép imá
dott, nagy szavazattöbbséggel a szolgabirói jelölt: Toperczer Ödön 
választatott el képviselőül.2) Tehát nemcsak Fetőfit buktatta meg * 3

') Közlöny. 1848. 28 és 24. sz. Pesti hírlap. 95. sz.
3] Ercsey Sándor: Arany J. életéből. 41. 1.
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szülőföldje, hanem Aranyt is Bizony ez nem válik dicsőségünkre, 
Toperczer Ödönről azt írja a »Pesti hírlap«, az imént hivatott 
számában : »Őt jobban ismeri a nemzet, hogy sem be kellene mu
tálnunk«. Ercsey Sándor pedig azt írja Arany Jánosról irt becses 
munkájában róla, hogy később nem nagyon szilárd hazafinak bi
zonyult. S Ercsey Sándornak igaza van.

Az újabb választás a hoszszu-pályii és belényesi kerületekben 
katonai assistentia mellett julius 2-án ejtetett meg, s megválasz-' 
táttak amott Irinyi József, emitt pedig Drágos János.')

Drágos János, mint a Xl-ik fejezetben le leend írva, május 
10-én Abrudbányán legyilkoltatott, de ezen eseményt a kormány 
a képviselőháznak soha sem jelenteié be, s igy uj választás a be
lényesi kerületben nem történt.

Ezek voltak a nagy napokban Biharvármegyének és Nagy
váradnak képviselői.

Kicsinyes dolog ugyan, de még sem tartom fölemlitésre érdé - 
metlennek, hogy országgyűlési szállást Dobozy Mihály 3 korona
utcán 125. sz. a. bérelt ki, Ercsey Zsigmond és Nagy József Lipót.- 
utca, 214. sz. a. Ambrus József király-utca 537. sz. a., Toperczer 
Ödön országút 1. sz. a., Szacsvay Imre Lipót-utca 197. sz. a., 
Gozmán János és Szivák Miklós dohány-utca 379. sz. a , s Mis- 
kolczy Károly lövész-utcán a zálogház épületében.2)

Azt pedig határozottan fölemlitendőnek tartom, hogy képvise
lőink közöl a nagy Hedsra után is, midőn a nemzetgyűlés Debre-' 
czenbe menekült, s midőn több képviselő, s ezek között maga Páz- 
mándy Dienes, a képviselőház elnöke, jobbnak látta elválni a kép
viselőháztól, s nem kötni sorsát azéhoz, az egy Szivák kivételé
vel, kit betegsége akadályozott a megjelenésben, egy sem hanya
golta el hazafiui magasztos kötelességét; négyen ugyan nem jelen
hettek meg a nemzetgyűlésen Debreczenben, mert hármar)i, u. m. 
Drágos János, Irinyi József (kit a kormány még az 1848-dik évi 
oclóberben diplomatiai megbízásokkal Párisba küldött, ki onnan 
május 15 én indult viszsza, miután előtte való nap Csernátoni 
megérkezett, s május 29 én érkezett viszsza Debrecenbe,3) és Nagy 
József kormáuyi kiküldetésben voltak, a negyedik : Haller Sándor 
gróf pedig tettleges szolgálatban levő őrnagy volt

') Közlöny, 1848. 35. sz. 
a) Közlöny, 1848, ‘26 és 27. sz. 
“) Honvéd. 2849. 135. sz.
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Éppen ezért egy sem tekintetett távolléte által lemondott s 
igazolatlan képviselőnek a mieink közöl azon jelentésben, melyet 
Irányi Dániel a ház igazoló bizottságának elnöke s Horváth Bol
dizsár annak jegyzője, a házhoz az igazoló bizottság nevében be
terjesztettek.1)

Ezt is kevés vármegye mondhatta el képviselőiről.
Szivák betegeskedése miatt, mint a ház elnöke az ápril 21-iki 

ülésben bejelentő, a képviselőségről lemondott,2) s az uj válasz
tás elrendeltetvén, helyébe, mint azt a XII-ik fejezetben bővebben 
tárgyalni fogom, Beöthy Ödön választatott meg a b.-ujfalui kerü
let képviselőjéül.

Beöthy Ödön tehát úgy végezte a szabadságharc korszakát, 
a mint azt kezdette : képviselőséggel.

l) Közlöny, 1819. 62. sz. — 2) Ugyanott. 86. sz,



Y. FEJEZET.

Nemzetiségi mozgalmak s a röktönitélő bíróságok.
A jogegyenlőség s a közszabadság elveire fektetett alkotmá

nyos élet nem sokáig áraszthatta jótékony hatását a hazára s a 
nemzetre.

Becsben megbánták azt az addigi intéző körök, hogy Ma
gyarországnak »engedményeket« adtak, hogy a had- és pénzügyet 
alkiszasztották kezeikből, s most nem rendelkezhetnek többé Ma
gyarország vérével és pénzével. Mintha bizony az egész 1848-iki 
tényleges átalakulás nem csupán restitutio in integrum lett volna, 
hiszen addig is éppen úgy független és semmi más népnejr alá 
nem vetett állam volt Magyarország; hanem igaz, hogy az ezt 
kimondott törvény csak papirtörvény maradt, az osztrák kormá
nyok nem engedték azt realisálni. Az 1848-iki törvények az ország 
függetlensége szempontjából újabb jogokat a nemzetnek nem sze
reztek, hanem csupán az addigiakat valósitották meg s vették 
körül biztosítékokkal.

De éppen ez fájt a camarillának. Elhatározta, hogy ezen se
gíteni fog — minden áron, s viszsza szorítja Magyarországot az 
önrendelkezés magaslatáról ismét a tartományi sülyedtség posvá
nyába, hogy ismét ő duzskálhasson a magyarok zsebébe, s paza
rolhassa azok vérét szabadságellenes, idegen célokra.

Megkezdődött aztán a titkos utasítások kiadása a katonaság 
részére. Mig Mészáros azon rendeletet küldötte a sorgyalogezredek 
zászlóaljparancsnokaihöz, s igy N.-Váradra is Vetterhez, hogy a 
zászlóalj tegye le az esküt az alkotmányra, a fegyver és felsze
relési készletet szolgáltassa ki a nemzetőrségnek, a szükséges fő- 
és altiszteket, a menynyiben nélkülözhetők, engedje át a nemzet
őrség betanítására, a lőgyakorlátokhoz szükséges töltényeket szol
gáltassa ki, a császári sast az öszszes katonai épületekről távolittassa 
el s helyettesittesse a magyar címerrel, s az őrházakat, kapukat,, 
és korlátokat sárga-fekete szin helyett festesse be nemzeti színnel,



62

— addig a budai főparancsnok azon titkos utasítást küldte a 
zászlóalj parancsonkokhoz, tehát Vetterhez is, hogy a zászlóalj es
kületételét illetőleg további parancs váraad'», a fegyverek és fel- 
szerelési cikkek kiszolgáltatása nem engedtetik meg, s a sas eltá
volítása és a szin változta tás határozottan megtiltatik. S midőn az 
ellentétes intézkedések miatti zavarban Vetter Gläsertöl kért ta
nácsot és útbaigazítást, ez vállat vont, s csupán anynyit jegyzett 
meg: »Kedves alezredes ur, ez ügyben én semmi utasítást nem 
adhatok, hanem cselekedjék ön úgy, a mint becsületével és lelki- 
ösmeretével megegyezőnek találja.«1)

S ki lett adva a jelszó a magyarországi nemzetiségeknek is 
a magyar kormány s a magyar nép elleni föllázadásra, hogy ezek 
segélyével Magyarországot az önálló pénz- és hadügyről való le
mondásra kényszerítsék.

Fölélesztették tehát a nemzetiségi szellemet, s ez a szeren
csétlen politika aztán egy évtized múlva elvitte egyik virágzó 
tartományt, később a másikat, s recsegteti ma is sok szegletében 
a kettős birodalom épületét. Bizonyára nem bocsájtották volna ki 
barlangjából az akkori hatalmasok a nemzetiségi Aeolust, ha előre 
látták vala azt, hogy az ellenök forduland, nem is oly sokára. Nem 
látták ezt, ez a vakság jellemzi politicájukat, legjobban.

A nemzetiségek rámentek a nemzetiségek egyenjogositása-féle 
épre, nem gondolva meg azt, hogy ők csak eszközök, hogy a 
magyar nemzet éppen most szabadította fel őket is önként a 
feudalismus évszázados bilincseiből, s hogy a zsarnokságnak szol
gálni nem lehet üdvös az ő nemzetiségi képzelt igényeikre nézve 
sem. Jutalmuk aztán valóban az lett, a mi nekünk a büntetés. 
Ők is láthatták volna ezt előre, de ők is vakság által voltak 
megverve.

A camarilla által hintegetett mag nem sokára kezdett meg- 
csirázni s kihajtani, előbb forrongás, aztán nyilt kitörés alakjában.

A ministerium azon vette észre magát, hogy az, a mitől félt, 
a nép agrarius mozgalma, népünk józan felfogása miatt üres rém 
volt, hanem igen is fenyegetve van egy másik nem várt, de szintén, 
veszedelmes mozgalomtól, a nemzetiségek mozgalmától, melynek 
ugyan volt, de csak a magyar birtokos osztály ellenében, némi s 
nem egy helyen jó adag agrarius színezete is.

Ez a mozgalom, habár lassan, forrott Biharvármegyének a *

‘) Vetter: Hazánk. III. k. 20 .21. 1,
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románság által lakott részeiben is, hiába intette s buzdította 
atyailag Erdélyi Vazul n.-váradi g cath. püspök, e meleg keblű 
főpap, május 11-én kelt lelkes pásztori levelében a kormánypálcája 
alatt, lévő papságot a magyar nemzet iránti testvéri szeretetre s 
a honfi erények terjesztésére,1) s hiába mondott ünnepélyesen el
lent a Biharvármegyében lakó 165,000 románság nevében Drágos 
János az újvidéki szerbek által május 13 -ára Újvidékre összehívott 
népgyülésen való részvételnek.2)

Az ellenszenv ténylegesen nyilatkozott a nemzetőrsereg öszsze ■ 
írásánál. A kocsubai, kisházai, karaszói és petegdi románok az 
öszszeirást nem engedték meg, az öszszeiró küldöttségnek ellen
szegültek, annak tagjait ámitóknak és csalóknak nevezvén. Hason
lóan cselekedtek az olcsai és kolácsai lakosok is, kiknek dühe elől 
a küldöttség alig tudott elmenekülni. Junius 16-án egy kolácsai 
lázitó elfogatott, másnap pedig elfogatattak a kocsubai, kisházai 
és karaszói lázitók, a petegdiek azonban tovább is ellenszegültek 
s a vétkeseket nem adták ki. A junius 18-án az elfogottak kihall
gatására Kisházán megjelent megyei tisztviselőt insultálta az öszsze- 
gyült nép, sőt midőn a csend helyreállítása végett közibök ment, 
körül is fogták, s mindaddig nem bocsáták szabadon, mig az 
elfogott kisházaiakat, és karaszóiakat szabadon nem bocsájtá.3)

A biharvármegyei románok nem vettek ugyan részt sem a 
május 13-iki karlóczai nemzetellenes szerb, sem pedig a balás- 
falvai május 15-iki román népgyülésben, sőt a magyarországi g. 
n. e. románok küldötteinek Pesten május 21-én az ő képviselőik : 
Drágos János, Fonnay György és Zsiga Miklós részvételével 
Gozsdu Manó elnöklete alatt tartott gyűlésében a balásfalvai kí
vánalmaktól nagyon meszsze állólag, a magyar nyelv diplomatiai 
méltóságának elismerése mellett csupán azt kérelmezték, hogy a) 
egyházaikban, gyermekeik oktatásában s általában minden nemzeti 
belügyeikben a román nyelv használata gátatlanul hagyassák; 
b) a vallási és közoktatási ministeriumnál egy külön osztály 
állittassék fel, mely a románok egyházi és iskolai ügyeit kezelje, 
melyben kizárólag a közbizodalmát élvező görög nem egyesült 
vallásu román honpolgárok alkalmaztassanak ; c) a román 
nemzet fiainak a közkormányzás ágaiban eddigelé nélkülözött

l) Lásd ezen pastoralét a »Pesti Hírlap 1848. évi 71. számában. 
a) Pesti Hírlap 1848. 51. sz. 
s) Közlöny 1848. 18 sz.
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alkalmazásukra, különösen a román nép lakta-vidékeken mél
tányos!) figyelem fordittassék; s dj a határőrvidéki ezredek- 
nél kiválólag született román nemzetiségű tisztek alkalmaztas
sanak,’) — mindazonáltal Biharvármegyének délkeleti vidéke na
gyon fenyegetett pont volt, a menynyiben ez a vidék igen közel 
volt Zarándhoz és Balásfalvához, s a szegény nép könynyen el- 
csábittathatott az ottani bujongatók által. Hogy bujtogatók jártak 
Biharban is: beigazolt tény; Élesden septemberben 4 rác bujto- 
gatót fogatott el az ottani szolgabiró.* 2)

A kormány a honnak ily fenyegetett helyzetében egy részről 
úgy vélt a fenyegető bajon segíthetni, hogy junius 12-én István 
nádor mint királyi helytartó s Szemere Bertalan mint belügy- 
minister által aláirt rendeletben az ország több vármegyéjében s 
ezek között Biharban is publicáltatta a statáriumot, a statarium 
kiterjesztetvén a röktön Ítélő bírósági szabályzatban kijelölt ese
teken kívül az ország békéjének s a törvényes közrendnek erősza
kos kitörésekkel kisért lázadás, lázitás, lázadásra bujtogatás s an
nak következtében elkövetett gyilkosságok, rablások, gyújtogatások 
általi megliáboritása esetére, sőt az e részben megkisérlett, de közbe
jött törvényes erő által a végrehajtásban megakadályozott meré- 
mekre is.3)

Ezen rendeletet a vármegye junius 20-án tartott bizottmányi 
gyűlésében szabályszerüleg meghirdettetni rendelte, azt 350 pél
dányban kinyomatta, s a községek házaira kifüggesztette. A röktön 
ítélő, vagy mint több megyei végzésben később mondatik, nyomban 
ítélő bíróság elnökeiül ugyanazon napon a vármegye Hodossy 
Miklóst és Ambrus Jánost, ülnökeiül a törvényes bizonyság, a 
jegyző és tiszti ügyvéd hozzájárultával Baróthy Pált, Ercsey Lajost, 
Jakab Mihályt, Kurányi Györgyöt, Mailász Józsefet, Neupauer 
Jánost, Porübszky Istvánt, Szlávy Miklóst, Tar Imrét és Weiterschütz 
Jánost választotta meg, kimondván azt is, hogy az eljárandó tör
vényszék szükség esetén az első alispán által fog egyhehivatni.4)

Később octóber 13-án pedig elnökökül még Bende Péter és 
Haller Sándor gróf s ülnökökül Csanády István, Fényes Dienes, 
Jakabfy Joachim, Mezey Mihály, Stauffer Lajos, Sztupa Mihály,

‘) Pesti hírlap. 1848 67. sz.
2) Kossuth hírlapja. 63. sz.
3) Lásd a XIII. sz. alatti okmányt.
4) Biharv. 1848. jegyzők. 2089. sz.
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Szacsvay Gábor, Szilágyi Lajos és Toperczer János is elválasz
tattak.1)

Rende Péter lemondása folytán pedig további elnökökül Sántha 
György, Reviczky Frigyes és Ercsey Lajos választattak meg.2)

Sok felé lévén a nyomban ítélő törvényszék igénybe véve, 
ülnökéül végre még Pétery Ferenc, Fráter Menyhért, Boros Lajos 
és Servánszky Ferenc is elválasztattak.3)

Ezen röktön ítélő bíróság erélyes föllépése nagyban járult ahoz, 
hogy a lázadás lángja Erdélyből Biharvármegyébe át nem csapott.

Több helyen szállt ki statárium tartásra ezen bíróság. Tar
tott törvényszéket Kólyon, Belényesben, Görbédén, Böszörmény
ben, Beélen, Vaskohn, Élesden, N.-Váradon, a mint a körülmé
nyek igényelték.

Kólyon Sárközy Ferenc földbirtokos ügyében ült öszsze. Én
nek ügye, ki lázitással volt vádolva, nagy port vert föl a vár
megye bizottmányi közgyűlésén is. A tisztviselők közöl többen a 
motozás elmellőzése miatt mulasztással terheltettek, s az ingerült
ség oly nagy volt, hogy vádlottnak még a védő ügyvédje, Riskó 
Sándor is, csupán azért, mivel vádlottal a börtönben beszélt, le
tartóz tattatni rendeltetett,4 5) mi oda mutat, hogy a forradalmi kor
szakban sehol sem szokják nagyon respectálni a védői jogokat. 
Az ügy végre is oda dőlt el, hogy a röktön ítélő bíróság Sárközy- 
nek ügyét nem találván a röktön ítélő bíráskodási szabályok alá 
vonhatónak, azt a rendes útra tette át,r’) mi egy jelentésű volt a 
csendes elaltatással.

így járt el legtöbb helyen a statarialis bíróság.
Azonban Görbédén, november 9-én, Puskás Gábor és Pus

kás Sándor kávásdi s Pánya Péter tulkai lakosokat lázitásban bű
nösöknek mondván ki, őket halálra Ítélte, s ezek, mint a jelentés 
mondja, csakugyan akasztófára függesztettek.“)

A Belényesben ülésezett röktön ítélő bíróság is marasztaló 
ítéleteket hozott. Nov. 29-én Forlogge Vaszali petroszi lakost s 
december 1-én Bondurás Mihály kis-kohi lakost ítélte halálra, kik 
szintén akasztófán végezték életüket.7)

Szigorú eljárás, de indokoltatott a vészes körülményekkel, s 
valóban üdvös hatása volt. Nehány ember megszolgált halála ez
rek és ezrek életét s vagyonát mentette meg. Éppen ezen időben

’) Biharv. 1818. jegyzők. 4121.sz. — 2) Ugyanott. 1138. sz. — 3) Ugyanott.
1515. sz. — 4) Ugyanott. 1121. sz. — 6) Ugyanott. 4259. sz. — 6) Ugyanott.
1428, sz. — ’) Ugyanott. 1607—8, sz,

5
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lehetett, legjobban tartani a lázadásnak átharapódzásától Erdélyből, 
mert ekkor már a magyar sereg egészen ki volt verve onnan.

A veszély elmúltával a röktön ítélő bíróság erélye is alá- 
hanyatlott. Nem volt reá többé szükség.

Az 1849-ik év elején pedig a politicai vegyes törvényszék 
kezdette meg Nagyváradon is működését, melyet közönségesen vész
törvényszéknek neveztek.

Ez egészen absorbeálta a röktön Ítélő bíróságok hatáskörét, 
s igy azok, habár hivatalosan meg nem szüntettettek is, csendesen, 
észrevétlenül kimúltak.

Azonban a vármegye bizottmánya közigazgatási utón is igen sokat 
tett a csend és törvényes rend fenntartására. Szigorúan vigyázott maga 
a veszélyeztetett vidékre s őrködtetett a felett tisztviselői által is.

A kormánybiztos : Hodossy Miklós is egyik munkás tényező 
volt a veszély elhárítására, ő is éjjel nappal őrködött, hogy a ha
társzélen elterjedni kezdő láng elfojtassék.

Nagy elösmerés illeti Ambrus Jánost is, ki a legterhesebb 
időkben egész hónapokon át faluról-falura járt, dacolva az akkori 
zordon idő viszontagságaival s megvetve minden veszélyt, mely a 
határszéleken fenyegette. Mindenütt népszerű beszédeket tartott, 
s a veszélyeztetett vidéket, szép szóval s ha kellett szigorral nem 
csak a haza iránti hűségben tartotta meg, hanem az azt lakó 110 
ezer főnyi román népet minden nagyobb rázkódtatás nélkül az 
ujoncozásra is rá bírta.

így történt, hogy Belényes városa s az azt környező magyar
ság, kiknek majdnem szemeik előtt dulattak fel ltalmágy és Kö
rösbánya, s kiknek majdnem lakjaikig hangzottak el zarándvár- 
megyei elkinzott s legyilkolt magyar testvéreik jajjai, mint Belé
nyes városa képviselő választmánya a május 6-iki ülésében ho
zott s nyilvánosságra is juttatott köszönetnyilvánításában mondja,1) 
bántatlanul maradt.

Akkor hozta ezen határozatát Belényes város képviselő vá
lasztmánya, midőn a Drágos-féle alkudozások, melyekről a Xl-ik 
fejezetben leend szó, teljes folyamatban voltak, midőn tehát, — mint 
a határozat mondja, — »a zarándmegyei tévútra vezetett román 
testvérek elhagyni készültek azon örök időkre bemocskolt zászlót, 
mely sárga színében az undok irigységet, feketéjében a pokolbeli 
ármányt, mindkettőben a kétszínűséget jellegzi.«

') Közlöny. 1849. 126. sz.



VI. FEJEZET.

Az első honvédek, a 37-ik gyalogsorezred 3-ik zászlóalja, 
s az első nemzetőrök,

Bármily üdvös vala is a röktön ítélő bíróságok alkalmazása, 
ez még koránt sem lett volna elég a Bécsből lángra szított és táp
lált lázadás elfojtására.

Tudta ezt igen jól a hazánk hajójának rudjánál ébren őr
ködő kormány is. Sejtette, bár nem akarta hinni, hogy a lázadás 
műhelye Bécsben van, mert látta azt, hogy a nép, ha nem izgat
ják, nem rohan gyilkolni s magát gyilkoltatni. Ottan volt például 
a zarándi eset, hol Beöthy Ödön bihari főispánt, ki, — miként már 
emlitém, a viszszacsatolási viszonyok részleteinek szabályozása 
végett kinevezett kir. biztossághoz Wesselényi mellé másod elnö
kül neveztetett ki, — midőn e célból Halmágyon megjelent, a vidék
ről oda nagy számban öszszesereglett román köznép megváltója
ként üdvözlé s leborult előtte.1)

Hogy tehát bárminő veszély is készületlenül ne találja a ma
gyar hazát, 10,000 embernek toborzását, rendelte el a kormány. 
Az e tárgyban május 16-án Baldacci ezredes és Batthyány Lajos 
gf. által aláirt felhívásban2) igy szól a nemzethez a kormány :

»Szeretett magyar hazánk láthatárán veszélyes felhők tor
nyosulnak.

»Minden hazafi szent kötelessége hazáját bel- és külellen- 
ségek ellen védeni, ezt igényli a természeti jog, ezt parancsolja 
a törvény.

»A törvény parancsolta nemzetőrseregen felül szükséges hala
déktalanul egy tízezer főből álló nemzetőrsereg fölállítása. * *

Ezen fölhívásban a közlegénynek 8, a tizedesnek 16 s az őr
mesternek 24 pengő kr. biztosittatik naponta, mi 14, 28 és 42 o. é.

*) Pesti hírlap. 1848. 73. sz.
*) Lásd a XI sz. alatti okmányt,

5*
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krnak felel meg, a hadnagynak pedig havonta 30, főhadnagynak 
40, századosnak 80 s őrnagynak vagy zászlóalj-parancsnoknak 
130 pengő forint.

Még ekkor nem nevezték a kiállítandó ujjoncokat honvédek' 
nek, de mire a tiszti kinevezések megtörténtek, már akkorra a 
honvéd-név vétetett alkalmazásba,

A kiállítandó 10,000 ember 10 zászlóaljba osztatott he, ez volt 
a 10 első honvédzászlóalj. Zászlóalji gyülhelyül N.-'Várad nem je
löltetett ki, hanem Szegedhez osztatott be, Debreczen azonban ki
jelöltetett és pedig a 10-ik honvédzászlóalj gyülhelyéül.1)

A bihari fiatalság azonban Debreczen közeliébe miatt mind a 
10-ik honvédzászlóaljhoz állott, be, minek folytán ezt tekinthetjük 
a mi zászlóaljunknak. Ide állottak be Szunyogh Albert, Komáromy 
György, Beöthy Sándor, Bakacs Sándor, Thurzó Miklós, Beöthy 
György, Beöthy Vince, Beöthy Zsigmond, Bakacs József s Teleky 
Sándor kővári főkapitány.* 2)

Néhányan azonban nem akarván letenni a még régi alakban 
előolvasott eskü formát, mert ők csak a honnak akartak szol
gálni, s miután kihagyás nem engedtetett meg, fölmentek Pestre, 
panaszt tenni, Batthyány Lajoshoz ; ez Mészároshoz utasította őket, 
ki aztán a raisonirozóknak katonai rövidséggel ludtokra adta, hogy 
a katonának első kötelessége az engedelmesség, s annak kijelen
tésével, hogy már megkapta a jelentést, a 10-ik zászlóalj eomplett 
voltáról, elküldte őket egyszerűen haza. Ezen ijjedtek aztán meg 
valóban. Micsoda arccal menjenek haza civileknek V Megtudván 
azt,, hogy a szegedi 3-ik zászlóalj még nem eomplett, rohantak 
per Szolnok gőzhajóval Szegedre s beállottak a 3-ik zászlóaljba, 
most már készek lévén bárminő esküt letenni. Ezek között voltak 
értesülésem szerint Szathmáry András, Gorove Antal, Gyöngyösy 
Lajos, Menszáros Dániel, kinek karját Szolnoknál ellőtték, Szentiványi 
Kálmán, Szalav József, Bende Károly, Hegedűs Pál, Szathmáry 
Vendel, Gorove István, amaz Szathmáry Andrásnak, emez Gorove 
Antalnak testvére, Ács Dániel, Baranyi Lajos, Farkas György, 
Magyar Gyula, Nemesian A. kapucinus, ki a zászlóalj ácsául sze
repelt, Papp János, Szikszay Lajos s Elekes István.3) így lett ne

*) Pesti hírlap, 1818. 73. sz.
2) Beöthy Sándor szives közlése után.
3) Gyöngyösy Lajos szives közlése után,
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künk részünk a Damjanich és Földváry Károly hires zászlóaljának 
dicsőségében.

A 10-ik honvédzászlóalj őrnagyává junius 8-án Szemere Pál 
nyugalmazott százados, a 3-ikévá pedig — de ez később, junius 
22-én, — Damjanich János 61-ik gyalog sorezredi százados nevez
tetett ki. Kineveztettek továbbá junius 13-án és 19-én:

a 10 ik zászlóaljba századosokul Mihály Károly, Hrabowszky 
Róbert, Földváry Sándor, Vincze Lajos és Gergely János; főhad
nagyokul Beöthy György, Krivácsy József, Papp Lajos, Bornemisza 
József, Ádám Ferenc s gf. Bethlen Olivér; alhadnagyokul pedig 
Komárorny György, Szunyogh Albert, Gyurkovics Imre, Piskolicz 
Ernő, Kása Lajos, Bónis Károly, Hat.faludi Sándor és Thurzó Miklós;

s a 3-ik zászlóaljba századosokul Martiny Frigyes, Zikó 
János, Bóbics János, báró Meszéna Ferencz, Losteiner Antal és 
Damaszkin György ; főhadnagyokul Dobay Ágoston, Utassy Károly, 
Földváry Károly, Kiszling Károly, Molnár Ferdinánd és Kubinyi 
Károly; alhadnagyokul Péchy Ferenc, Fodor Imre, Schneller Fe
renc, Guthy Lajos, Novobáczky József, Mille István, Beniczky 
Sándor és Gyürky Antal.')

A 3-ik zászlóaljjal, miután annak hősi tettei úgyis letöröl- 
hetlen belükkel vannak megörökítve Klio babérkoszoruzott lapjain, 
s miután az nem volt bihari zászlóalj, nem lehet ugyan itten 
célom foglalkozni, enynyit még is, azon néhányak iránti kegye
letből, kik az ott szolgált bihari honvédek közöl még élnek, 
föl kelle említenem a 3-ik zászlóaljról.

Leküldötte Mészáros az alvidéki harctérre a 37-ik gyalogsor- 
ezrednek a Vetter alezredes parancsnoksága alatt álló 3-ik zászló- 
alját is. E zászlóalj még május 30-án, V-ik Ferdinánd magyar király 
névnapján, a polgári hatóságok jelenlétében letette az esküt az 
alkotmányra, mire a háromszinü zászló fölhuzatott a várkastély 
tornyára s este fényesen kivilágit/tatott a laktanya. Ezen ezred 
előbb a Máriássy, mostan a Mihály orosz nagyherceg nevét vi
selte. Nagy örömmel töltötte el a polgárságot a viszonyok ezen 
fordulata s egyik tüntetés a másikat érte a zászlóalj tiszteletére. 
A tisztikar pedig fölkérte Beöthy Ödön főispánt, hogy eszközölje 
a zászlóaljnak a lázongó rácok elleni indítását.. A hadügyminister 
beleegyezvén a zászlóalj hazafias kívánságába, elrendelte annak 
leinditását. Julius 7-én indult le a zászlóalj 900 főnyi erővel elő-

') Közlöny. 1848. 7. és 13. sz.
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fogatokon a harctérre, de Bechtold ármányai folytán csak julius
12-én érkezett meg N -Becskerek alá.')

Ezen zászlóalj is ottan küzdött aztán a vad rácok ellen ; 
résztvett a September 2-ki perlaszi harczban is, hol 7-en estek el, 
s 37-en sebesültek meg e zászlóaljból.2)

Kikből állott a tisztikar: azt nem tudhattam meg, itten tehát 
csakis az áthelyezéseket s az uj kinevezéseket közölhetem.

Ezen sorgyalogezredi zászlóaljtól ugyanis többen áthelyez
tették magukat a honvéd zászlóaljakba, nevezetesen :

még augustus 25-én a é-ik honvédzászlóaljhoz Dedinszky 
Bódog főhadnagy századosul, s a honvédtüzérséghez Hefler József 
hadnagy főhadnagyul;3)

September 6-án Kiss Pál százados a 9-ik zászlóalj őrnagyául, 
ki aztán később tábornok lett ;4)

a September 27-ki hivatalos lapban a 18-ik zászlóaljhoz 
századosul Fekete Sándor főhadnagy, s alhadnagyokul Bauer Fri
gyes és Konczki Ferencz őrmesterek ; a 21-ik zászlóaljhoz főhad
nagyul Duleskó Balázs hadnagy; a 23-ik zászlóaljhoz főhadna
gyokul Kauszler József és Stark János hadnagyok; a 27-ik zászló
aljba századosul Grubiczy Alajos főhadnagy, s főhadnagyokul Jas- 
sich Pál és Olschefsky Jerom hadnagyok; a 28-ik zászlóaljba 
századosul Karove Antal főhadnagy s főhadnagyul Pavelich Gáspár 
hadnagy ; s a 30-ik zászlóaljhoz Altmann Frigyes, Boronkay Fe
renc, Pichler Ferenc és Lányi Ferenc őrmesterek alhadnagyokul,5) 

s a következő évi ápril 12-én a nagyváradi szállitóházhoz 
számvevő segédül hadnagyi ranggal Farkas Ferenc félrokkant 
őrmester,0) ki aztán ápril 27-én a n.-károlyi kórodához helyez
tetett át.7)

Ugyanazon sorgyalog ezredi zászlóaljba pedig elöléptettettek ; 
a január lé-iki hivatalos lapban főhadnagyokul Bippeli Bu- 

dolf és Záborszki János alhadnagyok ; s alhadnagyokul Bögözy 
Miksa és Pólya Emil ;8)

január 19-én őrnagyul Veber János százados ;9) 
január 21-én századosokul Jelencsik Imre és Pavelich Gáspár 

főhadnagy ; főhadnagyokul Czerkvenecz János, Leutenhuber János

■) Vetter. Hazánk. III. k. 21. 1.
’) Közlöny. 1848. 103. sz. — 8) Ugyanott. 80. sz. — 4) Ugyanott. 90. sz.

— 6j Ugyanott. 109. sz.
6) Közlöny. 1849. 89. sz. — ’) Ugyanott.92. sz. — 8) Ugyanott. 1. sz,—

9) Ugyanott. 0. sz.
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és Pólya Emil hadnagyok; s hadnagyokul Bion Ferenc s Tarosch 
Károly hadirnokok, Szakáll László zászlótartó, Becker Oszkár 
hadapród s Bozsegovszki Henrik és Marreck György őrmesterek ;’) 

február 7-én századosul Olsevszki (ekkor igy van leírva) 
Jerom főhadnagy ; főhadnagyul Fischer Antal hadnagy ; s had
nagyokul Dvorcsák György ezredbeli, Bretner József s Fekete Péter
29-ik zászlóaljbeli, Medveczky Béla 30-ik zászlóaljbeli, s Szath- 
mári Andor és Halmi Bániéi 3-ik zászlóaljbeli őrmesterek ;2)

mártius 24-én századosokul Záborszky János főhadnagy s Fischer 
Antal hadnagy ; főhadnagyokul Verner Adolf, Késsék Antal s Molnár 
Károly hadnagyok ; s hadnagyokul Szabó János s Mészáros Lajos 
ezredbeli, Bittera Béla s Szupper 4-ik szászlóaljbeli, s Papp De
meter; Nyilasi Sándor, Dadai Elek, Végh Vince s Bleier Lajos 
11-ik zászlóaljbeli őrmesterek;3)

ápril 1-én századosokul Scheifele Ede 51. sorgyalogezredi s 
Leutenhuber János ezredbeli főhadnagyok ; s főhadnagyokul Mar
reck György, Mészáros (helyesebben : Menszáros) Lajos és Papp 
Döme hadnagyok ;4)

s ápril 11-én főorvosul Gyurikovits Péter.5)
Sajátságos, hogy több kinevezés ezen sorgyalogezredbeli 

zászlóaljra nézve ápril 11-től fogva nem található a hivatalos 
lapban, a mi, habár a kinevezések julius 27-én túlról nem datál- 
tatnak, majdnem megfoghatlan.

De még sajátságosabb az, hogy midőn a sorgyalogezredek 
zászlóaljai a hivatalos lap junius 30-ki számában közé tett had- 
ügyministeri rendelettel rendes hondvédzászlóaljakká alakíttattak 
át, mely szerint a többek közt a 39. számú gyalogsorezred 3 zászló- 
alja, mely nagyobbára Szabolcsból és Debreczenből szedte újon
cait, a 114—116-ik honvédzászlóalj nevét kapta,”) azon rendelet
ben a 37. sorgyalogezred velünk harcolt 3-ik zászlóaljáról szó sincs.

Mi ennek oka ? — egyszerű feledékenység-e, vagy talán az, 
hogy ezen sorgyalogezredi zászlóalj föloszlattatott más honvéd
zászlóaljakba : azt eruálni nem valék képes, a század történqjmi 
adatai Bécsben egy kaszárnyaégés következtében elveszvén.

Még ezt sem tartotta elégségesnek a ministerium, hanem a 
nemzetőrség kiállítását, betanítását s szükség esetén Bács- és To- 
rontálvármegyékbe való küldését is sürgette már junius 10-én kelt

0  Közlöny. 1849. 8. sz. — a) Ugyanott. 22. sz. — s) Ugyanott. 63. sz. 
— 4) Ugyanott, 70. sz. —- 6) Ugyanott. 77. sz. — •) Ugyanott. 145. sz.
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s nehány megyéhez, ezek között Biharhoz is, és külön N.-Váradhoz 
intézett lelkes szózatában.1)

Biharvármegyében, mint már említettem, még mártius 27-én 
Beöthy Ödön neveztetett ki a nemzetőrség fővezérévé, s az ösz- 
szeirás ugyanakkor elrendeltetett. Többen folyamodtak az őrse
regbe való fölvétetés, illetve az ellen, hogy hazulról eltávozni 
köteleztessenek, például Halász József, azon alapon, mert neje 
beteges s öt neveletlen gyermeke van,* 2 *) Sebes Ferenc pedig 
azon alapon, mivel már testvéröcsje a táborba ment s annak 
háztartását is ö viszi.8)

. A nemzetőrök öszszeirásuk a főszolgabirák által a vármegye 
bizottmányi gyűléséhez beterjesztetvén,4) a századokba leendő 
beosztással a váradi járásban Gsanády Sándor és Zatureczky 
Gedeon, a sárrétiben Gázsi Imre és Lovassy András, az érmellé- 
kiben Dobozy István és Bernáth Gedeon, a szalonlaiban Sughó 
József és Beniczky Adolf, s a belényesiben Porcia Ottó gróf és 
Korda Andor bízattak meg.5)

A nemzetőrök a századosig maguk választották tisztjeiket, 
azonfelül azonban a többi tiszteket a honvédelmi minister aján
latára a törvény értelmében a nádor nevezte ki.6)

Biharvármegyében a gyalog nemzetőrség őrnagyává és pa
rancsnokává Kézy László nyugalmazott századost, Debreczenben 
Ábrahám Adám 39-ik gyalogsorezredi századost, Biharvárme
gyében a lovasokévá pedig Gencsi Pál volt századost nevezte ki 
junius 18-án a nádor.7) Kézy később a lovasosztályhoz tétetett 
át ;8) s Gencsy mellé segédtisztül Pircsy Antal neveztetett ki 
hadnagyi ranggal.9) Kézy helyébe pedig julius 21-én a gyalog 
nemzetőrség őrnagyává Riczkó Károly a 9-ilc számú huszárezred 
főhadnagya10) s mellé segédtisztül hadnagyi ranggal Veigli Vil
mos.11) Kineveztetett még katonai oktatóul századosi ranggal 
Marsó Imre is.12)

E közben az öszszeirt nemzetőrök föleskeltettek s utasittat- 
tak tisztjeik megválasztására ; megválasztották többek között Med- 
zihradszky Frigyes csendbiztost is.13)

*) Lásd a XII. sz. alatti okmányt.
2) Biharv. 1818. jegyzők. 3398. sz. — s) Ugyanott. 39J2. sz. — *) Ugyan

ott. 1997—2003. sz. — 6) Ugyanott. 2109. sz.
“■) 1818. évi XXII. t. c. 9. §.
’) Közlöny. 1848. 14. sz. — 8) Ugyanott. 35. sz. — B) Ugyanott. 41. sz.

10) Ugyanott. 45. sz.— u) Ugyanott. 69. sz.
iaj Biharvm. 1848, jegyzők. 3446. sz. — 1S) Ugyanott. 2540, sz.
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Már ezt jóval megelőzőleg Vetter követve hazafias lelkülete 
sugallását, fegyvereket s 1000 dzsidát szolgáltatott ki a nemzet
őrségnek, melyeknek kiszolgáltatását a budai főhadparancsnokság 
titkos utasítása folytán egyelőre megtagadta, mi akkor a lakosság
nál, mely még erőszakkal is fenyegetődzött, vala, nagy ingerült
séget szült. Vetter a cs. kir. sasokat is leszedette vala a katonai 
épületekről, s az őrházakat, kapukat és sorompókat nemzeti szí
nekkel festette be.1)

A központi 4 városban öszszeirt nemzetőrök junius 15-én a 
vármegyeház előtti téren eskettettek fel. Azonban itt kitört a 
nyárspolgári la peur pour le peau. Többen elkezdettek kiabálni: 
»nem esküszünk !« egyik azért nem akart esküdni, mert majd 
nem lesz szabad bort és húst mérni, másik csak a határig mene
telre akart esküdni, már t. i. a váradi határig. Még a jelenlevő 
Beöthy Ödön lelkesítő felszólalására sem csilapult le a gyávák 
zajongása, úgy hogy ezeket utóvégre is ki kellett a sorból léptet
ni. A többség azonban századonkint felesküdött. Egyik olaszii szá
zadból csak egy ember lépett k i: Herczeg Imre püspökségi tiszt, 
ki pedig a mártiusi napokban az elsők között tűzte föl a nem
zeti cocardát s iratkozott be nemzetőrnek.* 2)

A románok-lakta vidéken, miként már érintőm, a nemzet
őrök öszszeirása több helyen lázadásra szolgált indokul, s itt a nép 
aggályt keltő hangulata miatt a nemzetőrségi szervezet nem is 
léptettetett életbe. A magyar vidéki falvak közül is idegenkedett 
egy pár a nemzetőri szolgálattól, félvén a háborútól, például Ko- 
mádi a második nemzetőrségi zászlóaljbeli nemzetőrök kiindulá
sukkor, de itt nem volt szükség erőhatalomra, a szép szó is hasz
nált, nem úgy mint a központi 4 városi atyafiaknál; a vármegye 
kiküldte ide a nép felvilágosítása végett, Sántha György alis
pánt,,3) s ezen kiküldetés eredményre vezetett.

Mészáros julius 4-én kelt leiratában1) újra sürgeti a vár
megyét a nemzetőrségnek készen-létben tartására, hogy adandó 
parancsra az alvidékre indulás végett Belényesben öszszpon- 
tosittathassék. E'.z a julius 8-iki közgyűlésben olvastatott föl. 
És lön mély csend. Egyesek arcáról le lehetett olvasni a minden

») Vetter Hazánk. III. k 20. 21. 1.
2) Közlöny. 1848. 18. sz,
“) Biharv. 1848. jegyzők. 3788. sz. 
*) Lásd a XV. sz. alatti okmányt.



áron honn-maradás vágyát. A csendet zaj váltotta fel — a hall
gatóság részéről, mely pedig legnagyobb részt a központi 4 város 
polgáraiból állott.

Ezeknek a jó uraknak egy részük azon hiedelemben volt, 
hogy a szabadság a bor és hús szabad mérésében áll, s hogy ele
get tesznek nemzetőri kötelességüknek, ha egyszer egy héten a 
a gyakorló téren megjelennek, s ha a templomi ünnepélyeken egyet 
kettőt lőnek, a veszélyben forgó hazát mentse meg más, a kinek 
nincs vagyona. S a tisztek nagyobb része legyezgette a polgá
rok ily nemű nyilatkozatait, mivel ezek nagyobb részint tisztvi
selők s a nemzetőrök választók voltak. Erélyes, lelkes nemzetőr
tiszt csak kevés volt, s ezeknek a tömeg és tiszttársaik ellen kelle 
küzdeniük.

A zaj megszűntével Thurzó János elnöklő alispán, ki hires 
volt arról, hogy mint régi táblabiró igen sokat és sokszor szere
tett beszélni, s ezen szokásáról még elnökösködése alatt sem tett 
le, azt indítványozta, hogy a fölolvasott rendelet tárgyalása, mi
után ezen gyűlésre nem volt kitűzve, a jövő közgyűlésre tűzessék 
ki. Csengery Imre főjegyző pedig azt indítványozta, hogy a ren
delet röktön foganatosittassék s foganatosítása bizassék egy telj
hatalommal felruházandó egyénre. Ez indítvány többségre is ju
tott volna, de nem tudták, hogy van közöttük ilyen egyén, s igy 
nem tudtak kit választani. Beöthy Ödön távol, a felsőházban volt. 
Pedig, mint a következmény megmutatta, volt közöttük alkalmas 
egyén, kit már ekkor fölruházhattak volna teljhatalommal. így aztán 
tovább folyt a tanácskozmány; szónoklat szónoklatot, indítvány in
dítványt ért, s végre is eljött a dél, akkor elmentek szépen haza 
ebédelni, táblabirói ősi szokás szerint elhatározván, hogy majd 
holnap reggel 7 órakor határozunk. Biharban nagyon szerették a 
megyei életet, mert a tanácskozmányokban vitatkozni lehetett, s 
lehetett beszélni sokat mindenről s a tárgyról minél kevesebbet.

A julius 9-iki 7 órai gyűlés ismét zajosan kezdődött, a nagy
számú hallgatóság újra zajongni kezdett, miért azt Zilahy Lajos, 
őt pedig ezért, mint az elnöki jogokba való cselekményért Thurzó 
alispán utasitá rendre, mi újra kitörésekre adott okot. A gyűlés 
folyamán Kurányi György azon indítványt tette, hogy az ellenség 
ellen először a zsidók küldessenek, még pedig oly formán, hogy 
miután a zsidók. tisztségekre nem érdemesek, tisztek az utolsó 
tizedesig mind keresztyének legyenek; ha a zsidóság nem lenne 
elegendő, akkor másod sorban küldessenek a fiatalság s a nőtlen



emberek, és csak végső sorban a házas emberek. Ezen indítvány 
a hallgatóság egy részének nagy rokonszenvével találkozván, újra 
kitört a zajongás. Ekkor Csengery Imre főjegyző arra figyelmeztető 
a hallgatóságot, hogy az egyes népfájok elleni lázitók ellen ki van 
hirdetve a statarium, mire a zajongók egy része jónak látta az 
elpárolgást, az ott maradtak is szépen elnémultak az indítványo
zóval együtt. Ezután csendben lehetett vitatkozni, s ismét volt 
indítvány elég. A 7 órakor kezdett gyűlésnek délután 2 órakor 
lett vége. Határozatba ment, hogy a megyei nemzetőrök egyharmad 
része fog egyelőre kiindittatni, még pedig, ha önként ajánlkozókból 
az '/„ rész ki nem telik, sorshúzás fog dönteni, a fő- és alszolga- 
bíráknak meghagyatott, hogy az öszszeirást, — a menynyiben még 
hiányos, — teljesítsék, s a harmadrész kiinditása iránti jelenté
seiket a jövő héten tartandó bizottmányi gyűlésre mutassák be, 
akkor aztán elhatároztatik az indulás ideje, a kiinditandó nemzet
őrségnek a megyén belől leendő ellátásáról való gondoskodással 
egy küldöttség bízatván meg.1)

Mire már a szolgabirák beterjesztették a kiinditandó egyhar- 
madrész kimutatását, a nagy Bihar is elkezdett mozogni. A nem
zetőrök elszállásolásukkal, élelmezésükkel s kiinditásukkal megbízott 
választmány, mely Thurzó János alispán elnöklete alatt Hodossy 
Miklósból, Jakab Mihályból és Csengery Imréből állott,* 2) elhatá
rozta a várad-ujvárosi s várad-olaszii nemzetőrség egy harmadré
szének kiinditását, amonnan önkéntesekből kitelt az egyharmadrész, 
emitt azonban csak sorshúzás folytán volt az kiállítható. Nem 
nagy hajlandóság volt sem itt, sem a vármegye nagy részében a 
nemzetőröknél a harcba indulásra, s felpénz nélkül nem is akartak 
semmikép kiindulni; pedig már Szombathelyi Antal, Békésvármegye 
első alispánja, még, julius 8-án tudatá Biharvármegyével, hogy ő 
3000 békési nemzetőrrel julius 12-én meginduland Makó felé az 
Alvidékre, kérve egyszersmind Biharvármegyét., hogy szükség esetén 
álljon a békésiek segélyökre.3)

A választmány a központi városiakból csakugyan kiißditott 
szuronyos fegyverekkel ellátott 2 erős századot julius 27-én Nagy- 
Szalontára, mint a nemzetőrség gyülhelyére, kik még az nap meg
érkeztek ide, s a szalontaiak által, kik vetélkedtek megvendégelte-
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!) Közlöny, 1848. 36. sz.
2) Biharv. 1848. jegyzők. 2180. sz.
8) Lásd a XVI. sz. alatti okmányt.
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tésiikön, leirhatlan örömmel és lelkesedéssel fogadtatlak. Részükre 
8200 p. frtot a ministeriumnál, s 500 szuronyos fegyvert Temes
várról a futárkép fólküldött Jakab Mihály eszközölt ki. Ezen csa
pattal elmentek Tar Imre, Komlóssy Antal, Baróthy László, Verner 
László, Kopócsi Mihály, Tokody Ágoston, Selmeczi Imre és Po- 
rubszky László is. Már a szomszéd községek küldötteik is értekeztek 
az iránt velők, hogy azok is hozzájuk csatolják saját nemzet
őreiket, midőn julius 29-én megérkezett Riczkó Károly őrnagy a 
választmány azon parancsával, hogy a kiindult két század térjen 
Váradra viszsza. A két század aztán szépen viszszatért.')

Ezen parancsra Mészáros hadügyminiszternek éppen julius 
27-én a »Közlönyében megjelent azon rendelete szolgált okul, 
melyben meghagyta a törvényhatóságoknak, hogy a beáliható za
varok kikerülése tekintetéből előbb jelentsék be a kiinditandó 
nemzetőrök létszámukat; s majd a minister fogja megrendelni, hogy 
azokból menynyi merre és mikor induljon ki ?a)

Ezen hadügy miniszteri rendelet az augusztus 1-i bizottmányi 
gyűlésen tárgyal látott, meg is vitattatott hatalmasan, maga az 
elnöklő alispán : Thurzó János 22-szer szólott hozzá. Határozatba 
az ment, hogy a tisztviselők bírjanak rá az alvidékre való táborba 
szállásra a nemzetőrök közöl az önkéntes ajánlkozásra anynyi 
egyént, menynyi az egyharmad rész öszszegének megfelel, s hogy 
kedvet csináljon a vármegye az önkéntés szolgálatra, elhatározta 
azt is, hogy az önkéntes nemzetőröknek a kormány által fizetendő 
8 pengő krajcár napi zsoldon kívül a megye még 12 krajcárt 
fizetend, mely két öszszeg együtt 35 o. é. krajcárnak felel meg, s 
hogy ezt fedezhesse: 20,000 frt adónak kivetését határozta el.3)

E közben s már julius 24-én beterjesztették a szolgabirák a 
kiinditandó nemzetőrség kimutatását a bizottmányi közgyűlésnek.4) 
Késtek ugyan vele, de legalább most már volt kiket felszólítani az 
önkéntességre, mire most már, részint a miatt, hogy látták azt, 
miszerint Lenkey derék huszárszázadjával, s egy székely zászlóalj 
Balázs őrnagy alatt, lelkesüléssel vonul a rácok ellen, részint 
pedig a magasabb napi zsold miatt, nagyobb hajlandóság mutat
kozott. A Lenkey-huszárszázad julius 30-án, a székely zászlóalj 
pedig julius 31-én érkezett N.-Váradra, hol egy-egy napot töltött

‘) Közlöny. 1848. 55. 61. sz. — Kossuth Hírlapja. 29. sz.
*) Lásd a XVII. sz. alatti okmányt.
8) Biharv. 1848. jegyzők. 3437. sz. — * *) Ugyanott. 2549—60. sz.
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mindenik, s másnap, és pedig az utóbbi szekereken, szállíttatott. 
N.-Szalonta felé. Fogadtatásuk nálunk hozzájuk méltó volt. Ven
dégség volt minden háznál, hol huszár vagy székely szállásolt, a 
tisztikart pedig a »Fekete sas«-ban vendégelték meg. Nemcsak 
ezeket, de még az erdélyi oláh határőröknek szintén az alvidékre 
indított, s N.-Váradon keresztül vonult zászlóalját is megvendégelte 
a váradi polgárság.1)

Az augustus 1-i bizottmányi közgyűlés egész 7-éig eltartott 
s még be sem fejeztetett, midőn megérkezett Riczkó őrnagyhoz 
Vukovics Sebő királyi biztosnak futár által küldött "azon rende
leté, melyben meghagyta ennek, hogy a N.-Szalontára összevont 
bihari nemzrtőrséget, mely pedig, mint láttuk, már visszarendel- 
tetett, azonnal útnak indítsa.* 2) Ezen rendeletnek tárgyalására más 
napra, augustus 8-ára, újabb bizottmányi gyűlés hivatott öszsze.3)

Az augustus 8-iki bizottmányi gyűléshez már megérkezett 
Mészáros hadügyministernek is a nemzetőrség kiállítását s útnak 
indítását sürgető leirata.4 *) Ezen bizottmányi közgyűlés ezen két 
rendelet tárgyalása folytán mindenekelőtt azt határozta el, hogy 
tekintettel arra, miszerint ilyen fontos és gyors intézkedést igénylő 
ügyek testületileg nehézkesen kezeltethetnek, a nemzetőrség kiin- 
ditásával, élelmezésével és elszállításával az eddigi választmány
nak ezen functioilól való felmentése mellett egyedül Hodossy 
Miklós bizatik meg.6) Tehát a következmény csakugyan igazolta 
Csengery Imre julius 8-i indítványának helyességét. S átlátván a 
bizottmányi gyűlés azt is, hogy ezen rendeletek röktön foganato- 
sitandók, arra pedig hogy a kiinditandó nemzetőrök mind önkén
tesekből állíttassanak öszsze, hoszszabb idő kívántatnék, ezen indo
kokból visszatért julius 9-iki azon határozatához, hogy a bihari 
nemzetőrségnek kiinditandó egyharmadrésze szükség esetén sors
húzás utján állíttassák ki, a tábori szolgálat 10 hétben, gyüleke
zési helyül N.-Szalonta s gyülekezési határidőül augustus 17-ike 
állapíttatott, meg.*’)

A bizottmányi közgyűlés Hodossy Miklóssal szerencsés vá
lasztást csinált. Hodossy Miklós kellő ember volt, a kellő helyen. 
Munkás, fáradhatatlan s fölülmulhatlanul erélyes. Szükség esetén

*) Kossuth Hírlapja. 31 és 31. sz.
2) Lásd a XVIII. sz. alatti okmányt.
») Közlöny. 1848. 67. sz.
4) Lásd a XIX. sz. alatti okmányt.
6; Biharv. .1848. jegyzők. 3683. sz. — Ugyanott, 3690. sz.
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személyesen elment, kérni egyet mást, egyes magasabb állású egyé
niséghez, ha visszautasittatott, újra egész nyugodtan megkérte, 
hogy szíveskedjék teljesíteni a kérelmet, mert ha az más napra 
meg nem lesz, kénytelen lesz az illetőt főbe lövetni. Meg is lett 
más napra a kért dolog, mert tudták azt, hogy Hodossy nem ját
szik a fenyegetésekkel. Az administrativ tehetség mellett kitűnő 
szervező fő volt, a századokat, zászlóaljakat egymásután teremtette 
meg. Hatott, alkotott, gyarapitott. Mintha csak a francia con- 
ventnek egyik biztosa támadott volna fel benne, pedig az előtt a 
conservativekhez tartozott, azonban minden izében hazafi vala, ki 
tehát mostan, a vész napjaiban, nem kiméit sem napot, sem éjét, 
hogy saját hatáskörében az emberi fogalmak szerint minden le
hetőt megtegyen hazája megmentésére.

Hodossy megválasztatása után azon kapkodás, rendszertelen
ség és lassúság eltűnt, mely eddig észlelhető volt a nemzetőrség 
szervezésénél s kiállításánál, s melyet szomorúan illustrált a »Kos
suth Hírlapjáénak levelezője;1) azok helyett átgondoltság, szabá
lyosság és gyorsaság ömlött el az egészen.

Meg is lett a látatja a Hodossy működésének, melyben nagy 
segélyére volt Hankovics központi szolgabiró is. Augusztus 17-ére 
öszsze volt gyűlve N.-Szalontán 1451 nemzetőr. Jgaz, hogy ezeknek 
jó része helyettesekül felfogadott szolgákból és kocsisokból állott, 
sok gazduramnak sehogy sem fűlvén a fogához a táborba szállás, 
de legalább volt kit indítani ki alvidéki testvéreink segítségükre A 
helyettesítéssel különösen az álmosdi zsidó hitközség elöljárósága 
követett el sok viszszaélést s abból mint azt Mandl Izidor nyil
vánosságra hozta, egészen »geschäft«-et csinált.2)

Az igy öszszegyült nemzetőrség 7 századot képezett, s Sza
lontárói augustus 19-én reggeli 4 órakor indíttatott útnak Fejér
templom felé. Elindultak szülőföldjükről a csaták vészeibe, neki 
az ismeretlen jövőnek, egyik (id. Szacsvay Imre) a piski-dévai 
dicsőséges sirhoz, mások (Thuolt. István, Baróthy László, Vaigli 
Vilmos, Fráter Alajos és Török Lajos stb.) a keserves száműzetés 
hoszszu éveinek tűi a tengereken.

Ez volt, az 1-ső bihari nemzetőri zászlóalj, melyben 800 
nemzetőr szuronyos puskával, 621 pedig lándzsával volt felfegy
verezve.

’) Kossuth Hírlapja. 54. sz. — a) Ugyanott. 112, sz.
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Parancsnokuk Riczkó Károly nemzetőrség! őrnagy volt s 
ennek segédtisztje Vaigli Vilmos hadnagy.

Századosaik voltak: Mütter Ferenc, Millye Dániel, Czink Fe
renc, Baróthy László, Kanóczy Sándor, Fráter Alajos és id. Szacs- 
vay Imre.

Főhadnagyaik: Thuolt, Ignác, Borsi Sándor, Török Lajos, 
Ruszka Imre, Garán Dániel, Péter Lajos, Thuolt István.

Alhadnagyaik: Hédii Alajos, Éder Antal, Orlándi József, 
Pincér Márton, Sztachó Elek, Ferenczy Ilyés, Koszta Márton, Tóth 
Pál, Kollár Ferenc, Tom Ignác, Szilágyi Zsigmond, Csanády Kálmán, 
Nagy Lajos és Jánosi Ferenc.1)

Az 1-ső bihari nemzetőri zászlóalj Szalontát Arany Jánosnak 
hazánk és megyénk ezen egyik csillagának, ki később maga is 
elment Arad alá köznemzetőri szolgálatot tenni,2) akkor készült 
ezen nemzetőri dalának hangoztatásával hagyta e l :

Süvegemen nemzeti szin rózsa,
Ajakomon édes babám csókja,
Ne félj babám! nem megyek világra,
Nemzetemnek vagyok katonája.

Nem kerestek engemet kötéllel,
Zászló alá magam csaptam én fel,
Szülő anyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád !

Ezen nemzetőri zászlóalj, mint Kiss Ernő ezredes augustus 
24-ről a vármegyéhez intézett azon átiratából kitűnik, melyben 
újabb 1200 nemzetőrt kér,3) augustus 21 én érkezett Nagy-Becs- 
kerek alá. Vukovics a vármegyéhez augustus 22-én küldött ira
tában hazafias hangon szavaz köszönetét annak elküldéséért.4)

S ezen első bihari nemzetőri zászlóalj nem vált szégyenünkre.
Igazolja ezt Kiss Ernő — akkor már tábornoknak — Riczkó 

őrnagy által a vármegyéhez bemutatott jelentése, melyben külö
nösen a perlaszi tábornak September 2-án történt bevételekor, 
hol 4 egyén sebesült, meg közölök,8) tanúsított magaviseletéért nyer 
dicséretet a bihari ezen nemzetőrségi zászlóalj,6) ugyanezért di- * *)

') Lásd a XX. sz. alatti okmányt.
*) Ercsey Sándor. Arany János életéből. 44.1. 
*) Lásd a XXII. sz. alatti okmányt.
*) Lásd a XXI. sz. alatti okmányt.
s) Közlöny. 1848. 103. sz.
a) Lásd a XXX, sz. alatti okmányt.
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csérettel említi Hadik Gusztáv tiszántúli nemzetőri parancsnok is 
a hadügyminisztériumhoz September 3 -áról intézett jelentésében a 
bihari nemzetőröket, megemlítvén s kiemelvén ebben róluk azt, 
hogy Kiss Pál orosz herceg Mihály sorezredbeli kapitány veze
tése alatt, bár tökéletlenül voltak fegyverezve, követve a sor- 
ezredek szép példáját, az ellenséget egy sürü erdőből és nádasból 
kiverték, s legjobb sikerrel még az ostromban is résztvettek ; kü
lönösen kitüntették magukat a 4. és 7-ik századbeli szalontaiak 
és sárrétiek id. Szacsvay Imre és Czink János századosok alatt.

Résztvett továbbá a September 11-iki második perlaszi 
csatában is 2 század bihari nemzetőr, igy tehát azon dicséretben, 
melyet Vetter alezredes az ott részt vett összes csapatok iránt 
kifejez, ők is osztozkodnak.1)

Kitüntette még magát a 6-ik század s Tom alhadnagy az 
October 8-ki szerencsétlen napon,* 2) midőn az ellenség Xsigmond- 
falvát, éjjel megrohanta, Millutinovics őrnagy honvédéit megfuta
mította, s a falu népét kegyetlenül legyilkolta.3)

A tiz heti szolgálati határidő leteltével aztán dicsőséggel s 
a polgár azon megnyugtató öntudatával tértek viszsza s érkeztek 
meg octóber 27-én Szalontára,4) hogy kötelességüket hazájuk iránt 
teljesítették. Többen azonban, — kivált a tisztek közül, — nem is 
tértek viszsza, hanem tovább szolgáltak a később ment nemzet
őröknél, vagy beállottak a honvédséghez.

Ez a mi első nemzetőreink történetük. —
A 10-ik zászlóaljnak történelmét tárgyam szűk volta miatt 

nem az én föladatom megirni, annak történelme már nem Bihar- 
vármegye történelme, hanem az 1848—49-iki szabadságharcunk 
történelme.

Anynyit azonban erről is meg kell jegyeznem, hogy Periasz 
bevételekor s a második perlaszi csatában ezen zászlóalj is jelen 
volt, s hősiesen viselte magát. Amott 2 ember halt meg a 
zászlóaljhói s 12 megsebesült; Szemere Pál is, a zászlóalj pa
rancsnoka, súlyos sebet kapott, mely sebeiben September 8-án este 
8 és '/2 órakor Nagy-Becskereken meghalt s ott másnap el is te- 
mettetett. »Vitéz serege, — írja az egykorú tudósító, — mely kér-

i

]) Közlöny 1848. 89. és 118. sz. — Kossuth Hirlapja. 61. sz.
2) Lásd a XXVIII. sz. alatti okmányt.
*) Szeremley. Krónika I. k. 217. 1.
*) Biharyárm. 1848. jegyzők. 4187 sz. — Kossuth Hirlapja 108, sz.



Si
lelhetienüí rohant az ellen soraiba, leveretten s könynyékkel sze
meiben állott sírja felett, szivében boszszut forralva azok ellen, 
kiknek gyilkoló fegyverők kioltá a nemes keblű hazafi életét.«1)

Később ezen zászlóalj Görgeihez vezényeltetett, s annak had
testéhez az 1849. évi január 5-én Vácon csatlakozott, s ez időtől 
fogva, bárha Selmecbányán lázongott is, annak legderekabb zász- 
lóaljai közé tartozott.2)

Szükségesnek tartom még azok névsorát is fölemlíteni, kik 
a 10-ik zászlóaljba, vagy onnan máshova honvédtisztekül kine
veztettek, tekintettel lévén a 3-ik zászlóaljra s nemzetőreinkre és 
a 27. és 55-ik zászlóaljakban szolgáltakon kívül, kikről a követ
kező fejezetekben leend szó, más bihariakra is. Ezek a következők : 

Szády György számvevő segédül neveztetett ki a junius 28-ki 
hivatalos lapban a 10-ik zászlóaljhoz ;3)

Gorove Antal és Gosztonyi István julius 17-én hadnagyokul 
a 3-ik zászlóaljhoz ;4)

ugyanide hadnagyokul augustus 3-án Guthy Ferenc, Kallós 
Albert és Szemere István ;5) .

az augustus 17 iki hivatalos lapban a 10-ik zászlóaljhoz 
századosul Tóth Ágoston, főhadnagyokul Balogh Ádám és Seau Ede;8)

a September 22-ki hivatalos lapban Visoly Ferenc az első 
6 fontos gyalogüteghez baromorvosul ;7)

a September 27-ki hivatalos lapban Dobozy Menyhért 10-ik 
zászlóaljbeli őrmester hadnagyul a 10-ik zászlóaljhoz, Beöthy 
György főhadnagy pedig századosul a 26-ik zászlóaljhoz ;8)

October 3-án alhadnagyul a 25-ik zászlóaljba Fráter Mihály 
10-ik zászlóaljbeli őrmester, s ugyanazzá a 26-ik zászlóaljba Beöthy 
Vince 10-ik zászlóaljbeli őrmester ;9)

October 6-án a 10-ik zászlóaljba főhadnagyokul Komáromy 
György, Szunyogh Albert, Thurzó Miklós, Bónis Károly, ugyanoda 
alhadnagyokul Kaiser Ferenc, Szebeni Lipót, Somossy Albert, 
Csepely Károly s Mikes Dániel;10)

octobér 15-én Móricz Samu 10-ik zászlóaljbeli alhadnagy fő
hadnagyul a 13-ik számú huszárezredhez;11)

october 17-én Markovics Dénes századosul, s Szacsvay Jenő

l) Közlöny 1818. 97. sz.
*) Görgei István: 1848 és 1849-ből. 102. 1B8—160. 1. 
a) Közlöny. 1848. 19. sz. — * *) Ugyanott. 41. sz. — 6) Ugyanott.-58. sz. 

— e) Ugyanott, 69. sz. — ’) Ugyanott. 105. sz. — e) Ugyanott. 109. sz. — ®) 
Ugyanott. 118, sz. — 10) Ugyanott. 121. sz. — “) Ugyanott. 128. sz.
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hadnagyul a 38-ik zászlóaljba, (Szacsvay .lenő később mártius 2-án 
ezen rangjától magán vétség miatt elmozdittatott), ugyanakkor a 10-ik 
zászlóaljhoz főhadnagyul Piskolics Ernő zászlóaljbeli hadnagy ;') 

October 20-án Gergely János őrnagyul a 10-ik zászlóaljhoz ;2) 
October 19-én Beöthy Zsigmond 10-ik zászlóaljbeli őrmester 

alhadnagyul a 40-ik zászlóaljhoz ;3)
szintén October 19-én a 10-ik zászlóaljhoz főhadnagyul Kiss 

Antal 21. zászlóaljbeli főhadnagy ;4)
november 6-án őrnagyul Hrabowszky Róbert 10-ik zászló

aljbeli százados, századosokul Györffy Imre és Thurzó Miklós, fő
hadnagyokul Kallós Albert és Guthy Ferenc, s alhadnagyokul 
Lovász Gábor, Braun Vilmos, Hauser Ferenc és Beöthy Sándor 
zászlóaljbeli őrmesterek :5)

november 17-én Földváry Sándor százados nemzetőri 
őrnagvgyá f)

november 22-én Leitner n.-váradi parancsnok mellé segéd
tisztül Kajaba János Miklós-huszárezredbeli őrmester ;7)

november 28-án Kiss Antal 10-ik zászlóaljbeli főhadnagy 
ugyanoda századossá, s a 28-ik zászlóaljba alhadnagyul Hanák 
Bódog közhonvéd ;8)

december 9-én Komlőssy Pál tüzérhadnagyul, s Muszelin 
János 10-ik zászlóaljbeli őrmester hadnagyul a 46-ik zászlóaljhoz ;9)

december 15-én a 7-ik huszárezredhez főhadnagyul Vay 
László gróf;10)

a december 27-iki hivatalos lapban a 10-ik zászlóaljhoz fő
hadnagyokul Kaiser Ferenc, Sornossy Albert, Csepely Károly, 
Schwarzer Ferenc és Kovács Albert, alhadnagyokul Szády György, 
Druzsán István és Linczy Károly zászlöaljbeli altisztek

december 30-án ezredesül Zichy Lipót gf. a Vilmos huszárok 
alezredese, ki dandárnok is volt, s december 16-án az osztrákok 
betörésénél a legnagyobb vitézséggel állott ellent, de nem sokára, a 
következő év január 4-én kilépett a szolgálatból ;12)

az 1849. évi január 15-iki hivatalos lapban Gyöngyösi Lajos 
a 3-ik zászlóalj altisztje hadnagyul a 65-ik íászlóaljhoz ;13)

a január 16-iki hivatalos lapban a 3-ik zászlóaljhoz századosul 
Mille István ottani főhadnagy, főhadnagyokul Gorove Antal és

') Közlöny 1848. 131. sz. s 1849. 43. sz. — 2j Közlöny. 1 848.133. sz. — 8) 
Ugyanott. 137. sz. — 4) Ugyanott. 143. sz, — 5) Ugyanott. 151. sz. — 6) Ugyan
ott, 164. sz. — 7) Ugyanott. 167. sz, — 8) Ugyanott. 173. sz. — 9) Ugyanott. 
184. sz. — 10) Ugyanott. 197. sz. — u) Ugyanott. 199. sz. — la) Ugyanott. 
203. sz. s Görgei István: 71, 109. és 110. 1. — 18) Közlöny. 1849. 1, sz. ‘
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Gosztonyi István ottani hadnagyok, s hadnagyul Elekes István 
ottani honvéd ;*)

a január 17-iki hivatalos lapban Áhrahám János 10-ik zászló
aljbeli őrmester alhadnagyul a 67-ik zászlóaljba, ugyanakkor Kun 
József aradi tüzér tüzéralhadnagyul ;2)

a január 25-iki hivatalos lapban Egyed Ignác 10-ik zászló
aljbeli százados őrnagyul s a 63-ik zászlóalj parancsnokául ;3)

a január 28-iki hivatalos lapban Komáromy György és 
Szunyogh Bertalan Károlyi-huszár ezredbeli főhadnagyok ugyanoda
2-od századosokul, Schwarzer Ferenc 10-ik zászlóaljbeli főhadnagy 
ugyanazul a Lehel-huszárezredbe, s Esztegár bihari nemzetőri had
nagy hadnagyul a 32-ik zászlóaljhoz ;*)

a február 1-i hivatalos lapban Bignio Ferdinánd 10-ik 
zászlóaljbeli hadnagy főhadnagyul a 69-ik zászlóaljhoz, ugyanoda 
hadnagyokul Schenk Emil Kossuth-vadászezredbeli fővadász s 
Marzsó Lajos bihari nerozetőri százados p’J mely utóbbi már pár 
nap múlva a február 4-iki hivatalos lapban főhadnagyi ranggal 
osztatott be a kolosvári térparancsnokság mellé;

a február 6-iki hivatalos lapban Jakó Pál az 52-ik zászlóalj 
főhadnagyául s Dudás János n.-váradi rom. cath. áldozó pap a 
Lehel-huszárezred tábori lelkészéül ;6)

a február 7-iki hivatalos lapban az imént emlitett Schwarzer 
alszázadosul ugyancsak a Lehel-huszárezredhez ;7)

a február 9-iki hivatalos lapban Gosztonyi István, Novobáczky 
József és Gorove Antal 9 ik zászlóaljbeli főhadnagyok ugyanoda 
századosokul ;8)

a február 25-iki hivatalos lapban a 10-ik zászlóaljhoz Bónis 
Károly és Guthy Ferenc főhadnagyok századosokul; Szemere István, 
Lovász Sándor, Bakacs Sándor és Barna Vilmos hadnagyok fő
hadnagyokul; Apostol, Beleznay Ferenc gróf, Faller Teodor, Tamás 
Alajos és Borbél Gáspár őrmesterek, s Hegedűs István, Szunyogh 
Sándor és Bignio Ferdinánd tizedesek alhadnagyokul, s ugyan
akkor az 1-ső zászlóaljhoz Marsalkó Tamás, ki hadnagyul még a 
múlt évi augustus 8-án, főhadnagyul pedig december 28-án ne
veztetett, ki, századosul ;3j

mártius 1-én a 17-ik számú Bocskay-huszárokhoz főhadnagyul

*) Közlöny. 1849. 2. sz. — 2 *) Ugyanott. 3. sz. — s) Ugyanott. 10. sz. —
4) Ugyanott, 13. sz. — 6) Ugyanott. 16. sz. — 6) Ugyanott. 20. sz. — 7) Ugyanott.
21. sz. — 8) Ugyanott. 23. sz. — 9) Ugyanott. 38. sz.

6*



Hegyesi Lajos, ki a január 16-iki hivatalos lapban neveztetett ki 
hadnagyul, s ki később már mint százados Királyrévnél a Wall- 
moden-vasasokkal szemben oly bámulatos bravourt csinált;1)

a mártiusi 9iki hivatalos lapban Gergely János 10-ik zászló
aljbeli őrnagy alezredesül ;2)

a mártius 10-iki hivatalos lapban Baranyi Miklós bihari 
nemzetőri százados főhadnagyul a 16-ik zászlóaljhoz ;3)

a mártius 11-iki hivatalos lapban Lovassy Ferenc nemzetőri 
százados főhadnagyul az 1-ső magyar vadászezredhez;1)

a mártius 13-iki hivatalos lapban a 16-ik számú Károlyi-hu
szárezredhez hadnagyokul Sántha Lajos ezredbeli őrmester s Beöthy 
Andor ezredbeli tizedes ; a 43-ik zászlóaljhoz főhadnagyul Szikszay 
Lajos 3-ik zászlóalj beli hadnagy, hadnagyul Szathmári Vendel
3-ik zászlóaljbeli altiszt; továbbá az 54-ik zászlóaljhoz hadnagyul 
Ágh Gábor 10-ik zászlóaljbeli őrmester, s a 10-ik zászlóaljhoz 
hadnagyul Tóth Sándor ottani őrmester ;5)

a mártius 14-iki hivatalos lapban Szász Gusztáv a 73-ik 
zászlóalj főhadnagya ugyanoda századosul, (Szász Gusztáv Borgó- 
Prundnál junius 24-én egy kozák pikátől sebet kapott, s julius 20-a 
táján báró Reviczky vei és Marsóval oda hagyta a tehetetlen l)a- 
maszkin táborát, mivel az a főparancsnokságot nem akarta átadni 
Inczédynek ;)6)

a mártius 15-iki hivatalos lapban Beöthy György a 26-ik 
zászlóalj századosa ugyanoda őrnagygyá, (Beöthy György ezen 
minőségében Komáromnál rendkívül kitüntette magát ;)7)

a mártius 18-iki hivatalos lapban a 3-ik huszárezredhez fő- 
századosul Petrovics András ezredbeli alszázados ;8)

a mártius 25-iki hivatalos lapban Vincze Lajos 10-ik zászló
aljbeli százados őrnagyul, ki ugyanekkor nyugalmazlatott i s ;“) 

az ápril 1-i hivatalos lapban Római Ferenc, a mi nagy tu- 
dományu Römer Flórisunk, az utászkar 2-ik zászlóaljához tő
hadnagyul ;10)

*) Közlöny. 1849. 9. és 43. sz. — Bihar. 1883. oct. 24. sz.
2) Közlöny. 1849. 48. sz. — 3) Ugyanott. 49. sz. • 4) Ugyanott, 50. sz.

— ®) Ugyanott. 51. sz.
6j  Közlöny. 1849. 52. sz. Honvédek könyve. I. k. 39. 1. s Kővári. Erdély 

története 1818—49-ben 255, 1.
7) Közlöny. 1849. 53. sz. s Honvédek könyve II. k. 102. 1.
*) Közlöny. 1849. 56, sz. — 9) Ugyanott 62. sz — I0) Ugyanott 68. sz.
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az ápril 4-iki hivatalos lapban Beöthy Sándor 10-ik zászló
aljbeli hadnagy főhadnagyul a 26-ik zászlóaljhoz;1)

az ápril 6-iki hivatalos lapban Tóth Elek, ki még a múlt évi 
november 14-én neveztetett ki helyőrségi hadbíróul, titkárul a 
katonai legfelsőbb törvényszékhez ;2)

az ápril 8-iki hivatalos lapban az 1884. évi augustus 5-én 
Biharon elhalálozott Gáspár András, a 9 ik huszárezred ezredese, 
tábornokká ;3)

ápril 7-én Beöthy Ödön az 5-ik huszárezredhez számfeletti 
ezredesül ;4)

az ápril 2fi-iki hivatalos lapban Bakaes József 10-ik zászló
aljbeli őrmester hadnagyul a 16-ik zászlóaljhoz, s ugyanakkor 
Bácsi Sándor volt tábori számvevő hadnagy ugyanazul a 89-ik 
zászlóaljba ;5)

a május 3-iki hivatalos lapban Gaál Imre n.-kerekii ref. lel
kész a Dembinszky felsőmagyarországi hadseregéhez tábori lel
készül ;“)

a május 4-iki hivatalos lapban a 3-ik zászlóaljhoz főhad
nagyul Szikszay Lajos s hadnagyul Gorove István ;7)

május 9, illetve 10-én Szunyogh Bertalan a Károlyi huszár
ezredbe főszázadosul és Sántha Gyula nemzetőri főhadnagy a 
102-ik zászlóaljhoz hadnagyul s Meszéna István alezredes mellé 
segédül ;8)

május 1.1-én Dobozy Miklós 9-ik zászlóaljbeli őrmester had
nagyul a 92-ik zászlóaljhoz, s Tolnay János 10-ik zászlóaljbeli 
őrmester hadnagyul a 94-ik zászlóaljhoz ;9)

május 14-én Balásházy Mihály őrnagyul s zászlóaljparancs
nokul a 94-ik zászlóaljhoz ;10)

május 17-én Piskolicz Ernő 10-ik zászlóaljbeli főhadnagy tér
főhadnagyul a szegedi térparancsnoksághoz ;n)

május 25 én Kazinczy Lajos alezredes s a 8-ik hadtest egyik 
hadosztályának vezénylője ezredessé, továbbá Hanák Bódog és 
Fülöp István 10-ik zászlóaljbeli őrmester hadnagyul a komáromi 
ujonctelephez ;12)

május 29-én Baranovics Gergely 59-ik zászlóaljbeli főhadnagy

’1 Közlöny.' 1849. 70. sz. — 2) Ugyanott. 72. sz. — s) Ugyanott. 74. sz. 
— 4) Ugyanott. 83. sz. — ő) Ugyanott. 89. sz. — e) Ugyanott. 95. sz. — ’) 
Ugyanott. 90. sz. — s) Ugyanott. 102. sz, -— “) Ugyanott. 104. sz. — 10) Ugyanott. 
106. sz, — ") Ugyanott, 109, sz. — ’.*) Ugyanott. 116. sz.
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és Beöthy Vince 29-ik zászlóaljbeli főhadnagy századosokul a 103-ik 
zászlóaljhoz;1)

junius 2-án főhadnagyul a 7-ik huszárezredhez Baranovics 
Kálmán ;2)

a junius 15-iki hivatalos lapban a 9-ik huszárezredhez szám
feletti alszázadosul Tisza László, ki Moornál erősen öszszevag- 
daltatott volt ;3)

a junius 16-iki hivatalos lapban a 3-ik zászlóaljhoz Elekes 
István ottani főhadnagy századosul, s Szathmáry Andor ottani had
nagy főhadnagyul ;4)

junius 16-án, illetve 23-án Gorove Antal 3 ik zászlóaljbeli 
százados őrnagyul s a 103-ik zászlóalj parancsnokául, s Beleznay 
gf. 10-ik zászlóaljbeli főhadnagy ugyancsak főhadnagyul a székely
6-ik tartalék zászlóaljhoz ;5)

junius 23-án a 10-ik zászlóaljhoz századosul Lovász Sándor 
ottani főhadnagy ; (ki pedig már ekkor halott volt, Budavár falainál 
lelvén hősies halálát), főhadnagyul Hauzer Ferenc ottani hadnagy 
s hadnagyokul Schmidt Antal és Bakacs Sándor zászlóaljbeli 
őrmesterek ;G)

junius 26-án Lamos Ede főhadnagyul al25-ik zászlóaljhoz;7)
julius 12-én Komlóssy Pál tüzéralhadnagy tüzérföhadnagyu) ;8)
julius 19-én a 12-ik huszárezredhez főszázadosul Kazinczy 

Sándor ezredbeli alszázados ;9)
julius 20-án, illetve 21-én Lovassy Ferenc századosul az I. 

vadászezredbe, s Szády György 10-ik zászlóaljbeli főhadnagy 
algyői térparancsnokul;10)

a julius 25-iki hivatalos lapban a 2-ik vadászezredhez főhad
nagyul Lovassy Andor, s hadnagyul Fráter Béla,11) mely utóbbi 
azonban Bem altábornagy által azon vétsége miatt, mivel a ju
nius 27-én és 28-án Beszterce körül vívott ütközet alatt rendel
tetése helyét elhagyta, tisztségétől megfosztatott,, mi hadügy- 
miniszterileg is hely esel tetv én, közhírré tétetett ; miben nagyon 
comicus dolog az, hogy a degradatio egy nappal előbb tétetett 
közé a hivatalos lapban, mint a kinevezés ; (ezen Fráter Béla nem 
a mihályfalvai járás szolgabirája, hanem ennek egy névrokona 
volt) ;

’) Közlöny. 1849. 120. sz. — 2) Ugyanott. 126. sz. — 3) Ugyanott. 132. 
sz. — 4) Ugyanott. 133. sz. — 6) Ugyanott. 141. sz. — °) Ugyanott. 141. sz . — 

Ugyanott. 145. sz. — 8) Ugyanott. 149. sz. — a) Ugyanott. 156, sz. — 10) 
Ugyanott. 157. sz. — ” ) Ugyanott. 158. sz.
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julius 25-én a 3- ik vadászezredhez főhadnagyokul Szentiványi 
László és .Jakabházy Zsigmond s hadnagyul Véghső Gellért; a
4-ik vadászezredhez pedig főhadnagyul Ármós Bálint és Ármós 
Sándor s hadnagyul Dobozy Ede;')

s julius 27-én a 18-ik huszárezredhez hadnagyul Lipovniczky 
Sándor, azon ezredbeli őrmester.2)

Ez utóbbi kinevezés már az augustus 11-ki hivatalos lapban, 
tehát annak utólszor megjelent számában tétetett közé.

Lehettek tehát és voltak is valóban oly kinevezések, melyek 
már közé nem tétettek, miután a közététel sokszor jó idővel a 
kinevezés után eszközöltetett.

Az is, lehetséges, hogy az én figyelmemet is kikerülte, min
den lelkiismeretes utánnézés mellett is, egyik vagy másik kinevezés, 
de meg 2 szám, a 162-ik és 163-ik, az általam használt 1849-ki 
5 Közlöny «-bői hiányzik, igy az ezekben foglaltathatott minket 
érdeklő kinevezésekről tudomást nem szerezhettem.

Az is megtörténhetett, hogy egyes kinevezéseket a név nem 
ismeréséből vagy azért mellőztem, mivel a név, — mire a bot
rányig gyakori volt az eset, — sajtóhibával vagy keresztnév nélkül 
közöltetett.

Kiegészítem még ezen kimutatást azon hitben, hogy még 
azon esetben is, ha hiányos leend igy is a közlés, jó szolgálatot 
tettem a kimutatás öszszeállitása által élő hőseinknek s az elhaltak 
maradékaiknak, azok neveiknek közlésükkel, kik az eddig meg
említetteken s az ezután megemlitendőkön kívül a biharvármegyei 
honvédegylet által az 1868. évi február 15-iki kimutatás szerint 
honvédtisztekül s altisztekül igazoltattak.

Megkülönböztetem ezen közlésben a tisztek közöl azokat, 
kiknek kinevezéseiket föltaláltam a »Közlöny«-ben, neveik után 
zárjelben oda tévén a »Közlöny«-nek vagy a »Komáromi lapod 
nak azon számát, melyben kinevezésük foglaltatik.

Ezek a következők, és pedig törzstisztek :
Dipold Antal 6-ik zászlóaljbeli ezredes, kit később a fogságból 

lett kiszabadulása után hazafias áldozatkészséggel a Tisza-esalád 
látott el s ápolt egész haláláig ; (1849. 11.) Mezey Károly 10-ik 
huszárezredbeli alezredes, ki január 4-én megmentette az ezredet 
a kilépő tisztek intriguái dacára a hazának ;3) (1849. 100.) Kiss

0 Közlöny. 1849. 1G0. sz. — 2) Ugyanott 165 sz. 8J Görgei István, id. 
műnk. 109. 1.
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Ferenc utászkari 3-ik zászlóaljbeli őrnagy, ki alezredesül lett 
igazolva, (1849. 98.); Lehóczky János 65-ik zászlóaljbeli szá
zados, ki őrnagyul lett igazolva, (1849. 6.); Nagy Lajos 12-ik 
huszárezredbeli őrnagy, (1849. 1fi0.) ; Szalmay József szeke
részkari őrnagy, (1849. 48.); s id. Unger Károly röppentyüs tüz- 
műmester, kinek csak főhadnagyi kinevezése lett közé téve. 
(1849. 72.)

Századosok : Bossányi Ferenc, kinek csak főhadnagyi kine
vezése közöltetett, (1849. 107.); Gservenka Pál, a 31-ik zászló
aljnál, (1849, 87.); Forget Miksa, (Komáromi lapok 03.) ; Grósz 
Lajos a 09-ik zászlóaljnál, kinek szintén csak főhadnagyi kineve
zése lett közölve, (Közlöny 1849. 10.); Gyomlay deliért a buda
pesti térparancsnokságnál, (1849. 151.); Horváth Lajos, (Kom. 
lapok. 05.); Kiss Pál, a 19-ik gyalogsorezred 3-ik zászlóaljánál, 
(Közlöny 1849. 03.); Kólómban Károly a 29-ik zászlóaljnál, kinek 
szintén csak főhadnagyi kinevezése közöltetett, (1849. 120.); Korda 
Andor, a 35-ik zászlóaljnál, kinek hasonlólag csak főhadnagyi 
kinevezése lett közölve, (1848. 185.); Ozmics István a 02 ik zászló
aljnál, ennek is csak főhadnagyi kinevezése lett közé téve, (1819. 
113.); Pálfy Károly a 13-ik huszárezrednél, (1849. 99.); Pauliár 
Ferenc, a 14-ik huszárezrednél, (1849. 84.); Umheiser András, a
00-ik zászlóaljnál, (1848. 185); Zokoly János, a szabolcsi véd- 
seregnél, ennek is csak főhadnagyi kinevezése lett közölve, 
(1849. 130.); Jakó Lajos, (Kom. lapok. 05); Valentin Ferdinánd a 
132-ik zászlóaljnál, (Közlöny 1849. 153.); sVay Ábrahám a 28-ik 
zászlóaljnál, 1849. 89.).

Főhadnagyok : Árpád József, az 58-ik zászlóaljnál, (1849. 07.); 
Bernáth Kálmán a 94-ik zászlóaljnál, (1.849. 100.); Bozsó ,György 
az 53-ik zászlóaljnál, (1849. 51.); Éger Lajos, a 30-ik zászlóaljnál, 
(.1849. 122.); Fuchs József, az 1. magyar vadászezredben, kinek csak 
hadnagyi kinevezése lett közé téve, (1849. 50.); Keresztury Ferenc 
hadbíró a 20-ik zászlóaljnál, (1849.102.); Kiss Gáspár, a 39-ik gyalog- 
sorezrednél, ennek is csak hadnagyi kinevezése közöltetett, 
(1849. 83.); Kiss Márton, a gömöri védseregben, (1849. 130); Kle
berg Károly, a 31-ik zászlóaljnál, (1848. 140.); Koszta Gerő, a 
lö-ik zászlóaljnál, (1849. 113.); Kovács Károly, a 41-ik zászlóalj
nál, (1849' 100 ); Kulini Nagy Benő, (Kom. Lapok. 03.); Lázár 
Mihály, a 2-ik székely ezrednél, lehetséges ugyan, hogy ez más 
Lázár Mihályra vonatkozik, (Közlöny. 1849. 72.); Matos Győző, a 
89-ik zászlóaljnál, (1849, 91.); Nagy Gusztáv, a 23-ik zászlóaljnál,
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(1849. 38.); Schiller Károly, a 100-ik zászlóaljnál, (1849. 138.) és 
Száraz Ferenc, az 59-ik zászlóaljnál (1849. 35.)

Hadnagyok: Gsécsy Soma, a 13-ik huszárezrednél, (1849. 
136.); Fenyvessy Károly, a számvevőségnél, (1849. 55 ); Fejér Sán
dor, a bánsági zászlóaljnál, (1849. 21.); Fodor Miklós, a 106-ik 
zászlóaljnál, (1849. 113); Fráter Ignác, a 25-ik zászlóaljnál, (1848. 
118.); Hankovics Károly, a szamosujvári kóroda parancsnoka, (1849. 
126.); líolláth Ferenc, a 68-ik zászlóaljnál, (1849. 120.); Komornyik 
Benedek, a 16-ik zászlóaljnál, (1849. 113.); Komornyik János, 
(Kom. Lapok, 65.); Littmann Ferenc, számvevőségi segéd. (Közlöny. 
1849. 131.); Mihályi Alajos, az 59 ik zászlóaljnál, (1849. 100.); 
Molnár József, az 53-ik zászlóaljhoz, (1849. 84.); (Ugyanekkor ne
veztetett ki Szamossy Elek hadnagyul a 18-ik huszárezredhez.) 
Miiek Ferenc' a 71-ik zászlóaljnál, (1849. 146.) ; Nagy Antal, az 
51-ik zászlóaljnál, 1848. 178.) ; Nusz János, az önkéntes vadá
szoknál, (1849. 157.) ; Petrus János, az 1. vadászezrednél, (1849. 
157.); Reginer Ferenc, a 2-ik zászlóaljnál, (1848. 178.); Schaller 
János alorvos, a 69-ik zászlóaljnál, (1849. 16.); Sepsi Pál, szám
vevőségi gyakornok, (1849. 116.); Szathmáry István, a 3-ik zászló
aljnál, (1849.133.); Tapolcsányi Károly, (Kom. lapok. 62.); Tóth 
Antal, az 1. magyar vadászezrednél, (Közlöny. 1849. 50.); Varray 
János, a 35-ik zászlóaljnál, (1849. 25,); Vass Ferenc, a 3l-ik zász
lóaljnál, ki főhadnagynak volt kinevezve, s még is csak hadnagyul 
igazoltatott, (1849 87.); s Vucskics Ágoston az utászkarnál, (1848. 
167.); Papp József és Szabó József hadnagyokul igazoltattak, ily 
nevű kinevezés több van, éppen azért nem hivatolom egyiket sem 
mert nem tudom, melyik vonatkozik a mi Papp Józsefünkre és 
Szabó Józsefünkre. A komáromi kinevezéseknél azért nem közöl
tem azi, hogy mely ezredben vagy zászlóaljban történtek a kine
vezések, mivel a »Komáromi Lapok« nem áll rendelkezésemre, an
nak számait csak Virányi Vilmos »Honvédtiszti koszorú« cimü 
müve után hivatoltam. Ebben meg van említve a biharvármegyei ; 
honvéd-egylet, által igazolt Buday Andor, Burian János, Lehóczky 
József, Zay Róbert és Vittmann Imre hadnagyoknak a »Közlöny« . 
mely számában lett kineveztetésök is, de bizonyosan tévesen, 
mert én az ott hivatott számokban a kinevezéseket nem talál
tam föl.

Az igazoltak jó részüknek kineveztetésük nincs meg a »Köz- 
löny«-ben, részben bizonyára azért is, mivel az illetők nemzetőri 
lisztek voltak, Ezek a következők, és pedig törzstisztek ;
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Keresztes István, az 1. hadtest főhadbirója s később abihar- 
vármegyei honvéd-egylet főjegyzője, s Nicoledon Vince őrnagy ;

századosok: Csathó Sándor, Fries Lajos, Hampel Ferenc, 
Körházy András, Soth Ferenc és Thury Henrik ;

főhadnagyok: Rakay Károly, Balogh Lipót, Becze László, 
Bogdándy Antal, Duriday János, Gásparik Károly, Haranghy János, 
Horner Henrik, Kalotay Zsigmond, Király Sándor, Margitay Gábor, 
Mayer János, Michelstädter Lipót, Micskó János, Móré József, Ne
mes Gusztáv, Paur Rudolf, Pálmay Szilárd, Porompovics Mihály, 
Répásy Gyula, Rozvány György, Sebess György, Séllev Sándor, 
Valkay Endre, Verner Ferenc és Végh György ;

hadnagyok: Ajtay Lajos, Bak István, Bakos Pál, Bay János, 
Balogh Lajos, Bácskay Ignác, Bársony Károly, Bende Lajos, Beöthy 
Imre, Békesy Sándor, Bodoky József, Broche Vencel, Buzáth István; 
Danyek István, Deutsch Alajos, Dómján Lajos, A. Egry Lajos, 
Eörhalmy Antal, Eörhalmy József, Fecser József, Fráter Ágoston, 
Gönczy József, Holnapy József, Irófi József, Kaiser Imre, Kappy 
Bódog, Kazay Adolf, Kelemen Mihály, Kerekes Károly, Kulhy 
Sándor, Lengyel Sándor, Léderer Kálmán, Madáry Ferenc, Menszá- 
ros Dániel, Münich József, Osváth Pál, Party József, Paskucz Jakab, 
Pál Rudolf, Petrus József, Piispöky Alajos, Rácz Lajos, Rásztokay 
Antal, Sass Károly, Selindy Ferenc, Serényi Alajos, V. Szabó József, 
Szathmáry Ede, Sauer Lajos, Teitelbaum Sámuel, Jámbor Mihály 
és Végh János.

Ezek némelyike iránt maga az igazoló bizottság is kételyt 
támasztott, a legtöbben azonban bizonyára ki voltak nevezve, de 
kinevezésük nem hozatott nyilvánosságra. Sélley Sándorról például 
tudjuk azt is, hogy ő, mint az ungvári önkénteseknél szolgáló hu
szárhadnagy, ott volt az augustus 9 —10-ike közti éjjel a vadász
iaknál s fedezte Bem tova szállítását Remete felé.1)

A biharvármegyei honvéd-egylet, által igazolt altisztek név
soruk betűrendbe szedve a következő :

őrmesterek, (tűzmesterek,) : Alexi János, Ambrus József, Amigő 
József, Ámánt Béla, Bak Károly, Balázs Márton, Balogh János, 
Balogh Pál, Barbőcs Gábor, Baróthy Antal, Benyő Mihály. Bodnár 
János, Bonnár József, Boér József, Buda Illés, Buthy Lajos, Csontos 
Mihály, Csorba Miklós, Deine Sámuel. Eibe József, Elekes András, 
Esztegár Károly, Éder Károly, Feltóti Ödön, Fircsa János, Galam-

) Matolay Etele : Visszaemlékezéseim, 170—-17U. 1.
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bosy Antal, Gajzágó Márton, Gertner Albert, Glodiák György, Gobóczy 
Károly, Gombay József, Gönczy Ferdinánd, Grósz Gerzson, Halász Jó
zsef, Kassay Ignác, Kágyi Károly, Klobuschek Sándor, Kollácsek József, 
Kovács Lajos (huszár), Kovács Lajos (tüzér). Lázár János, Lukács 
György. Mike József, Németh István, Némethy Károly, Pallovícs 
Ignác, Parti Mihály, Passaukowsky Antal, Ragány Ferenc, Rezák 
György, Reviczky Károly, Rigeisen Albert, Schwartz József, Serényi 
Gusztáv, Szabados Márton, Szabó József, Széllé Károly, Szontágh 
László, Tokody György, Tóth Ferenc, Tulics József, ifj. Unger 
Károly, Unger Jenő, Vaday Lajos, Vallaschek Vencel, Várady 
Sámuel és Váry István ;

tizedesek, (fővadászok, főágyusok,): Amigó Gyula, Álmosdi 
János, Bacsó Mihály, Bodnár Imre, Rörvey József, Böszörményi 
József, Csobán Tódor, Csobánczy Antal, Dálnoky Vilmos, Demeter 
Mihály, Domian József, Dushegyi Márton, Ecsedy Károly, Ecsedy 
Sándor, Erőss György, Farkas György, Fehér Gábor, Fehér Imre, 
Fencsáky János, Fenessy Péter, Fodor Imre, Görgényi Péter, 
Gulden Tóbiás, Győrffy Dániel, Heinczell János, Hosz Imre, Hul- 
lámffy Lőrinc, Keresztes Ferenc, Kimeri Sándor, Kiss András, 
Kiss Mihály, Kiss József, Komlóssy Károly, Kondy Sándor, Kovács 
Imre, Kovács István, M. Kovács Miklós, Lengyel Sándor, Magvary 
László, Mancza György, Mandics Alajos, Markucz László, Mártonyi 
János, Miile István, Molitorisz Lipót, Mózes János, Nagy Károly, 
Orbán István, Palóczy Imre, Papp József, Pethő János, Pogóczy 
Ferenc, Pojnár János, Rabló Bálint, Rád József, Reznvik József, 
Sándor József, Schwartz Ábrahám, Schwartz B , Schwartz Móric» 
Sefcsik Ádám, Szabó István, Szabó Sándor, Szathmáry Károly, 
Szathmáry Mihály, Széllé József, Szerényi Imre, Szilágyi Sándor, 
Szilágyi Simon, Szilágyi János, Szombathy József, Sztupa Andor, 
Szűcs Sándor, Tamáskovics Ferenc, Jerzsák Ignác, Jónás Ferenc, 
Juhász Imre, Vad István, Valkovics Simon, Vécsey István. Veress 
István, Vesselényi Alajos, Véber Lajos és Vince Dániel ;

örvezetők, (alvadászok, dobosok,) : Bacsó Mihály, Bartal 
József, Boda György, Roglutz Simon, Eudorfer József, Fekete János, 
Mészáros Ferenc, Mizér József, Purzsa László, Szilágyi János, 
Szűcs István és Vietorisz Ferenc.

Közvitéz 164 igazoltatott.
Ezek közlése után még azt is fölemlitendőnek tartom, hogy 

a, julius l-T-iki sz.-tamási csatában a 3-ilc zászlóaljtól Kiss József, 
dobos, Szathmáry Dani, Szigethy Kálmán és Bauernfeind Gyula
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nehéz sebeket kaptak s azok következtében el is haltak; nehéz 
sebeket kaptak még Székessy Károly, Fónyad József és Tóth 
István, s könyü sebeket Kelemen Mihály és Blaskó András.1)

Azt sem szabad emlitetlenül hagyni, hogy^az 1849. évi május
8-án Gorove Antal, Gergely János, Szikszay Lajos, Szathmáry 
András és Elekes István,* 2) május 19-én pedig Teleki Sándor, 
Tóth Ágoston és Petőfi Sándor is a harmadosztályú katonai 
érdemrenddel diszittettek föl.3)

') Közlöny. 1848. 77. sz.
2) Közlöny. 1819. 108. sz. — 3) Ugyanott. 113. sz.



YIL FEJEZET.

A második bihari nemzetőrségi és a 27-ik honvédzászlóalj, 
s a bihari lovas nemzetőrök,

Kiss Ernőnek az első bihari nemzet,őri zászlóalj megérkeztét 
tudató, de egyszersmind újabb 1200 főnyi nemzetőri segélyt kérő, 
az előbbi fejezetben már érintett átiratát a vármegye bizottmá- 
nyi gyűlése augustus 24 én vette beható.tárgyalás alá. S bár éppen 
most indult ki a vármegyéből az alv.idékré mintegy másfélezer 
íőnyi nemzetőrség, mindazonáltal, miután a veszélyek folyton tor
nyosultak, azt határozta a,vármegye, áldozatkészségének ez által 
újabb szép bizonyítékát adván, hogy a kért 1200 íőnyi nemzet
őrség, tehát a második harmadrész is, állíttassák ki, s indíttassák 
az alvidék felé, gyülekezési helyül most már N.-Várad, s gyüle
kezési határidőül September 10-ik napja tűzetett ki s a hozott 
határozat foganatosításával ismét Hodossy Miklós bízatott meg.1)

Ugyanezen ülésen a kiállítandó nemzetőrök mellé zászlőalji 
főorvos is választatott, és pedig Orosz Albert orvostudor. sze
mélyében,2 *) ki egész január végéig ott maradt az alvidéki tábor
ban, e közben Kulán tábori kórházat is szervezett,8) a miért 
Beöthy Ödön által a legmelegebb elismerésben részeltetett; s csak 
is azért hagyta el ottani állomását, mivel Beöthy Ödönné kérel
mére Mészáros január 20 án 692. sz. a. kelt rendeléte folytán 
megengedtetett nekie, hogy Beöthy Ödön erdélyországi teljhatalmú 
kormánybiztos mellé menjen.4)

Hodossy Miklós mostan is, mint mindig, igazolta az erélyes- 
ségébe helyezett bizodalmát,, ki lett állítva nem csak a Kiss Ernő 
által , kért s a vármegye által kiállíttatni rendelt második nemzetőri 
zászlóalj, hanem 2 század lovas nemzetőr is.

*) Biharv. 1848. jegyzők. 3781. sz — 2) Ugyanott. 3803. sz.
s) Kossuth Hírlapja. 157. sz.
4) Lásd az LVIII. sz. alatti okmányt.
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A második bihari nemzetőri század September 13-án indult 
útnak Marsó Imre őrnagy parancsnoksága alatt Nagy-Becskerek 
alá. Állott 1238 főből s 6 századból. Tiszti kara a következőkből 
állott :

századosok voltak : Bernáth Gedeon, Gulácsy Imre, Illosvay 
Ferenc, Ábrámovics, Rhédey István gf., és Hankovics György;

főhadnagyok: Fehér, Koszka János, Cseh Dávid, Kálmán 
Lajos, Heranus Kajetán és Nagy József;

alhadnagyok: Ármós Bálint, Radácsy Károly, Mészáros Sán
dor, Menszáros Lajos, Esztegár László, Sántha Gyula, Kálmán 
György, Govrik Lajos, Jedlicska Zsigmond, Mezey Sándor és 
Becze László.

A Gencsy Fái lovas nemzetőri őrnagy parancsnoksága alatti 
2 század lovas nemzetőr pedig, melyből az első század érmellé- 
kiekből a második pedig sárrétiekből állott, September 26-án 
indult útnak; ennek a tisztikara a következőkép volt megalakítva:

Az első században századosok voltak Krizsár Károly és 
Okolicsányi Károly; főhadnagyok: Lovassy Ferenc és Vidovics 
József; s alhadnagyok Draveczky Gyula, Draveczky Lajos, segédtiszt 
pedig Pircsy Antal; a második században pedig századosok valának 
Nadányi Károly és Bagossy József; főhadnagyok Csapó György és 
Bökönyi Károly ; s alhadnagyok Olasz Menyhért és Nadányi József.1)

Marsó Imre September 22-én őrnagyul2) s mellé segédtisztül 
October 12-én hadnagyi ranggal Papp László neveztetett ki.3)

A most útnak indított nemzetőrökre vonatkozólag a Septem
ber 1-i bizottmányi gyűlésében kimondotta a vármegye, hogy azok, 
kik önkéntesen vállalkoztak nemzetőri szolgálatra, a harc befejez- 
téig, a sorsot huzottak pedig csak 10 hétig tartoznak szolgálni, 
azonban ezek nem, hanem csakis az önkéntesek kapják a már 
a 3437. sz. alatt hozott végzésben megállapított' 12 pengő krnyi 
dijpótlékot, minek fedezésére újabb 40,000 frt adó vettetett ki 
oly módon a vármegye öszszes lakosaira, hogy az a kivetés alap
jául szolgáló öszszeirásba csúszható hibák kikerülése tekintetéből 
a jövő évi házadóhoz fog csatoltatni,1) a pénzügyi év akkor nov.
1-én kezdődvén.

A Gencsy parancsnoksága alatt indulandó 2 század lovas 
nemzetőr zászlóját elindulásuk napján a kispiac-téren szentelték

') fliharv. 1848. jegyzők. 400tí sz.
a) Közlöny. 1848. 122. sz. — 3) Ugyanott. 126. sz. — 4) Ugyanott. 92. sz.
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föl. Sajátságos benyomást tett azon körülmény, hogy a kiindulandó 
nemzetőrök legnagyobb részint a volt conservativek korteseikből 
állottak, alig volt közöttük a volt liberalis párt egy két kortese 
föltalálható.1)

Gencsy őrnagy lovas nemzetőreivel, mint october 11-ről 
jelenté a vármegyének,2) September 30-án érkezett Aradra, s oct. 
3-án Temesvár alá. Nagy-Becskerekre october 8-án érkeztek, és 
pedig az utón nyert szaporulat folytán 358 főnyi létszámmal. 
Útközben volt egy kis öszszeütközésük is. Katalinföldön állomá
sozásuk alatt jött hozzájuk a hir, hogy a rabló rácok octóber 
6-án megrohanták Szárcsát. Nem gondolva semmit az ut fáradal
maival, egy perc alatt lóra termettek, s mentek a rablók ellen, 
de ezek jó korán megfutamodtak előlük. Általában véve a bihariak 
jól viselték magukat mindnyájan. »Igazi magyar vér buzog ereik
ben, ott vannak, hol emberre szükség van. Ök tettel igazolják, 
hogy életöket, vérüket készek a honért feláldozni« — írja róluk 
a hivatalos lap nagy-becskereki tudósitója.3)

Marső őrnagy is azt jelentette october 20-ról a vármegyének,4) 
hogy a gyalog bihari nemzetőrség is hősiesen vett részt az october
14-ki n.-kikindai csatában, hol különösön Mütter Ferenc és ’Illosvay 
Ferenc tüntették ki magukat.

Nemzetőreink lelkesültségét azonban nagyon lohasztá a cho
lera, mely Pesten october 9-én, Budán pedig october 12-én lépett 
föl, s különösen Budán grassált., egy nap 24 embert ragadván el.5) 
A cholera föllépett az alvidéki magyar táborban is, s mint Marsó 
november 5-ről jelenté, zászlóaljából is többen haltak meg cho- 
lerában.6)

E miatt azok, a kik sorshúzás utján állíttattak, pedig a leg
nagyobb rész mind ilyen volt, haza vágyott a kettős veszély szín
helyéről.

Hiába kérte fel a vármegye őket Marsó átirata folytán a tovább 
maradásra,7) hiába küldé le hozzájuk Hajdú Ferencet futárképen 
azon célból, hogy ez rá beszélje őket a további szolgálatra ; nem

>) Közlöny. 1848. 116. sz.
a) Lásd a XXVII. sz alatti okmányt.
") Közlöny. 1848. 129. sz.
4) Lásd a XXIX. sz. alatti okmányt.
5) Közlöny. 1848. 148. sz.
B) Lásd a XXXI. sz. alatti okmányt.
’) Biharv. 1848. jegyzők. 4410. sz.



sikerült ä rábírás, hazatértek szülőföldjükre, a gyalog ilémzet- 
őrség november 16-án. a lovas pedig november 21-én érkezvén 
viszsza N.-Váradra,1) a lovas nemzetőrség Hadik és Vetter dicsérő 
elismerésével, mint ezt Gencsy jelenté a vármegyének.* 2)

A nemzetőrségre vonatkozólag ezen időszakról még azt kell 
fölemlítenem, hogy Haller Sándor gf. is megbizatott September 
23-án, és pedig nádorilag, a nemzetőrség egy részének mozgósítá
sával,3) a mit nem lehet helyes intézkedésnek tekinteni, mert ez 
az egységes működésre csakis zavarólag hathatott.

A ministerium, látva a nemzetőrség működését, meggyőződött 
arról, hogy erre támaszkodni anynyi fenyegető veszély között nem 
lehet, a honvédség pedig, mely ekkor már az erdélyi 2 s a pesti 
újabb 2 zászlóaljjal együtt 14 zászlóaljból állott, nem elégséges 
erő, a julius 11-én oly lelkesüléssel megszavazott 200,000 hon
védből, melyből Biharvármegyére 6408 honvéd jutott,4) újabb 16 
honvédzászlóalj kiállítását rendelte el, mely helyett azonban röktön 
20 zászlóaljat állítottak ki, a zászlóaljak száma ezt követőleg is 
folyton szaporittatván.

Szemere belügyminister már augustus 29-én kibocsájtá 
gyönyörű szózatát, mely vészkiáltásként hangzott végig a hazán, 
Olyan volt az, mint midőn hajdan a véres kardot hurcolták 
meg az országban. Ebben mondja a többek közt a következőket:

»A hon veszélyben. Ez most jelszava mindennek. A királynak, 
az országgyűlésnek, a kormánynak és mindannak, kinek keblében 
a szabadságért lángoló hazaflui szív dobog.

»Ezért hivatott öszsze az országgyűlés, sietve, rendkivülileg. 
Eszköze a haza megmentésének az örökké diadalmaskodó lelke
sedésen kívül pénz és hadsereg.

»A pénzt megszavazta már a képviselőház, s nyilatkozott 
már a felsőház, egy értelemmel, egy szivvel-lélekkel.

»A hadsereg iránt a részletes törvényjavaslat is keresztül 
ment a képviselő- és a felsőházon, és az egyesült akaratot meg 
fogja koronázni a Fejedelem szentesitő szava, de addig is meg 
kell kezdeni az előkészületeket.

»A Haza veszélyben van.

‘) Biharv. 1848. jegyzők. 4514. sz.
2) Lásd a XXXIV. és XXXV. sz. alatti okmányt.
8) Lásd a XXV. sz. alatti okmányt, Kineveztetése a Közlöny 103-ik 

számában is meg van.
*) Biharv. 1848. jegyzők. 4304. sz.
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»Mentsük meg a királynak s utódainknak azt, mit őseinktől 
épségben nyerénk.«

Ezután elrendeli, hogy a rendelet vételétől 48 óra alatt bi
zottmányi ülés tartassék, az küldjön ki 2—3 tagból álló anynyi 
öszszeiró küldöttséget., hogy a hadkötelesek öszszeirása 7 nap alatt 
befejeztessék.

Azután igy folytatja :
»Apróságokkal az öszszeiró küldöttség ne bajlódjék. Rend-- 

szeresen akkor járunk el, ha béke lesz. Egyesek sérelmei némul- 
janak el, midőn veszélyben a haza van.

»Ki hive szeretett királyunknak, ki hive honának, ki imádja 
a szabadságot, a függetlenséget, kinek polgári becsülete szent, 
mindattól megvárjuk, hogy teljesítse kötelességét.

»A haza veszélyben van.
»Elhárítható, ha mindenki teljesiti tisztét, elkerülhetlen, ha 

a polgárok nem teszik azt, a mivel kötelesek.
»A megbízottak a rendelet teljesítéséért felelősök a kormány

nak, de istennek és önbecsületének minden hazafi felelősséggel 
tartozik.

»Kivívni könynyebb a szabadságot, mint végrehajtani, amazt 
megtettük, hajtsuk végre a munkát is.

»Pihenni nincs idő a diadal előtt.«1)
Ily hangon beszéltek akkoron.
Biharvármegye September 1-i bizottmányi gyűlésének má- 

sodnapján tárgyalta ezen rendeletet, s 23 öszszeiró küldöttséget ne
vezett ki s küldött szét a vármegyébe az öszszeirás teljesítésére.* 2)

Az öszszeirás tehát már be volt fejezve Biharvármegyében, 
sőt a toborzás is folyt, mely Batthyány Lajosnak egy September 
14-én kelt sürgönye3) folytán rendeltetett el, midőn megjelent a 
hivatalos lap September 27-iki számában a 16 uj zászlóalj kiállí
tását tárgyazó s a liszti kinevezéseket is magában foglaló rende
leté Batthyány Lajosnak.

Ez volt neki a hivatalos lapban megjelent utolsó rendelete.
Biharvármegyére a 27-ik zászlóalj esett, bár némi rész Eger

‘) Lásd egész terjedelmében Közlöny. 1848, 83. sz. és Papp Dénes: 
Okmánytár. I. köt. 395. 1.

2) Közlöny. 1848. 92. sz.
s) Lásd a XXIV. sz. alatti okmányt. Sajátságos, ezen leirat Biharvár

megye bizottmányi közgyűlésén nem tárgyaltatott, s arról utólag sem téte
tett jelentés. Ezen leirat egyszerűen elnükileg intéztetett el.

7
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hez és Hód-Mező-Vásárhelyhez osztatott mostan is be. Ebből azon
ban mi sem lett., az élet kinevette a (árkaimat,, Biharvármegyében 
csupán a 27-ik zászlóaljnak ujoncoztak.

Erre az egy zászlóaljra mostan Biharvármegyének a reá eső 
quotából 1150 embert kelle kiállítania.’)

Biharvármegye gyorsan kiállította a 27-ik zászlóaljat, annak 
kiállításával szintén igen jó szolgálatot tett hazánk ügyének Ho- 
dossy Miklós, ki ezen időben a városunkon keresztül utazni akaró 
s a Sándor-huszároknak lovakat szállító 50 főnyi Kress könynyü- 
lovas ezredbeli csapatot is Iefegyverzett, 5 altiszttel s Pretzl 
alhadnagygyal együtt, s azokat rábírta a magyar ügyhöz való átál
lásra, és octóber 8-án föl is eskettette a magyar haza hűségére.2)

A 27 -ik zászlóalj is elment aztán oda, a hol a dicsőség ter
mett, Erdély véráztatta téréire, egy része igen jó szolgálatot tett 
a zarándi havasi hadjáratban is, hol igen sokan elhullottak 
közőlük.

Azonban már ez is a nagy történelem tárgya. Elég lesz itten 
csupán anynyit jegyezni meg, hogy Bem a 27-ik zászlóaljból 4 
tisztet és 10 közlegényt, kiknek neveit fájdalom, nem hozták nyil
vánosságra, díszített fel a 3-ad osztályú katonai érdemrenddel.3)

Tisztikara a következőkből állott :
Őrnagya Szilágyi Soma volt;
századosaiul kineveztettek Grubiczy Sándor, Sántha Flórián 

és Sztankó Soma ;
főhadnagyaiul: Tornay Antal, Jassich Pál és Olschefsky 

Jerom ;
alhadnagyaiul: Szokolovszky István, Gyertyánfy Gyula, Gyer- 

tyánfy Zsigmond, Isák István, Csavrák János, Danes András, Varga 
Izidor és Pap János.4)

Kineveztettek még ezen zászlóaljhoz a szabadságharc fo
lyamában :

octóber 3-án Gloss főorvosul századosi ranggal ;5)
octóber 9-én alorvosokul Gutmann Adolf és Pintér György ;ö)
octóber 18-án alhadnagyul Liebesberg József furier Sze

geden ;7)
octóber 20-án alhadnagyul Osváth Ferenc ;8) * *)

') Közlöny. 1848. 114. sz. — sj Ugyanott. 124. sz.
s) Honvéd. 1849. 99. sz.
*) Közlöny. 1848. 109. és 111. sz. — 6) Ugyanott. 118. sz — e) Ugyanott. 

124. sz. — ’) Ugyanott. 13t. sz. — 8) Ugyanott. 133. sz.
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October 19 én őrnagyul Katona Miklós, miután Szilágyi Sorná 
állásáról lemondott;1)

szintén octóber 19-én hadnagyul Bulyovszky János 9-ik zászló
aljbeli altiszt ;2)

október 31-én hadbíróul Rádi Endre, (ugyanekkor közölte- 
tett Balogh Ádám és Hatfaludi Sándor 10-ik zászlóaljbeli hadnagyok 
s Olsefszki Jerom 27-ik zászlóaljbeli főhadnagy lemondásuk ;3) 

november 11-én századosul Svoboda János ;4) 
november 18-án hadnagyokul Lígethy Mátyás, Matta László 

és Kosztolányi Ágoston őrmesterek ;5)
december 3-án századosokul Molitor Ignác, Kauszler József 

és Dallos Elek ; s főhadnagyokul: Csutak Kálmán és Deák György;6)
továbbá 1849 ben a hivatalos lap január 14-iki számában Fokner 

József 27-ik zászlóaljbeli főhadnagy századosul a 11-ik zászlóaljhoz;7)
a hivatalos lap január 17-iki számában a 14. sz. Lehel-huszár

ezredbe főhadnagyul Osváth Ferencz 27-ik zászlóaljbeli hadnagy;8)
a hivatalos lap február 1 i számában a 69-ik zászlóaljhoz 

századosul Kauszler József 27-ik zászlóaljbeli százados ;9)
a hivatalos lap február 2-iki számában a 27-ik zászlóaljhoz 

főhadnagyul Múlta László zászlóaljbeli hadnagy, s hadnagyokul 
Matta Isidor zászlóalji őrnök és Mihalovics Antal ;lu)

a hivatalos lap február 4 iki számában a 27-ik zászlóaljhoz 
őrnagyul Csutak Kálmán, ottani százados; századosul Sász József 
ottani főhadnagy; főhadnagyokul Nemes Lajos, Bulyovszky János 
és Vincze János zászlőaljbeli hadnagyok; s hadnagyokul Fejér Elek, 
Majlát Ferencz, Lőw Fridrich és Neidenbacher Ferenc zászlóalj
beli őrmesterek;1')

a hivatalos lap február 11-iki számában előléptettettek a 27-ik 
zászlóaljban századosokul Jaszies Pál és Deák György főhadna
gyok ; lőhadnagyul Csizmazia György hadnagy; s hadnagyokul 
Perczel Ádám, Francisci Kázmér és Kocsi Endre őrmesterek;12)

a hivatalos lap íebruár 20-iki számában a 27-ik zászlóaljhoz 
hadnagyul Troli János zászlóaljbeli őrmester;13)

a hivatalos lap mártius 11-iki számában ugyanoda főhad
nagyul Matta Ede hadnagy ; s hadnagyokul Anasztázy György,

') Közlöny. 1848. 135. és 159. sz. — s) Ugyanott. 143. sz. — *) Ugyanott. 
145 sz. — 4) Ugyanott. 155. sz. — 5) Ugyanott. 163. sz. — 6) Ugyanott. 178. sz.

’) Közlöny. 1849. 1. sz. — 8) Ugyanott 3, sz. — 9) Ugyanott. 16. sz. — 
10) Ugyanott 17. sz — ” ) Ugyanott. 19. sz. — ,2) Ugyanott. 25. sz. — ’”) 
Ugyanott. 33. sz.

7*
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Szikray Dénes, Palugyai Lajos és Lázár Ferenc zászlőaljeli őr
mesterek ; ')

a hivatalos lap mártius 15-iki számában ugyanoda főhad
nagyokul Perczel Ádám és Fejér Elek; s hadnagyokul Mansberger 
András és Barna György zászlóaljbeli őrmesterek ;2)

s a hivatalos lap ápril 13-iki számában előléptettettek ezen 
zászlóaljba főhadnagyul Francisci Kázmér, s hadnagyokul Szűcs 
László, Rácz István, Bakacs László és Csongrádi János őrmes
terek.3)

Megemlítem ezen fejezetre vonatkozólag még a következőket: 
a hivatalos lap január 30-iki számában Papp László helyébe 

Marsó Imre őrnagy mellé segédtisztül Marsó Lajos neveztetett ki,4) 
ki ezt követőleg pár nap múlva, mint az előbbi fejezetben kö- 
zöltetett, átlépett a honvédséghez;

Marsó Imre nemzetőrségi őrnagy ápril 24-én Bem altábor
nagy felterjesztésére alezredesül neveztetett ki ;5)

május 6-án pedig Gencsy Pál őrnagy mellé segédtisztül fő
hadnagyi ranggal Draveczky László nemzetőri főhadnagy, s ugyan
akkor Szűcs István hadnagyul az 59-ik zászlóaljba ;fi)

s maga Gencsy május 9-én az erdélyi hadjárat alatt szerzett 
érdemei elismeréséül alezredesül léptettatett eló.7)

S végül még azt is följegyzendőnek találom, hogy a kapcsolt 
részekből ujoncolt 31-ik zászlóalj N.-Váradon, mint erre nézve 
kijelölt gyülhelyen alakult meg8) s hogy ezen zászlóalj őrnagyául 
s parancsnokául Tóth Ágoston, a 10-ik zászlóalj egyik századosa 
neveztetett ki,9) ki aztán fokonként ezredességig léptettetett elő.

') Közlöny. 1849. 50. sz. — 2) Ugyanott. 53. sz, — 8) Ugyanott. 78. sz.
— 4) Ugyanott. 14 sz. — 6) Ugyanott. 88. sz — 6j Ugyanott. 100. sz. —
’) Ugyanott. 103. sz.

8) Közlöny. 1848. 118. sz. — 9) Ugyanott. 161. sz.



YIII. FEJEZET.

Biharvármegye legnehezebb napjai a szabadságharc alatt, 
az 55-ik zászlóalj s az utolsó kényszer-nemzetőrség,

A veszély az 1848-ik év őszén nemcsak nem szűnt meg, 
hanem folyton nagyobbodott. Most már a nemzet a dynastiával 
állt nyílt, harcban. A ministerium lemondott, Lamberget meggyil- 
gyilkolla az utcai csőcselék, az országgyűlést föloszlatta V-ik Fer
dinand, s miniszterelnökül Récsey Ádámot nevezte ki.

Az országgyűlés azonban, bár közkeresetet, indíttatott a Lam- 
berg gyilkosai ellen, úgy az országgyűlés föloszlatását, mint Récsey 
kinevezését törvénytelennek nyilvánította, s egyédüli törvényes 
kormánynak a már September 21-én megalakított honvédelmi bi
zottmányt, mely Kossuth Lajosból, Zsembery Imréből, Madarász 
Lászlóból, Pálfy Jánosból, Patay Józsefből, s pótlólag Mészáros 
Lázárból, továbbá báró Perényi Zsigmondból, Pázmándy Dénes fő
ispánból, báró Józsika Miklósból, Somsich Pongrácból és gf. Esz- 
terházy Mihályból szerveztetek,1) ösmerteel, és elfogadta az osztrák 
camarilla által oda dobott keztvüt s megkezdte a harcot I. Ferdi- 
nánd osztrák császár ellen V. Ferdinand magyar király nevében 
és érdekében.

Mostantól fogva tehát a kard élére volt helyezve a haza sorsa.
Érezte ezt a honvédelmi bizottmány, az ország s minden 

magyar. Most tehát kétszeres erővel kezdetett meg az ujoncözás.
Biharvármegvében előbb a toborzást egy megyei honvédelmi 

bizottmány vezette, melyet a vármegye September 17-én Hodossy 
Miklósból, Komlóssy Antalból s Tar Imréből,* 2) majd az utóbbinak 
lemondása folytán Klobusiczky Jánosból szervezett,3) Batthyány 
Lajosnak September 16-án kelt azon rendeletére, melyben a haza 
szent szeretetére s a századok óta fennállott alkotmányos sza-

*) Szoremlcy. llonv. biz. keletkezése. 23. 76. 80. 1.
2) Biharv. 1818. jegyzők. 3918. sz, — s) Ugyanott. 4121. sz.
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badsäg nemes érzetére emlékeztetve s buzdítva, azonnal tömeges 
fölkelést s minden fegyverfogható honfi kiállítását, rendelte el.1)

Azonban ismét igazolva lett, hogy testület ily sürgős dolgok
ban intézkedni nem képes, igy aztán a toborzással is november 
16-án a többi tagok lemondásuknak elfogadása s igy a honvédelmi 
bizottmány feloszlatása mellett újból Hodossy Miklós bízatott, meg, 
ki úgy is már September 19-én Biharvármegyére nézve kormány- 
biztosul neveztetett ki, * 2) mely kitüntetéssel a kormány valódi ér
demet jutalmazott. Hodossy a belé helyezett bizalmat ezen állá
sában is igazolta. Szigorú, erélyes, és pontos volt, mint eddig, 
nálánál nem volt jobb kormánybiztosa a magyar kormánynak 
egy sem.

Szükség is volt ilyen emberre.
Biharvármegye egére komoly, sötét fölhők tornyosultak Er

dély felől.
Maros-Vásárhelyt elveszítettük, azt elfoglalta Gedeon József 

altábornagy, Udvarhelyszéket báró Heydte dragonyos százados, 
Csikszéket pedig Dorschner ezredparancsnok. A szász föld egy el
lenséges tábor volt, a magyar földnek románok által lakott része 
nem csak elfoglalva, hanem részben kipusztitva, fölperzselve, 
Nagy-Enyed a Losenau alezredes kezében, Felvincz füstölgő ro
mokban s Torda a Gratze császári tiszt, által vezetett román fel
kelők birtokában ; Deésen és Szamosujvártt pedig komisz Urbán 
szedte már a sarcot. Erdélyből csak Kolosvár s pár mértföldnyire 
annak környéke és a kis Háromszék volt csupán magyar kezekben.

Erdély sorsa pedig mindig nagy befolyással volt Biharvár
megyére, s ekkor anynyival inkább, mert Bécs felől Windischgrätz 
Alfréd herceg is, a császári seregek magyarországi fővezére, meg
kezdette hadi működését Magyarország ellen, tudatván ezt Ma
gyarország és Erdély minden ajkú és rendű lakosaihoz intézett s 
november 13-án kelt szózatában, melyben azt mondotta, hogy a 
császári seregek nem ellenségként törnek be hazánkba, hanem 
csupán a pártütők megzabolázása végett. »Oltalom a híveknek, 
bocsánat a megtéröknek, végveszély a pártütőknek, — ez jelsza
vam,« mondá ezen hirhedett szózatában.3)

Pedig bizony nem Magyarország volt a pártütö, hanem a 
camarilla. Szemben is találta magát egész Magyarországgal.

*; Papp Dénes: Okmánytár. II. k. 13. 1.
2) Lásd a XXVI. sz. alatti okmányt.
8) Gyűjteménye a legfelsőbb rendeleteknek és szózatoknak. I. fűz, 22.1.
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Báró Vay Miklós erdélyi teljhatalmú kormánybiztos Maros- 
Vásárhely elvesztése folytán november 7-én érkezett átiratával1) 
a népfölkelés elrendelésére kérte föl Biharvármegyét, ezt el is ren
delte november 7-én Biharvármegye Bernáth József kormánybiztos 
utján,2) ki october 30-án neveztetett ki népfölkelési kormánybiz
tosul.3) A népfölkelés elrendelését november 11-iki leirata szerint 
a honvédelmi bizottmány helyeslő tudomásul vette.4 *)

S bár Hodossy november 13 án a Király-hágón túli esemé
nyekre t.ekintőleg újra felkérte a vármegyét az öszszes fegyveres 
erő kiállítására s egyszersmind arra, hogy mindenki, a kinek fegy
vere van s ahoz ért, röktön ítélő bíróság terhe alatt a Király-há
góra sietésre utasít,tassék/’) a népfölkelést elrendelő végzés a vár
megye, által november 14-én, tekintettel arra, hogy annak több 
kára, mint haszna lenne, mert a népfölkelők elszántságot, mint 
családos emberek, nem visznek magukkal a harcba, tartásuk még 
is sokba kerül, az idegen ajkúak fölfegyverzése pedig veszélylyel 
is járhat, s itthonn is szükség van a védelemre, még is viszsza- 
vonatott.6)

Hanem a honvédelmi bizottmány a vármegye bizottmányi 
ülésének ezen határozatát november 16-án megsemmisítette, s 
elrendelte a népfölkelés kiállítását, ;7) minek folytán a vármegye 
bizottmányi ülése, hogy még is kibúvjon a rendelet, végrehajtása 
alól, még az napon újabb nernzetőri öszszeirást, rendelt el, és 
pedig 4 gyalog és 1 lovas nemzetőri zászlóalj megalakítása végett; 
az 1. gyalogzászlóalj a központi és szalontai járásból lévén meg
alakítandó, Riczkó őrnagy parancsnoksága alatt N.-Várad gyül- 
helylyel, a 2-ik zászlóalj a sárréti járásból Marsó Imre őrnagy 
parancsnoksága alatt, B.-Ujfalu gyülhelylyel, a 3-ik az érmelléki 
járásból Bernáth Gedeon parancsnoksága alatt, Székelyhid gyül
helylyel, a 4-ik zászlóalj a váradi és belényesi járásból gf. Haller 
Sándor parancsnoksága alatt, Püspöki és Belényes székhelylyel, a 
lovas zászlóalj pedig az egész vármegyéből Gencsy Pál őrnagy 
parancsnoksága alatt Derecske gyülhelylyel, a századokba való be
osztással a szolgabirák és a tisztek bízatván meg.8)

Éppen ezen időben igen kellemetlenül, zavarólag és akadá-

’) Lásd a XXXII. sz. alatti okmányt.
*) Biharv. 1848. jegyzők. 4408. sz. — *) Ugyanott. 4217. sz.
*) Lásd a XXXIII. sz. alatti okmányt.
6) Biharv. 1848. jegyzők. 4420. sz. — 6) Ugyanott. 4435. sz. — ’ ) Ugyanott.

4140. sz, — 8) Ugyanott. 4444. sz.
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lyozólag hatott a közügyekre azon viszály, mely Bernáth és Ho- 
dossy, a két kormánybiztos között kitört. Bernáth nem akarta 
maga fölött levőnek ismerni el Hodossyt, pedig az az egész vár
megyére, tehát mindenre nézve volt kormánybiztosul kinevezve, 
mig ő csak a fölkelés szervezésére nézve.

Ezen szomorú eset bejelentetett a vármegye bizottmányi 
ülésének is,1) s tudomására jutott a honvédelmi bizottmánynak 
is, mely úgy segített a dolgon, hogy Hodossyt november 20*án 
biharvármegyei főkormánybiztossá nevezte ki,1 2) mihez képest Ber
náth is belátván alárendeltségét, a kél kormánybiztos kibékült, 
mely kibékülés, hogy a viszály kiegyenlítéséről is tudomással bírjon 
a vármegye, miután a viszály kitöréséről hivatalos tudomásba 
helyeztetett, szintén bejelentetett a vármegye bizottmányi ülésének, 
s az közmegnyugvással fogadtatott.3)

Bernáth aztán Hodossy felügyelete alatt, Oláh Mátyás föl- 
fegyverzési segédkormánybiztos segédkezése mellett, szervezte a 
népfölkelést; hivatalosan fölhívta a hatóságokat, miszerint tudassák 
vele : menynyi fegyverfogható egyénre számíthat ?

A várad-ujvárosi elöljáróság jelentette aztán ezen meg
hagyásra vonatkozólag nekie a névjegyzék csatolása mellett, hogy 
ottan 673 nemzetőr s 1270 fegyverfogható egyén van4.)

Nem sokáig folytathatta működését. Hodossy, ki ez időben 
már szintén határozott ellenszenvvel viseltetett, -— s igen alapo
san, — a népfölkelés kiállítása iránt, fölhasználva a honvédelmi 
bizottmány azon nyilatkozatát, hogy a népfelkelés helyett meg
elégszik 4000 nemzetőrnek kiállításával, november 25-én keresztül 
vitte a vármegye bizottmányi ülésében a népfölkelés beszünteté
sét. ;5) ezzel viszszaállittatott a törvénykezés újra folyamatba tétele 
is, mely a népfölkelés elrendelésével mindanynyiszor fölfüggeszte
tett, s annak megszüntetésével mindanynyiszor viszszaállittatott.

Ugyanezen sorsa lett azon népfölkelésnek is, melyet január 
ll-én  a honvédelmi bizottmány nevében Kossuth rendelt el,6) s 
melynek folytán a törvénykezés január 18-tól fölfüggesztetett;7)

1) Biharv. 1848. jegyzők. 4441. sz. '
2) Lásd a XXXVI. sz. alatti okmányt.
*) Biharv. 1848. jegyzők. 4509. 4510. sz.

* J) N.-Várad város levéltára : Szabadságharci irományok.
6) Biharv. 1848. jegyzők. 4513. sz.
6) Lásd az LVII. sz alatti okmányt.
’) Biharv. 1849. jegyzők. 167. sz.



Bem győzelmes előnyomulása s Windisehgrätz tétlensége miatt 
ezen népfölkelés szüksége is elenyészett, s igy az újra beállittatott, 
s a törvénykezés február 14-től fogva újra folyamatba tétetett.1)

Hodossy tehát most már, ki a várad-ujvárosi közgyűlésnek a 
BendePéter elnöklete alatt tartott népgyülés kifejezett óhajához ké
pest October 3-án hozott végzésével,2) arra kéretett fel, hogy a Váradon 
szállásoló Gläser tábornagynak s a sor katonasághoz tartozó tisz
teknek a magyar alkotmányra leendő meghiteltetésüket eszközölje, 
s ki nemcsak ezt foganatosította octóber 8-án, hanem egyszer
smind a várat is polgári felügyelet alá átadatta,3) — a lehető 
legnagyobb erővel szervezte az újabb ujoncozást s állíttatta ki a 
nemzetőröket, sőt erődítette a Királyhágót és N.-Váradot is, mi 
végből Duschek december 22-én a már felmerült költségek fedezésére 
Reviczky Frigyes futár által az ő kérelmére ('>4,000 p. frtot küldött 
nekie kölcsön,4) miután a nemzetőrök dijpőtlékául kivettetni s az 
1849. évi házi adóval, mely a volt nemességre 100,000 p. frtban 
rovatott ki,5) beszedetni rendelt 40,000 p. frt még nem folyt be, 
pedig maga a foglaló is, mely az önkénteseknél 40 frtot s a be
sorozottaknál 3 frtot tett,3) s' melyről csak kevesen mondottak le 
a haza javára, nagy öszszeget, vett igénybe. —

Fő figyelmét Hodossy az ujoncozásra forditá, mert idevonat- 
kozólag nagy hátrányban volt Biharvármegye, eddig a reá kivetett 
6409 honvédből,7) ezen öszszegnek egy harmada sem lett kiállítva. 
Hodossy erélye a besorozott bihari felesleges újoncokból nem
sokára egy uj honvédzászlóaljat szervezett, mely az 55-ik számot 
nyerte, s mely szintén Erdély véráztatott tereire küldetett, hol 
dicsőséget szerzett úgy a honvéd névnek, mint Biharvármegyének, 
mit igazol az, hogy Bem ezen zászlóaljból 6 tisztet és 15 köz
legényt, de ezeknek sem ösmerjük a neveit, díszített fel a 3-ad 
osztályú katonai érdemrenddel.8)

Az 55-ik zászlóalj tisztikara következőkép alakíttatott meg :
A zászlóalj parancsnokául s őrnagyul Ihász Dániel, eddig a

’) Biharv. 1849. jegyzők. 267. sz.
2) Várad-ujvárosi 1848. közgy. jegyzők. 240. sz
s) Biharv. 1848. jegyzők. 4006. sz.
*) Biharv. 1849. jegyzők. 3. sz. — 5) Ugyanott. 172. sz. — 6) Ugyan

ott. 265. sz.
’) Biharv. 1848. jegyzők. 4301. sz.
8) Honvéd. 1849. 99. sz.
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13-ik zászlóalj századosa, neveztetett, november 24-én k i; száza
dosokul Baróthy László, Millye Dániel, Fráter Alajos, id. Szacsvay 
Imre, Török Lajos és Riczkó Lőrinc ; főhadnagyokul Czink János, 
Gyalokav Lajos, Thuolt, Ignác, Koszta Márton, Thuolt István s 
Gyalokay Károly ; alhadnagyokul Tomin Ignác, Mutter Ferenc, 
Rédli Alajos, Dózsa Demeter, Ferenczy Illés, Meyler József, De- 
recskey János, Szt.achó Elek, Jánosi Károly, Csanády Kálmán, 
Klobusiczky István és Sztupa Tódor; orvosul Grósz Albert, s szám
vevő tisztül Veigl Vilmos,1) s november 22-én számfeletti főhad
nagyul Farkas Ádám.2) A zászlóalj egyik markotányosnéja pedig 
Sári nagysága volt, csinos, barna menyecske, ki később ott volt 
az emigratioban is, s igen kalandos életet élt..3-)

Közlöm az ezen zászlóaljhoz történt, későbbi kinevezéseket is.
Kineveztettek :
december 5-én hadbíróul Matalowszky Antal ;4)
a december 27-iki hivatalos lapban századosul Hankovics 

György (tévedésből Sztankovichnak volt nyomva) ;B)
a január 14-iki hivatalos lapban számfeletti főhadnagyul 

Kornis László :6)
a február 1-i hivatalos lapban főhadnagyul Sztupa Tivadar 

zászlóaljbeli hadnagy, s hadnagyul Sántha Imre zászlóaljbeli 
őrmester ;7)

a február 4-ild hivatalos lapban hadnagyokul Papp Pál és 
Sarkady László őrmesterek ;s)

a mártius 27-iki hivatalos lapban századosokul Gyalokay 
Lajos, egyszersmind Beke alezredes mellé segédtisztnek, és Thuolt 
István ; főhadnagyokul Jósa (talán Dózsa) Demeter, Jánosi Károly, 
Mutter Ferenc, Csanády Kálmán és Schuller Ferenc ; alhadnagyokul 
Papp János, Bohus György, Tüköri Lajos, Szacsvay József, Szán- 
tory N. s Vattay N. zászlóaljbeli őrmesterek és Kiss József zászló
aljbeli tizedes ;9)

ápril 11-én főorvosul Schulman Zsigmond ;10)
az ápril 13-iki hivatalos lapban századosokul Thuoltlgnác, Koszta 

Márton és Derecskéi János zászlóaljbeli főhadnagyok ; főhadnagyokul 
Tom Ignác, Klobusiczky István, Pápai Lajos, Czirjék Adolf és Veres

*) Közlöny. 1848. 170. sz. — 2) Ugyanott 169. sz.
s) Vasárnapi Újság. 1870. 27. sz.
4) Közlöny. 1848. 180. sz. — 5) Ugyanott. 199. sz.
6) Közlöny. 1849. 1. sz. — ’) Ugyanott 16. sz. — 8) Ugyanott. 19. sz. —

9) Ugyanott. 63. sz — 10) Ugyanott. 77. sz.
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János zászlóaljbeli hadnagyok ; s hadnagyokul Boros Sándor, Ke
resztúri Alajos és Tiszai Dániel zászlóaljbeli őrmesterek;1)

ápril 20-án századosul Veigl Vilmos főhadnagy ;2)
az ápril 25-iki hivatalos lapban alezredesül Ihász Dániel, az 

55-ik zászlóalj őrnagya, (tévedésből Józsefnek volt közölve), s 
őrnagyul Baróthy László százados ;3)

az ápril 20-iki hivatalos lapban főorvosokul Eperjesi Károly 
és Lepacsek Antal ;4)

s május 25-én Hankovics György százados, ki a felső táborban 
volt a vegyes törvényszék elnöke, őrnagyul.5)

Ezen zászlóaljból Erdélybe 5 század még az 1848. évi 
november végén küldetett,, a 6-ik század pedig az 1849. 
évi február elején ment Dévára Beke alezredessel,6) s az egész 
zászlóalj hősies részt vett a piskii csatában is, honnan 880 se
besült, s ezek között id. Szacsvay Imre az 5-ik század századosa 
»kinél Bihar jobb hazafit, s bátrabb katonát nehezen vesztett, a 
szabadságharcban«, és Jánossy Károly főhadnagy vitettek előbb 
Dévára, hol igen embertelenül bántak az osztrákok a sebesültekkel, 
s hol február 13-án Szacsvay sebeiben el is halt, s aztán a meg
maradt könynyebb sebesültek 72-en Temesvárra.7) S ezen zászló
alj verte ki a verestoronyi szorosból mártius 28-án az oroszokat 
a mely csatában különösön Thuolt István tüntette ki magát,.8) —

A nemzetőrség kiállítása is egyik tárgya volt Hodossy gon
doskodásának. A vármegye bizottmányi ülése által Beöthy Ödön 
teljhatalmú kormánybiztos rendelet,e folytán oda utasittatta a 
Gencsy Pál ekkor már viszszatért lovas nemzetőreit, hogy a 
kristyőri vonalat szállják meg,9) s váltsák fel az ottani nemzetőr
séget. Ebből azonban semmi sem lett, a lovas nemzetőrök a harci 
fáradalmak kipihenése végett, haza utaztak családaik körébe, hiába 
kérvényeztek tehát felváltatásukért Csanády Sándor, Bige Károly, 
Armós Bálint, Fejér Sándor, Juricskay Budolf, Csanády József és 
Fejér Ferdinánd nemzet őri századosok a kristyőri táborból.10)

Gencsy Pál és Lovassy Ferenc aztán oda utasittattak, hogy 
legalább 2 erős lovas nemzetőri századot, január 2-ára vonjanak *)

*) Közlöny. 1849. 78. sz. — 2) Ugyanott. 87. sz. — 3) Ugyanott. 88. sz. — 
4) Ugyanott. 89. sz. — 5) Ugyanott. 116. sz.

6) Id. Gyalokay Lajos szives közlése után.
’) Közlöny. 1849. 132. sz.
s) Honvéd. 1849. 82. sz. Honvédek könyve, III. k. 54. 1.
9J Biharv. 1848. jegyzők. 4539. sz. — 10) Ugyanott. 4579. sz.
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öszsze N.-Váradon, bevárandók ottan Beöthy Ödön további ren
deletéit. ’) —

A nemzetőrséget, mostan már Krasznavármegyében is, mely 
Naszód felől Urbán által, s Zaránd vármegyében is, mely Jancu 
által fenyegettetett,, kellett, foglalkoztatni.

Krasznavármegyének a segélyt,, — ha arra szükség lenne, — 
Biharvármegye nevében már régebben megígérte a Krasznavár- 
megye bizottmányi ülésén megjelent Saulba György alispán,2) s 
midőn Krasznavármegye alispánja a segély iránt fölszólította Bi- 
harvármegyét, ez Ígéret beváltatott.

Octóber 25-én Szakái János csend biztos vezérlete alatt Szé
kelyedről, Sváb-Olasziból és Margittáról 000 nemzetőr ment, 
Krasznavármegye segélyére, hol az előre ment Dobozy István fő
bíró s nemzetőri százados vette át a parancsnokságot. Nemzet
őreink Márkaszéken és Porczon már útközben elfogtak 9 lázitót. 
A margittaiak a somlyőiakkal s kraszuaiakkal Kovács Lőrinc ve
zérlete alatt Krasznára, a lázadás gyülhelyéül szolgáló Bogdán- 
háza szomszédságába, a székelyhídiak pedig Derecsenre és Var- 
sóczra rendeltettek Dobozy parancsnoksága alatt. October 26-án 
nagy tömeg románság gyűlt, Bogdánházán öszsze, s fenyegetetté 
lett a Kovács állása, de Dobozy a székelyhídiakkal s az éppen 
akkor érkezett 500 diószegi nemzetőrrel segélyére menvén, a lá
zadókat, három felől, a margittaik jobbról, a somlyóiak s krasz- 
naiak balról és a diószegiek arcban támadván meg, azokat szét
szórták, 7 közőlük elesett, 24- elfogatott, s ezek közül 1, ki a 
templomból kétszer csattantotta Kovácsra fegyverét, röktön ítélet 
folytán agyonlövetett, 3 lázadót, pedig, kik egy ház padjára vet
ték fel magukat,, s onnan szurkáltak a nemzetőrökre, oda égettek, 
fölgyujtották a főbb vétkesek házaikat is, s a falut, közzsákmányra 
bocsájtották.3)

Ez kegyetlen viszszatorlás volt, de használt, a krasznaiak 
lecsilapodtak, s letették az esküt az alkotmányra.

Aradnak és Zarándnak is küldött Biharvármegye segélyt. A 
február 9-iki uj-aradi fényes győzelemben részt, vett egy bihari 
század is,4) s azon csapatok között, melyekkel Gál László őrnagy 
november 5-én elfoglalta Halmágyot s megszabadította az ott fog
lyul tartott magyarokat, volt egy század bihari nemzetőr is, s ide

9 Biharv. 1848. jegyzők. 4630. sz.
2) Közlöny. 1848. 139. sz. — 3) Ugyanott. 151. sz. és Kossuth Hirl. 111. sz.
4) Közlöny. 1848. 157. sz.
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rendeltetett Hodossy által Riczkó is 250 nemzetőrrel, s az 52 
Kresz-könynyülovas ;') s a bihariak részt vettek a ternovai győ
zelmes csatában is.2) —

S küldött Ilodossy segélyül nemzetőröket Erdélynek is, még 
Kolosvár elveszte előtt. Mihályfalváról magából, mely község mintegy 
harmadfélszáz nemzetőrt állított ki, s ezek közé felvette az izraeli
tákat, is, 160 gyalognemzelőr ment el november 13-án a Király
hágón túlra.3)

A december 7-én .láncú ellen N-Sebesnél vívott csatában, 
melyben .láncú tábora szétugrasztatott, a hivatalos lap levelezője 
szerint 200 bihari nemzetőr is résztvett, de ezek nem nemzetőrök, 
hanem az 55-ik zászlóaljbeli honvédek voltak, miután Baróthy 
százados volt a parancsnokuk, ki lelkesítő például ment csapa
tai előtt.

December 9-én 1800 bihari nemzetőr érkezett a csúcsai tá
borba,4 5) úgy hogy már december 15-én ottan 3000 bihari nem
zetőr volt harctéri szolgálatban.6) Ezeknek egy része Bemmel 
ment Kolosvárról Besztercére, más része Czetzcel Tordára.6) Az 
utóbbiakhoz tartozók közül január 16-án a n.-enyediek megmen
tése körül nagyon kitüntette magát Dobozy őrnagy 7)

A lovas nemzetőrök Gencsy őrnagy alatt mintegy 400 fő
nyien a fentebb említett rendeletre csakugyan öszszegyültek január 
elején Váradon, s innen a kristyóri vonalra s onnan Zarándba és 
a Beke alezredes csapataival Bem által nekie segélyül Dévához 
rendeltettek, rész Ivettek a piskii csatában, hol azonban nem jól 
viselték magukat, s Bem táborában voltak egész Medgyesig,8) hol 
még mindig 300-an voltak.9)

Gyalog nemzetőreink legtöbbnyire az erdélyi határok őrize
tére voltak utasítva s ezek közül a sarkadi nemzetőrök Heranus 
Kajetán százados parancsnoksága alatt február 1-én Mariselnél 
egy román csapatot, mely a meghódolás ürügye alatt csalta őket

>) Fényes F,. Magyarorsz. geogr. szótára. I. k. 45. 1.
3) Közlöny. 1819. 159 sz.
3 t Közlöny. 1848. 167. sz. — Kossuth Hírlapja. 124 sz.
4) Közlöny, 1848. 194. és 196. sz. — Kossuth Hírlapja. 148. sz.
5) Czetz : Bern’s Feldzug. 90. 1. — 6) Ugyanott. 116. 1.
D Közlöny. 1849. 12. sz.
“) Lásd a LXIV. sz. alatti okmányt.
e) Czetz. i. in. 223. 1.
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oda, megugrasztoltak, azonban közülök is elesett Nagy Ferenc 
sarkadi nemzetőr.1)

Haller Sándor gf. nemzetőri őrnagy a váradi járás nemzet
őreivel, bár előbb Kossuth által Poroszló felé Balmaz-Ujvárosra 
rendeltetetett,* 2) február 9-én a honvédelmi bizottmány által szin
tén a bánfi-hunyad-csucsai vonal védelmére s biztosítására uta- 
sittatott,3) hol helyét el is foglalá.

Ezen nemzetőrök tisztikarának névsorát, miután ezek kor- 
mánybiztosilag állíttattak ki, a kormánybiztosi iratok pedig meg- 
seminisittettek, nem tudtam öszszeállitani. Az tudható már a fen
tebbiekből is s a megyei levéltárban levő iratokból is, hogy a lo
vasnemzetőrség parancsnoka Gencsy s a gyalognemzetőrségé pedig 
Marsó Imre őrnagyok, később ezredesek valának, s hogy a lovas
nemzetőrségnél szolgált Dobozy István őrnagy is. A hivatalos lap
ból megtudható az, hogy január 28-án Dobozy István őrnagy mellé 
segédtisztül Doholoczky Miklós neveztetett ki hadnagyi ranggal,4 *) 
Biharvármegye levéltárából pedig nyomára lehetett jönnöm annak, 
hogy Marsó Imre mellé segédtisztül Fiikér Ferenc volt kinevezve,6) 
ki aztán junius 18-án a székely határvéd 3-ik zászlóaljához nevez
tetett ki hadnagyul,6) hogy alább idézendő jelentések szerint Fó- 
nyad László volt az egyik szalontai nemzetőri zászlóaljnak századosa, 
hogy Draveczky Lajos s Pálinkási János szintén századosok voltak, 
továbbá, hogy, mint lemondó nyilatkozatának elfogadásából kitűnik,7) 
Zatureczki Gedeon is nemzetőri százados volt, s hogy a 11-ik és 12-ik 
században szolgáltak Szlávy Miklós és Beniczky Adolf mint százado
sok s Jancsó Antal és Balog Mihály mint fő-, s Szabó János mint al
hadnagy.8) Gencsynek pedig már érintett jelentéséből látható az, 
hogy Lovassy Ferenc alatta századosi, Fráter Béla pedig hadnagyi 
ranggal szolgált. Magán utón velem közlött adatokból még azt kö
zölhetem ide vonatkozólag, hogy a 14-ik gyalogszázad századosa 
Báthori István volt, főhadnagya Török István, alhadnagyai Kom
játhy István és Zsiday László; s hogy a 13-iknak századosa Na- 
dányi Mihály, főhadnagya Papp Tamás volt ; és hogy századosok

’) Honvéd. 1849. 41. sz.
а) Lásd a LIX. sz. alatti okmányt.
8) Lásd a LX. sz. alatti okmányt.
4) Közlöny. 1819. 14. sz.
б) Biharv. 1849. jegyzők. 1287. sz.
6) Közlöny. 1849. 186. sz.
’) Biharv. 1849. jegyzők. 1321. sz.
*) Biharv. levéltára 1849. 57. írom. sz.
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voltak még Simái Károly, Bige Márton, Sztachó Károly és Tóth 
Pál is.1)

A n.-váradi nemzetőrökről e korból többet tudunk, a n. váradi 
levéltárban szabadságharci irományok cim alatt megszámozás nél
kül levő iratokból ugyanis megtudjuk, hogy február 25-én a köz
ponti 4 város által 8 század nemzetőr volt fölállítva és szervezve, 
és pedig Várad-Ujváros által az 1—4-ik, Várad-Olaszi által az
5-7-ik, s az egyesült Váralja és Velence által a 8-ik század, mely 
252 emberből állott s leggyengébb a 6-ik vala, melyben csak 122 em
ber volt; a többiek létszáma 150—200 között váltakozott.

A váradi nemzetőrség parancsnoka ez időben Sztupa Mihály 
százados volt, a tisztikar pedig a következőkből állott:

az' 1. században százados Mezey Mihály, főhadnagy Kopócsy 
Mihály, s alhadnagyok Sneider Ede s Gosztonyi István, előbb pedig 
Kalicza Károly voltak;

a 2-ik században : százados Mütter Ferenc, főhadnagy Poynár 
János, s alhadnagyok Ilaydu Ferenc, ki auditor is volt és Tokody Ágost;

a 3-ik században : százados Sztupa Mihály, főhadnagy Nagy 
Lajos, alhadnagyok Novobáczky Ferenc és Heinrich István, zászló
tartó Jónás Ferenc;

a 4-ik században: százados Nagy Sándor, főhadnagy Székes 
György, alhadnagyok Alesz Ferenc és Bernát, Mihály ;

az 5-ik században : százados Ásmány János, főhadnagy Szász 
Károly, alhadnagyok Stoltz Károly és Seres Lajos ;

a 6-ik században: százados Gyurkovits Ágost, (előbb itten 
százados Tar Imre volt,) főhadnagy Safrád Márton, alhadnagyok 
Selmeczy Imre és Hegedűs Imre ;

a 7-ik században: százados Lippert Mihály, főhadnagy Sel
meczy Ignác, alhadnagyok Farkas László és Gyulay Antal ;

s a 8-ik században: százados Tar Sámuel, főhadnagy Krasznay 
Gábor, alhadnagyok Gönczi Sámuel és Lukács Antal.

Hogy ezek hol tettek szolgálatot: arra nézve nincs semmi 
adat, csupán hallomásból tudok anynyit, hogy ezek közöl valók voltak 
azok, kik Zarándban valának és pedig Sztupa Mihály parancsnok
sága alatt, tehát alkalmasint az ő százada

Ezen nemzetőreink sokkal többet töltöttek 10 hétnél fegyver 
alatt, ott tartották őket egész ápril elejéig, mig a mozgó vagy ön
kéntes nemzetőrök által föl nem váltattak; hiába kérelmezték tö-

' ) Báthori István és Nadányi Mihály szives közléseik után.
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megesen föl váltásukat,1) sem a megye, sem Bem nem adott arra 
semmit, szükség volt rájuk, kényszer utján pedig nem akartak uj 
nemzetőrséget kiállítani, tehát várni kellett addig, mig a mozgók 
fölszereltettek. Volt. is e miatt sok panasz s nagy elégületlenség 
közöttük, több szalonlai s gyoroki, mint századosuk Fónyad László 
jelenté, pláne oda is hagyta a tavaszi munkaidő beálltával állomás
helyét B.-Lázurt, s hazament szántani.2)

Ezen hangulat volt oka annak is, hogy midőn az itthon ma
radt lovas nemzetőrök Csúcsára parancsoltalak, tanulva az ott 
levők esetén, közülök, mint Draveczky Lajos százados jelenté, a 
vármegye hizottmányi ülésének,3) csak 8-an állottak ki, s hogy 
Pálinkási János százados ellen több nemzetőr, ő pedig lázitás mi
att egyik degradált őrmestere: Guttmann Károly ellen emelt Ho- 
dossy előtt panaszt.4 5)

Ezen nemzetőreinkkel — általában szólva, — nem vivtuk 
ki az egri nevet.

Hodossy a Király-hágón is tétetett erődítési munkálatokat s 
azokat Schmidt György százados-mérnök vezette. Hodossy decem 
bér 6-án felkérte Sántha György alispánt, hogy a munkások kiál
lításáról gondoskodjék.6 *) Naponta, mint Schmidt századosnak dec. 
8-ki megkeresvénye9) mutatja, 100 gyalog munkásra, 20—25 ácsra, 
több ökrös szekérre és fölügyelőre volt szükség.

De erődítette Hodossy Váradot is. A város melletti szőllő- 
hegyeken az erősebb pontok ágyukkal megrakattak, a Kálvária
hegy s M.-Telegd felé az erdélyi országút két helyen elsáncoltatott, 
s a vár árkai vízzel tele bocsájtattak. A sáncolás november 16-án 
vette kezdetét1) és pedig naponta 600 napszámossal.8)

Ezen munkásokat a központi 4 városból olyan egyénekből 
állította, ki Hodossy, kik nemzetőri szolgálatot nem teljesítettek. 
Nehezen győzte ezt a központi 4 város, föl is kérte Várad-Ujváros 
közgyűlése december 4-én Hodossyt,, hogy miután a város körül 
készülő védsáncok a megyét is védik, rendeljen ki azok ásatásuk
hoz a közel fekvő községekből is embereket.9)

') Biharv. 1&49. jegyzők. 740—745. sz. — 2) Ugyanott, 542. sz. — 8)
Ugyanott. 325. sz. — 4) Ugyanott. 547. sz.

5) Lásd a XLVIII. sz. alatti okmányt.
6) Lásd a XLIX. sz. alatti okmányt.
’) Közlöny. 1848. 172. sz.
ö) Váralja. 1848. jegyzők. 13. sz.
8) Várad-ujváros. 1848. közgy. jegyzők. 288. sz.
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Bizony mindezt az égető szükség cselekedtette. Az erdélyi 
magyar hadsereg már ekkor kiretirált csúfosan Erdélyből. Annak 
parancsnoka báró Baldacci Manó volt, ki az előtt a Károly Ferdinánd 
gyalogság ezredese vala, s most altábornagygyá neveztetett ki.’)

Baldacci Szamos-Ujvárnál futamittatott meg. S ki által ? — 
Komisz Urban által. A nemzetőrség is csúnyául, gyáván viselte 
magát, de a vezérletben is nagy hiba volt. Baldacci teljesen el
veszítette a fejét, s hadsereg vezérletére magát teljesen képtelen
nek igazolta.

Sajátságos, hogy a kútfők a szamosujvári csata napját n a
gyon különbözőleg jelölik meg. Kemény Gábor báró (valószínűleg 
sajtóhibából) november 3-ára, Bauer 9-ére, Horváth, Irányi, Szi
lágyi, .Szeremlei, Gzetz és Im-reh 13-ára, Kővári 14-éré, s Szigethy
15-ére teszik azt. A hivatalos lapnak pedig egy és ugyanazon szá
mában közlött két tudósítás egyike november 12-ét s másika 13-át 
említi a csata napjául.2)

Én á kútfők többségéhez csatlakozva, anynyival inkább no
vember 13-át, fogadom el a szamosujvári csata napjául, mivel a 
»Kossuth hírlapjáénak két tudósítója közül mindegyik, kik pedig 
chronologice adják elő az eseményeket, november 13-ára teszi 
a szamosujvári csata napját, s mivel a magyar szabadságharc kül
földi katonai leirója: Rüstow, s a román hivatalos forrás is ezen 
napot említik.3)

A szamosujvári csata után Kolosvártt leirhatlan jelenetek 
játszódtak le. Kezdett mindenki kételkedni nem a sikerben, hanem 
a vezetők jellemében. S midőn azt látták, hogy a november 16-iki 
szamosfalvai győzelmesen küzdött előőrsi csata után Baldacci a 
helyett, hogy Urbánt üldözné, Kolosvár föladására határozta el 
magát, kitört Kolosvár utcáin a lázadás. Fegyveres tömeg kereste

‘) Bauer őrnagy hagyományai. 50. 1.
u) Kemény: N.-Enyed veszedelme. 149. 1 — Bauer i. m. 45. 1.— Hor

váth: Függ. harc. II. k 128. 1. — Irányi: L’histoire politique de la revolu
tion de Hongrie. II. k. 154 1. — Szilágyi : Forr, tört. 232. 1. — Gzetz : Bern’s 
Feldzug. 63. 1. - -  Szeremlei : Krónika. I. k. 290. 1. — Imreh Emlékek. 30. 1. 
— Kővári: Érd. tört. 1848—49. 117. 1. — Szigethy: Adatok 17. 1. — Közlöny. 
1818. 171. sz. — A Windischgrätz herceg megbízásából a téli hadjáratról, és 
pedig mint Helfert után tudjuk, (Geschichte Oesterreich’s. IV. Anhang. Anmer
kungen. 164. 265.) Nobili által Írott hivatalos jellegű munka, miután az csak 
a magyarországi eseményekről szól, nem érinti a szamosujvári csatát; Gelich 
is mellőzi a csata napjának fölemlitését.

8) Kossuth Hírlapja. 124 és 132. sz. - Rüstow : A magyar hadjárat 
tört. I. k. 94. 1. — Die Romanen in Oesterreich. II. 194. 1.

8
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a fáklyák lobogása által megvilágított éjben, s meg is találta és el is 
fogta Baldaccit és Vayt, s azokat csak gf. Mikes Kelemen szaba
dította ki honvédéi segélyével. Kolosvár csakugyan föl lett adva, 
az erdélyi magyar hadsereg viszszavonult Csúcsáig s részben Bá
ródig és Élesdig.

Ugyanígy járt Katona Miklós és gf. Teleky Sándor is a na
gyobb részint szathmári nemzetőrökkel. Csak hogy itt az öszszes 
nemzetőrség gyáva volt. Deésnél november 24-én, (némelyek en
nek napját is november 25-ére tették.) Urban ezeket is szétug- 
rasztotta; s úgy elfogta őket a futás, hogy meg sem állottak N.- 
Bányáig.

»Deésnél, — Írja igen jó izü humorral maga Teleki Sándor, 
ki Deéset Zsurmay alatt a Vilmos-huszárokkal hősiesen védel
mezte,1) — ezer sváb lovas nemzetőr, Rákóczy zászlajával élü
kön, s más hat hét ezer lándzsás és kaszás polgártárs, kiknek 
legjobb fegyverök a gubájuk volt, megiramodtak, a sváb leugrott 
lováról, hogy sebesebben szaladhasson, a szamosközi nemes atyafi 
hóna alá fogta csizmáját, s mezítláb velocipédelt a nagy-bányai 
bércek felé.«

A közvélemény a csapások okát nem a vezérek tapasztalat
lanságukban s részben képtelenségükben, s nem a nemzetőrök gyá
vaságukban kereste, hanem, mint rendes szokás a bukás után, 
árulásban.

A honvédelmi bizottmány november 30-án Baldaccit a pa
rancsnokságtól fölmentette, s Kolosvár feladása miatt hadi törvény
szék elé rendelő állítani.2) A letartóztatást Élesden Iíodossy esz
közöltette december 4-én, a tábornok bútorait az alispán közbe
jöttével megvizsgáltatni, s őt segédjével együtt biztos kiséret mel
lett N.-Váradra, s innen a honvédelmi bizottmány elé szállíttatni 
rendelvén.3)

Ezek voltak szabadságharcunk alatt Biharvármegye legne
hezebb napjai.

Erdély — mint akkor mondották, — csak Bucsától Csúcsáig 
terjedt; Biharvármegye maga is fenyegetve volt, saját védel
méről is kelle intézkednie, s mindezek dacára segélyeznie kelle 
Krasznát is, Zarándot is, az erdélyi hadsereget is, és mi legfőbb:

‘) Emlékeim. 1. k. 14. 1.
3) Gelich : Magyaror. függ. harca. I. k. 49. 1. 
*) Lásd a XL. sz. alatti okmányt.
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gondoskodnia kelle az Erdélyből kiszorított hadsereg élelmezé
séről is.

Nehéz föladat, melylyel csak olyan ember erélye által tudott 
megbirkózni a vármegye, mint Hodossy Miklós.

Az élelmezést nehezítette azon körülmény is, hogy. éppen 
ezen időben, november 10-én, a hadügyminister a 4-ik huszárez
red telepét s tartalékszázadát N.-Váradra helyezte a Dunántúlról 
át,1) s november 14-én már Laborszky, akkor Sáros-Patakon mű
ködő, volt nyugalmazott lovas százados oda utasittatott, hogy az 
ottan öszszegyült újoncokból 400-at küldjön N.-Váradra ezen tar
talékszázadhoz.2) Igaz, ezek sokáig nem tartattak itten, de mig 
itt voltak, ezeket is el kellett élelemmel látni.

Még jobban nehezítették a kolosvári menekültek. Legalább 
3000 kolosvári lakos jött N -Váradra,3) s ezek között számos, a 
zászló alól megugrott, fiatal, nőtlen ember, kik idegenkedtek a 
fegyverfogástól, hogy a glacé keztyüt be ne piszkolja a puskapor, 
s a lakktopánt be ne sározzák. Később, február második felében 
is jöttek Hunyadvármegyéből ilyen menekülők N.-Váradra, hol 
minden tizedik polgárra lehetett egy ilyen menekülőt számí
tani, s ezek között is 40—-50 fiatal ember volt,4)

Az ilyen gyávákat minden vendégszeretet mellett is nem lát
ták szívesen N.-Váradon. Hodossy úgy segített ezen calamitáson, 
hogy november 29-én egy rendeletet küldött5) a váradi elöljáró
sághoz, melyben hivatkozva arra, hogy mi a menekülő szeren
csétlent szívesen ápoljuk ugyan, de közveszély idején pártolásra 
méltó nem lehet a gyáva, mindazon pulya lelkű ifjakat, kik zász
lóaljaikat és igy a nemzet ügyét hütlenül elhagyva, kényelemmel 
lézengenek N.-Váradon és annak Erdély felőli vidékein, mig má
sok a táborban szigorognak, ha épek, utasittassanak oda. miszerint 
48 óra alatt a határszélen parancsnokló Szentpáli József erdélyi 
nemzetőri őrnagy táborába jelentkezzenek, ellenesetben pedig fo- 
gattassanak s kísértessenek oda el. Ezen rendeletre mindenesetre 
szükség volt, s az intézkedésért csakis elismerés illetheti Hodossyt. 
Lehet, hogy annak végrehajtásában egyes közegek túlzásba estek, 
miért föl is szólalt a ház február 3-iki ülésében Bethlen János,6)

') Közlöny. 1848. 156. sz — a) Ugyanott. 158. sz. — 3j Ugyanott. 171. sz.
‘) Honvéd. 1849. 65. sz.
6) Lásd a XXXVII. sz. alatti okmányt.
“j Közlöny. 1849, 21. sz. s Papp Dénes : Pari. Debr. I. k. 60. 1.

S*
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de ezért, mint nem saját tényéért, Hodossy felelősséggel nem tar- 
tozhatik.

Hödossy az erdélyi hadsereg élelmezését s ellátását Sántlia 
alispán által végeztető, ki ott volt October óta, előbb a krasznai, 
mostan a csúcsai táborban. Ő is arról volt szentül meggyőződve, 
hogy Erdély föladása a reactio s árulás müve. Politicája az volt, 
hogy mindenáron oda kell működni, hogy az erdélyi hadsereg 
menjen viszsza Erdélybe, hogy Így ne kelljen azt Biharnak élel
meznie. A népnek okozott károkat megtéríttetni rendelte. S azon 
esetben, ha még is Biharnak kellene az élelmezést teljesítenie, azt 
első sorban a lefoglalt Zichy uradalmakból, s aztán Batthyány 
József fölkérése folytán vélte fedezhetőnek.1)

November 27-én Katona Elektől 20,700, s aztán Klobusiczky 
Istvántól 8832 töltényt küldött a táborba, 50 mázsa szalonnára 
900 frtot utaltatott ki, s gondoskodott orvosokról.* 2)

Vay nem akarván élelmezni a nemzetőröket, december 5-én 
Olasz Dienes által a megye pénztárából 12,000 p. frtot, 22 font 
puskaport, 77 V« font ólmot s 3000 gyutacsot küldött a nemzet
őrök számára, Komlóssy Pál raktárnok által pedig nagy mennyi
ségű kenyeret; s még többnek süttetése végett vett a káptalantól 
500 köböl búzát, s megkérte Thurzó alispánt, hogy menjen ki a 
püspökhöz, vagy a káptalanba, és kérjen, még pedig úgy kérjen 
búzát, hogy bizonyosan kapjon is.3)

S még azon este megtudván azt, hogy Bem altábornagy 
Váradra megérkezett, s úgy hallván, hogy ez a nemzetőröket 
nem szándékszik igénybe venni, sürgöny utján sürgősen érte- 
sité Sánthát,, hogy az Olasz Dienes által küldött pénzt ne oszsza 
ki hirtelen.4) A két levélnél az az érdekes eset fordult elő, hogy 
az utóbbi, dacára annak, hogy később iratot! és küldetett el, már 
másnap hajnali 2 órakor kézbesítve lett, mig az előbbi csak dél
előtt 10 órakor.

Bem N.-Váradra, mint Thurzó alispán röktön értesítő a 
szükséges intézkedések megtételük végett Sánthát, december 5-én 
d. u. 5 óra tájban érkezett meg, s másnap délben akart tovább 
menni Élesdre,5) azonban több féle intézkedéssel lévén el

*) Lásd a XXXVIII. sz. alatti okmányt.
’) Lásd a XXXIX. sz. alatti okmányt.
3) Lásd a XLI. sz. alatti okmányt.
*) Lásd a XL1I. sz. alatti okmányt.
*) Lásd a XLIII. sz. alatti okmányt.
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foglalva, s ezek között két kiáltvány készítésével és kinyomatá- 
sával, melyek egyikében mindenkinek biztosítja nemzetiségét, val
lási szabadságát és a születési különbség nélküli egyenlőséget,1) a 
másikában pedig magyar és román nyelven a tábor ellátását sza
bályozza,* 2) — nem utazhatott az nap el.

Bemet, december 0-án este a váradi polgárság fáklyászené
vel tiszlelte meg, hol Mezey Mihály üdvözlő őt, mire ő segédje 
által kijelentőié, hogy hazánkért élni és halni kész.3) Jól esett ezen 
egy ünnep anynyi szomorú nap után a váradi polgárságnak; újabb 
remény kezdte dobogtatni a sziveket.

Bem december 7-én reggel indult el a táborba Váradról, 
miről, s arról, hogy 6-án nem megy, előre értesité Hodossy Sántha 
alispánt, ki aztán, hogy még nappal elérhessen Bem Feketetóra, 
az ebédet d. u. 1 órára Báródon Viszták földbirtokosnál ren
delte meg.4)

Hodossy még a Bem Váradon léte alatt intézkedett a Riczkó 
csapatai ruházatuknak pótlásáról, s kenyérrel, liszttel és gyógysze
rekkel leendő el láthatásukról s a lovak zabbal való ellátásukról, 
vétetvén (íégényben 700 köböl zabot.5)

Vaynál is sürgette Hodossy a seregnek Erdélybe leendő 
viszszavezetését, de Vay ezen megkeresésre kitérően válaszolt, meg
említvén válaszában azt is, hogy az öszszes sereg élelmi s díja
zási költségei fedezendők az illető parancsnokok által.6) Hodossy 
Vay ezen levelének figyelemben tartására utasitá desember 13 án 
Bánthat, felkérvén azt, hogy fizettesse ki Vayval az élelmezés 
költségeit, utasítván azt egyszersmind arra is, hogy szénát vásá
roljon, sütő kemencét állítson fel, a kórházban levők illetményeit 
fizettesse ki a megyének, s a nemzetőrség számára főző edényeket 
vásároljon.7)

Hodossy igen természetesen jobban gondoskodott a nemzetőr
ség ellátásáról, mint a többi katonaságéról, de az élelmezésről 
egyformán, mihez képest, mint. a vármegye bizottmányi ülése 
constatálta is, alaptalan volt a honvédelmi bizottmány elé terjesz

‘) Kővári: Okmánytár. 134. 1.
2) Lásd a XLIV. sz. alatti okmányt.
3) Közlöny. 1848. 186. sz.
4) Lásd a XLV. sz. alatti okmányt.
6) Lásd a XLVI. sz. alatti okmányt.
6) Lásd a XLVIl. sz. alatti okmányt,
’) Lásd az L. sz, alatti okmányt,



118

tett atfon vád, mintha ő az élelmezést nem egyformán teljesí
tette volna.1)

Bizalmas tudósítójául Tar Imrét küldte Hodossy a táborba 
Sántha mellé. Tart azonban nagyon elkeserítette az, s le is akart 
a miatt mondani, hogy kémszereppel gyanúsították gf. Haller Sán
dor és némelyek, a minthogy valóban olyanforma szerepe is volt 
ott. Hodossy ezen tervről lebeszéli Tart december 16-áról Sánthá- 
hoz írott levelében. »Szabad nekem, — írja ebben, •— a táborban 
megbízott embert tartani, arra a célra, hogy engemet minden le
hető körülményekről tudósítson, és az ilyen ember nem spion, 
hanem inkább az a spion, még pedig a Magyarország ellenségei
nek spionja, ki nem akarja, hogy tettéről és működéséről a kor
mánynak tudomása legyen. — Nekem is sokat kell tűrnöm, még 
pedig a honvédelmi bizottmánytól, méltatlanul, de csak tűrjünk a 
közjóért, mig ki nem adnak rajtunk, ha pedig túl adnak rajtunk, 
legyen más jobb mint mi.«2) Valódi classicus jellemhez illő szavak.

December 19-ről pedig arról tudatja Sánthát., hogy az nap 
délután útnak indítja a szükséges lőszerekkel együtt a segítségül 
kért honvédeket, ;3) minek folytán másnap azt. irta a csúcsai szár
nyat vezénylő Riczkónak, hogy előre kell menni, és nincs más 
választása, mint, győzedelem vagy halál.4)

így beszéltek a francia convent, kiküldöttei is a vezérekkel.
Ezen rendeletnek indoka az volt, hogy Riczkó, kit sokan 

tévesen Ignácnak írnak Károly helyett, s kiben bátorság volt, de 
stratégiai képzettség semmi, a december 19-i bőrvényi és kis- 
sebesi győzelmes csata után, melyről maga Hodossy jelentett a 
kormánynak,3) s melyben az osztrák részről Saint-Quentin köny- 
nyülovas őrnagy is lelövetett, bekerítéstől tartván, viszszavonult. 
a Királyhágóra egész Báródig, holott, az ellenség is futott. Hodossy, 
ki, mint az előbb hivatolt levelében is említi, éppen ez nap küldte 
segélyül Grubitzi századost 600 honvéddel, s Müller tüzérhadna
gyot 4 ágyúval, rendkívül fölingerlődött ezen oktalan viszszavonu- 
lás miatt, s azért, irá azon cat.egorieus levelet Annak lett is ered
ménye. Riczkó újra előre nyomult Csúcsáig, melyet, már Szigethy

') Biharv. 1848. jegyzők. 4537 — 38 sz. 
2) Lásd az LI. sz. alatti okmányt. 
s) Lásd az Lili. sz. alatti okmányt.
4) Lásd az LIV. sz. alatti okmányt.
6) Közlöny. 1848. 199. sz.
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Miklós a 11-ik zászlóalj egy századjával saját belátásából különben 
is megszállott.1)

A lengyel hős, kinek parancsára a Váradon állomásozó lovas 
üteget, N.-Bánya felé december 24-én utána menesztették, bevál
totta a legmerészebb reményeket is, gyors és mesteri mozdulatai 
által az osztrákokat viszszaszoritá a magyar határokról, ki Kolos- 
várről is, s már ott tölt.é az első karácsoni ünnep estéjét.

Beöthy Ödön is, ki december 19-én neveztetett ki Vay he
lyett erdélyi teljhatalmú főkormánybiztosul, azonban úgy, hogy 
Hodossyra mint főtábori biztosra bízatott továbbra is a felső er
délyi hadsereg élelmezési s ellátási gondja, elindult N.-Váradról 
december 23-án a táborba, s ottan az 1849-ik év január 2-án 
kezdte-meg erélyes működését, legelsőben is, mint már emlitém, 
az ottan működött főkormányszéket oszlatván föl.

A fölső erdélyi hadsereg bevonulván Erdélybe, Biharvár- 
megye megszabadult annak élelmezési gondjaitól, s megszabadult 
az invasio veszélyétől.

A biharvármegyeiek nyugodtan hajthatták fejeiket álomra az 
anynyi reményekkel kecsegtetett s olyan zivatarossá vált, feled- 
hetlen év utolsó éjszakáján.

') Közlöny. 1848. 203. sz. s Szigethy M : Adatok. 37 és 38. 1.



IX. FEJEZET.

Hadi szertárak s katonai intézetek Biharvármegyében s 
különösön Nagy-Váradon.

Az 1848-ik év szomorúan áldozott le a magyar kormányra 
nézve. Görgei, hogy seregeit egy egyenlőtlen harcban, mint 
Perczel a magáét Mórnál, föl ne áldozza, kénytelen volt a határ
széltől egész a fővárosig, az ország szivéig hátrálni. Az ország- 
gyűlés ennek tudatában az év utolsó estéjén, sőt éjjelén tartott 
vegyes ülésében elhatározta a kormány s az országgyűlés szék
helyének Debreczenbe leendő áttételét.

Ezen határozat az uj év reggelén iszonyú zűr-zavart, idézett 
elő a fővárosban; oly látványt tárt ez föl a szem elé, mintha a 
főváros minden lakosa kivándorolni akarna. S az általános fejet
lenség közt pár nap alatt mégis útnak indíttatott Debreczen felé 
úgy a papirpénzgvár, s fegyvergyár és a hadi készletek, mint a 
fölszerelési készülékek s hivatalos irományok, sőt maga a korona 
is. Hogy mindezen tömérdek szerek és javak oly gyorsan elszál- 
littattak : annak érdeme főleg Csányé, Duscheké s nemkülönben 
Yetteré, kit Kossuth a polgári és katonai hatalom kezelőjekép 
hagyott viszsza a fővárosban.

Gsány mindent rendbe hozván, január 5-én, kevéssel az 
osztrákok bevonulása előtt, hagyta oda a fővárost, használhat- 
lanná tévén a pest-szolnoki vasútvonalat..

A fővárosból való elvonuláskor Vetter javaslatára Kossuth 
abban állapodott meg, hogy Nagy-Várad, mely fekvése által a 
magyar hadműveleti alap központját képezte, honnét az akkori 
forgalmi viszonyok szerint úgy az erdélyi, mint a felső és közép
tiszai hadtesteket, mindennel gyorsan el lehetett látni, — nagy 
hadi szertárrá alakittassék át. Ezen megállapodást még inkább 
elősegítette azon körülmény, hogy, — mint Gelich, kit ezen feje
zetnél főforrásul, és pedig sok helyen szóról-szőra idézve, hasz
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náltam, de kinek egyik tévedését alább helyreigazítani kötelessé
gemnek ismerem, írja,1) — Nagy-Váradon az úgynevezett várban 
műhelyek és raktárak befogadására a szükséges helyiségek is 
megvoltak, s hogy Nagy-Várad lehetőleg védve volt hadtesteink 
fölállításuk által a közvetlen megtámadás veszélye elől.

Csány rendezte a szállítást az utón is az iszonyú hidegben 
a tisza-vidéki síkságokon át. Január 7-én Karczagon kelt rende
letében*) meghagyja Nagy-Várad városának, hogy a Kacsó Lajos 
karczagi főjegyző fölügyelete alatt általa oda szállíttatni rendelt 
lőport,, ágyukat, katonai ruhanemüeket és fegyvertárt helyezze el 
a várban, s ha oda nem férne el, magán fielyiségekben.

A váradi vár parancsnoka ez időben Leitner Nándor volt, 
ki ezen állásra mint honvédőrnagy még a múlt, évi octóber 26-án 
neveztetett ki,3) s ki a február 2-iki hivatalos lapban alezredes- 
ségre léptettetek, elő.4) A váradi várparancsnokság mellé segédtisztül 
Kajaba János főhadnagy volt kinevezve; s ide volt. beosztva a 
többek között Blaue Bernül mérnökkari főhadnagy is.5)

N.-váradi térparancsnokul s őrnagyul január 30-án Csillag- 
szeghi János százados3) s nemsokára, február 8-án, Székely Elek 
százados, ki egyszersmind szintén őrnagyságra léptettetett elő, 
neveztetett ki.7) A n.-váradi térparancsnoksághoz kineveztettek 
még február 10-én térszázadosul Reviczky János nyugdíjas szá
zados, s térhadnagyul Pribék Péter 54-ik zászlóaljbeli hadnagy,8) 
s február 12-én térlelkészül Frint, Mihály várbeli lelkész.9) Hely
őrségi hadbíró pedig Zseltvay volt.10 *)

Természetesen volt helyőrségi hadbíróság is ; az ítélte el rang
juktól való megfosztásra Zorkóczi Antal fő- és Palásthi Taddé al
hadnagyot, a 16-ik zászlóaljból, mely ítélet, május 1-én közé is 
tétetett.") Ugyanezen időben ítéltetett el Dobsa Lajos portyászó 
szabadcsapatbeli őrnagy is, állomása jelentés nélküli elhagyásáért, 
tiszti rangjától való megfosztatásra s két heti porkolábfogságra, mely 
Ítélet, május 19-ről k'eltezetten szintén közé tétetett Mészáros által.12)

A vár tökéletes fegyvertárrá változtatott á t ; a fegyvertár a

') Gelich ; Függetlenségi harc. II k. 109. 216—213 és 268. 1.
Lásd az LVI. sz. alatti okmányt.

8i Közlöny. 1848. 147. sz.
*) Közlöny. 1849. 17. sz. — E) Ugyanott, 22. sz. — 6j Ugyanott. 15, sz. — 

’) Ugyanott. 24. sz. — 8) Ugyanott. 25. sz. — *) Ugyanott. 27 sz.
10) Nagyváradi levéltár. Szab. harci irományok
n) Közlöny. 1849. 95 sz — ,a) Ugyanott. 114. sz.
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a fölfegyverzési osztály igazgatója Lahner György ezredes volt, ki 
a iebruár 18-iki hivatalos lapban tábornokká neveztetett ki,*) A 
várban fölállított fegyvergyár, melynek alkatrészei Rombauer igaz
gatóval épségben érkeztek meg, Lahner igazgatósága alatt működni 
kezdett, s meg is nagyobbittatott, abban ■ azonnal lőfegyvereket, 
szuronyokat és kardokat készítettek, s a hazafiaktól ajándékozott 
vagy vásárlóit lőfegyvereket alakították át az önkéntes csapatok 
vagy a népfölkelés számára. Ezen szállítmányt ide egy állami és 
két magán fegyvergyáros század kisérte.

Az öszszes fölszerelési és lőkészleti anyagok is a várban he
lyeztettek el, ezeket, a cs. kir. 5-ik tüzérezred 1000 embere, kik 
magyar szolgálatba ugyan nem akartak lépni, de a lökészlet készí
tésénél kitűnő szolgálatot tettek, kisérte s szállította le N.-Váradra.

Ezek Rombauer igazgató, Müller schweiczi születésű felü
gyelő s a cseh Koidl főmérnök alatt állottak.

A roppant menynyiségü készletek a Pestről való elvonulás
kor egy ideig a hóban megakadtak, mert nem volt elegendő vasúti 
kocsi s gőzmozdony, s a czeglédi vasúti hidat Perczel lebontatta. 
Ulrich, a tevékeny tüzérőrnagy és készlet.fölügyelő, kocsin volt 
kénytelen Pesttől fogva megtenni az utat. E miatt a lökészlet, kárt 
is szenvedett, de ezt N -Váradon nemsokára helyre hozta Ulrich, 
ki megérkezése után pár nap múlva a Peczén fölállított lőpor- 
gyárban dolgoztatni kezdett, s 6 órai felváltással ezer embernél 
többbei dolgoztatott s az ágyu-lőkészleten kívül naponként 250,000 
puskatöltényt, készíttetett. A vármegye tölténykészités végett oda 
adta levéltárából az 1820-ik évig terjedő fenyitő perek irományait.* 2)

N.-Váradon, mely szokatlan tevékenység színhelyévé lön, ezen 
kívül készítettek fegy vergy u t ácsok at is, a gyutacsgyár a vár kaza
matáiban helyeztetett e l ; a gyutacsokat igen mesterséges gép ál
tal készítették, melyet a Thurszky sorgyalogezred egyik hadnagya, 
Sztankó Samu, ki az 1848. év nyarán 24,355 darab fegyvert szál
lított be a hazába Belgiumból,3) hozott szintén Belgiumból. Az 
ehez szükségelt robbanó higganyt pedig egy francia készi Lette, s 
ugyanazt alkalmazták az augustini fegyverekhez is.

N.-Váradon, vagy helyesebben mondva, N.-Várad mellett, 
Pecze-Szent-Mártonban ágyúöntöde s később ágyufuroda is állit.-

') Közlöny. 1849. 32. sz.
2) Biharv. 1849. jegyzők. 388. sz.
“) Honv. törzstisztek albuma I. k. 189. 1.
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tatott föl, ennek vezetője Lukács Dénes alezredes volt,1) ki aztán 
május 28-án ezredesül neveztetett ki.2) Lukács Dénes sok ágyút 
öntetett itt, s azok mind 6 fontosok voltak, Lukács saját kezével 
huzamosabban esztergálvozta az első ágyút, igy csinált ő az önt
vényből csinos és jól bordó, s az ellenségben halált szóró golyóival 
félelmet gerjesztő magyar ágyút, mely ment volt minden cifrázat
tól, egyedül ezen jelmondat: »Ne bántsd a magyart!« továbbá a 
löveg száma s 1849 és N.-Várad — volt rá vésve.3)

Sikerült ágyuöntöndénkben Skopal főhadnagy fáradozásai 
folytán több nemű kísérlet után az akkori időben elhiresedett 
kongreve-röppentyük javított, nemét is előállítani, s azokból egy 
félüteget alakítani. Ezek a 7 fontos gránátokkal 1200—1400 lépés
nyire képesek voltak hordani. Skopal után Willinger egykori cs. 
kir. tűzmester, majd tüzérfőhadnagy lett az üteg parancsnoka, 
ki aztán Hemhez küldetett Erdélybe, hol ezen kongreve-röppen- 
tyükkel a hegyi harcokban nagy sikert lehetett kivívni. Utóbb 
ilyen röppentyűket egy elfoglalt ellenséges röppentyü-üteg mintá
jára még többet készítettek, melyeknek készitésöknél Moser Sán
dor százados is kitünőleg működött,.

N.-Váradon ezeken kivül januártól májusig még igen sok ágyu- 
talp és társzekér is készült.

Úgy Lahner, mint Lukács Dénes, ernyedetlen munkásságuk
kal s önfeláldozó működésükkel hervadhatlan érdemeket szereztek. 
Ezért mondja Kossuth egyik, az 1872. évi november 20-án írott 
és Simonyi Ernőhöz intézett levelében: »helyünket sokan betöl
töttük emberségesen, de mindanynyiunk között csak három ember 
volt, a ki helyét oly bámulatos sikerrel töltötte be, hogy azt ha
sonló sikerrel lehetetlen lett volna más által betöltetni. E három 
ember Lahner tábornok, Lukács honvédezredes és Duschek Ferenc 
volt!«4) És Gelich még csak meg sem említi Lukács Dénest, mun
kájának az ezen eseményeket tárgyazó fejezetében. *)

*) Vasárnapi Újság, 18G7. 27. sz.
2) Közlöny. 1849. 118. sz. — s) Ugyanott. 130. sz.
4) Magyar Újság. 1872. 282, sz. Ezen levelében Kossuth Duschekről a 

kővetkezőket írja : »Midőn a fővárost elhagyni voltunk kénytelenek, s az 
osztrák Európaszerte hirdető, hogy mindennek vége van : arra, hogy valóban 
vége is legyen, nem kellett volna más, mint az, hogy Duschek az ország ingó 
értékének, s különösön a pénzsajtógyárkészletnek becsomagolásával kétszer 
24 óráig elkéssék. Egy kissé lanyhább erély, egy kis idövétel evésre, alvásra, 
pihenésre, szóval egy kis »ártatlan elkésés«, és mindennek vége van helyre- 
hozhatlanul. Egész lajstromát lehetne idézni a hírneves hazafiaknak, kiknek



A főruházati bizottság is N.-Váradon helyeztetett el. Ez előbb 
az Újépületben volt Pesten elhelyezve, onnan még ideje korán, 
december vége felé kezdték kiköltöztetni, mi a legszebb rendben 
történt meg, a nélkül, hogy kár okoztatott volna. A nagy meny- 
nyiségü földolgozott és nyers anyagot Nyitrai József őrnagy igaz
gatása alatt előbb Debreezenbe vitték. A fölszerelésre nézve e 
közben kormánybiztosul Lukács Sándor, a győri fiatal képviselő, 
neveztetett ki, ez előre sietett N.-Váradra, ott helyiségeket rende
zett be a főruházati bizottság részére, s az öszszes készleteket át 
is szállította oda. Sőt később egyesittetett a n-váradi föruházati 
bizottsággal a ruházati bizottság azon fiókja is, mely Pozsonyban 
Káldor Antal őrnagy igazgatása alatt állíttatott föl, s mely egy ideig 
azután Debreczenben működött.

Már január 16-án felhívta Lukács Sándor kormánybiztos 
mindazon mesterembereket, gyárosokat és kereskedőket, kik szer
ződési viszonyban állottak a ruházati bizottsághoz, hogy kötele
zett szállítmányaikat a megállapított határidőig bánatpénzük el
vesztésének terhe alatt N.-Váradra beküldjék.1)

Az álladalom egy pár minta szerinti fehérruháért 1 frt 50 
krt, egy kész posztó köpenyegért, 8 frtot, egy pár bakkancsért 3 frt 
12 krt, s egy pár csizmáért 6 frtot fizetett pengő pénzben.2) Tehát 
ugyancsak tisztességes árt.

A főruházati bizottság irodájául a gróf Frimont-féle palotá
nak, a mai törvényszéknek,, egy része rendeztetett be ; raktárul a 
a fehér apácák zárdájuknak iskolai helyiségei rendeztettek be az 
1. és 2-ik emeleten, a nyers anyagok és műhelyek pedig a pap
növelde épületében helyeztettek el, hol a munkák kettőzhetett

semmi másról, mint saját személyeik bepakolásáról kellett volna gondos- 
kodniok, és mégis — elkéstek. Duscheknek az ország vagyonát kellett meg
menteni, a pénzsajtókat, egész gyárakat darabokra szedve becsomagolni, 
Szolnokig vasúton, onnan a rettenetes télben szánon, tengelyen Debreezenbe 
átvarázsolni, hogy a haza védelmét folytatni lehessen, — de ő nem késett 
ám ,el ! A ki öt látta, mint sokan láttuk, Pesten, Budán, Szolnokon, nemcsak 
rendelkezni, hanem étien, szomjan, álmatlanul saját kezével dolgozni, nem 
mint egy, de mint tiz napszámos, a ki tudja, miként én tudom, hogy minden 
hazafias eltökélés, minden hősies elszántság haszontalanná vált volna, ha 
akkor, midőn a nemzet sorsa percek felhasználásának pókháló szálán függött, 
ezen egy ember, nem mondom, hűtlenné válik a haza iránt, hanem csak 
több mint emberi erélyt nem fejt ki, a reá hárult feladatok teljesítésében : 
annak lehetetlen el nem szomorodni, ha látja, hogy még ily férfiú emléke 
sincs biztonságban a nyomorúságos insinuatiók ellen.«

’) Közlöny. 1849. 4. sz. — a) Ugyanott. 22 és 255. sz,
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buzgósággal kezdettek meg újra. Valamenynyi mesterember azzal 
foglalkoztatott, hogy az erdélyi sergek számára ruhákat készítsen.

Lukács Sándor is, mint Lukács Dénes, éjjel nappal fárad- 
hatlanul dolgozott, és noha a reá bízott szakmában avatatlan volt 
a különféle anyagok és eszközök ismeretében és megítélésében 
még is oly gyakorlottá lön, hogy a szakavatottakat is csodálko
zásra ragadta. E mellett a megtestesült becsületesség volt, s te
vékenysége folytán is nagy becsülésben részesült. Midőn tavasz- 
szal a ruházati bizottság szükségletei növekedtek, valamenynyi 
mesteremberhez szigorú utasításokat küldött, hogy csak a hábo
rúra való készleteken dolgozzanak, s ezek által dolgoztatta föl a 
hivatalos utón hozzájok szállított megszabott anyagot is. Egyúttal az 
északnyugoti határon posztóval, sőt fegyverekkel is, csempészetek 
folytattalak és szervezhettek, melyek szálai egész porosz Szilé
ziáig fölnyultak.

Nagy segítségére voltak nekie a kinevezett munkavezetők. 
Ilyenekül január 26-án századosi ranggal ki lettek nevezve 

Tóth Gáspár, Hajós Sándor és Gyurkovich pesti polgárok, kik 
N-Váradra is követték vala a ruházati bizottságot.1)

Kineveztettek még a n.-váradi ruházati bizottsághoz : 
február 1-én századosul Almásy János, addigi ruhabizottmányi 

főhadnagy ;2)
a mártius ,14-iki hivatalos lapban századosokul Gola Adolf, 

Coffin Károly és Bitner János főhadnagyok ; főhadnagyokul Gallik 
Antal és Staffenberger János alhadnagyok; alhadnagyokul Pászty 
Mihály, Kántor István, Farkas Lajos, Tóth Lajos és Deitelbamn 
Albert őrmesterek, Schnitzler József számvevő segéd és Pavovszky 
József napdijas segéd, s másodrendű számvevő segédekül Fidy 
Lajos és Gondos Károly napdijas segédek ;3 4)

mártius 25-én századosul s főszámvevő tisztül Zeitler Márton, 
s számtisztekül főhadnagyi ranggal Márkus László, Madarász Jó
zsef és Oldal József ;á)

mártius 30-án számvevő segédnek Csolnoki Antal ;5) 
ápril 26-án hadnagyul Kutsera István számvevő segéd ;6) 
május 4-én hadnagyul Lány András 2-ik huszárezredbeli 

zászlós ;7)

’) Közlöny. 1849. 13. sz. — 2) Ugyanott. 27. sz. — 3) Ugyanott, 32. sz.—
4) Ugyanott. 63. sz. — 8) Ugyanott. 70. sz. — 6) Ugyanott. 91. sz. —
,7) Ugyanott., 98. sz.
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s az itten dijnoki minőségben szolgáló Szilágyi György pedig 
május 6-án az 52-ik zászlóaljhoz neveztetett ki 2-od rendű szám
vevő segéddé hadnagyi ranggal.1)

Lukács Sándor alatt működött N.-Váradon a szíjgyártó mű
hely is, melybe február 10-én munkavezetőül századosi ranggal 
Oláh Elek pesti szíjgyártó neveztetett ki,2) ide s a kardgyárhoz 
neveztetett még ki hadnagyi ranggal 2-od rendű számvevő segéddé 
Matta Ferenc eddigi dijnok.3)

A főruházati bizottmány májusban fölköltözött Pestre, s belőle 
csak is a lovak fölszerelését vezető osztály maradt N.-Váradon.4 *) 
Hanem azért szorgos üzleti élet folyt N.-Váradon azután is, ott 
maradt még a fegyvergyár, az ágyugyár és a puskaporgyár ; a 
városnak egész gyári színezete vala, ezért nevezte Kossuth Nagy
váradot magyar Birminghamnek.

N.-Váradon nagy élelmezési raktárt és tábori kenyérsütődét 
is állítottak föl, a sütőkemencékben éjjel nappal folyt a munka, 
és hoszszu kenyeres kocsivonatok fedték az Erdély felé vezető 
utat.6) Az élelmezési raktárhoz segédtisztül később junius 22-én 
Héfíler Ferenc neveztetett ki.6)

A katonai intézetek,hogy készleteik előállításuknak előhaladását 
s készleteik menynyiségükel ismerni lehessen, oda utasittattak, hogy 
a táborkari osztálynak minden negyed nap kimutatásokat küld
jenek, melyeknek tartalma jegyzőkönyvileg vétetett föl.

S nem csak Debreczenben, hol dr. Obonyai János volt az, 
igazgató főorvos, dr. Török József egyik főorvos, s Dusóczki Pál 
egyik alorvos,7) hanem N.-Váradon is állíttatott föl állandó kór
ház, hol Gelich szerint Politzer Illés volt a főorvos, de kiről én 
csupán anynyit találok a hivatalos lapban, hogy január 20-án a 
n.-váradi tábori kórházban Biszterszky Róberttel együtt segéd
orvosul neveztetett ki ;8) sőt Derecskén és M.-Gyánban is állít
tatott fel kórház.9)

N.-Váradra a tüzérséghez mártius 3-án Schauniczki Endre 
60-ik gyalogezredbeli alorvos neveztetett ki főorvosul;10)

a tábori kórházhoz mártius 4-én gyógyszerészül Kuna Sándor, s 
mártius 20-án számvevő segédül hadnagyi ranggal Bruszt Ede;11)

‘) Közlöny. 1849. 102. sz. — a) Ugyanott. 27. sz. — “) Ugyanott. 99.
és 151. sz. — *) Ugyanott. 111. sz.

6) Helfert: Geschichte Oesterreich’s. IV. k. 337. 1.
6) Közlöny. 1849. 148. sz. — 7) Ugyanott. 40. sz. — 8J Ugyanott. 8. sz. —

B) Ugyanott. 73. és 126. sz. — 10) Ugyanott. 44. sz. — n) Ugyanott, 60. sz.
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ápril 1-én a derecskéi kórházhoz számvevőül főhadnagyi 
ranggal Nuszbeck Ferenc, 69-ik honvédzászlóaljbeli számvevő 
segéd;1)

ápril 3-án ugyanoda főorvosul Vrasdu Márton nemzetőri fő
hadnagy, s N.-Váradra térorvosul hadnagyi ranggal Nagy Sándor ;2)

ápril 24-én, illetve 27-én a n.-váradi tábori kórházhoz szám
vevőnek főhadnagyi ranggal Kolbusenszky Kázmér számvevő se
géd; s másodrendű számvevő segédekké hadnagyi ranggal Kova- 
csovics József tüzértizedes, Beszterczei György gazdasági szám
vevő tiszt, és Románcsik Mihály megyei írnok;3)

május 7-én ugyanoda főorvosul Rácz József,4) s első rendű 
számvevő segéddé hadnagyi ranggal Veppli Ferenc 3-ik huszárez
redbeli őrmester ;5)

május ll~én a Bruszt Ede Hód-Mező-Vásárhelyre lett átté
tele folytán megürült állásra Gulácsi Mihály uradalmi számnéző ;6)

május 17-én a derecskéi kórház parancsnokául a Szabadkára 
áttett Mészey Pál százados helyébe Csuka Mihály főhadnagy;7)

a n.-váradi tábori kórodához junius l-én 1-ső rendű szám
vevő segédül hadnagyi ranggal Köszler János 2-od rendű szám
vevő segéd ;8)

s ugyanoda junius 20-án 2-od rendű számvevő segédül had
nagyi ranggal Perlgrund Dávid gyakornok.9)

S nem csak egy, hanem több kóroda volt N.-Váradon, s 
kórházi parancsnok Jelencsik Imre százados volt.10)

N.-Váradon volt a 39-ik gyalogezred, a Dom-Miguelek szám
vevőségi irodája is. Ide kineveztettek:

mártius 5-én számvevő segédekké Fóldesi Lipót írnok, s Fó- 
nyad József 3-ik zászlóaljbeli sérült vitéz;11)

s ápril 21-én 2-od rendű számvevő segédekül hadnagyi rang
gal Gondai Mátyás és Kosztolányi György írnokok.12)

Volt itten tüzérszámvevőségi iroda is, az itten alkalmazva 
volt gyakornokok közöl Iby József Losonczra, Endorfer László a 
92-ik s Szikra József a 39-ik zászlóaljhoz neveztettek ki május 
11-én számvevő segédekké hadnagyi ranggal ;13) * *)

’) Közlöny. 1849. 69. sz. — ,J) Ugyanott. 71. sz. — 3) Ugyanott. 92. sz.—
*) Ugyanott. 101. sz. — 6) Ugyanott. 102. sz. — 6) Ugyanott. 105. sz. — 
’) Ugyanott. 109. sz. — 8) Ugyanott. 131. sz. — B) Ugyanott. 139. sz.

10) N.-váradi levéltár : Szab. harci irományok.
n ) Közlöny. 1949. 48. sz. — la) Ugyanott. 92. sz — t8) Ugyanott. 106. sz.
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május 15-én pedig hasonállásra a szathmári koródához 
Juhász György n.-váradi görög e. növendék neveztetett ki.1)

S volt N -Váradon katonanövelde is, hol sok biharvárme- 
gyei zsenge korú gyermek kezdett megismerkedni a katonai tudo
mányokkal, ez a 37-ik gyalogsorezred nevelő intézete volt, mely 
ezrednek, valamint a 4-ik huszárezrednek is, itt volt hadfogadó 
kormánya, illetve tartalékszázada.* 2) Ezen intézetet a Windisch- 
grätz által beszüntetett Ludoviceum helyéhe alkalmazták, s abba 
a tanítványok azon föltételek mellett fogadtattak föl. mint a Lu- 
dovieeumba. Ide küldettek azon növendékek is, kik az előbbi in- 
tézet hallgatói voltak s kik nehány tanár kíséretében Debreczenbe 
leutaztak. Az intézet fölötti fölügyelettel s annak ügyei vezetésük
kel Kiss Károly alezredes, a belügyministerium nemzetöri osztá
lyának elnöke bízatott meg, az intézet teendőit pedig a nemzetőri 
szakban alkalmazott Vándory Gyula fogalmazó végezte. Ide vétette 
íöl Mészáros Kádár Andrást, Hegedűs Andrást és Csizmadia Mi
hályt.3) Ide vonatkozólag fölemlitésre méltónak találom azon ada
tot is, hogy a vármegye a Ludoviceumba leendő fölvételre a maga 
részéről Halász József fiát Gyulát, Józsa Péter fiát Andrást, Er- 
csey Zsigmond fiát Kálmánt, s Kovács József ügyvéd fiát Meny
hértet ajánlotta.4)

Mint a Xl-ik fejezetben bővebben emlitendem, N.-Váradon 
volt hadmegyei parancsnokság is, ' azonban abban, eltekintve 
attól, hogy helytelenül nevezi ezt honvédkerületi parancsnok
ságnak, mely incorrectséget másnak inkább el lehetne nézni, 
— téved Gelich, hogy az Debreczenből helyeztetett volna ide 
át, a dolog ugyanis úgy áll, hogy a debreczeni és kolosvári 
hadmegye parancsnoksága helyeztetett, N.-Váradra. Az meg még 
erősebb tévedés Gelichnél, hogy a most tárgyalt időszakban N.- 
Váradon uj zászlóaljak alakíttattak, szereltettek s íegyverezt ettek 
volna föl; ez egyáltalán nem áll, maga Biharvármegye és igy 
N.-Várad is, mint szintén a Xl-ik fejezetben kifejtendem, a n.-ká- 
rolyi tartalékhoz volt beosztva, és igy oda kelle szállítania s oda 
is szállította a saját újoncait is.

Öt huszárezred számvevősége pedig Biharvármegyében lett

*) Közlöny. 1849. 109. sz.
2) Közlöny. 1818. 160. sz.
3) Közlöny. 1849. 47. sz.
*) Biharv. 1849. jegyzők. 144. sz.
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elhelyezve, és pedig az l-ső huszárezredé Székelyhidon, a 3-iké 
N.-Létán, a 7-iké Diószegen, a 9-iké Derecskén s a 10-iké Belé- 
nyesben.

A 3-ik huszárezred számvevőségéhez számvevő segédekké 
mártius 10-én Vörös István és Magyari P á l; ‘)

a 7-ikéhez Fekete József kereskedő segéd, König Ferenc 
gazdatiszt és Pinterich István menekült kasznár ;2)

az 1-éhez mártius 28-án Dracsay Zsigmond ügyvéd s Arad- 
város aljegyzője, Incze Károly 51-ik gyalogsorezredi őrmester s 
Tomcsányi Mór írnok ;3)

a 9-ikéhez ápril 30-án Majoros Endre nemzetőri hadnagy és 
Ferenczi Béniámin 13-ik huszárezredbeli tizedes neveztettek ki, 
mindnyájan hadnagyi ranggal ;

a 10-ikéhez pedig ugyanakkor számvevővé íőhadnagyi rang
gal Pohl János 11-ik huszárezredbeli számvevő segéd ; s l-ső 
rendű számvevő segédekké hadnagyi ranggal Drágány Sándor és 
Erdélyi József nemzetőri hadnagyok.4)

Bizony jól be volt szállásolva úgy Biharvármegye, mint külö
nösön N.-Várad.

') Közlöny. 1849, 54. sz. — a) Ugyanott. 55. sz. — 8) Ugyanott. 6 8 . sz. 
— *) Ugyanott. 95. sz.
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X. FEJEZET.

A vésztörvényszékek s a fölsőbb bíróságok 1849-ben,
Ezen tárgygyal kissé bővebben szándékozom foglalkozni, mint 

sem azt tárgyam kerete igényelné, minek iodoka abban fekszik, 
hogy ezen tárgy a szabadságharcunkról Írott egyetlen muukában 
sincs kimeritőleg földolgozva.

A főváros föladása után az ellenséghez való átpártolások, az 
ellenségnek való meghódolások s az ájulások napirenden voltak, 
nemcsak a polgári, hanem a katonai statusban is. Ezeknek a 
megelőzésük, s ha ez már nem lehetséges, megtorlásuk végett a 
a honvédelmi bizottmány utasítására Mészáros hadügyminister 
január 28-án 121. és 128. sz. a. egy rendeletét adott ki, mely az 
árulókat és hűtleneket, még ha azok polgári személyek is, röktön 
ítélő hadi törvényszékek elé utasitá állíttatni, s szervező ezen 
röktönitélő hadi törvényszékeket is, minden térparancsnokságnál 
rendkívüli hadbíróságokat állitván löl a hadbíróságok elé utasított 
bűntényekre nézve. Ilyen hadi törvényszékeket már előbb január
16-án Szemere Bertalan fölsőmagyarországi teljhatalmú kormány
biztos is állíttatott föl rendeletileg.1)

Ezen rendeletek, — természetesen, — nagy resensust kel
tettek mindenfelé az országban s maguknál a képviselőknél is. 
Magyarországon mindenha, még háborús időszakokban is, perhor- 
rescálták a katonai uralmat, a magyar nemzet alkotmányos érzü
letével nem lehetvén az öszszeegyeztethető.

Észlelte ezen resensust a honvédelmi bizottmány is, s hogy 
azt lecsilapitsa, s a helyzet által igényelt követelményeknek még 
is elég tétessék, a ház február 3-iki ülésében Madarász László 
honvédelmi bizottmányi tag által az előzmények előterjesztésök 
mellett arra kérte a képviselőházat, hogy az gondoskodjék mó
dokról, s utasítsa a honvédelmi bizottmányt, azokra nézve, kik a *)

*) Közlöny. 1849. 7. sz.
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ház mult évi december 7-iki határozatával szemben, mely az uj 
császárnak való meghódolást s az annak rendeletéinek való en
gedelmességet tiltotta el hazaárulás terhe alatt, a honárulás vét
kébe estek, politicai bíróságok fölállítására.

Ezen indítvány hoszszabb vitát idézett elő, mely azon hatá
rozatban végződött, mely szerint, oda utasittatott, a kormány,hogy 
a politicai bíróságok felállításukra vonatkozó javaslatát formulázva 
terjeszsze elő, mely azonnal tárgyaltatni fog, mihez képest, mihelyt 
annak kinyomatása készen lesz, ülés fog hirdettetni ’)

A kormány gyorsan el is készité javaslatát, »a röktön Ítélő 
hadi s polgári vegyes bíróságok felállítása, szerkezete, eljárása s 
ítélete alá tartozó esetek meghatározása tárgyában« s átadá azt a 
képviselő ház korelnökének Palóczy Lászlónak, ki azt kinyomat
ván, annak tárgyalására február 8-ára ülést hivott egybe. Ezen 
ülésen, melyen már Almássy Pál alelnök elnökölt, kezdett tárgyal
tatni a törvényjavaslat, melyet a honvédelmi bizottmány nevében 
Mészáros Lázár indokolt.

Ezen ülésen az általános tárgyalás a más napi ülésre ha- 
lasztatott, Február 9-én a ház a törvényjavaslatot vita nélkül 
elfogadta a részletes tárgyalás alapjául, s mindjárt bele is ment a 
részletes tárgyalásba.

A részletes tárgyalás, mely a február 9-iki, 10-iki és 12-iki 
ülésben folyt le, meglehetős tulterjengő és szenvedélyes volt,, s a 
törvényjavaslaton több lényeges módosítás ejtetett, melyek egyik 
főbbike az vala, hogy a törvényhozó test tagjai ezen törvény sze
rinti eljárás alá a ház előleges engedélye nélkül nem vehetők, 
melyet Kovács Lajos nyújtott be.

A ház február 13-iki ülésében fogadta el végleg ezen tör
vényjavaslatot.,2) mely éppen ezért február 13-iki törvénynek ne
veztetett el, s melynek címe ugyanaz maradt, a mi alatt az be- 
nyujt.atott, de a melyet közönségesen, még a parliamentben is 
gyakran, egyszerűen vésztörvénynek neveztek el,

S valóban vésztörvény vala ez.
Nemcsak az uj császárnak való meghódolás s annak rende

letéi teljesitésök vonatott ezen törvény alá, hanem-az őrültek és

') Lásd ezen ülés leirását: Közlöny. 1849. 20. 21. sz. s Papp Dénes: 
Parlament Debreczenben. I. k. 53. 1.

a) Lásd ezen ülések leírásukat: Közlöny. 1849. 24. 27. 28. 29 és 30. sz. 
s Papp Dénes idézett munkája : I. k. 61. 83. 106. 118 és 123. 1.

9*
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terhes aszszonyok kivételével minden 18 éven felüli egyén nemi 
különbség nélkül, ki a haza ellen fegyvert fog, az ellenséggel cimborái, 
annak élelmet, fegyvert, pénzt szállít, utat és ösvényt mutat tettle
ges kényszerítés nélkül, az ellenség rendeletéit foganatba veszi ellenáll- 
hatlan kényszerítés nélkül, magyar katonát, fegyvert, lőport az ellen
ségnek kiszolgáltat, az ellenségtől ellenállhatlan kényszerítés nélkül 
hivatalt vagy megbízást fogad el, a magyar hadsereget vagy annak meg
bízottját szándékosan tévútra vezeti, annak élelemmel s szállással való 
ellátását szándékosan akadályozza, az országgyűlés rendeletéinek 
ellenszegül, vagy magánál ellenséges katonát vagy kémet rejteget.

Az eljárás igen szabadelvű alapokon nyugodott, teljes nyil
vánosság mellett tárgyaltatott a per, s az elmarasztalásra minden 
szavazat szükséges volt.. A vádlott elfogatása után 24 órával 
bíróság elé volt állítandó, s háromszor 24 óra alatt ügye elíté
lendő. Elmarasztalás esetén az egyedüli büntelés a halál, mely 
az ítélet kihirdetése után 3 óra múlva puskapor és golyó által 
rendeltetett végrehajtatni, kizáratván minden fölebb vitel vagy 
kegyelemért való folyamodás.

A bíróság, mely a hadi munkálatok, táborozások vagy a 
rendes katonai parancsnokságok müködésök helyén állíttatott föl, 
öt tagból állott, az elnök lehetvén polgári vagy katonai személy, 
a tagoknak fele polgári, fele katonai egyénekből állíttatván öszsze.1)

Maga a törvény nem lenne, különösön ha az eljárást te
kintjük, tulszigoru, de dracoivá tette a honvédelmi bizottmány 
azon értelmezése, hogy azon törvény alapján kell ítélni azok fölött 
is, kik a vádbeli cselekményt a törvény keletkeztét megelőzőleg 
követték el, ha a törvény hatályba lépte után fogattak el.* 2)

Ez minden helyes jogelvnek fölforgatása, ez az önkény ural
mának inaugurálása, mert ezzel ezen kizárólag halálbüntetést 
ösmerő törvény viszszaható erővel ruháztatott föl. így lett ezen 
helyes irányú törvényből valódi vésztörvény, egy magyar kiadású 
prairial 22-iki rendelet, mely szégyenére vált szabadságharcunk
nak. Egy folt az 49-iki igazságszolgáltatásunk emlékén, egy sötét 
folt, mely nem egy ártatlanul biróilag legyilkolt egyén kiomlott 
véréből képződött. Méltó lett vala az Marathoz, vagy a commun 
őrjöngéseihez, de nem volt méltó a honvédelmi bizottmányhoz, a 
49-iki nemzetgyűléshez s a független Magyarország első igazság- 
ügyminist,eréhez, Vukovics Sebőhoz.

' )  Lásd a LXI. sz. alatti okmányt.
2) Lásd a LXVIII. sz. alatti okmányt.
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Még azon értelmezés sem volt elég. Miután a bírói lelki- 
ösmeret nem birt mindenütt megnyugodni azon magyarázatban, 
az igazságügyministerium megbízásából Nagy Károly igazságügyi 
osztályfőnök ápril 30-án egy előterjesztést tett a képviselőháznak,1) 
melyben már annak kimondását hozá javaslatba, hogy mindazon 
egyének, kik a vésztörvényekbe ütköző tettekkel terheltetnek, a 
röktön ítélő vegyes bíróság eljárása alá vonassanak, habár tettük 
vagy elfogatásuk a törvény keletkeztét megelőző időre esnék is.

A képviselőház ezen javaslatot május 3-án tárgyalta. Hiába 
küzdöttek az ellen s a vésztörvénynek viszszaható erővel való 
fölruházása ellen Szász Károly, Besze János, Kovács Lajos, Cser- 
tán Sándor, Lónyay Menyhért, Hunfalvy János és Kazinczy Gá
bor, hiába hozták föl, hogy nem csak a hazát kell megmenteni, 
de a ház reputatioját sem szabad elveszíteni ; miután az előter
jesztés viszszautasitása a kormány intézkedésének helytelenítését 
is magában foglalta volna, s miután ekkor is volt engedelmes 
többség, az előterjesztés Román Ferenc, Szacsvay Imre, Nyáry 
Pál, Halász Bódi, Vukovics Sebő, Zeyk József, Fekete Lajos, Mé
száros Lázár, Berzenczey László s Szüllő György pártoló felszóla
lásaik után Nyáry Pál következő szövegezésében többségileg el
fogadtatott :

»Minden további félreértésnek s elmagyarázások kikerülése 
végett szabályul megállapítandó s a honvédelmi bizottmánynak 
folyó év ápril 14-én 5635 sz. a. kelt rendelete ekkép értelmezendő :

» az országgyűlés határozata által a vésztörvényekben elő
sorolt hazaárulási vétségekre (?!) nézve a rendes bíróság eljárása 
fölfüggesztve lévén, mindazon egyének, kik a vésztörvényekben 
elősorolt vétségi esetekkel terheltetnek, bár tettök vagy elfogatá- 
suk a törvény keletkeztét megelőző időre esnék is, a röktön Ítélő 
vegyes bíróság eljárása alá tartoznak.«* 2)

Azt hozták föl ezen határozat indokolásául, hogy a törvény 
által sújtott cselekmények az eddigi törvények szerint is haza
árulást képeztek, és igy nincs a törvénynek viszsza ható ereje, 
csak az eljárás rendeztetett újonnan. Azonban az előbbi érvelés 
sem állja ki a jogi bírálatot, de különben is éppen az eljárás s az 
exclusiv büntetésnem képezi a választó vonalat a régibb törvé
nyek s ezen törvény között.

’) Lásd a LXX. sz. alatti okmányt,
2) Közlöny. 1849. 97 és 98. sz. s Papp Dénes : i. m. II. k. 157. 1.
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Ezen értelmezéssél aztán még vértől csepegőbb lett az a 
vésztörvény.

Midőn ez a törvény február 13-án megalkottatott, a felső 
ház még nem volt Debreczenben constituálva, s igy azt a honvé
delmi bizottmány a felső ház hozzájárulása nélkül léptette életbe.

A felső ház mártius 12-én megalakulván, utólagos hozzájá
rulás végett aztán beterjesztetett ahoz is a vésztörvény. A felső 
ház mártius 19-én tárgyalta ezt, s1 Beöthy Ödön indítványára ki
mondotta, hogy a felső háznak ezen törvényjavaslatra nézve 
ugyan sok észrevétele lenne, miután azonban a törvény már életbe 
van léptetve, ez úttal eláll véleményétől s a törvénybe beleegye
zik, szükségét látván annak, hogy az életbe léptetett törvény to
vábbra is működjék.1)

A képviselőház május 2-iki famosus határozatát is magáévá 
tette Ujházy László felszólalására minden ellenvetés nélkül május 
5-iki ülésében a felső ház.2)

Vukovics aztán ily értelmezés mellett rendelte alkalmazni 
előfordulható esetekben május 12-én 1257. sz.. a. kiadott rendele
tében a vésztörvényt.3)

Hogy a honvédelmi bizottmány a vésztörvényszékeket kik
ből alkotta meg : az nem lett a hivatalos lapban soha közé téve. 
Mind öszsze is két bírói kinevezéssel találkozunk abban a röktön 
ítélő vegyes bíróságokra vonatkozólag s ezek egyike is utólagos 
kinevezés. A kolosvárihoz kineveztetett a február 28-iki hivatalos 
lapban Krizbay Miklós4) s a n.-kállóihoz ápril 13-án Madács 
Pál5) bíróul. így tehát a honvédelmi bizottmány által fölállított 
vésztörvényszékek biráinak névsorát nem vagyok képes ösz- 
szeállitani, valószínűleg nem ösmerte azt a honvédelmi bizottmány 
sem, mert különben nem kellett volna elrendelnie Vukovicsnak 
egyik alább érintendő rendeletében a bíróság tagjai névsoruknak 
hozzá leendő fölterjesztését; az pedig, hogy a névsor nem volt 
ismeretes a honvédelmi bizottmány előtt, onnan származhatott, 
hogy Mészárosnak elől idézett rendelete folytán nem csak a tér
parancsnokságok, hanem egyes kormánybiztosok is állítottak föl 
hadi törvényszékeket.,6) s azok, törvény ellenére, folytatták mű
ködésűket. a vésztörvények meghozatala után is.

’) Közlöny. 1849. 58, sz. s Papp Dénes i. m. I. k. 212. 1.
2) Közlöny. 1849. 100. sz. s Papp Dénes i. m. II. k. 178. 1.
s) Lásd a LXX1V. sz. alatti okmányt.
*) Közlöny. 1849. 36. sz. — 6) Ugyanott. 81. sz,
6) Horváth: Függetlenségi harc. III. k. 89. 1.
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Egyes vésztörvényszéki bírák s ottan alkalmazott tisztviselők 
neveik még is tudomásomra jutottak s azokat alább közlendem is, 
itten csak azt említvén meg, hogy a kolosvári vésztörvényszék 
elnöke Karacsay Sándor gf. volt,1) hogy a szegedi vésztörvény
szék egyik tagjául Dani Ferenc neveztetett ki,* 2) s hogy a n.-vá- 
radi vésztörvényszék a következő tagokból állott : elnök volt. 
Ambrus János, bírák Jakab Mihály és Komlóssy Antal, a katona
ság részéről pedig Szontágh Sámuel honvédszázados és Fodor 
honvédfőhadnagy, pótbirák Földy (előbb Neupauer) János, Fényes 
Dienes és Sántha Kálmán honvédtiszt, közvádló Tokody Ágoston 
s jegyző Mezey Mihály.3)

Ez csak szóbeli közlés után tudható, mert a megyei levél
tárban nincs egyetlen sor, egyetlen okmány sem a n.-váradi vész
törvényszékre vonatkozólag, annak öszszes iratait megsemmisítet
ték a magyar ügy bukása után, hogy azokat a császáriak föl ne 
használhassák a bíróság tagjai ellenében.

Azt. sem közölte soha a hivatalos lap, hogy mely helyeken 
s hány helyen állított föl a honvédelmi bizottmány vésztörvény
székeket ? Horváth hivatott munkájának idézett helyén csupán 
anynyit említ föl, hogy ilyen vésztörvényszékeket több helyen sőt 
a tábornokok önkényének meggátlása végett a főhadseregben is 
állított föl a honvédelmi bizottmány. Es igy innen sem nyerünk 
fölvilágositást.. Abból azonban, hogy ezen bíróságok mellé 1200 p. 
frt. évi fizetéssel ellátott állandó jegyzői állásokra mártius 22-én 
pályázatot hirdetett a honvédelmi bizottmány,4) s hogy jegyzőkül 
ezen pályázat, folytán a röktön Ítélő politicai vegyes törvényszé
kekhez N -Kallóban llásthy Miklós volt főszolgabíró, Szegedre Szabó 
József, N.-Váradra a már említett Mezey Mihály, Kolosvárra Er- 
nyey Károly, Aradra Theisz (iyula honvédhadnagy s Szabadkára 
Tomcsány András neveztettek ki,5) megtudható az, hogy ezen 6 
helyen volt vésztörvényszék. S Csány László erdélyi országos telj
hatalmú főkormánybiztosnak mártius 23-án kelt hirdetményéből6) 
ismét kitűnik az, hogy ő N.-Szebenben, Segesvárit, Brassóban és Besz- 
terczén állított föl ilyen röktön ítélő haditörvényszékeket. A »Hon- 
véd«-ből még annak is tudomására jutni, hogy Marosszékben is

’) Kőváry : Érd. tört 48—49-ben. 223. t.
2) Reizner : A végi Szeged. I. k. 231. 1.
8) Komlóssy Antal szives közlése után.
4) Közlöny. 1849.  61.  sz — 5) Ugyanott. 71 és 77. sz.
') Honvéd. 1849 76.  sz. s Kővári.: Okmánytár. 161. 1.
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is állíttatott föl ilyen törvényszék,1) valamint Belső-Szolnokme- 
gyében is, s ennek elnöke Incze Ferenc, polgári bírái pedig Rácz 
Zsigmond és Veres József voltak,2) s hogy volt ilyen törvényszék 
Alsó-Fejérmegyében is, id. Farkas Sándor elnöklete alatt,3) vala
mint Fogaras vidékén is, hol a vésztörvényszék 10 napig műkö
dött, s egyik bírája Hamari Tamás nyugalmazott százados volt.4)

Több ilyen bíróságnak létezését és székhelyét azonban sem
miféle forrásban nem tudtam fölfedezni..

Az elnökök napi dijául 6 p. frt, a közbirák napi dijokul pe
dig 4 p. frt. állapíttatott meg, s a közvádlók, mivel ezek mun
kássága folyton igénybe vétetett, évi 1200 p. frt. fizetéssel láttat
tak el.5)

Vukovics igazságügyministerségének megkezdése után erélyes 
kezekkel látott a vésztörvényszékek zilált ügyeiknek rendbehoza
talukhoz. Május 5-én két rendeletet bocsájtott ki. A 998. sz. a. 
kibocsájtottban meghagyja, hogy a vádlottak védelmére, ha a vád
lott maga védőt, nem választ, a bíróság egyik tiszti ügyészt ren
delje ki, s az 1044. sz. a. kibocsájtottban oda utasítja a vésztör
vényszékeket, hogy a befogattak névjegyzékükről s ügyök miben
létéről azonnal, jövőben pedig minden 8 nap alatt tegyenek 
jelentést.6)

Fontosabb volt ezeknél a »Közlöny« ugyanazon számában 
1086. sz. a. kibocsájtott rendelete,7) melyben azon baj megszün
tetése tekintetéből, melynél fogva a röktön ítélő vegyes bíróságok 
némely vidéktől fölötte távol léteztek, másutt pedig egynél több 
is közel találtatott, azokat a kerületezés alapján rendezte. Ezen 
rendeletben 10 helyen állíttatott föl vésztörvényszék, beleszámítva 
az eddig fennállottak közül meghagyottakat is, és pedig fölállitt at
tak kerületeik meghatározása mellett, a május 9-iki8) és a május 
26-iki9) helyesbítő rendeletet, mely utóbbiban a bíróság vidéki 
tagjainak a fuvarköltségek megtérítése is elrendeltetett, már itten 
fölemlítve, Szabadkán, Aradon, Pesten, Nagy-Váradon, Szigeten, 
Miskolczon, Komáromban, Ó.-Zólyomban, Kolosvártt és N.-Szeben- 
ben, tehát ezen rendelet folytán sok vésztörvényszék s ezek között 
a n. káliói, szegedi, marosszéki, belső-szolnoki, alsó-fehéri és fo- *)

*) Honvéd. 1849. 80. sz. — 3) Ugyanott. 86. sz. — 8) Ugyanott. 112. sz. — 
*) Ugyanott. 130. sz.

6) Közlöny. 1849. 39. sz. — 6) Ugyanott. 99. sz.
7) Lásd a LXXII. sz. alatti okmányt.
8) Közlöny. 1849, 106. sz. — “J Ugyanott. 117. sz,
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garasvidéki vésztörvényszékek megszűntek létezni. Ezen rendelet
ben hagyatott meg a meghagyott vésztörvényszékeknek a bírósági 
tagok névjegyzéküknek fölterjesztése, s intézkedés tétetett a meg 
szüntetett vésztörvényszékek irataiknak átadásukról is.

Az aradi vésztörvényszékhez május 18-án elnökül Biró Imre, 
közbirákul Nagy Sándor aradmegyei főjegyző és Balázs Albert 
ügyvéd, közvádlóul Náray Imre, jegyzőül Theisz Gyula, s helyettes 
birákul Kristyóri László és Bogdánfi Gergely,— a miskolczihoz má
jus 11-én elnökül Ragályi Károly borsodi alispán, ülnökökül Sol
tész Nagy János és Kun János, közvádlóul Szitkay Elek s jegyzőül 
Szűcs János,—a pestihez május 13-án Irányi Dániel ajánlatára el
nökül Fényes Elek, birákul Tatai Pál ügyvéd s Varsai Jakab ha
lászmester, katonai birákul Somosi Pál százados és Sándor Ferenc 
főhadnagy, közvádlóul Kapocs!! Imre ügyvéd és segédközvádlókul 
Kornis Károly, Tuba Gábor és Szántó Ferenc,1) — a miskolczihoz 
május 20-án katonai ülnökökül Jekelfalusi László százados a fel
oszlatott n -kállói vésztörvényszék ülnöke, és Szontágh Sámuel a 
n.-váradi vésztörvényszék ülnöke,2) — s a máramaros-szigetihez 
május 21-én elnökül Szaplonczay Zsigmond, birákul Gecsey György és 
Korda Péter, katonai birákul Péterfi Endre és Kralovánszki László, 
közvádlóul Erdélyi Ferenc s jegyzőül Ernyei Károly3) neveztettek ki.

A Vukovics idejéből még egy vésztörvényszékhez vau, me
lyet alább érintendék, s többhöz nincs kinevezés a hivatalos lap
ban. S igy azt is csak magán utón tudom, hogy Nagy-Váradon 
Szontágh Sámuel honvédszázados Sántha Kálmán által helyette- 
sittetett.

Azon helyeken, melyekre nézve bírósági kinevezések nem 
történtek, bizonyára már a honvédelmi bizottmány által föl voltak 
állítva a vésztörvényszékek.

Május 11-én ismét két rendeletet bocsájtott ki Vukovics.4) Az 
124-2. sz. a. kibocsájtott rendeletben figyelmezteti a közvádlókat, 
hogy a vésztörvény sikere biztosítva úgy lesz, ha minden oly föl
adás, mely azon törvénybe nem ütköző cselekményre vonatkozik, 
elzáratik a röktön ítélő törvényszék elé terjesztéstől, miből az kö

’) Közlöny. 1849. 109. sz. — Tehát tévesen emlékszik Irányi Dániel a 
budapesti kormánybiztosságáról Írott tárcájában (Egyetértés 1885. ápril 4. sz.) 
midőn Molnár Józsefet ezen vésztörvényszék tagjául nevezi meg. Vagy az az 
eset, hogy Molnár József még a kormányi kinevezés előtt lemondott az Irányi 
által nekie oda kínált állásról.

J) Közlöny, 1849. 112. sz. —,s) Ugyanott. 113. sz. — 4) Ugyanott. 104. sz.
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vetkezik, hogy minden oly eset, mely haza elleni tettleges cselek
vésen vagy izgatáson nem alapszik, hanem a veszély óráiban 
jellemgyöngeségből származó nyomora meggörbedést. s meghódo
lást foglal magában, a röktön ítélő bíróság elé terjesztendő vád 
tárgya nem lehet. Ezen rendelet csak azon indokból bocsájtatha- 
tott ki, hogy a közvádlók nem respect.álták a szigora törvény 
korlátáit, sem. — Az 1221. sz. a. kiadottban pedig a vész törvény
székek oda utasittattak, hogy az Ítéletük alatt volt egyének névso
rukat, polgári állásukat, életidejüket, vétségük minémüségét s elitélte
tésük módját és idejét pontos jegyzékben foglalván, azt terjeszszék 
föl mielébb az igazságügyi ministeriumhoz.

A honárulás vétkével terheltek javaiknak lezárolásukban szük
séges egyformaság, költségkímélés s az önkény megelőzése tekin
tetéből pedig május 15-én1) kelt rendeletében odautasitotta Vukovics 
a hatósági elnököket és kormánybiztosokat, hogy a lezárolás ese
teiben ideiglenesen minden intézkedéseket megtévén, erről a vád
lottat terhelő adatok kapcsában röktön tegyenek jelentést az 
igazságügyi ministeriumhoz, mely határozand a lezárolás föloldása 
vagy helyben hagyása iránt.

Ezen rendelet alapján rendelte aztán meg május 17-én Vu
kovics a honárulás bűntettével terhelt Hám János esztergomi érsek 
és Scitovszky János pécsi püspök javainak az álladalom részére 
leendő lefoglalását2) s ezen rendeletet a hivatalos lap junius 27-iki 
számában újra publicáltatván, ismét meghagyta a hatóságoknak 
és kormánybiztosoknak, hogy 8 nap alatt felelet terhe alatt arról: 
kinek javai, kinek rendeletéből, mikor s mi okból foglaltattak le, 
s átadattak-e azok zárgondnoknak s mi annak neve ? tegyenek 
hozzá jelentést ; a hivatalos lap ugyanazon számában3) 2866. sz. 
a. kelt rendeletében meghagyván azt is, hogy a vádlott vagyoná
tól ártatlan nejének vagy bárki másnak saját vagyona elkülönit- 
tessék, s hogy a lezárt vagyonból az ártatlan nő és gyermekek 
részére szükséges lakás és élelmezés fedezése iránt intézkedjenek 
a hatóságok és kormánybiztosok.

Ez is oda mutat, hogy ezen a téren számos, sajnálatra méltó 
túlkapás történt, s hogy ezek correctivumául adatott ki ezen rendelet is.

De leginkább bizonyítja azt, hogy maga Vukovics sem volt 
megelégedve sem a vésztörvényszékek eljárásukkal, sem a közvád
lók magukviseletökkel, azon körülmény, hogy azon tekintetből, mi
szerint a honárulási bünvádak minden eseteiben az elvek egysége

’) Közlöny. 1849. 108. sz, — 2) Ugyanott. 110, sz. — 8) Ugyanott. 142. sz.
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s a február 13-iki törvény által megrendelt eljárás egyformasága 
megtartassák, azon előterjesztést tette Kossuthoz, az ország kor
mányzójához, hogy a vésztörvényszékek a kormánynak Budapestre 
lett átköltözése folytán Budapestre központosittassanak s egyébütt 
mindenütt szüntettessenek meg, s hogy a vizsgálati iratok első sor
ban az igazságügyi ministeriumhoz küldessenek föl, s ez bírálja 
el azt, hogy vajon az emelt vád a vésztörvények súlya alá esik-e 
vagy nem? ha igen: azon esetben a vádlottnak a vésztörvény
szék elé állítását, rendeli el, ellenesetben pedig átteszi az iratokat 
ellátás végett az illetékes hatósági törvényszék elé.

Kossuth s a ministertanáes, Gsány azon indítványának mel
lőzésével, hogy általános amnestia hirdettessék,1) egészben elfo
gadván az igazságügyi minister előterjesztését, az azt tartalmazó 
rendelet junius 20-án kiadatott,2) s ezzel egyidejűleg, sőt még előbb 
egy nappal, ezen országos röktön ítélő vegyes bíróság is szervezte- 
tett, s nem az eddigi pesti emeltetett országos rangra, hanem az 
is megszüntettetett.

Az országos röktön Ítélő törvényszékhez junius 19-én kine
veztettek elnökül Szemere József országos törvényszéki biró, he
lyettes elnökül Hajka Demeter országos törvényszéki biró, polgári 
birákul Tatai Pál s Vargha Lajos ügyvédek, helyettes polgári bi- 
rákul Gyöngyeli János ügyvéd s Kajdán Miklós pesti polgár, ka
tonai rendes birákul Horváth József és Szentpáli József őrnagyok, 
katonai helyettes birákul Morvay Károly és Ferenczi Ádám hadna
gyok, közvádlókul Kornis Károly, Kapocsfi Imre, Beöthy Károly és 
Szitkai Flek, jegyzőkül Halász Karácsony és Kollár Lajos, igtatóul 
Konkoli István, kiadóul Vinczei Endre s írnokokul és segédekül 
Kövessy József és Lir István, s később junius 23-án még jegyzőül 
Okruezky Antal 63-ik zászlóaljbeli százados.3) Ugyanakkor a bírák 
napi dija 5 frtban állapíttatott meg.

A junius 20-iki rendelettel tehát megszüntettetett az eddigi 
10 vésztörvényszék. De az országos vésztörvényszék sem működ
hetett sokáig, mert már julius 3-án kivonult a kormány Budapest
ről s menekült Szegedre, aztán Aradra.

S ezzel vége lett a vésztörvényszék működésének is, mely 
úgy enyészett el, a mint született: — észrevétlenül; kínos emlé- *)

*) Görgei: Mein Leben und Wirken. II. k. 138. 1, 
*) Lásd a LXXVII. sz. alatti okmányt.
*) Közlöny. 1849, 137 és 141. sz,
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küvé tévén azt a törvénynek viszszaható erővel való fölruházása. 
Bár ez a kínos emlék is elenyészhetnék!

Áttérve a vésztörvényszékek müködésökre: ismét sajnálattal 
kell const,atálnom, hogy ide vonatkozólag is igen kevés adat ju
tott nyilvánosságra. Horváth ugyan azt állítja, hogy a vésztör 
vényszékek által elítéltek számuk tízre sem ment az egész hazá
ban ') Ez azonban téves állítás.

Tudjuk ugyan is, hogy Csány május 11-én, a kolosvári vész- 
törvényszék áltál Róth István Lajos catholicus lelkészt s Küküllő- 
vármegye császári administratorát, ezen hires szász árulót, elitéltette 
s főbe lövette, ezzel fejezvén be, mint Kővári fentebb már idé
zett munkájában Írja, kormánybiztosi működését.

Tudjuk, hogy Maros-Újvárt áprilisban 8 nap alatt öt lázadót 
végeztetett ki a röktön Ítélő bíróság,* 2) mely, miután a lázadások 
és lázitások kizárólag a vésztörvényszékek elé valának utalva, 
csak is vésztörvényszék lehetett.

Tudjuk, éppen a hivatalos lapból,3) hogy a főtábornál mű
ködő vésztörvényszék ápril 29-én Ó-Szőnyön Lengyel Ferencet, 
május 4-én Kovácsiban Miskei Imre pestmegyei szolgabirót s a 
Sváb hegyen Offner Kristóf ó-budai lakost puskapor és golyó ál
tal kivégeztette. ,

Tudjuk, hogy a n.-váradi vésztörvényszék is kivégeztetett 
egy tót deákot valamely Hurbán-féle szabadcsapat számára való 
toborzási cselekménye miatt, s kivégeztette a N.-Károlyban elfo
gott Becsey (előbb Pillér) Károly sószállitót is azért, mivel az 
osztrákoknak régibb szerződéséből kifolyólag, a vésztörvényeket 
megelőzőleg sót szállított, dacára annak, hogy azt nyíltan szál- 
littottá, s szállította a magyar hadsereg részére is, s hogy több 
fia szolgált a honvédek között. Bizony ez politicai gyilkosság volt, 
s most 36 év múlva is igazságtalan ítéletnek nevezi azt a buda
pesti kormánybiztosságáról Írott s lentebb már idézett munkájá
ban a higgadtan ítélő Irányi Dániel is. Ilyenekre vezetett a tör
vénynek helytelen értelmezése s viszszaható erővel lett fölruhá
zása. N.-Váradon még Nagy Károly pestmegyei esküdt, Fábry püs
pök s több molnár ügyét tárgyalta a vésztörvényszék; Nagy Ká
roly és Fábry hazaárulással, a molnárok pedig azzal voltak vá
dolva, hogy a Peeze vizét fölszoritván, az állam puskapor mal

') Horváth : Függ. harc. Ili. k. 89. lap,
2) Honvéd. 1849. 96. sz.
s) Közlöny. 1849. 114. sz.
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mait. s puskaporát megrongálták; ezek azonban nem ítéltettek el, 
hanem ügyeik elbírálásuk a rendes bírósághoz utasittatott.’)

Tudjuk, hogy a szegedi vész törvényszék mártius 8-án kém
kedésért két szerbet, május 6-án pedig Berkovits Ádám szolgabirót 
és Perisics János esküdtet több rendbeli bűntettükért agyonlövette.* 2)

S tudjuk, hogy a pesti vészbíróság egy Kmeti nevű egyént hadi 
kémkedés bűne miatt halálra ítélt s kivégeztetett.3)

Ezekből világos, hogy csak a tudomásra jutottak szerint 16 
egyént ítéltek a vésztörvényszékek halálra ; s menynyi lehot azon 
elitéltetések számuk, melyekről tudomásunk nincs ? !

A n.-váradi vésztörvényszék előtt a katonák részéről támasz
tott kanapé kérdés ellen kikelt Beöthy Ödön a felsőház mártius 
19-ik'i ülésében, de azt a nyilvánosság előtt a vésztörvényszék 
elnöke a hivatalos lap ápril 12-iki számában közé tétetett nyilat
kozatában, melyből az is kitűnik, hogy a n.-váradi vésztörvény
székhez előbb Ujpécsi százados volt a honvédség részéről egyik 
bíróul alkalmazva, de az mindjárt lemondott, s hogy eleinte köz
vádlóul Pajor István szerepelt, elsimította.4)

Vagyonlefoglalások tekintetében azokon kívül, miket fentebb 
már említettem, még egy esetről van tudomásom ; Károlyi Lajos 
vagyona is zár alá vétetett vésztörvényszéki határozat folytán még 
mártius végén vagy ápril elején.5)

Enynyi mind az, a mi a vésztörvényszékek működésűkről 
földeríthető volt. Jó szolgálatot tenne mindenki a szabadságharc 
történelmének, ha ide vonatkozó hiteles tudomását nyilvános
ságra hozná.

Eszmerokonságnál fogva fölemlítem itten még a független 
Magyarország fölső bírósági szervezetét.

A kegyelmezési jog gyakorlata Kossuthnak a nemzetgyűlés
hez május 2-án tett s mindkét ház által röktön elfogadott előter
jesztése alapján6) az igazságügyi minister elnöklete alatt a kor
mányzó által kinevezendő 4 tagból álló kegyelmi székre bízatott 
s ennek tagjaiul Hunkár Antal, Jósika Miklós báró, Jozipovics An
tal és Palóczy László s pótlólag Vörösmarty Mihály neveztettek ki.7)

‘) Komlóssy Antal szives közlése után.
а) Reizner : A régi Szeged. I. k. 232. 1.
’) Görgei István : 1848 és 1849-b61. 10 1.
*) Közlöny. 1849. 77. sz.
*) Honvéd. 1849. 92. sz.
б) Közlöny. 1849. 95. 96. sz. s Papp Dénes i, m. II. k. 150 s 155. lap.
’) Közlöny. 1849. 99 és 133. sz.
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A fölsőbb bíróságok szervezésökre vonatkozólag május 26-án 
Kossuth és Vukovics által aláirtan egy rendelet jelent meg, mely 
az eddigi hétszemélyes táblát, királyi táblát s váltófeltörvény
széket föloszlatta, a nádori bíróságot, tárnoki és személynöki tör
vényszékeket megszüntette, s az azok elé tartozott ügyeket a má
sodfokú bírósághoz utasította. Legfólsőbb bíróságul elnökkel, ki az 
ország bírája címét viselendi, 2 alelnökkel és 33 bíróval a hét
személyes főtörvényszéket alkotta meg, a másodfokú bíróság a 
volt királyi tábla helyett elnökkel, 2 alelnökkel, váltófeltörvény
széki elnökkel s 1 alelnökkel és 36 bíróval »országos törvényszék« 
cim alatt szerveztetett s a törvényszünetek cassáltattak.'l

Az első kinevezések a fölsőbb bíróságokhoz május 29-én, a 
mely napon Bónis Sámuel is kineveztetett igazságügyi álladalmi 
titkárul, történtek meg.

Közlöm az öszszes kinevezéseket.
Kineveztettek:
május 29-én a hétszemélyes főtörvényszékhez : elnökül s az 

ország birájául báró Perényi Zsigmond; birákul id. gf. Eszterházi 
Mihály, id. gf. Bethlen János, Bernáth Zsigmond ungmegyei főis
pán, Pappszász József a tiszántúli kerületi tábla elnöke, Hoszszu 
László kövárvidéki helyettes főkapitány, Szintai János beregi kö
vet, Illés János n.-kunsági követ, Szumrák János besztercze-bányai 
követ s Rutlkay József közalapítványi javak kerületi igazgatója; 
az országos törvényszékhez: elnökül Nagy Károly igazságügyi mi
nisten osztályfőnök ; másod alelnökül Toperczer Ödön bihari kép
viselő ; birákul Kendelényi Károly pestvárosi, Záborszky Imre so
mogyi, Budai András zempléni, Nagy József bihari képviselők, 
Komlóssy László tiszántúli kerületi táblai ülnök, Fekete László 
kormányzói titkár, Bérezi Antal szegedi tanácsnok, Béreséi Lajos 
volt királyi táblai ülnök, Szemere József zempléni főszolgabíró, 
Rónai János várostanácsnok, Paulekovics István zágrábmegyei 
alispán s Hajka Demeter aradi helyettes polgármester;2)

junius 14-én a hétszemélyes főtörvényszékhez birákul Szent- 
iványi Károly gömöri főispán, Császár Sándor volt hétszemélyes 
táblai ülnök, Bakos Ambrus n.-kőrösi biró, Horváth István felső- 
fehérmegvei képviselő, Fábián Gábor aradmegyei képviselő, Si- 
monyi János kecskeméti képviselő; első alelnökül Beöthy Ödön ;3) 

junius 18-án a hétszemélyes fő törvényszékhez másodalelnökül

jKözlöny. 1849. 138. sz .— 2) Ugyanott. 119. sz. — 8) Ugyanott. 133, sz.
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Almásy Pál gyöngyösi képviselő ; birákul Ujházy László sárosi fő
ispán, Halász Boldizsár pest-dabasi képviselő, Repeczki Ferenc 
nógrádi képviselő, Ludvigh János szepes-iglói képviselő és Rácz 
János belügyministeri tanácsos, utóbbi egyszersmind váltóosztályi 
előadóul; juuius 16-án az országos törvényszékhez első alelnökül 
Pálfi János udvarhelyszéki képviselő; birákul Balla Endre s Gellén 
József volt királyi táblai közbirák, Omaszta Zsigmond békési kép
viselő, Keller János udvarhelyi képviselő, Horváth Boldizsár vasi 
képviselő, Gyergyai Ferenc kolosvári képviselő, Galánfi János 
nyíregyházai biró, Kovács Sámuel hajdukerületi főjegyző s Horváth 
Ferenc szentesi képviselő ;*)

junius 26-án álladalmi alügyészül Csanády György pénzügy- 
ministeri fogalmazó ;2)

s junius 26-án a hétszemélyes főtörvényszékhez birákul Szacs- 
vai Imre n.-váradi képviselő, Császár Ferenc és Laczkovics János 
volt hétszemélyes táblai ülnökök, utóbbiak egyszersmind váltóügyi 
előadó birákul; az országos törvényszékhez Osztrovszky József 
szegedi képviselő, Pataki János m.-szigeti jogtanár, Zerpák Eduárd 
zágrábi álladalmi ügyész, Olgyay Titusz s Nagy Lajos volt királyi 
táblai ülnökök; a váltófeltörvényszékhez elnökül Molnár József 
ügyvéd; birákul Zádor György és Katinelli volt váltótörvényszéki 
ülnökök, Styller Leo volt eperjesi váltótörvényszéki ülnök, Majer- 
csák Márton árvamegyei képviselő, Ledniczky Mihály ügyvéd s 
Gabrieli János volt pesti váltótörvényszéki ülnök; s a pesti első 
biróságu váltótörvényszékhez elnökül Sárossy Lajos Gyula volt 
váltótörvényszéki ülnök; birákul Kornis Károly egyetemi tanár s 
Irányi István hadbíró.3)

ügy a hétszemélyes főförvényszék mint az országos törvény
szék birói működése az elnökök intézkedésük folytán junius 20-án 
vette kezdetét,4) azonban már junius 30-án Vukovics a fölső bí
róságok elnökeikhez intézett rendeletében, melyben ezeket fölhívja, 
hogy a kormányt kövessék, a bírákat pedig szabadságolják, be
szüntette mindaddig, mig arra a törvényes nemzeti kormány he
lyet és időt nem tűz ki, a fölsőbb bíróságok üléseiket.5)

Ez már előszele volt azon viharnak, mely közelgett, s mely 
nem sokára mindent elsöpört.

') Közlöny. 1849. 136. sz. — a) Ugyanott. 143. sz. — 3) Ugyanott. 144. 
sz. — 4) Ugyanott. 132. és 135. sz. — E) Ugyanott. 146. sz.



XI. FEJEZET.

További honvédelmi intézkedések, A szabad csapatok s az
önkéntes Őrhad,

A honvédelmi bizottmány úgy az 1848-ik év végén, mint az 
1849-ik év elején lázas erélylyel siettette az ország véderejének 
lehető kifejtését. Hogy a folyvást szaporodó zászlóaljak és tartalék
osztályok megalakításukra kellő fölügyeletet lehessen gyakorolni, az 
országot 8 hadmegyére osztotta föl, mindegyiknek élére fölügyelőül 
s főparancsnokul egy-egy törzstisztet állitván, kiknek kötelességük 
volt a parancsnokságuk alatti területen alakuló zászlóaljakat kör- 
utazásilag folytonos figyelem alatt tartani. Biharvármegye a 6-ik 
hadmegyébe osztatott be, melynek parancsnokául Debreczen szék
hellyel Földváry Lajos alezredes neveztetett ki. * *) Ezen hadmegyei 
főparancsnokságok működésűket december 1-én kezdették meg,2) 
e naptól fogva a honvédzászlóaljak hozzájuk köteleztetvén intézni 
minden jelentősöket. Ezen intézkedés decentralisticus irányzatú 
volt, mit nem lehet helyeselni, mert ha másnak nem is, de a 
véderő szervezésének centralisticusnak kell lenni. Okozott is ezen 
intézkedés nem egy’zavart.

Midőn Erdély elveszett, az ottani 8-ik hadmegye egyesittetett 
a 6-ik hadmegyével, s az igy egyesitett hadmegye főparancsnokául 
N.-Várad székhelylyel az eddigi 8-ik hadmegyei főparancsnok 
Cserey Ignác alezredes neveztetett ki, ki működését N.-Váradon 
január 5-én meg is kezdette.3)

A honvédelmi bizottmány nemcsak a már megajánlott 200,000 
honvédet állíttatta ki lakosságarányban a vármegyékkel, a melyből 
az egyes megyékre eső rész kiállítását még november 27-én meg
sürgető,4) hanem újabb 50,000 honvédet ajánltatott meg a nemzet-

‘) Közlöny. 1848. 156. sz. — 3) Ugyanott, 161. sz. 
") Biharv. 1849. jegyzők. 513. sz.
*) Közlöny. 1848. 172. sz.
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gyűlés által a hón védelmére. Ezen törvény, mely a képviselőház 
által ápril 24-én, a felsőház által pedig ápril 27-én szavaztatott 
meg,1) sorshúzás utján s helyettesithetéssel és 4 évi szolgálati 
kötelezettséggel az egyes törvényhatóságok által a múlt évi újonc- 
állítási kulcs szerint rendelte kiállíttatni a rájuk eső jutalékot.

Biharvármegyére ezen 50,000 honvédből 1602 esett.
A besorozandó újoncnak legalább is 18 évesnek, 5 láb ma

gasnak, ép testalkatúnak s a hadi terhek viselésökre alkalmasnak 
kelle lennie, a kisebb testi, úgynevezett szépségi hibák az újoncot 
a szolgálatra alkalmatlanná nem tévén.

A kiállítandó újoncok átvételére 8 tartalék alakíttatott. Bi- 
harvártnegyében, miután itten a fölszerelési intézetek voltak el
helyezve, ilyen tartalék nem állíttatott föl, hanem Biharvármegye 
is a n.-károlyi tartalékhoz osztatott be.2)

Az ujoncozást — mint tudjuk — Biharvármegyében Hodossy 
vezette, ki a sorozó bizottság elnökéül Beviczky Frigyest nevezte 
ki, s lankadatlan munkásságával keresztül vitte azt, hogy az 
ujoncállitás nagy gyorsasággal s eredménynyel folyt, pedig még 
december 21-én a 200,000-ből Biharvármegyére esett 6409 hon
védből 3182 volt hátrálékban.3) Besorozták még a kisebb vétség 
miatt elitéit rabokat is, de az ilyen besorozást jóváhagyás végett 
föl kellett terjeszteni a hadügyministernek.4)

A besorozott újoncok elszállittattak N.-Károlyba a tartalékhoz 
s onnan elszállittattak hol egyik, hol másik zászlóaljhoz. Kizárólag 
bihariakból nem alakíttatott többé uj zászlóalj, mit csakis sajnálni 
lehet, miután igy, ha kitüntették is magukat az egyes zászlóaljakba 
szétszórtan beosztott bihariak, annak dicsősége nem lett kizárólag 
Biharvármegyéé.

A honvédelmi bizottmány még az 1848-ik évben december 
18-iki rendeletében engedélyezte a mozgó nemzetőrség vagy - he
lyesebben: a szabad csapatok szervezését. Vezéreiket a kormány 
által megbízott egyén választja meg s hatalmazza fel ilyen szabad 
csapat alakítására, kik ha csapatjuk 100—200 főre terjed, száza
dosi illetményt, ha pedig 400 főre terjed, őrnagyi illetményt húznak. 
A szabad csapatok alakítására s e czélból az engedély kiadására

*) Közlöny. 1849. 90 és 92. sz. s Papp Dénes: Pari. Debr. II. k. 134. 
s 144. 1.

a) Közlöny. 1849. 94. sz.
') Biharv. 1849. jegyzők. 142. sz. — *) Ugyanott. 266. sz.

10
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Biharban, Szathmárban s a volt kapcsolt részekben Beöthy Ödön 
hatalmaztatott fel. A vállalkozók legalább 4 havi szolgálatra kö
telezik magukat, kapnak 4 írt. foglalót s rendes zsoldot. A rendes 
hadseregbe be nem oszthatók, föladatuk csupán a guerilla harc, 
saját belátásuk szerint. Az ellenségtől elfoglalt zsákmány az ö tu
lajdonuk marad.1)

Ezen rendeletnek is jobb lett volna elmaradni. Mert mig 
igen sok kart elvont a hon védelmétől, addig igen sokszor olyan 
kétes creaturákat vetett fölszinre, kiknek a rablásnál egyéb céljuk 
nem volt, s átkaik valának barátnak s ellennek egyaránt.

Egy megyében több szabadcsapat is alakulhatott. Biharvár- 
megyében 5 alakult; a Gázsy Imréé. Reviczky Lászlóé, Csanády 
Istváné, Hatvani Imréé és Vasvári Pálé.

Reviczky felhívását deczember 30-án bocsájtotta ki, a meg
alakulás napjául az 1849. évi január 24-ik napját tűzvén ki.2)

A Reviczky szabadcsapatának alakulási helyéül Püspöki,3) a 
Csanády Istvánénak, mely 200 főnyi vadászból alakíttatott meg, 
Fugyi-Vásárhely,4) s a Vasvári-féle Rákóczy-csapatnak pedig Kö
bölkút jelöltetett ki a vármegye bizottmánvi ülése által.5)

A hírhedt Hatvani Kokadon és Álmosdon szervezte szabad 
csapatát, de már ekkor is oly aljason viselte magát, hogy a vár
megye bizottmányi ülése mártius 7-én az önkénykedései miatt 
ellene Karácsonyi Lajos kokadi jegyző által emelt panasz folytán 
az ügy megvizsgálására azon utasítással küldötte ki Csanády Sándor 
főszolgabírót, hogy ellenszegülés esetén magát Hatvanit is fogassa 
el s kisértesse be.6) Bár elfogatta volna!

A Vasvári Rákóczy-csapatához ápril 24-én kineveztettek : 
századosokul Erdélyi János, Bulyovszki János s Bátori' Pál, fő
hadnagyokul Baranyi Ferenc, Petten Lajos és Bodrogközi Lajos, 
hadnagyokul Kalotai Vince, Szarukán János, Némethi Károly, 
Perabek László, Benke János, Mesteri József és Papp Károly.7)

A többi csapatok tisztjeinek névsorukat nem ismerem, csupán 
anynyit tudok, hogy a junius 12-iki hivatalos lapban a bihari sza
bad vadászcsapathoz főhadnagyul Dávid Imre csapatbeli hadnagy 
s hadnagyul Gulácsi Ambrus csapatbeli őrmester neveztetett ki.8)

’) Közlöny. 1848. 192. sz.
“) Lásd az LV. sz. alatti okmányt.
8) Biharv. 1849. jegyzők, 174. sz. — *) Ugyanott. 428. sz. — 6) Ugyanott. 

306, sz. — •) Ugyanott. 420. sz.
’) Közlöny. 1849. 89. sz, — *) Ugyanott. 129. sz.
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Több kinevezést nem közölt a hivatalos lap, s a vármegye levél
tárában sincs semmiféle ide vonatkozó jegyzék.

A szabad csapatokat is a vármegyének kelle élelmeznie, s 
azt azon reményben, hogy ezekkel a nemzetőröket váltathatja föl, 
szívesen is teljesítette a vármegye.

Azonban az alakulás nagyon lassan haladt, a guerillák, nem 
számítva ezek közé Vasvárit s a hozzá hasonló lelkesült ifjakat, 
jobb szerettek a nép zsírján élősködni ide haza, mint puskaport 
szagolni a csatatéren.

Hiába rendelte február 9-iki rendeletével a honvédelmi 
bizottmány a bánfi-hunyad-csucsai vonal védelmére a Reviczky, 
Gázsy; Csanády és Hatvani szabad csapatait,1) ezen rendelkezés
nek nem lett foganata, mert még mindig nem szervezkedtek a 
szabad csapatok.

A Gázsy Imre szabad csapatának mikénti megalakulásáról 
nincsenek adataim, a Csanády Istváné és Reviczky Lászlóé, legelőbb 
megalakult. A Mezö-Telegdről, Örvéndről, Lúgosról és Élesdről 
jelentkezett 42 mozgó nemzetőr, továbbá a Hegyköz-Száldobágy- 
ról, Hegyköz-Pályiból, Hegyköz-Újlakról, Csatárról és Siterről ajánl
kozott 36 nemzetőr, valamint a Derecskéről beállott 5, a Fónyad 
László járásából beállott 26 lovas és 7 gyalog, az Olasziból beál
lott 3 és az Újvárosból beállott 50 mozgó nemzetőr mind a Re
viczky szabad csapatához csatoltatott A Markus Ferencz és Ver- 
tán Endre szakaszából nem állott be senki,2) mig ellenben Belé- 
nyesből, B. -Újlakról és Fenyérből 27 egyén állott be mozgó 
nemzetőrnek.3)

Ezek el is küldettek a kristyóri vonalra Zarándnak segélyül, 
s ott mindkét csapat bátran, jól viselte magát. Csanády junius
9-én Halmágynál 4000 főnyi román tábort vert kisded csapatával 
szélyel, mely ütközetben különösen Korbonics főhadnagy tüntette 
ki magát.'1)

Azonban még mindig itt maradt a Hatvani szabad csapa
ta, s ekkor már alakulóban volt a Vasvári-féle Rákóczy-csapat. is.

A vármegye mártius 6-án tehát ismét, fölkérte a honvédelmi 
bizottmányt ezen csapatoknak az erdélyi határokra való utasítá
sukra, ismét azért, hogy ottani nemzetőreink igy fölváltathassa-

*) Biharv. 1849 jegyzők. 303. sz. — a) Ugyanott. 19—26. sz. — s) Ugyan' 
ott. 181. sz.

*) Közlöny. 1849. 135. sz.
10* *



nak;1) ä minister helyeselte a mártius 12-éről keltezett vála
szában a vármegye ezen kérelmét,a) mihez képest mártius 19-én 
oda utasította a vármegye bizottmányi ülése Hatvanit és Vasvá
rit, hogy mártius 27-ig vonuljanak csapatjaikkal a csúcsai vo 
nalra, mert különben e naptól fogva nem gondoskodik a vármegye 
csapatjaik ellátásukról,* 2 3) mely határozatért a honvédelmi bizott
mány roszalását fejezte ki, s meghagyta a vármegyének, hogy a 
további ellátást teljesítse,4) a vármegye aztán nem tehetett egye
bet, minthogy újra kérelemre fogta a dolgot.

Valahára aztán ápril végén kiindittatott mind a két szabad 
csapat.

A Hatvanié ment Zarándba, hol Hatvani mindjárt csapatve
zérül neveztetett ki, miután az ottani előbbi parancsnok : Csutak 
Kálmán őrnagy zsarolásai és hamis vádaskodása miatt a sereg- 

. vezérségről elmozdittatott s hadi törvényszék elé állíttatott.
Éppen ezen időben folytak azon alkudozások, melyeket a 

románok pacificatiojuk céljából Kossuth kezdeményezett. Kossuth 
jelezte ezt a képviselőház ápril 26-iki ülésében. »Egyszersmind — 
mondá az e napon tartott beszédében — igen örvendetes tudósí
tást vettem arra nézve, hogy egyik képviselőtársunk közremunká- 
lása következtében a legjobb remény, valószínűség, sőt csaknem 
bizonyosság áll előttünk, hogy az erdélyi oláh népfaj átlátva meg- 
csalattatását, a fegyvert le fogja tenni s a törvény iránti enge
delmességre viszszatér.«5) Ezen képviselő Drágos János, a mi 
magyar-csékei képviselőnk vala, ki maga is román volt, s ki, — 
mint Kemény Gábor báró mondja róla,6) — át, volt hatva az előtte 
fekvő föladat fontossága és üdvössége által.

Nem lehet célom itten sem a-Drágos működését, sem a ha
vasi hadjáratot egész részletesen lerajzolni, ezekre vonatkozólag 
különben is külön tanulmányt szándékozván közre bocsájtani, itten 
tehát mindkettőről csupán anynyit említek fel, menynyi e tárgy 
keretébe beillik. ,

Drágos ápr. 19-én irta első levelét Buteanuhoz és .láncúhoz, 
tanácskozásra hiván ezeket fel a pacificatio tárgyában. A talál-

*) Biharv. 1819. jegyzők. 410. sz.
2) Lásd a LXIII. sz. alatti okmányt.
8) Biharv. 1849. jegyzők. 530. sz.
*) Lásd a LXV. sz. alatti okmányt.
E) Közlöny. 1849. 91. sz. s Papp Dénes : Pari. Debr. II. k. 142. 1.
6)  Nagy-Eriyed és vid. veszedelme. 217. 1.
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kába Jancu beleegyezett, s az ápril 25-ére Mihailembe tűzetett ki. 
Itten magyar részről Drágos s a román részről több nevezetes-, 
ség kíséretében Jancu jelent meg. A találka eredménye, mint Drá- 
gusnak előttem fekvő saját kezűleg irt levelei tanúsítják,1) az lett, 
hogy a román nép főnökei megígérték, miszerint ők a magyar 
haza javára s ennek függetlenségének lehelő megalapítására fegy
vereiket leteendik, ha^a kormány azoknak becsülettel leendő le
tételüket elfogadja. Ő tehát a lehető leggyorsabban ment Debre- 
czenbe, addig is fegyverszünetet eszközölvén ki, úgy Csutaknál, 
mint Jancunál. Ekkor azonban már Hatvani volt a vezér, s ez 
már ápril 26-án el is küldte a havasok közé a határozatlan ideig 
tartó fegyverszünetbe való beleegyezését, minek folytán Jancu meg 
is tagadta a gyula-fehérvári parancsnokságnak az az által ő tőle 
kért 5000 főnyi segélyt.

Drágos, bár a kristyóri hágón földőlt, s igy némi időt vesz
tett, még is kieszközölte, — lehet, nem személyesen, — Kossuth- 
tól a kiegyezési pontozatokat. Kossuthnak azon levele, melyben 
ezek foglaltattak, ápril 26-án kelt 6219/k. szám alatt. Ezen ponto- 
zatokban a fegyverletétel s a höségeskünek Magyarország függet
lenségére leendő letétele föltételével s a magyar nyelvnek diplo- 
matiai nyelvül föntartása mellett a fölkelőknek Siaguna kivételével 
általános amnestia, a románoknak mint külön nemzetiségnek a 
román név használata s nyelvi és egyházi tekintetben meszsze 
menő engedmények biztosíttattak.

Május 3-án Drágos megérkezett Abrudbányára. Ott volt más
nap, a békeértekezlet, melyen Buteanu olvasta föl a Kossuth le
velét. Május 5-én pedig a kérdés megvitatása végett népgyülés 
tartatott Topánfalván. Itt Drágos szólott az öszszegyült népnek a 
fegyverletétel s a béke érdekében, s őt mindjárt támogatta Boieriu 
viceprefect is, minek következménye az lön, hogy több helység, 
s ezek között a nyakas Búcsúm is, lerakta mindjárt a fegyvert.

Drágos másnap, május 6-án ennek folytán kitüzette Abrud- 
bányán a nemzeti lobogókat, melyeket éppen Jancu parancsolt a 
múlt év octóberében beszedetni. Dél felé maga Jancu is megér
kezett oda, s a lengő nemzeti szinü lobogók között, ott folytatta 
Drágossal a békekötés módozatai feletti tárgyalást. S már be volt 
fejezve a békealku, midőn hire jött, hogy Hatvani, a nélkül, hogy a 
fegyverszünetet fölmondotta volna, szószegőleg nyomul elő Abrud- *)

*) Lásd a LXIX. ós LXXI. sz. alatti okmányokat.
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bánya felé. Hiába lovagolt ki elébe Drágos, hogy rábeszélje a visz- 
szavbnulásra, hiába fejtette ki előtte cselekménye vészes következ
ményeit, május 6-án este bevonult csapataival Abrudbányára, 
Jancu elvágtatott még előbb Topánfalvára, Buteanu és Dobra azon
ban ot.t maradtak. Vége lett a békealkudozásnak, újra föléledt a 
bizalmatlanság, s a harc lett ismét a jelszó. S mindez egy hóbor
tos ember jellemtelensége miatt.

Hasztalan irt Drágos (i-án éjjel, 7-én és 8-án .láncúnak a 
viszszatérés s a fegyverletétel végett, .láncú csak az utolsóra vá
laszolt, azt írván hogy közöttük csak a fegyver dönthet. Már ez 
nap kitörtek az ellenségeskedések is. A Verespatak felé küldött 
magyar csapat vezérét a románok lelőtték, Abrudbányán pedig a 
magyarok szúrtak le egy románt, s Hatvani Dobrát., Buteanut és 
Boieriut elfogatta, s közölök csak az utóbbit bocsájtá szabadon.

Csakugyan a fegyverre fölebbeztek.
Már május 8-án is folyt a csatározás, 9- én pedig egész nap, 

késő éjig, sőt egész éjjel. Hatvani egyszerre azon vette észre ma
gát, hogy dacára annak, miszerint 1400—1500 embere, s ezek kö
zött a halálfejes német legio, s 3 ágyúja volt, helyét nem tarthatja, 
kihirdette tehát, hogy magához vévén az abrudbányai magyarsá
got is, 10-én reggel hajnalhasadtával viszszaindul Brád felé.

S egyes a városon kívül küzdő csapatait magához sem vonva, 
viszsza is vonult, magával hurcolva Buteanut is, mig Dobrát, azon 
román főnököt., ki legtöbb rokonszenvet és bizalmat tanúsított a 
magyarok iránt, egy gyülevész csoporL lemészárolta.

Viszszavonulás közben a polgáriak egy részük leöletelt,, más 
részük viszszaszorittatott Abrudbányára s ott lekoncoltatott. Ugyan 
ez lett a sorsa még az nap délelőtt a szegény Drágosnak is, egy 
pincében megkapták, onnan kivonszolták s darabokra vágták. Ha
zája s nemzete iránti szeretetéért martyrhalállal mult hi.

Ilyen vége lett a békealkudozásnak.
Megtorlandó a szenvedett vereséget, az őrült Hatvani május 

16-án 1200 gyaloggal, 60 huszárral és 4 ágyúval ismét Abrudbá
nyára nyomult. Ezen expeditionak még szomorúbb sorsa lön. Má
jus 16-án is volt már előőrsi csatározás s 17-én apróbb csatáro
zás, a főtámadás 18-án napfölkeltével kezdődött s tartott 30 óráig 
folytonosan, s 19-én délutáni 2 óra felé ismét kényszerült a hozzá 
csatlakozott 200) menekülővel együtt viszszavonulni A viszsza
vonulás most Zalathna felé történt, folytonos üldözés közben. Az 
üldözők Jancu s Bálinté csapatai voltak. Cerbu falun túl a la
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Bolfu nevű hid el volt torlaszolva, itt és Dupapietra falunál a szűk 
völgyszorosban a sereg s a menekülők legnagyobb része lekoncol- 
tatott. Hatvani, ki mindig elől szaladt, s még az eltorlaszolás 
előtt áthatolt a la Bolfu hídon, s Déva felé csak hadserege rom
jaival mentette meg gyalázatos életét. Déváról elvergődött Zarándba, 
s itt tehetlen boszszuja kielégítéséül május 23 án az adott szó 
szentsége ellenére Buteanut Jószáshelyen kivégeztette, azután, mint 
a bolygó lidércfény a posványbán, letűnt a szereplés színpadáról.

Ez hü leirása a Hatvani két expeditiójának, melyekben mint 
egy 5000 élet. pusztult el. Czetz es az ő nyomán Rüstow nagyon 
tévesen és zavarosan írják le ezen hadjáratot, még Horváth, Kő
vári és Szilágyi is tévednek itt ott, leghüebben irja le báró Ke
mény Gábor, én is őt követtem, figyelembe véve a Jancu és Bu- 
linte hivatalos jelentéseit s az osztrák félhivatalos forrást is.1)

Szomorú sors várt a Rákóczy-csapatra is.
Ez május 2-án érkezett Bánfi-Hunyadra, s mindjárt május 

5-én meg volt első öszszecsapása a román fölkelőkkel, melyben 
résztvett a bihari mozgó nemzetőröknek is egy részök s melynek 
folytán a mieink elfoglalták s fölégették Lapustesci falut. A csa
patokat Buzgó László honvédszázados vezényelte, Vasvári dacára 
annak, hogy ő őrnagy volt, nem bízván magában anynyira, hogy 
csatában vezényelni merjen, ezen tapasztalt, öreg. volt császári 
katonára bízta a parancsnokságot.

Május és junius havában egészben vagy századonként több 
apróbb öszszecsapása volt még a Rákóczy-csapatnak Junius vége 
felé elfoglalta Rin-Callateit és Jurcutiát, julius 2-án pedig Marisellut.

Ezen előnyomulásnak indoka az volt, hogy Bem N.-Váradról 
Kolosvárra menet értesülvén a Kemény-féle expeditio sikertelen
ségéről, s fölboszszank(>dván a miatt, újra elrendelte a havasok 
elfoglalásukat. A hadrnük&dés vezetését Zarzicki alezredesre bízta, 
kiben pedig a bátorságon kívül semmi katonai képzettség nem 
volt. Keménynek Borhánd, Szépszöginek Gyalu, s Vasvárinak 
Bánfi-Hunyad felől kelle előnyomulnia. Az utóbbinak hoszszabb 
útja lévén Mariselluig, hol egyesülendő volt vele a Szépszögi- 
csapata, 24 órával előbb kelle indulnia. * II,

*) Czetz : Bern’s Feldzug. 304—311. 1. — Rüstow: Magyar hadjárat. 
II. k. 15. és 90. 1. — Horváth: Függ. harc. III. k. 260 -264. 1. — Kővári: 
Érd. tört. 229. 1. — Szilágyi: Forr. férfiai. 159—162. 1. s Kemény Gábor: 
Nagy-Enyed veszedelme 217—248. 1. — Die Romanen der oest. Monarchie.
II, 27^-48 és 8 6 . 87. 1 — Der Sommer-Feldzug in Siebenbürgen. 62—55.
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A Vasvári csapata, mint látók, el is indult, most is Buzgó 
által vezényeltetve. Vasvári ekkor betegen feküdt, de azért ő is 
csatlakozott. »Ne mondhassa senki, hogy betegségem ürügy volt 
az elmaradásra. Noha valóban roszul vagyok, de ezt sokan nem 
hinnék el. Azonfelül ez az első nagyobbszerü csata, melyben részt 
vehetek, s elmaradni semmi áron sem akarnék.«

A vállalatra Bánfi-Hunyadról kirendelt csapat a Rákóczy- 
csapat négy századjából, egy század honvédből, egy század német 
légionáriusból s Draveczki százados 20—25 lovas mozgó nemzet
őréből állott egy darab 3 fontos ágyúval, tehát öszszesen alig 
600 főből, s nem 3000 emberből, 5 ágyúval, mint Jancu irja.

E közben a muszkák Beszterczénél betörvén, Bem, hogy 
minden erejét ezek ellen használja föl, elrendelte a havasi ex- 
peditióval való fölhagyást. Zárzicki azonban erről nem értesíté 
a Bánfi-Hunyadról már Marisellu felé előnyomult csapatokat még 
utólagosan sem.

Ezen csapat, mint emlitém, julius 2-án elfoglalta Marisellut, 
aztán előnyomult a marisellui fennsíkig, ott töltött egy éjszakát, 
várva a gyalui csapatot. Az azonban, — természetesen, — nem 
érkezett, hanem igenis érkeztek a Jancu által küldött román föl
kelők, kik egészen bekerítették a kis csapatot. A románok parancs
noka Cortesiu Miklós volt, s mellette működött Olteanu Jákób 
cetatea-de-vattai tribün is.

Ily helyzetben két éjét és két napot töltött még a szoron
gatott kis csapat. Julius 5-én egy cirkáló csapatot küldött ki 
Buzgó a gyalui csapat fölkeresésére, de ezen cirkáló csapat Fon
tanelle mellett egészben lekoncoltatott. Buzgó erre elhatározta, 
hogy, ha reggelig nem érkezik meg Szépszögi, viszszavonul. - 

- Julius 6-án 11 óra fele meg is kezdette a . viszszavonulást, 
s nem 13-án, mint Thallóczy a kutforrásbkkal ellenkezőleg, nem 
említve, mire alapítja ezen számot, írja. A románok mindjárt 
megkezdették ellene az öldöklő harcot, elto-laszolva mögöttük a 
viszszavonulási vonalat.

A havasi harcnál nincs borzasztóbb s bizonytalanabb. Ott 
hegy után hegy, — egyik meredekebb s sziklákkal fedettebb mint 
a másik, s erdő után erdő jő, minden csúcs egy vár, s minden 
sziklaoldal egy rejtekhely, nincs egy talpalatnyi tér biztos, elől, 
hátul, fennt és alant — mindenütt ellenség.

A románok támadása igen heves volt. Egy magas partok 
közé szorult útban támadták meg a mieinket, a sziklák mögől
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sortüzzel s fölülről legördített kövekkel, s különösön az ágyút 
akarták birtokukba keríteni, melynek egyik kereke el volt törve. 
Csapataink egy részüknek a torlaszokat kelle széthánynia, másiknak 
a támadást föltartania s az ágyút védelmeznie.

Vasvári, — nem úgy, mint Hatvani, — maga védte az 
ágyút, készebb volt inkább ott veszni, mint semhogy azt martalé
kul engedje. Oroszláni bátorsággal küzdött, egy lovat már kilőt
tek alóla, másikat egy bihari lovas mozgó nemzetőr adott nekie 
Draveczki parancsára. Ekkor újra megrohanta a támadókat, s né- 
hányad magával kézi tusába ereszkedett velők. A harcz elkesere
dett volt. Elesett Erdélyi százados, el egy hadnagy, s magát Vas
várit is lelőtték lováról s egy Tógyer Gavrilla nevű román paraszt 
keresztül döfte mellét egy hitvány dárdával.

Ez alatt Draveczki egy mellékutat fedezett föl, melyet a 
mócok elfeledtek eltorlaszolni. Buzgó erről értesülvén, derék szá
zadjával utat törve az ellenségen keresztül, ezen útra ’fordult, s 
azon a románság folytonos üldözése dacára s folytonos harcolás 
között végre is kivágta magát s kisded csapatát Bánfi-Hunyadig. 
Az egész seregből alig maradt nehány ember seb nélkül. A Rá- 
kóczy-csapatnak nagyobb része oda veszett, annak csak romjai 
érkeztek meg Bánfi-Hunyadra. Veszteségünket Jancu 850 főnyire 
teszi az előbbi napokon elesettekkel együtt, a mi természetesen 
nem állhat: egy szemtanú pedig a mi részünkről 100 közvitézre 
s több altisztre teszi azt, de bizonyára ez meg kicsinyítése lesz 
a valódi veszteségnek.1)

így zuzatott öszsze a Rákóczy-szabadcsapat s benne több 
bihari fiú. Többé aztán nem is találkozunk a harctéren ezen 
csapat nevével.

A szabad csapatok alakulásukat, mint fentebb kifejtém,‘azért 
tekinté örömmel vármegyénk bizottmányi ülése, hogy azok által 
nemzetőreink fölváltásukat hitte eszközölhetőnek. Kifejtettem azon
ban már azt is, hogy nemzetőreinket jó részben csakis újabb 
nemzetőrök, az úgynevezett mozgó sereg által válthatták föl.

Ezen mozgó sereget a honvédelmi bizottmány február 16-iki 
fölhívása hozta létre.2) Ezen fölhívásban azon ajánlatot tette a

, ‘) Korányi: Honvédek naplójegyzetei. 185—196. 1. — Die Romanen der
oest Monarchie. 40. 62 és 63. 1. — Thallóczy: Vasvári Pál. 88—92. 1. — 
Sommer-Feldzug in Siebenbürgen. 58. 59. 1. — Czetz : Bern’s Feldzug. 315.1. 
— Kővári: Erdély története 1848—49-ben. 231. 1.

■') Lásd a LXII. sz. alatti okmányt.
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honvédelmi bizottmány a vármegyének, hogy ha 2000 főnyi mozgó 
sereget állít, nem kell többé nemzetőröket kiinditania.

A vármegye két kézzel kapott ezen ajánlaton, nagyon sok 
baja volt tavaly julius ólta a nemzetőrség kiállításával ; örült, ha 
attól egyszer mindenkorra megszabadulhat, minek folytán elren
delte a 2000 főnyi mozgó seregnek mártius 20-áig leendő kiállí
tását. ')

Ezen mozgó sereg csakis önkéntesekből volt kiállítandó, 
éppen ezért hívták önkéntes nemzetőröknek is. Később azonban, 
mint egyik alább hivatolandó rendelet mutatja, Mészáros azon 
nézpontból indulva ki, hogy minden katona mozgó, tehát csupán 
ezeket nevezni mozgó seregnek nem helyes, az »önkéntes őrhad« 
névre keresztelte el őket hivatalosan.

Az önkéntes őrhad tagjai a háború végéig kötelezték magu
kat folytonos hadi szolgálatra, s tisztjeik kinevezési jogával a hon
védelmi bizottmány rendelete a vármegyét ruházá fel. Éppen ezért 
tiltakozott a vármegye bizottmányi ülése az ellen, hogy a moz
góknak hadbírót a kormány nevezett ki Szécsey Lajos személyé
ben,2) kit nem is ösmert el ilyenül a vármegye, hanem ezen ál
lást pályázat utján rendelte el betöltetni, mely pályázat a hivatalos 
lapban meg is hirdettetett.

A mozgó sereg vezérévé Bernáth Gedeont választotta meg a 
vármegye,3) de miután ez az aradi ostromkor a várőrség által el
fogatott volt s csak oly reversalis kiállítása mellett bocsájtatott 
vala szabadon, mely szerint a császáriak ellen többé nem Karco- 
land, nem fogadhatta el a mozgó sereg, helyesebben önkéntes 
őrhad vezérletét, s így annak vezérévé Szépszögi Ferenc nemzet
őri őrnagy választatott el,4 5 *) ki még január 16-án neveztetett ki, 
még akkor Schönecker név alatt, Mészáros által a derecskéi nem
zetőrség őrnagyává/’) s egyidejűleg az önkéntes őrhad öszszevonása, 
miután az mártius 20-ára létesülhető nem volt, mártius 29-ére 
rendeltetett,.0)

Szépszögivel ugyanazon időtájban neveztetett, ki biharvár- 
megyei nemzetőrségi őrnagyul Simonffy József7), ki az előtt a nyír
egyházai nemzetőrségnél szolgált, s kit aztán május 12-én az uj

*

J) Biharv. 1849. jegyzők. 386. sz. — s) Ugyanott. 1058. sz. s Közlöny, 
1849. 85. sz.

s) Biharv. 1849. jegyzők. 541. sz. — 4) Ugyanott. 735. sz.
5) Közlöny 1849. 16. sz.
•) Biharv. 1849. jegyzők. 737. sz. — 7)  Ugyanott. 328. .sz,



magyar kormány, mint már ekkor a 12-ik hadosztály 1-ső dan- 
dárának parancsnokát alezredesül nevezett ki. ')Simonffynak hozzánk 
nemzetőrségi őrnagyul lett kineveztetését soha sem közölte a hiva
talos lap.

A mozgók orvosául a vármegye bizottmányi ülése Ormay 
Józsefét, nevezte ki,2) a derecskeiek pedig hadnagyokul Gulyás 
Sándort és Szolnok Sándort választották meg.3)

Mészáros mártius 21-én Szépszögi segédtisztjéül ifjabb Tor- 
day Ferenc nemzetőrségi főhadnagyot nevezte ki főhadnagyi rang
gal,4) april 27-én pedig a biharmegyei önkéntes őrhad 2-od rendű 
számvevő segédéül hadnagyi ranggal Jakabfy Ferenc számvevőségi 
gyakornokot.5)

Később a kormány kizárólagos hatalmi körébe vonta az ön
kéntes őrhad tjsztjei kinevezésüknek jogát, s akkor ez ellen már a 
vármegye sem szólalt föl. Május 4-én nevezte ki Mészáros a bi
hari önkéntes őrhad zászlóaljához a tisztikart.

Kineveztettek századosokul Verner László, Tyll József, Po- 
zsár János, Ruszka Imre, Szász Lajos és Szabó István; főhad
nagyokul Reményi József, Kulcsár Dániel, Budai Antal, Kelepecz 
Ferenc, Cseh Dávid és Horváth Lajos, s hadnagyokul Cserepes 
Károly, Orlándi Lajos, Fodor Pál, Kiss Ferenc. Gulyás Sándor, 
Orlándi József, Szolnok Sándor, Láng József, Bogdán Lajos, Bo- 
russ József, Fehér Károly és Tóth József.6)

A vármegye nagyon sürgette az önkéntes őrliad kiállítását, 
mert Mészáros márczius 28-iki leiratában arról tudatta a vár
megyét, hogy csak az által lehet fölváltani a régibb, a kényszer 
utján kiállított nemzetőröket.7) De még ezen leirat megérkezte 
előtt jelentette ápr. 1-én Szépszögi, hogy az 1-ső század az ön
kéntes őrhadból ápril 1-én megérkezett Feketetóra, 2 század pedig 
indul Váradról s még 3 század lesz.8)

így aztán föl lett, váltható a kényszernemzetőrség.
Az önkéntes őrhad tehát 6 századból állott, s a kiindulás

kor a létszám 1903 volt; de mindjárt maródi lett közülük 89. Mint 
láttuk, a május 5. s fi-iki hegyi vállalatban résztvett a bihari ön

*) Közlöny. 1819. 105. sz,
3) Biharv. 1849. jegyzők. 861. sz. — 3) Ugyanott 1082. sz.
*) Közlöny. 1849. 60. sz. — 6) Ugyanott. 94. sz.
6) Közlöny. 1849. 98. sz.
’) Lásd a LXVI. sz. alatti okmányt
*) Lásd a LXVII, sz. alatti okmányt.
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kéntes őrhad egy része is, s ekkor Szépszöginek máj. 25-ig ter
jedő két jelentése szerint1) ismét harcképtelenné lett mintegy 
80; 12 pedig meghalt, névszerint a p.-szőllősi Székely Pál, a b.- 
sz.-mártoni Pap László, a n.-bajomi Bernát Péter, a csökmői 
Vincze Gerzson, a margittai Ferenczi Antal, a diószegi Barakon 
Dániel, a zsadányi Szabó János, a n.-kerekii Geszti József, a n.-létai 
Dómján Demeter, a félegyházai Barcsa Sándor, az oláh-sz.-miklósi 
Oltyán János és a szerepi Jenei János.

Önkéntes őrhadunk ezutáni működéséről tudjuk azt, mit 
már meg is jegyeztem, hogy Gyalun állomásozott, s előbb ki volt 
rendelve a Vasvári-féle havasi expeditiohoz. Egyebet azonban an
nál, hogy Válaszúton 2 marhát elrabollak, nem tudni; lehet, ezt 
sem ők, hanem a régibb nemzetőrök tették. Csány követelte en
nek megtérítését, de ez, miután nem tudatta, hogy kik s mely 
községbeliek követték el a rablást, teljesíthető nem voll.2)

Az ide vonatkozó okmányokat megsemmisítette a vármegyei 
levéltárból az önkényes uralom, sőt a jegyzőkönyvben foglalt ide 
vonatkozó végzéseket is kitöröltette. Pedig Szépszögi ezután is tett 
jelentést, anynyit ki lehet venni a vármegyei jegyzőkönyvben fe
kete tentával vastagon áthúzott végzésekből, de hogy mit tartal
maztak azok, azt nem lehetett nagyitó üvegen sem kibetüzni s az 
ma már a vármegye történelme nagy kárára örök titok. * *)

*) Lásd a LXX1I1. és LXXV. sz. alatti okmányokat.
*) Biharv. 1849. jegyzők. 1538. sz.



XII. FEJEZET.
A függetlenségi nyilatkozat, s annak hatása Biharvármegyében.

Az 1849. évi mártius 4-én Olmützben kiadott birodalmi al
kotmány1) kitörölte a magyar királyságot az élő államok sorából, 
megsemmisítette annak nyolc százados alkotmányát s önállóságát, 
s bekebelezte az egységes ausztriai birodalomba.

Ki ezen lépést tanácsolta a fiatal, tapasztalatlan császárnak, 
az nem volt uralkodójához hű. Ezzel széttépetett a dynastia részéről 
azon törvényes kapocs, mely az uralkodó házat a magyar király
sággal egybekapcsolta.

A nemzetgyűlés, vagy helyesebben a debreczeni nagy tem
plomban a képviselők és az egybesereglett nagyszámú közönség 
által képezett népgyülés2) Kossuth nagy hatású beszéddel kisért 
indítványára ápril 14-én ezen merényletre azzal válaszolt, hogy 
Magyarország függetlenségét s a Habsburg-Lothringen-ház trón- 
vesztettségét proclamálta.

Az előzmények által bármenynyire indokolva volt is ezen 
lépés, az nem volt sem parlamentaris, sem politicus.

Parlamentaris nem volt azért, mert a nemzetgyűlés nagy 
többsége, mint nemcsak Kemény Zsigmond és Kovács Lajos 
írják, hanem emlékiratában maga Madarász József is bizonyítja,3) 
a békét óhajtotta s perhorrescalt minden olyan tényt, mely 
annak útjába akadályt gördíthetett. Sőt Irányi is azt írja, nagy 
becsű francia munkájában, hogy a békepárt januárban számosabb 
volt s a harc pártja alig számított 30 tagot, ezen állítását 
egy újabb cikkében is ismételi. Igaz ugyan, hogy ugyancsak ő írja, 
miszerint az ápril 12-i titkos ülésben a többség melegen fogadta

’) Gyűjteménye a legfelsőbb manifestumoknak és szózatoknak. I. 
47-66. 1.

a) Kemény emlékirata Beksicsnél. 120. 1.
a) Kemény id. műnk. 106. 115. 1. — Kovács Lajos: A békepárt a for

radalomban. 74—85. 1. — Madarász József: Emlékirataim.221—222. 1.
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Kossuthnak függetlenségi indítványát1.) Azonban, ha figyelembe 
veszszük, hogy a tények igazolásuk szerint a békepárt, hatalomban 
január olta nem fogyottt, hanem nőt, s hogy az említett ülésben 
a kérdést, mint Kemény írja, nem merték szavazásra bocsájtani, 
Irányi utóbbi állítását tévesnek kell tekintenünk s a Madarászét 
fogadnunk el. Ápr. 12-én sokakat elragadott ugyan Kossuth beszéde,* 2) 
de az ápril 14-iki határozat még is csak a népgyülésben volt 
keresztül vihető. Egyedül Kossuth vitte keresztül azt, s annak 
kimondásán, mint a (fürgéihez márc. 24-én Írott levelének ezen 
passusa: »egy döntő győzelem, ez az alap, melyen isteni és 
emberi törvények szerint mindent rendezhetünk,«3) már régeb
ben, bizonyosan a rnártius 4-iki alkotmány tudomására jutása 
olta gondolkozott. S kivitte nem ugyan azért mivel Szemere insi- 
nualja, a főhatalomnak Görgeitől való féltése miatt,4) hanem mint 
a viddini szózat Írja,5) azért, hogy a békepárt terveit meghiúsí
tandó, a nemzet mögött a dynastiával való kibékülhetés hidját 
lerontsa. Ezért varázsolta a »törpe minoritás«-!, mint ezt már 
máskor is megtevé, többséggé.

Nem lehet tagadni, hogy ez államcsíny volt a többség elle
nében s éppen ezért nem volt az parlamentaris tény. De más 
részről az is tagadhatatlan, hogy a békepárt nagyon gyáván en
gedte magát megsemmisittetni s egyáltalán nem viselte magát sem 
államférfiuilag, sem oly férfiasán, mint komoly politicai pártnak, s 
különösen forradalmi időszakban, magát viselnie kell.

De nem volt a függetlenségi nyitatkozát politicus tény sem.
Nem azért nem volt az, mintha, — mikép sokan hitték és

■) Irányi: Hist, polit, de la Rev. de Hongrie. II. k. 232. 233. 359. 1.
Országvilág. 1885, 11. sz.

3) Hunfalvi: Budapesti Szemle (1883.) XXXIV. k. 274. 1.
aj Winter-Feldzug. 415. 1.
4) Szemere: Graf L. Batthyány etc. III. k. 82.83. 1.
B) Szilágyi : Kossuth a forradalom végnapjairól. 15. 1 6 . 1. — Kossuth 

az „Irataim“ előszavában ezen viddini szózat szerzőségét magától elutasítja. 
Görgei azonban (Budapesti Szemle 1881, XXVI. k. 178—180. 1.) az övének 
tartja azt ezen nyilatkozat dacára is. Kossuthénak mondja azt Horváth is 
(Magyarország Függetlenségi harca, III. k. 422. 1.) Szemere is (Graf L. 
Batthyány,. II. 117. 1.) s a viddini élményeit leirt „egy menekülő“ is, (Ma
gyar menekvök Török földön, irta L. K. 45. 1. Megjelent Tilschnél, Kolozs
várit, 1850-ben) ki még a szózat létrejöttének körülményeit is leírja ; valamint 
legújabban Klapka is. (Emlékeimből. Pesti Napló. 1885. jan. 11. sz.) Pulszky 
»Életem és korom.« című müvében mélyen hallgat a szózatról, pedig ő nekie 
nyilatkoznia kelle vala ezen kérdésben.



hiszik még ma is, — ez idézte volna elő a muszka interventibt. Maga 
Weiden is, az osztrák hadsereg akkori főparancsnoka, ki azt is, 
önmegtagadólag s Hamminggal polemisalva, beösmeri, hogy az 
osztrák sereg orosz segély nélkül fölöttünk nem lett volna képes 
győzedelmeskedni, részben a függetlenségi nyilatkozatnak tulajdo
nítja az orosz cár által fölajánlott segélynek az osztrák császár ál
tali elfogadtatását,1) de ebben téved ö is. Az ez iránti alkudozá
sok, •— eltekintve attól, hogy már a télen orosz csapatok törtek 
vala be Erdélybe, s eltekintve attól is, hogy Májláth szerint a 
dethronisatio hire május 2 án érkezett Bécsbe s más nap tétetett 
az az »Oest. Correspondenz« 101-ik számában közé,5*) — régibb 
keletűek, az orosz segély már ekkor el volt fogadva, s csak is a 
kivitel módozatai körül értekezett már ekkor ^a két udvar egymás
sal. A hivatalos orosz munka a magyar hadjáratról mindjárt kezdő 
soraiban constatálja, hogy az osztrák kormány még mártiusban 
fordult katonai segélyért az orosz cárhoz, még ekkor ugyan csupán 
azért, hogy az orosz segédsergek Galicia és Bukovina határain 
öszszevonassanak, s szükség esetére készen tartassanak az Ausztriába 
való bevonulásra. Az orosz cár tudatta az osztrák cabinettel, hogy 
ez már megtörtént, azonban az orosz cár csak azon főföltételek 
mellett volt hajlandó a kért katonai segélyt megadni, ha 1, annak 
nemét és erejét ő maga határozza meg, s ha 2, az orosz csapa
tok külön működnek az osztrákoktól; a mely föltételeket az osztrák 
cabinet háláson el is fogadott, s ápril 15-én már arra ' kérte az 
orosz cárt, hogy 30,000 embert küldjön Erdélybe, mit ez csak a 
módozatok megállapításuk után tartott teljesíthetőnek.3) S maga az 
osztrák hivatalos munka a magyar- és erdélyországi nyári hadjá
ratról beösmer anynyit, hogy ápril eleje után kérték Erdélyt 
20 -  25,000 emberrel megszállatni s 30.000 embert Krakkónál ösz- 
szevonni, ápril 24-én pedig az utóbbinak is sürgős benyomulását 
kérelmezte az osztrák kormány.4)

Horváth az orosz interventionak az osztrák kabinet általi 
végleges elfogadása napjául gróf Stadion minister elmeháborodása 
indokából ápril 12-ét sejteti,0) ezen föltevés azonban nem csak a

') Weiden: Episoden aus meinem Leben. 10L--106. 1.
2) Májláth : Neuere Geschichte der Magyaren. II. k. 232. 1.
“) Bericht über die Kriegsoperationen der russischen Truppen. T. és II.

I. 2. 1.
4) Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen in Sommer. 163. I.
6) Horváth: Függetlenségi harc. III. k. 15. 1.
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fentebb előadottaknál fogva, melyek szerint az még mártiusban 
történt, hanem azon indoknál fogva, is téves, mivel Rogge Valter 
szerint a Stadion betegségét a mértéktelen élet- és kéjélvezetek 
okozták.')

Nesselbrode gróf orosz külügyminister már ápr. 27-én, az 
európai udvaroknál levő orosz diplomátiai ügynökökhöz intézett 
körlevelében, tudatta az európai kormányokkal, hogy Oroszország 
tovább^nem nézheti közönyösön a magyarországi lázadást, mely 
az ő lengyel tartományait is fenyegeti, s hogy az osztrák kor
mánynak kérelmére annak segítséget nyujtand; kifejezvén azon 
reményét, hogy az európai kormányok az ő fegyveres interven- 
tiojába belenyugvandnak.2)

Ezek folytán a hivatalos »Wiener Zeitung« május 1-én meg
jelent számában már hivatalosan tudatva lett az orosz interven
tio, a pétervári hivatalos lap is hozta május 11-iki számában a 
cár hasontartalmu maniíestumát, s másnap kiadatott az osztrák 
császár legfelsőbb értesítése is, melyben tudatja Magyarország né
peivel az orosz sergek bevonulásukat.3)

Az itt röviden közölt hivatalos adatok kétségen kívülivé te
szik, hogy az orosz interventiót nem a függetlenségi nyilatkozat 
idézte elő. Előidézte azt fegyvereink diadalai folytán az osztrák 
kormánynak azon őrült álma, hogy a magyar királyságot is beol
vasztja az egységes ausztriai császárságba, s herceg Schwarzen
berg Félix ministerelnök s az iránytadó körök azon végzetes né
zetűk, hogy a magyar rebellisekkel alkudozni nem szabad.

Lehetséges, hogy az interventio módozatainak a cár által 
kívánt szellemben való megállapításukat siettette a függetlenségi 
nyilatkozat, azonban teljes bizonyosságu tény leendett az is, hogy 
ha soha ki nem mondatik vala is az ápril 14-iki határozat, az 
osztrák kormány még sem a mélyen megsértett magyarokkal való 
alkudozásokban s velők kötendő becsületes békében, hanem az 
orosz cár segítő karjaiban keresendett vala az isaszeghi és nagy
sarlói fényes győzelmek után menedéket.

Nem az orosz beavatkozás miatt vala tehát a függetlenségi 
nyilatkozat impoliticus tény, hanem a miatt, mivel ez által elját-

•) Rogge: Az 1848-iki reactio etc. 51. 1.
3) Horváth id. műnk. III k. 17—19 1.
*) Horváth id. műnk. III. k. 22—23. 1. — Rogge id. műnk. 78—79. I. 

A legfelsőbb értesités a »Gyűjteménye a legfelsőbb manifestumoknak.« L. 
82—84. lapjain.
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szőttük a velünk rokonszenvező európai cabinetek és a bécsi nép 
sympathiáikat.

A trónvesztési határozat Bécsben még a nép legalsóbb ré
tegeiben is, teljesen s anynyira megsemmisítette a magyar ország
gyűlés iránti rokonszenvet, hogy a császári udvar már május 5-én 
nyugodtan viszszaköltözhetet.t Olmützből Schőnbrunnba. *)

Teleki László, kormányunk párisi ágense, azt irta ugyan május
7-iki levelében Pulszkyhoz, a londoni ágenshez, hogy Párisban az 
ausztriai ház ellen kimondott, dechéancenak minden pártnál jó 
hatása van. Ez azonban rózsaszínű szemüvegen való szemlélése 
vala a helyzetnek, mit saját levelei tanúsítanak, melyeknek min
den felől reménykedő s mégis bánatos hangjuk úgy hasonlít a 
Mikes Kelemen leveleiéhez. Már május 25-én azt. írja Pulszkyhoz, 
hogy Drouyn de T Huystól nem sokat, lehet remélleni, de abban 
bizik, hogy az sokáig nem maradhat a külügyministeri széken. Az 
uj külügyminiszterről : a »Democratia Americában« cimü mü hires 
szerzőjéről, Tocquilleről is azt kénytelen írni augusztus 16-án 
azonban, hogy bírja annak sympathiáit,, de még sem meri ígérni, 
hogy az sokat lesz képes mellettünk tenni, mert a francia politica 
mostan a körül forog : megkapja-e az elnök a vürtembergi her
cegnőnek, Miklós cár húgának kezét vagy sem ? — így járt Teleki a 
pártokkal is. Maga írja junius 26-iki levelében, hogy Manguin in- 
terpellatiójának sorsa az egyszerű napirend lön.* 2) Manguin az 
iránt interpellálta junius 25-én a törvényhozó gyűlésben Tocquil- 
let, hogy tegyen óvást a magyarországi orosz interventio ellen, a 
gyűlés ezen interpellatiót nagy hidegséggel fogadta, Tocquille vá
laszra sem méltatta azt, s a ház többsége egyszerűen mellőzte. 
Ugyanez lön sorsa már előbb, május 22-én az alkotmányozó gyű
lésben .foly képviselő azon indítványának, mely a kormánynak az 
orosz interventio ellenében a legerélyesebb eszközökhöz való 
nyúlását tárgyazta s mely a magyar nemzetnek tettleges gyámoli- 
tását is involválta. Leszavaztatott ez is, s 436 szavazattal 184 
ellenében a jeles szabadsághősnek Cavaignacnak egy se hús, se 
hal-féle közvetítő indítványa fogadtatott el.3)

Franciaország tehát szépen sorsunkra hagyott.
Angolország sem járt el máskép irányunkban. Tartatott ugyan

*) Rogge id. műnk. 77. 1. — Horváth id. műnk. III. k. 15. 1.
2) Pulszky : Életem és korom. Második kiadás. I. k. 473. 476. 490. 

és 481. 1.
s) Horváth id. műnk. III. k. 47— 54. 1.
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az angol fővárosban, a London-Tavernben egy magyar meeting, 
de annak jellemzésére, bárha abban résztvettek Osborn, Taylor 
és , Düdley-Stuart is, elég legyen csupán anynyit fölhozni, hogy az 
elnökségre nagy nehezen Salamons Aldermant szerezték meg, mert 
parlamenti notabilitás nem akarta magát nyíltan a magyar ügygyei 
azonositani.1)

Ottani ágensünket Pulszky Ferencet el sem fogadta Palmerston 
lord, az angol külügyminister, hanem annak még az 1848-ik évi 
december 12-én,Kossuth szerint. 13-án, alállamtitkára Eddisbury által 
tudtára adatta, hogy a britt kormánynak Magyarországról csakis mint 
az osztrák császárság egyik alkatrészéről van tudomása, ennélfogva 
Magyarországra vonatkozó közléseket csupán az osztrák csá
szárnak az angol udvarnál levő diplornatiai képviselője, Koller 
báró utján fogadhat el.2) Mint magán személyt fogadta ugyan 
Pulszkyt, de ekkor is azt tudatta vele, hogy Ausztria oly hatalom, 
melyet fel kellene találni, ha nem léteznék már, mint európai 
szükségességet s Angolországnak természetes szövetségesét a ke
leten ; tanácsolta tehát, hogy egyezkedjünk ki, mert az európai 
politica keretébe nem illenek be kis államok azon helyen, melyet 
Ausztria foglal el, s kijelenté, hogy Angolországtól a rokonszenv 
nél ne várjunk semmi egyebet, legfölebb közbenjárását Ausztria 
politicájának mérséklésére.3)

Palmerstonnak elve volt az európai állampoliticában elfoga
dott azon tétel, hogy az ausztriai monarchiának létezése s nagy
hatalmi állása az európai súly egyen fenntartására szükséges, éppen 
ezért, midőn már az orosz interventio ténynyé vált is, ide vonat
kozólag csupán anynyit irt a szent-pétervári angol követnek: 
»ő brit felsége kormánya nem tekinti az alkalmat olyannak, a 
mely Nagy-Brittánia részéről valamely formalis véleménynyilvá
nítást tenne szükségessé az ügy felett.4)« * *)

’) Pulszky id. műnk. I. k, 456. 1.
a) Kossuth : Irataim. II. k. 220. 1. — A közelmúlt titkaiból. I. fűz. 

2 4 - 2 5 .  1.
s) Pulszky id. műnk. I. k. 446. 1.
*) Kossuth id. műnk. II. k. 226. 1. — A közelmúlt titkaiból. 26. 1. Az 

utóbbi Palmerstonnak érintett sürgönyét azon időről datáltnak állítja, midőn 
Nesselrode notificalta az interventiot, Kossuth pedig azon időről datáltnak, 
midőn az oroszok a télen először Erdélybe betörtek. Az azonban, hogy mely 
időben intéztetett az a szentpétervári angol követhez, a dolog lényegére 
nézve különbséget nem tesz, mert az az angol cabinet állandó nézetét tartal
mazza az orosz interventio általi megrohantatásunk tekintetében.
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Tétettek az angol alsóházhan is interpellatiók az orosz in- 
terventióra vonatkozólag. Május 11-én Osborn, julius 6-án Hume, 
s julius 21-én ismét Osborn interpellált, melyek vitát is idéztek 
elő; a két előbbire Palmerston és Russel lordok kitérőleg feleltek, 
az utóbbira azonban Palmerston nyíltan kijelentette, hogy Ausz
tria oly hatalom, melynek irányában az angol kormány sok te
kintetnél fogva a tisztelet érzelmeit köteles ápolni ; az európai 
szabadság érdekében fekszik, hogy Ausztria az európai hatalmak 
közt fennmaradjon, következőleg mind az, mi közvetlen vagy bár 
közvetve s távolról is oda irányulna, hogy Ausztria nagy hatalmi 
helyzetéből másod rangú állammá sülyedjen, ártalmas volna Euró
pára nézve, s nem lehetne eléggé óvást tenni ily nemű irányzat 
ellen.1)

Az angol külügyministernek ezen nyilatkozata egyenes elité
lése a függetlenségi nyilatkozatnak, s hallgatólagos helyeslése az 
orosz interventiónak, mint a mely által megmentetik Ausztria 
nagyhatalmi helyzete.

Ezt értük el a függetlenségi nyilatkozattal, melyet tehát, bár 
el kell is ösmerni róla azt, hogy a mártius 4-iki octroyált alkot
mány következménye vala az, s hogy az a nemzet történelmi as- 
piratioinak kifejezése vala, határozottan impoliticus lépésnek kell 
jellemezni, mert az egyetlen darab fegyverrel sem adott többet a 
kezünkbe, sőt a törvényes tér oda hagyása többeknek megzsib- 
basztotta tetterejüket, s hitöket a jövőben, s még is elfordította 
tőlünk az irányunkban jóakaratu európai cabinetek rokonszenvét., 
s lehetlenné tette Angliának Palmerston által Pulszky elölt kilá
tásba helyezett közbenjárásál, Ausztria politieájának mérséklése te
kintetében. Hogy pedig ennek minő súlya lett volna, megmutatták 
a későbbi események, midőn menekültjeinket Anglia és Francia- 
ország közbenjárása az orosz é^ osztrák diplomatia minden fenye
getése és kardcsörtetése dacára is megmentette a kiadatástól.

Valószínű, sőt több mint bizonyos, hogy a függetlenségi nyi
latkozat nélkül sem kaptunk volna külföldi segélyt, miről sokan s 
ezek között Kossuth is, még a függetlenségi nyilatkozat után is, 
álmodoztak. Azonban, ha az ki nem mondatik, nem hivatkozha
tott volna ellenünkben az absolut osztrák kormány a jogeljátszás 
tanára, s bizonyára egész erélyével közben járt volna érdekünk
ben és Ausztria érdekében az angol cabinet, nemcsak úgy pró-

’) Horváth id. műnk. III. k. 57—64. 1.
11*
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bálgatásból s inkább azért, hogy Ausztria ereje ne emésztődjék, 
mint ezt a Ponsonby bécsi angol követhez augustus 1-éről kelte- 
zetten intézett diplomatiai jegyzékben tévé, melynek a Pétervárad 
capitulatioja után történt elutasításában aztán szépen belenyugo
dott Palmerston. l) S Angliának erélyes közbenjárása genirozta 
volna a boszszutól elvakult rövid látó osztrák kormány tagjait 
azok közöl soknak elkövetésétől, melyek a szabadságharc leverése 
után bekövetkeztek.

Azonban nem pertractálom tovább a függetlenségi nyilatko
zatot, már is túlléptem tárgyam keretét, hanem, annak igazolásul 
felhozása mellett, hogy enynyit nagy vonásokban odavetni a sok
féle téves vélemény eloszlatása céljából tárgyam szükebb volta 
dacára is szükségesnek véltem, — viszszatérek Biharvármegyére.

Biharvármegye bizottmányi ülése a függetlenségi nyilatkoza
tot május 1. napján tárgyalta. A vármegye jegyzőkönyvébe 1036. 
sz. alatt egész terjedelmében bevezettetett a függetlenségi nyilat
kozat, a következő 1037. sz. alatt pedig az arra vonatkozólag ho
zott végzés. Szentségtelen toll a többek között ezen két végzést 
is kitörölte a vármegye jegyzőkönyvéből, de miután azokat a vár
megye még akkor kinyomatni rendelte, egy ilyen kinyomatott s 
fennmaradt példányt kegyeletes kéz odatett a kitörölt lapok közé, 
s igy azon históriai értékű végzését Biharvármegyének megmen
tette az utókor számára, s én azt ezennel közlöm egész terje
delmében.

így szól ezen 1037. sz. végzés :
»Thurzó János alispán szóval jelentette : miképen a íölebbi 

1036. szám alatt foglalt függetlenségi nyilatkozatnak megye szer
iéi közhirrététele, a »Közlöny« idei 85. számában megjelent kor
mányelnöki rendeletnél fogva, Hodossy Miklós kormánybiztosnak 
hagyatván meg : ezen kormánybiztos által nem csak az egyházi 
szószékekből és községenként eszközlendő meghirdetés iránt, té
tettek kellő intézkedések, hanem különösen a központi székvárosra 
nézve, közelebbi április 29-én délelőtti tizenkettedfél órakor Nagy
várad városháza erkélyéről, a kormánybiztosnak, megyei és vá
rosi tisztviselőknek, úgy a helybeli katonai parancsnokságoknak és 
az egyházi rend főbbjeinek jelenlétében, roppant népgyiilekezet 
előtt, a nyilatkozatnak felolvasása s kihirdetése végre is hajtatott; 
s az öszszes népnek e fölötti öröme és lelkesültsége, mind a gyak-

Majláth id. műnk. II. k. 301—302. 1.



165

rabban kitört tetszés zajában, mind a városnak éjjeli kivilágitta- 
tásában és ünnepélyes fáklya- és zene-menet általi fölélénkitésé- 
ben egy általános és kitörölhetlen nemzeti érzelemnek volt kife
jezése.

V é g z é s .

»Midőn a megye, a hazafiui hűség kegyeletével üdvözölné a 
nemzet-gyűlés függetlenségi nyilatkozatát: mélyen érzi egyszersmind, 
hogy soha a nemzet nagyobbszerü pillanatot nem élt, mint a je
len, s hogy szent az oltár, melyen egy szabadnép áldozása közé 
saját áldozatának tüze vegyül.

»Alig múlt el egy év, mióta a tavalyi pozsonyi országgyű
lés töívényei meghirdettettek. Akkor még hivé a megye, miképen 
a szabadság keresztvizét nem polgár-vér állítja elő. Akkor még 
hivé a megye, miképen a korona fénye és a nemzet ereje, köl
csönös bizodalomban olvadnak öszsze. Akkor még hivé a nemzet, 
miképen a királyi bibor, csak a népek szeretetének, s nem az öl
döklő harcok lángjainak leend viszszasugárzása.

»Isten és a világ tanuk: hogy e hitet nem a nemzet törte 
meg. Isten és a világ bírák: hogy ezreknek omló vére, s a belhá- 
boru rémei azoknak szállanak fejeikre, kik a nemzet fölötti ural
kodásra, de a boldogitóan uralkodásra hivatva valának, s trón
jukat a népjog és jólét romjain törekvének fölemelni.

»Hol van az emlékezet, mely el nem fáradna e törekvés 
háromszáz éves történetein ? Háromszázad előtt, egy szabad nem
zet szabadakaratából nyerte a Habsburg-ház a magyar koronát. 
Három századon túl uralgott idegen család a nemzet fölött, mely 
Erdélynek anynyi jeles fejedelmet, s a lengyel trónnak egy Báthory 
Istvánt birt adni. És ez alatt a nemzetiség elzsibbasztva; a pol
gári szabadság vérbe fulasztva; a lelkiismeret szabadsága leti
porva; a nemzetgazdaság tilos czélokra kizsákmányolva ; a keres
kedelem és ipar fejlődésében meggátolva; a sajtó szűk bilincsek 
közé nyűgözve; a hadügy nemzetellenes irányúvá fajitva; a tör
vények élő sebekké változtatva ; a néposztályok és népfajok ellen
séges állásba hozva: a nemzetnek élete folytonos tetszhalál volt, 
s a történetek lapjai nagyszerű temető, melyben csak a sírok em
lékei és a számüzöttség ösvényei váltják föl egymást.

»S ez vala a múlt, melyet a Habsburg-Lothriugeni ház ural
kodása idézett elő. — Ez az állapot, melyből ezen ház trónvesz- 
tettségének nyilvánítása, egy szebb jövendőnek elébe vezérli a 
nemzetet.
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»Magyarország önálló életének születésével kezdődik e jö
vendő.

»Ilyen volt a Magyarország, mely a honszerző vezérnek lelke 
előtt lebegett, midőn az elterülő földön, az őt szabadon választó 
hősöknek paizsaikra emelve végig tekintett. Ilyen volt a Magyar- 
ország, melyet a harcos elődök, a világosabb látás komoly per
ceiben oly édes vágygyal álmodtanak.

»Az ő árnyékaik engesztelve vannak. Poraikra nem többé 
csak hazafiui könyek, de szentelt vércseppék is hallanak. Szelle
meik nemcsak a sirok fölött virasztanak, de föléledve vannak a 
hadfiakban, kik a szabadságharcot vívják, s a halálban is életet 
nyernek. Ők nyugosznak már, benn a hazában és kívül a hazán; 
s a jelen ivadék hálásan gondol viszsza reájok, midőn a függet
len Magyarországot, az önálló szabad nemzetek sorában megje
lenni látja.

»Testvéreit köszönti a nemzetekben a magyar. Békére nyújtja 
jobbját, melyet a harcok edzettek meg. Barátságot ajánl, melyben 
hüvebb nála nincsen. Szövetséget kíván, mely a közös szabad
ságnak leszen záloga. Igényekkel lép föl, melyekhez jelene és 
múltja adnak jogot.

»Ezredéves múlt egy lap az idő könyvében, mely a jöven
dőnek biztosíték-levelét foglalja magába. S a nemzet örömmel ál
doz mindent, hogy még több lapot is a hir, dicsőség aranybetüivel 
töltsön be. S a nemzet örömmel áldoz mindent, hogy e biztosí
ték-levélre a népek rokonszenvét és becslését kezesekül meg
szerezze.

»Es e pályán a nemzetnek vezéréül egy férfiú járand elől : 
kinek életleirása a nemzet legközelebbi múltjával egygyé vált; 
kinek hűségét szenvedések viharai edzették törhet.lenné; kinek ne
vét az ifjú szabadság fája, melybe az emlékbetüként véseték be, 
magával együtt fogja nevelni és fentartani.

»És a független Magyarország első kormányzó-elnökében 
Kossuth Lajosban, azon férfiú álland a közdolgok élén ; ki egymaga 
virasztott az egésznek sorsa fölött, midőn a veszély hullámain há- 
nyaték a haza; ki egyszerű nevével az elárult nemzetnek kor
mányt, pénzügyet, hadsereget és egységet adni b irt; ki a népek 
millióinak akaratát és erejét öszpontositá magában, ki vezérül 
már előbb megismerteték, semmint elválasztaték; ki átmeneti ka
pocsként áll, mely a fölszabadult országot a szabad Európához 
csatolja.
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»Hódolattal üdvözli tehát e megye a függetlenségi nyilatko
zatot. ügy tekinti azt mint százados bajok gyökeres gyógyszerét. 
Úgy nézi azt, mint az öszszes nemzet hazafiui imádságát, 
ügy őrzi azt, mint legszentebb kincsét, melyért vért és életet adni 
édes kötelesség.

»Bizodalommal üdvözli a megye a kormányzó-elnököt. Úgy 
tekinti őt, mint újszövetségi Mózest, kinek botja, az idegen kor
mány-rendszer sziklájából, a szabadság és függetlenség forrását 
fakasztja fel. Úgy nézi őt, mint a ki elérte a legfőbb helyet, mi
nél magasabbra szabad ember, szabad emberek között, bűnös vágy 
nélkül nem emelkedhetik. Úgy látja őt, mint a kinek kormánya 
alatt Lajos és Mátyás dicsőségénél ragyogóbb kor derülend a nem
zetre, mely kor ragyogó leszen a nélkül, hogy a hatalomnak fé
nyével égetne.

»Kijelenti végre és a kormányzó-elnökhöz is meghatni ren
deli a megye : miképen a nemzet egy ajkú határozatának, mely a 
Habsburg-Lothringeni házat trónvesztettnek nyilvánitá, s a kor
mányt az elnöknek kezeibe tévé le, biztosításához bármily áldo
zattal kész járulni.

Csengery Imre főjegyző.«
Biharvármegyének ezen végzése hódolati nyilatkozatul a hi

vatalos lap május 15-iki számában is közé tétetett.1)
Várad-Ujváros május 5-iki közgyűlésén is bejelentetett a füg

getlenségi nyilatkozat meghirdetése, s mint a jegyzőkönyv tartal
mazza : örömkönynyek csordultak annak hallattára a nép sze
meiből.2)

Várad-Olaszi város képviselő testületé még előbb, ápril 19-én 
hozta meg hódolati nyilatkozatát, s azt meg is küldeté a kor
mányhoz, mely azt a hivatalos lapnak már május 6-iki számában 
közé téteté.3) Ez a következőkép hangzik :

»Folyó hó 14 én hozott országos határozatban minden ha
zafinak forró óhajtása nyilvánult. Örömlelkesedéssel értettük azt, 
miszerint tisztelt országos elnök ur rendithetlen hazafiságában a 
hongyülés osztatlan bizodalma pontosulván, az ország kormány
zásával megbizatott; sietünk ebbeli örömünket s hálaérzelmün
ket nyilvánitani, melyet midőn hazafiui teljes örömmel nyilatkoz

*) Közlöny. 1819. 105. sz.
'*) Várad-Ujváros 1849. jegyzők. 529. sz, 
s) Közlöny. 1849. 98. sz.
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tatunk, bátorkodunk azon szerény kijelentést tenni, miszerint 
bennünk közhazánk védelmére hazafiui lelkesedés él, s valamint 
eddig, úgy jövendőre nézve is a haza függetlensége megóvására 
élet- s vagyonáldozatkészséggel járulni, s mélyen tisztelt országos 
kormányzó ur rendeletének engedelmeskedni hazafiui kötelessé
günknek tartjuk, és fölkérjük tisztelt országos kormányzó urat, 
hogy áldozatkészségünket igénybe venni s a haza iránti szolgálatra 
alkalmat nyújtani méltóztassék.«

Hódolati nyilatkozatokat küldöttek be továbbá a kormány
hoz a n.-váradi latin szertartásu káptalan s a n.-váradi görög 
nemegyesült szentszék,') a n.-váradi reformált héber vallásu hit
község, s a n.-váradi fő-, közép- és elemi-tanoda.2)

Ezen hódolatnyilvánitásokból azonban nem szabad valami 
nagy hímet varrni, azok értékéből igen sokat levon azon körül
mény, mely szerint május 3-án Vukovics igazságügyminister által 
minden bíróság rendeletileg oda utasittatott,3) s május 9-én Hor
váth Mihály vallás és közoktatásügyi minister által minden egy
házi és iskolai főnöknek, elöljáróságoknak és testületnek szintén 
rendeletileg, és pedig 6 heti záros határidő alatt meghagyatott,4) 
hogy hódolati nyilatkozatukat a kormánynak mutassák be.

Ide vonatkozólag fölemlítem még azt, hogy Debreczenben a 
függetlenség megünneplése alkalmával Lázár Miklós, akkor ottani 
segédlelkész, tartott egyházi beszédet, mely kinyomattatván, 4 pengő 
krajcárért példányonként a sérült honvédek javára elárusitásra 
is bocsájtatott ;5) Lázár aztán junius 23-án Horváth Mihály által ezen 
érdeméért a n.-váradi főtanodánál üresedésben levő hittanári és 
hitszónoki állomásra rendes hittanárül illetőleg hitszónokul nevez
tetett ki.6)

Biharvármegyében a magyar nép tapsolt a függetlenségi nyi
latkozatnak, nem tudva fölfogni annak horderejét és következmé
nyeit,. S tapsolt különösen Buda várának bevétele után, melynek 
ostromát Bayer ezredes szerint Kossuth parancsolá meg egy ápril 
15-én kelt s Görgeinek a lévai főhadiszálláson Ludvigh kormány- 
biztos által ápril 19-én kézbesített rendeletével,7) s melynek di
csőséges megvívása által Magyarország függetlenségét bevégzettnek 
tekinté. A komolyabban elmélkedni tudók azonban gondolkodóba l

l)  Közlöny. 1819. 131. sz. — 2) Ugyanott. 139. sz. — 8) Ugyanott. 97. 
sz. — *) Ugyanott. 101. sz. — ®) Ugyanott. 102. sz. — °) Ugyanott. 141. sz.

') Némedy-Bayer: Die Belager. der Festung, Ofen. 57. 142. 1. — Kos
suth ezen parancsot föltételesnek állítja. (Irataim. II. 278—279. 1.)
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estek a fölött, s előre látták a végzetet, mely kikerülhetlenül be- 
következend.

Maga Beöthy Ödön, Biharvármegye főispánja s Magyaror
szágnak Konstantinápolyija küldött képviselője, ki ekkor, mint 
már emlitém, éppen Brassóban volt, megtudván a dethronisatiot, 
s arról is értesittet.vén a bukaresti angol ügynök által, hogy an
nak következtében vele ezentulra minden hivatalos érülközést meg- 
szakitand, elkeseredett a függetlenségi nyilatkozat kimondása fö
lött. S hazajött rögtön N.-Váradra s “innen, miután a júniusi hosz- 
szu bizottmányi ülés alatt két napon, junius 6-án és 8-án még 
elnökölt, egy Kossuthoz intézett levelében lemondott a független
ségi nyilatkozat következtében úgy a főispánságról mint a konstan
tinápolyi követségről. »Eleresztettétek a kutyát a láncról,« — igy 
jellemezte a függetlenségi nyilatkozat által tett lépést.

Lemondása a főispánságról miért nem tétetett soha közé : 
annak természetes okai vannak. A kormány nem akarta blamálni 
a függetlenségi nyilatkozatot.

S bár a függetlenségi nyilatkozat elleni minden lépés, any- 
nyival inkább annak megdöntése a függetlenségi nyilatkozat végső 
passusa által honárulási bűnnek és igy vésztörvényszék alá eső 
cselekménynek nyilváníttatott, Beöthy Ödön, mint az erős meg
győződés embere, nem rettent viszsza föltámadni az ellen, melyet 
hazájára nézve vészesnek tarta.

Szivák Miklós lemondása folytán éppen betöltendő lévén a 
b.-ujfalui kerület képviselői állása, ottan azon határozott célból, 
hogy Nyáryval, kivel ez iránt érintkezésbe is lépett, a független
ségi nyilatkozat viszszavonására parlamentaris pártot alkotand, 
megválasztatta magát képviselőnek.

Csakhogy mire ő meg lett választva, a ház meg május 
31-én julius 2-ára elnapoltatott, s midőn julius 2-án Pesten a ház 
csak azért, hogy újra elnapolja magát s fusson ismét a kormány
nyal, egybegyült, már akkor nyakunkon volt a muszka interventio. 
S Beöthy Ödön, látva, hogy már nem használhat semmit a célba 
vett lépés, lemondott tervéről, nehogy indítványát valaki saját 
megmentése céljából tettnek keresztelje el.1)

S nem egy ember gondolkodott úgy a tömeg tapsolása da
cára is Biharvármegyében a függetlenségi nyilatkozatról, mint 
Beöthy Ödön. *

') Mindez Komlóssy Antal szives közlése után.



XIIr. FEJEZET.

Az itthon maradtak s a társadalmi élet.
Az illető tárgy előadásánál megösmertettem azok neveit, kik 

a megyei s törvénykezési szolgálatban s a harctéren teljesítették 
a hazafiui kötelességet.

Hátra van még azon testületekről megemlékezni, melyek sa
ját hatáskörükben nagy szolgálatokat tettek a magyar ügynek s a 
magyar hazának, s azon egyesekről, kik más téren szolgálták a 
közügyeket.

A testületek között első s kimagasló helyet foglal el a vár
megyének mintegy 160 tagból állott bizottmánya,1) mely a majd
nem másfél évi viharos időkben bölcsen kormányzá a vármegyét, 
elintézte az egyesek ügyeit, közreműködött, bár eleinte lamhán, 
a honvédelmen, s elhárította igen gyakran a fenyegető veszélyeket.

Sokszor rámutattam elbeszélésem folyamában ennek műkö
désére, igy itten csupán annak megjegyzésére szorítkozom, hogy a 
vármegye bizottmánya, mikor a szükség követelte, mindig ülést 
tartott, s igy nagyon gyakran és sokat ülésezett; ülést tartott 
nevezetesen az 1848 ik évben május 31-én, junius 13-án, 20-án 
és 29-én, julius 3-án, 17-én és 28-án, augustus 1-én, 8-án, 16-án 
és 24 én, September 1-én, 6 án, 15-én, 17-én és 23-án, October
9- én, 13-án és 23-án, november 2-án, 7-én, 13-án, 14-én, 17-én 
és 23-án, (látható ebből is, hogy ekkor volt a legnagyobb veszély), 
s december 9-én, 23-án és 26-án, az 1849-ik évben pedig január 
3-án, 18-án és 29-én, február 6-án, 13-án, 22-én és 26-án, már- 
tius 5-én, 19-én és 27-én, április 2-án, 11-én és 16-án, május 1-én,
10- én és 23-án, junius 4-én és 25-én, julius 2-án és augustus
1-én. S ülései rendesen nem egy napi, hanem több napi időt s 
néha egy egész hetet vettek igénybe. Utolsó ülését augusztus 3-án 
t.artá, mely folytatása volt az augustus 1-inek.

') Kossuth hírlapja 54. sz.
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Az általa hozott végzések számuk az 1848-ik évben az 
1856-ik számútól a 4630 számúig, tehát majd nem 3000-re ter
jed, az 1849-ik évben pedig 1741 végzés hozatott. Óriási munkás • 
ság, melyet csak a hazaszeretet s a hazáért való áldozatkészség 
fejthet meg.

A bizottmányi tagok névsorukat azért nem közlöm, mert azt 
elősorolva sehol nem találtam, de különben is azokat, kik sze
repeltek, úgy is érintettem már elbeszélésemben. Az üléseken 
résztvevők gyakran változtak, a tagok rendesen kevés szám
mal voltak jelen, legtöbbnyire a kormánybiztos, a tisztviselők, 
s a helybeli tagok, vidékiek csak kevesen vettek részt a gyakori 
és hosZszas üléseken, a mint hogy az máskép nem is lehetett.

Örök kár s a históriára nézve helyrepótolhatlan, hogy vég
zései közül a hírhedt Józsa Péter, a Haynau-korszak cs. kir. kor
mánybiztosa 75 végzést a jegyzőkönyvből kitöröltetett, s az 
azokra vonatkozó okmányokat vandal kézzel megsemmisittetLe. 
Ha egyébért nem, már ezért magáért megérdemelné a nem
zet méltó megvetését.

Sajátságos, hogy az ápril 14-ike előtt tartott bizottmányi ülé
sek jegyzőkönyvükből egyetlen végzést sem töröltetett ki, csakis 
az azután tartott ülések jegyzőkönyvükből, mintha bizony ápril
14-ike előtt nem tört volna ki elkeseredésbe a vérig sértett ma
gyar kebel.

Kitöröltettek egészben a 816 819, 826 830, 834, 835, 
837, 838, 842, 855, 857, 1036, 1037, 1047, 1052, 1056, 1059, 
1060, 1062, 1064, 1066, 1084, 1155, 1157, 1162—1164, 1211, 
1212, 1218, 1219, 1222, 1223, 1227,1228,1251, 1253-1255,1257, 
1259, 1263, 1265, 1266, 1269-1272, 1281, 1282, 1293, 1535, 
1572-1574, 1577, 1578, 1593, 1594, 1603, 1632, 1637, 1638,1642, 
1654, 1676 1678 s 1699. számú végzések, s az 1675. és 1700. 
számuak pedig csak részben.

Ezen kitörlések s okmánymegsemmisitések£miatt. jó részben 
homályban marad az utolsó napok történelme.

A várad-ujvárosi jegyzőkönyvből is kitöröltetni rendelte Józsa 
9411/850. sz. a. kelt rendeletével az absolut korszaknak nem tet
sző végzéseket, s azokat ennek következtében a városi esküdt! 
ülés az 1851, évi február 7-én Erdélyi József levéltárnok által ki 
is töröltette.

Itten azonban még is meg vannak a kitörölt végzések, mert 
Kalicza Károly az eredeti fogalmazványokat megmentvén, azokat
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1861-ben beszolgáltatta a városi levéltárba. Csakhogy ezekben 
meg igen kevés a történelmi anyag.

Bár előkerülne még a biharvármegyei jegyzőkönyv fogalmaz
ványa is, ezekben sok történelmi érdeküt lehetne találni. Erre 
azonban alig lehet remény 86 év után.

Az egyházi testületek is hazafiasán viselték magukat ezen 
nehéz korszakban.

Az egyes egyházi férfiak közöl a már említett Erdélyi Vazul 
görög catholicus püspökön kívül különösön föl kell említenem Bé- 
mer László báró n. váradi római catholicus püspököt, ki nemcsak 
a debreczeni országgyűlés több ülésében résztvett., hanem a füg
getlenségi nyilatkozat iránt hódoló nyilatkozatát is beküldötte Kos- 
suthhoz, s a függetlenségi nyilatkozatot s Horváth a legvégső el
lenállást tárgyazó imádságát a szószékekből megyéje papsága által 
fölolvastatla, s a keresztes egyházi meneteket az orosz interven
tio miatt rendeztette; továbbá Nagy Istvánt, a bihari református 
egyházmegye esperesét s k.-szántói lelkészt, ki mint zászlótartó 
maga is elment az erdélyi táborba, s midőn onnan hazajött, a 
keze alatti egyházakat nemcsak meglátogatta, hanem minden 
gyülekezetben egy-egy napot töltvén, ottan a haza akkori körül
ményeiről felvilágosító beszédeket tartott, s a hallgatókat lelkesité 
és áldozattételre buzditá föl.1)

Mindkettő, mint látni fogjuk, börtönnel büntettetett a haza 
iránti hűségéért.

Nem lesz felesleges itten megemlítenem az akkori egyházi 
testületek tisztviselőinek névsorukat.

N.-váradi római catholicus püspök a most említett derék 
hazafi: Bémer László báró volt, a káptalan tagjai pedig a követ
kezők valának : nagyprépost s gáborjáni apát Hohenlohe Sándor 
waldenburg-schillingfürsti herceg volt, ki székhelyéről s hazánk
ból a szabadságharc alatt eltávozott, olvasó kanonok s tor- 
movai apát Delinger János, éneklő kanonok s kereki apát Loeffler 
János, őrkanonok Popol Ágoston, székesegyházi főesperes Győrffy 
László, békési főesperes s cholti apát Szaniszló Ferenc, krasznai 
főesperes Schwarczl Ferenc, középszolnoki főesperes s n.-váradi 
prépost Molnár Péter, továbbá Fogarassy Mihály, ki egyszersmind 
egyedi apát is volt, Nemeskéri Kiss Pál, Fejér György, gr. Haller Fe
renc, Junák István, Czambert János, Qsvald Ferenc és Körmöczy Imre.

>) Közlöny. 1849. 37. sz,
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Címzetes kanonokok voltak : Knapp András szalacsi, Turay Pál 
vaskohi, Harcsarik György szőllősi s Huzly Károly endrödi plébá
nos, továbbá Erdélyi József az elaggott papok intézetének főnöke 
és Márton István főtanodai tanár. — Szent-jobbi apát Ham János 
szathmári püspök volt; nagyvárad-hegy foki prépost Richter Alajos 
a praemonstráti szerzetes kanonokok rendének praelátusa. A szent
szék tagjai- voltak Biharból Braun József várad-olaszii plébános, 
Exner alias Gyulafx Ádám püspöki főtanodai tanár, Madár István 
bélfenyéri plébános, Balázs János, az olaszii apáca-intézet káp
lánja, Salamon András várad-ujvárosi plébános, Esztegár János 
papnöveldéi aligazgató, Rácsek János főtanodai tanár, Kovács Jó
zsef várad-velencei, Gyitkay Imre ér-keserüi, Verbotay Márton 
derecskéi plébános, Sieze Ferenc iroda-igazgató, Zimmermann 
Károly' belényesi, Hamvay Károly beéli, Bémer Pál báró tenkei 
plébános, Vass Imre gr. s Paulovics Imre szentszéki jegyző. — 
Főtanodai tanárok voltak: a már említett Márton István, Exner 
Ádám és Rácsek János. — Körösi kerületi alesperes volt Salamon 
András s helyettes alesperes Kovács József, kikről már fenntebb 
megemlékeztem; várad-olaszii alesperes a már szintén említett 
Braun Józseí; berettyói kerületi alesperes Lengyel József bihari, s 
helyettes alesperes Deák János margittai plébános ; — érmelléki 
kerületi alesperes Domby Márton székelyhídi s helyettes alesperes 
Lengyel Antal diószegi plébános; — sárréti kerületi alesperes Ki
rály Antal bárándi s helyettes alesperes Bayer György furtai 
plébános; — fekete-körösi kerületi alesperes Bémer Pál báró 
s helyettes alesperes Madár István, — belényesi kerületi al
esperes Zimmermann Károly belényesi s helyettes alesperes 
Neiszer János rézbányái plébános. —- Püspöki seminariumi 
igazgató Czambert János volt. A capucinus atyák n.-váradi 
kolostorának főnöke Füle Pál s helyettes főnöke Müller Lajos, s 
az irgalmas szerzet kolostorának főnöke Bednárik Angyal, az Or- 
solya-apáca szüzek előljárónője máter Stefana s várbeli káplán 
Frint Mihály vala.1)

Görög catholicus püspök a már szintén említett Erdélyi Va
zul vo lt; a görög catholicus káptalan tagjai a következők voltak: 
nagy prépost Cornély János volt, s ennek az 1848. évi szeptember 
3-án történt halála után Borbola Miklós; olvasó kanonok és szé
kesegyházi főesperes Pák János, éneklő kanonok Dobra Sándor,

D Az 1847-ik évi névkönyvböl s az 1851-ik évi schematismusból com
binative összeállítva. Az 1847-ik évi névkönyv magyar nyelven adatott ki.



174

őrkanonok s berettyói főesperes Alexi János, iskolai kanonok s 
körösi főesperes Papp-Szilágyi József, az irodai kanonokság 
üresedésben volt. Címzetes kanonokok voltak: Szilágyi Simon 
várad-olaszii plébános s Aáron Tódor a román nyelv tolmácsa. 
A görög catholicus szentszék tagjai voltak Biharból: Sorbán Mi
hály várad-olaszii román plébános, ki az 1848. évi szeptember 
28-án meghalt Szilágyi Simonnak lett utóda ; továbbá Papp-Dállyay 
Péter pocsaji, Bozontay János bedői, Vulcán Miklós nagy-létai, 
Páskutz Péter várad-ujvárosi, Vláss Tódor hidas-teleki plébános, 
Papp János seminariumi aligazgató, Nyisztor Vazul vasadi, Ko
vács György ér-selindi, Gojdics János várad-olaszii ruthén plébá
nos, Vancsa János püspökségi titkár, Pappfalvai András belényesi 
s Papp-Moys Sándor beéli plébános. A praeparandia igazgatója 
Papp-Szilágyi József s tanárai Papp János és Vancsa János valá- 
nak. A n.-váradi alesperesi kerület alesperese a már említett Pás
kutz Péter volt, a gyiresié a szintén említett Bozontay János a 
faruosi és lunkai üresedésben volt, a belényesi alesperesi kerület 
alesperese Pappfalvay András a gyiresié Vláss Tódor volt, kikről 
már fentebb szintén volt szó ; a sebes-körösié Pallady Miklós kis- 
báródi plébános, a lakságié Köváry Gergely, a nagy-létaié Vulcán 
Miklós s a vasadié Kovács György volt, kikről már hasonlólag 
megemlékeztem'.)

Biharvármegye görög nem egyesült lakosai akkor is az aradi 
román püspökséghez tartoztak, püspökük Rácz Gerasim volt. 
N.-váradi kerületi esperes Boczkó Athanáz várad-ujvárosi lelkész 
volt, pestesi Popovics József, belényesi Rácz Ferenc, beéli kerületi 
esperes-helyettes Bika Simon, meziádi Papp János, papmezöi 
Bogye János s laksági Netyő Gábor várad-velencei lelkész volt. 
A n.-váradi szentszék elnöke Papp János vala; egyházi rendes 
ülnökei Popovics József, Bika Simon, Netyő Gábor és Popovics 
Zachariás kis-házai lelkész ; világi ülnökei Boros István és Fónay 
György ; jegyzője Lázár Tivadar ; ügyésze Pável Péter ; tisztelet
beli egyházi ülnökei Rácz Demeter peterdi, Szerb Damaszkin 
olcsai s Papp Mihály gyigyiseni lelkész ; tiszteletbeli világi ülnökei 
Sztupa Mihály és Zsiga Miklós, s pénztárnoka szintén Sztupa 
Mihály.* 2)

Az ev. reformált egyházhoz tartozóknak Biharvármegyében

') Az 1851. évi schematismusból combinative öszszeállitva.
2) Lázár Tivadar szives közlésé utáii.
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úgy akkor, mint ma 4 egyházmegyéjük volt, csakhogy ezeknek 
akkoron egyházvidék volt a nevük, u m. : a bihari, a debreczeni, 
az érmelléki és a n.-szalontai egyházvidék. Tiszántúli szuperin
tendens Szoboszlai Pap István debreczeni lelkész volt, s egyház
kerületi főgondnok Vay Miklós báró. A bihari egyház vidéknek es
perese a nyugalomba lépett Zilahi József után a már említett 
Nagy István kis-szántói lelkész volt; segédgondnoka Hodossy 
Miklós; egyházi ülnökei Papp István püspökii, Szemes Já
nos ártándi, Szokolay József bihari és Varga János m.-keresztesi 
lelkész, az ötödik a jegyzőkönyvek elveszésük miatt nem volt ki
puhatolható ; világi ülnökei pedig Bende Péter Csapó Lajos, Do- 
bozy Lajos, Ercsey Zsigmond és Szilágyi Lajos voltak; jegyzője 
Könyves János k.-mariai és Ember Károly furtai lelkészek, s pénz
tárnoka-Nagy János sz.-jánosi lelkész; várad-olaszii ref. lelkész 
pedig Zilahy József s várad-ujvárosi Komáromy Lajos.1) — A 
debreczeni egyházvidék esperese Soltész József derecskéi «lelkész 
volt; segédgondnoka ér-keserüi Fráter Mihály; egyházi tanácsbirái 
Márton József debreczeni, Fésűs András debreczeni, Füredy Mihály 
b.-ujfalui, Budai Antal kábái; K. Tóth Mihály debreczeni lelkész; 
világi tauácsbirái Nadányi Lájos, Fényes Lajos, Miskolczy Károly, 
tóti Poroszlay Fridrik és Bernáth Lajos voltak ; jegyzője Budai 
Antal, s pénztárnoka K. Tóth Mihály.* 2) — Az érmelléki egyház
vidék esperese Kuthy Sándor aszszonyvásári lelkész volt; segéd
gondnoka Sombory Imre; egyházi rendes tanácsbirái Szántó Dániel 
h.-k.-szentimrei, Vásárhelyi Dániel mihályfalvai, Lukács Mihály 
diószegi, Csécsi Nagy József ér-keserüi s Ungi Márton diószegi 
lelkész voltak; egyházi helyettes tanácsbirái Végh Sándor otto- 
mányi s utóbb ér-turkevii, Simon Benő csokalyi és Fazikas Ist
ván albisi lelkész ; világi tanácsbirái Fényes Károly, Csanády 
Ferenc, Bernáth József, Dobozy Mihály és Kun Gergely gróf; 
jegyzője Ungi Márton.3) — A n.-szalontai egyházvidék esperese 
Balogh Péter n.-szalontai lelkész volt, segédgondnoka borosjenői 
Tisza Lajos; egyházi tanácsbirái Kuthi Ferenc fekete-gyarmati,' 
Veres Ferenc sarkadi. Soltész János ugrai s Nagy József szalon-

’) Az 1948. évi mártius 20-iki és junius 28-iki közgyűlések jegyző
könyveik s Könyves János k.-marjai lelkész szives közlése után.

2) László János levéltárnok s egyházmegyei tanácsbiró szives köz
lése után.

Szőke János esperes és Nagy István levéltárnpk szives közléseik után.
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tai lelkész, az utóbbi egyszersmind főjegyző is lévén ; világi ren
des tanácsbirái: Fábián Gábor, Sárváry Jakab, Sisáry Lajos és 
Kölcsey Péter; ad hoc világi tanácsbirái : Birizdó József és Ká
rolyi Sámuel; aljegyzője pedig Szabó József geszti lelkész volt.1)

Ide vonatkozólag még fölemlitendőnek tartom, hogy n.-vá- 
radi ágostai hitvallású lelkész Glatz Sámuel s hogy a n.-váradi 
hébervallásu régi nagy hitközségnek, mely mind a 4 városrészre, 
kiterjedt s már 300 év óta állott fenn, főrabbija Dr. Wahrmann 
József volt, az abból kiválóit reformált hébervallásu hitközség 
ideiglenes rabbija pedig Dr. Rokonstein Lipót volt, ki később a 
honvédséghez is kineveztetett, s rabbi utóbb Zágrábban és végül 
Jassyban volt, hol meg is halt.2)

A ministeriuinnál is sokan szolgáltak biharvármegyeiek.
Ottan szolgált eleinte Lukács Dénes is, mint a nemzetőrségi 

tüzérségi osztály ideiglenes előadója, s Leilner Nándor is, mint a 
hadügy ministerium ujságosztályának igazgatója ; továbbá : Balogh 
Boldizsár, mint a belügyminiszteri iroda segédfogalmazója, lakott 
a várban, Batthyány-utca, 81. sz. a.; Lukács György, kit már em
lítettem, mint a belügyministeri közigazgatási osztály titkára, la
kott a n.-hid-utczán, a fehér hajón inneni házban ; Fényes Elek, 
mint a statistical hivatal igazgatója, lakott ujvilág-utcán, 635. sz. 
a. ; Tisza Kálmán, mint a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
közoktatási osztályának fogalmazó gyakornoka, ki eleinte fegyverrel 
védte hazáját s a harctérről csak gyenge testalkata miatt vonult 
viszs2 a ; Szőnyi Pál, mint ugyanazon osztály osztálytanácsosa ; 
Tisza László, mint a földmivelés,- ipar- és kereskedelmi ministe
rium segédfogalmazója, ki később, mint említve volt honvéd lett; 
Szilágyi Ferenc, mint a pénzügyi ministerium álladalmi javak 
osztályának segédfogalmazója. lakott a Dorottya-utcán 300.,sz. a. ; 
Szlávy József, mint ugyanazon ministerium bányászati osztályának 
titkára, lakott a várban, István-tér, 210. sz. a. ; Gelenczey Pál, 
mint ugyanazon minisztérium országos főszámvevőségi osztályának 
titkára, lakott a nádor-utcán, 244. sz. a., s Varga István, mint az 
ő felsége személye melletti ministerium fogalmazója.

Bár tárgyamra nem tartozik, még is közlöm, hogy az ország 
következő nevezetes férfiai is a ministeriumnál szolgáltak :

‘) Széli Kálmán esperes szives közlése után.
“) Rimler Károly, illetve Friedmann S. Gyula szives közléseik után.



Ivánka Imre, a ministerelnökségnél nemzetőrségi elnöki 
titkár volt, ugyanott irodaigazgató Kuthy Lajos s Írnok Kuthy Ist
ván ; Horváth Lajos ministeri irodai fogalmazó a belügyminis- 
teriumban, ugyanottan országlati osztályi fogalmazók voltak Bu- 
lyovszky (iyula és Gondol Dániel; a statisticai osztálynál rendes 
tagok voltak Jerney János, Kővári László, tíalgóczy Károly és ifj. 
Palugyay Imre ; a »Közlöny« szerkesztőségénél, melynek szerkesztő
ségi személyzete 30 tagból állott, szerkesztő Gyurmán Adolf (1849. 
julius 1-től fogva Emödi Dániel lett a szerkesztő), segédszerkesz
tők Berecz Károly, Tóth István, Kelmenfi László és Lévay József; 
országgyűlési tudósitó Fribeisz István s fordító Remellay Gusztáv 
voltak ; Lauka Gusztáv országgyűlési irattári jegyző volt; az igazság
ügyi minisztériumnál Tóth Lőrinc elnöki titkár, Ghyczy Kálmán 
államtitkár, Kiss Lajos a polgári törvénykezési s politioai bírás
kodási osztály osztálytanácsosa, Bónis Sámuel a büntető, törvény
kezési s úrbéri osztály osztályfőnöke, ugyanott Péchy Tamás tisz
teletbeli fogalmazó s Vecsey Sándor segédfogalmazó , Szalay László 
a törvénykészitési osztálynál osztályfőnök, ugyanott Irányi Dániel 
titkár s Székely József fogalmazó; a vallás-és közoktatásügyi mi- 
nisteriumban Papp Endre a protestáns egyházi osztály osztály- 
tanácsosa, Beöthy Zsigmond annak fogalmazója, Récsy Emil a 
közoktatási osztály titkára, báró Lipthay Béla annak fogalmazó 
gyakornoka ; a közmunka- és közlekedési ministeriumnál állam
titkár gróf Zichy Ferenc volt (de ez később a ministeri személy
zet több tagjaival, s ezek között Havassal meghódolt Windisch- 
grätznak), osztályfőnökök Kovács Lajos és Havas József voltak, s 
fogalmazó Bérczy Károly; a földmivelés-, ipar és kereskedelmi 
ministeriumnál Lukács Móric elnöki titkár volt, Trefort Ágoston 
államtitkár, Emödi Dániel fogalmazó, Korizmics László a föld- 
mivelési osztály titkára, Szathmáry Károly annak fogalmazója s 
Bajner Pál az iparosztály fogalmazója; a pénzügyministeriumban 
hol államtitkár Duschek Ferenc volt, s azzá, midőn ez ministerré 
lett, általa május 8-án Lónyay Menyhért képviselő neveztetett ki, 
Stuller Ferenc és Rákóczy János ministeri titkárok voltak, Sár
kány József fogalmazó, gf. Ráday Gedeon az álladalmi javak osz
tálya segédfogalmazója ; Duka Tivadar a bányászati osztály Írnoka; 
a honvédelmi ministeriumnál, hol államtitkár Melczer Andor ez
redes s az 1849. évi junius 2-tól fogva Szabó Imre ezredes vala, 
Czecz János a katonamozgósitási és elhelyezési osztály osztály
segéde volt, az a Czecz, ki később tábornokká le tt ; s az ő felsége
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személye melletti ministeriumnál Pulszky Ferenc államtitkár. Henszl- 
matin Imre és Szontagh Pál fogalmazók voltak s Frankenburg 
Adolf sorjegyző.

Az 1848-ban Budapesten székelt fölsőbb bíróságok személy
zetéből fölemlítem Lányi Imrét, ki hétszemélyes táblai biró volt 
az országos főrendből, Lipovniczky Vilmost, ki ugyanott váltóosz- 
tályi előadó volt, Kelemen Jánost, ki a királyi ítélőtáblánál al- 
országbiró volt, Józsa Pétert, ki királyi táblai biró volt, Toperczer 
Ödönt, ki ugyanott az úrbéri osztály előadója volt, Govrik Már
tont, ki a királyi főtörvényszéki levéltárban Írnok volt, Nagy Ká
rolyt, ki a váltó feltörvényszéknél fogalmazó gyakornok volt és 
Szeniczey Gusztávot, ki az első biróságu pesti váltótörvényszéknél 
jegyző volt.1)

Hogy ezen fölsőbiróságok, miután meghódoltak Windischgrätz- 
nek s ott maradtak Pesten, a független Magyarország ministeriuma 
által feloszlattattak, s hogy aztán miként szerveztettek s kik nevez
tettek ki Vukovics által azok tagjaikul: a X-ik fejezetben már 
részletesen előadtam.

így tehát itten, mint reánk tartozót csupán azt jegyzem meg, 
hogy május 8-án az igazságügyi ministeriumhoz rendes írnokul 
Vinkler Lajos ügyvéd,* 2) s Szemere által máj. 9-én a belügyminis- 
teriumba egyik osztálytanácsosul Csengery Antal s egyik fogal
mazóul Arany János neveztetett ki.3) Arany később junius 25-én 
a »Népszabadság« czimü félhivatalos néplap szerkesztőjévé nevez
tetett ki Gondol Dániellel együtt,4) ezen lap azonban már meg sem 
jelenhetett.

A megyei hivatalnokok fizetésüket Szemerének az 1849. évi 
május 12-én s junius 18-án kelt rendeletéi ezüst pénzben szá
mítva a következőkép állapították meg : a főispán fizetése 2000 frt, 
az első alispáné 1200, a 2-od és 3-ad alispánoké 1000, a főjegyzőé, 
főügyészé, főpénztárnoké és főmérnöké egyenként 700, a főszolga
bíróé 800, a számvevőé és főorvosé 600, az aljegyzőé, alügyészé, 
alszámvevöé, aladószedőé és mérnöké 400, az alszolgabiróé és 
levéltárnoké, valamint a fizetéses táblabiráké 500, a levéltári sor- 
noké, csendbiztosé, seborvosé és várnagyé 300, az esküdté és 
kiadóé 250, az igtatóé s ut-, vagy élelmi biztosé 200, s az írnoké 
160 frt. Lakpénz nem adatik, de a kinek van hivatalos lakása,

*) Az első magyar ministerium összes személyzetének név- és lak
könyve után.

2) Közlöny. 1849. 101. sz. — 3) Ugyanott. 111. sz._— *) Ugyanott. 145. sz.
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az azt megtartja. Az ingyen fuvar eltöröltetett, hanem a törvényr 
hatóság küldöttsége, valamint a törvényszék tagjai részére 3 írtig 
terjedhető napdij mellett állomásonként 1 írt 12 p. kr. fogatdij- 
megtérités engedélyeztetett.')

A tábori orvosoknak már jobb fizetésük volt. Ennek szabá
lyozására Flór Ferenctől s magától Mészárostól több rendelet je
lent meg, nevezetesen február 7-én, mártius 9-én, ápril 11-én s 
ápril 23-án,2) ezekben a tábori orvosok fizetésük végleg a követ
kezőkben állapíttatott meg : a törzsorvos évi fizetése a szállás
bérrel együtt 2100 írt s 2 'lótartási járandóság, az igazgató és 
rendező főorvosoké s az ezredorvosé 1470 frt, a főorvosé 1350 
frt, a főhadnagyi ranggal biró alorvosé 844 frt, az alhadnagyi 
ranggal bíróé 636 frt, az orvossegédé s íőgyógykovácsé, az előtt 
ezredkovácsé, 300 frt. az alkováesé, előbb századkovácsé, 240 frt.

Éppen ilyen szép fizetésük volt a hadsereg tisztjeinek is. 
Ezt Mészárosnak az 1848. évi december 21-én s az 1849. évi 
mártius 6-án kelt rendeletéi állapították meg. A hadvezér s a 
komáromi vár parancsnoka fizetése egy évre 12,000 frt volt, a 
szállásdijjal s egyéb járandóságokkal együtt, az őrnagyvezéré 7500 
írt, a többi tiszteké fegyvernem szerint volt megállapítva, legtöbb 
volt a tüzértiszté, aztán a táborkari és mérnökkari tiszté, aztán 
a lovassági, gyalogsági, méneskari, ruházati kari, térparancsnoksági és 
határőrségi tiszté, s végül a szekerészkari tiszté. Ezen 4 categoria 
szerint az ezredes évi fizetése volt 5640, 5400, 3600, s 3240 frt; 
az alezredesé 3400, 3160, 2608 s 2320 fr t; az őrnagyoké 2640, 
2520, 2100 s 1700 frt, ezek mint törzstisztek hadjárat alkalmával 
úti szállás fejében naponta mindnyájan 50 p. krt kaptak ; a nem 
törzstiszteknél csak három categoria állapíttatott meg, a tüzérségi s 
táborkari és mérnökkari tisztek fizetése egy categoriába soroztat- 
ván, ehez képest az első osztályú százados fizetése 1950, 1590 s 
1470 frt volt, a másodosztályú századosé, (ilyen a tüzérséghez, tá
bori és mérnöki karhoz nem neveztetett ki), 1110 és 1014 frt, a 
főhadnagyé 1060, 844 s 820 frt, s az alhadnagyé 780, 756 s 732 
frt, ezek hadjárat alatt úti szállás fejében mindnyájan naponta még 
24 p. krt. húzván.* 8)

A nemzetőrségi tisztek fizetésök az otthoniét alatt egy 1849-ik 
évi julius 17-iki belügyminiszteri rendelet szerint a következőleg 
állapíttatott meg: az ezredes évi fizetése a lótápon és szálláson

*) Közlöny. 1849. 106. és 137. sz. — 2) Ugyanott. 22, 51, 76, 86 és 88 sz.
8) Közlöny. 1848. 196. sz. s 1849. 53. sz.
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kívül 2160 írt, az alezredesé 1680 fr t; az alantabbi tisztekre 2 
categoria állapíttatott meg, a szerint a mint Festen, Budán, Te
mesvárt s Pozsonyban vagy másutt állomásoztak, ehez képest a 
lovassági őrnagy fizetése volt 1320 s 1200 frt, a gyalogsági őr
nagyé 1200 s 1092 frt, a főparancsnoki segédtiszté 840 frt, a 
többi segédtiszté bárhol 600 és 432 frt,1) a harctérre kivonuláskor 
természetesen ezek is a honvédtisztek részére megállapított fize
tést megkapván.

Az egyesek is, kik itthon maradtak, s nem viseltek hivatalt, 
igen sokat tettek s kény szeritettek tenni a haza védelmére. Igen 
nagy teher volt a megye lakosain az elő fogatozás, igen sok kato 
nát s hadi foglyot kellett folytonosan szállitaniok. Például az 1848. 
év decemberében Biharvármegyén szállították keresztül előfogatokon 
a bánáti táborból a Sándor gyalogokat és a 4-ik honvédzászlóal
jat.* 2) A központi 4 városnak minden nap 28 lovas előfogatot kel
lett kiállítania, de miután ezt folytonosan nem győzte, az 1849-ik 
év elején oda csatoltatott Szőllős, K.-Szántó, Palota és H.-K.- 
Pályi is.3)

Egy-egy állomásra egy lovas előfogatért előbb 48 pengő krí. 
(84 uj krt.), aztán 1 pengő forintot fizetett a vármegye, kész pénz 
azonban legtöbbnyire nem fizettetett, hanem az igy megszolgált 
fuvardíj az adóba tudatott be.4 *) Az állam még enynyit sem fize
tett az elő fogatokért, mert az egy két' ökrös vagy lovas előfogatért 
csak 42 p. krt, egy 4 ökrösért vagy lovasért pedig 1 frt 12 p. krt 
fizetett,6) hanem azért még is jobban szeretett a nép az államnak 
előfogatozni, mert attól a fuvardijat kész pénzben megkapta.

Ez anynyival inkább terhes volt, mert az állam igen sok 
lovat megvásárlón a hadi szükségletekre, s igy a lóállomány ná
lunk is megapadt. N.-Váradon először az 1848. évi december 2-án 
és 3-án vásároltatta öszsze a honvédelmi bizottmány a huszárok
nak való lovakat, és pedig a könynyebbeket 110, az erősebbeket 
és nagyobbakat pedig 120 p. Írtjával darabonként.6) Mártiusban 
ismét vásároltatott Biharban lovakat a hadügyminister és pedig 
nemcsak hátas, hanem vonó lovakat is, amazoknak 5—7 évesek
nek és 14 markosoknak, s ernezekeek 5—8 éveseknek s 15—16

‘) Közlöny. 1849 153. sz.
2) Biharv, 1848. jegyzők, 4534. sz.
’) Biharv. 1849. jegyzők. 238. sz. — *; Ugyanott. 25fí. sz.
®) Közlöny. 1849. 32. sz.
eJ Közlöny. 1848. 155. s 157. sz.
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markosoknak kellett lenniük; amazokért most is 110—120, eme
zekért' pedig 140-150 irtot fizetett a lovak vásárlásával megbi- 

izott Leitner Nándor alezredes s váradi várparancsnok darabon
ként. A lóvásár Mihályfalván mártius 19-én, Székelyhidon mártius 
21-én s N.-Váradon mártius 24-én tartatott meg. F.gyébütt nem 
tartattak lóvásárok.') Májusban pedig már a 14 és fél markon fe
lük levő huszár- és könynyü szekerészlovakért 180—450, s a 15 
és féb markon felül levő nehéz lovakért 150 — 180 p. t’rtot fizetett 
a kormány.2) A lovaknak tehát igen magas áruk volt, s igy a kinek 
lova volt, minden nélkülözhető lovát eladta az államnak, s a szük
séges előfogatokat még is ki kellett a vármegyének teljesíteni.

Nagy teher volt a katonák beszállásolása is, azoknak főzni 
kellett, s az állam által adott husadaghoz adni valamit, s ezért 
csak 8 p. krt, s a hálás pénzzel együtt 5 p. krt kapott a gazda.3) 
A katonának kiszolgáltatandó egy részlet kenyér árát pedig 5 p. 
krban s egy lótáp árát, mely 10 font szénából, 3 font szalmából 
18 pozsonyi mérő zabból állott, 18 p. krban állapította meg Mé
szárosnak egy 1849. évi mártius 26-iki rendelete-4)

A hadi foglyok eltartásával is igen sok baj volt, ilyeneket a 
kormány a vármegye több községében helyezett el, például Szént- 
Jóbon és Komádiban,5) s ezekről a községeknek kelle gondoskod
nak. Az Ozoránál elfogott Roth Károly cs. tábornokot pedig ja
nuár 5-én N.-Váradra szállíttatta a honvédelmi bizottmány, erről 
aztán egész augustus 30-áig Várad-Ujváros gondoskodott. Roth 
Schnell Ignác porcellánkereskedőnél szállásoltatott el, ellátása 
öszszesen 666 frt 46 krba került.6)

Hozzá járult ezekhez az élelmi szereknek nagy drágaságuk. 
Az 1849. évi ápril 16-án tartott, bizottmányi ülés már kénytelen 
volt megengedni, hogy egy font szalonna ára 42 p. krra (73 V* uj 
kr,), egy font hájé 48 p krra, (84 uj kr.), egy font bőrös sertésé 
22 p. krra, (38'/a uj kr.), egy font bőretlen sertésé 18 p. krra, 
(30 uj kr) s egy font marhahúsé 16 p. krra (28 uj kr.) emeltes
sék,7) a mi eddig hallatlan ár volt. De ez az ár sem tartatott meg, 
á marhahús fontját 18—20 pengő krért (31'/a—35 uj krért) is 
mérték a mészárosok,8) min nem is lehet csodálkoznunk, ha figye

') Közlöny. 1819. 51. sz. — 2) Ugyanott. 113. sz. — 8) Ugyanott 32. sz. 
— 4) Ugyanott. 69. sz.

s) Biharv. 1849. jegyzők. 308 és 508. sz.
") N,-Várad város levéltára. Szabadságharci Írom.
’) Biharv. 1849. jegyzők. ,1021 és 1025. sz. — *) Ugyanott. 1181. sz.
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lembe veszszük, hogy Debreczenben egy font has ára 28 p, kr. 
(49 uj kr.) s egy tojásé 12 p. kr. (21 uj kr.) volt mártius elején.1) 
(Ezen hir ugyan a »Figyelmezö« után van közölve, s igy hozzá 
kétség fér, hogy mi ezen megjegyzéssel még is közöljük azt, annak 
oka abban keresendő, hogy a »Közlöny « mely azt átvette, nem 
cáfolta azt meg.)

Ezen viszszaéléseken aztán úgy igyekezett segíteni a vár
megye, hogy fölhívta a központi 4 várost a mészárszéki jog kizáró
lagos használatáról való lemondásra, mi megtörténvén, a vármegye 
által meghatározott árak mellett s oly formán, hogy minden le
vágandó marha után 24 p. kifizettessék, megengedte május 14-én 
mindenkinek a husvágást N.-Váradon.2) Perse a mészáros urak
nak ez nem tetszett, hanem annál üdvösebb volt az az általok eddig 
zsarolt polgárságra nézve.

Egyedül a bor volt olcsó. Nem hiába termett 1848-ban sok 
és rendkívül jó bor, minek egyik oka a kitűnő időjáráson kívül
az volt, hogy a szüret nem volt korán, hanem October 16-án.
Ezért nem volt a bornak a nagy fogyasztás dacára sem magas
az ára, még az 1849. év tavaszán is 80 p. krért kínáltak egy bu-
tellia jó tokaji aszszuszőllőbort.3)

De legnagyobb teher volt a nemzetőri kölesség. A nagy csa- 
ládu békés családapának, ki hozzá volt szokva a saját sorsa sze
rint illő kényelemhez, s kinek keresete volt talán az egyedüli kutfor- 
rás, melyből a feleség és a gyermekek napi élelmüket fedezhették, 
el kelle mennie meszsze földre, ellenség elébe, kitéve a tábori élet 
és a téli zordon időjárás minden viszontagságainak, mialatt az 
otthon hagyott család tagjai lehet hogy éheztek, avagy dideregtek. 
Ezért volt olyan nagy resensus a kényszer-nemzetőrség ellen. Nem 
is lehet az ilyen kényszerkatonákat sikerrel használni föl a hon
védelemre. Ezen indokból beszüntette azt, mint a Xl-ik fejezetben 
láttuk, ápril elején a kormány is, a vármegye is, fölváltatván azt 
az önkéntes őrhaddal. Hanem azért még az 1849. év nyarán is 
500 nemzetőr rendeltetett be a n.-váradi térszolgálatra, kiknek 
járulékai fizetését megtagadta az állam.4) Az 1849. évi junius 4-iki 
hoszszu bizottmányi ülésen is, melynek egy részén, a junius 6-in 
és 8-in a Brassóból viszszatért Beöthy Ödön főispán ekkor utol- * *)

’) Közlöny. 1849. 48. sz. .
a) Biharv. 1849. jegyzők. 1220. sz. s. Közlöny. 1849. 119. sz.
”) Közlöny. 1849. 95. sz.
*) Biharv. 1849. jegyzők. 1223. sz.
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jára elnökölt, lemondván, mint már emlitém, ezután mindjárt fő- 
ispáni állásáról, Cserey ezredes hadmegyei főparancsnoknak junius 
5-iki felhívására kirendeltettek a vármegye fenyegetett határainak 
védelmére a belényesi járásban levő megyei fegyveresek, lovas 
katonák s a sócsempészet meggátlása végett a vármegye határá
nál cirkálni szokott lovas őrök.')

Oly teher volt tehát a polgárságon, hogy annak elviselését 
csak a nemzeti ügy iránti lelkesedés és a hazafiui kötelességérzet 
tette elviselhetővé, dacára annak, hogy a szabadságharc idősza
kában alig fizettek a polgárok egyenes adóul valamit, minek okát 
a következő fejezetben fogom kifejteni Az államnak, mint ezzel 
szintén ugyanazon fejezetben bővebben foglalkozandó!?, ezen idő 
alatt mintegy 4 millió erejéig befolyt hátrányon kivül csakis az 
államjavak jövedelmeikből, a harmincadból s a sójövedékből volt 
valami bevétele, kiadásainak legnagyobb részét a kibocsájtott. pénz
jegyek által fedezte. Azon időben tehát a sóhivataloknak öszsze- 
hasonlithatlanul nagyobb fontosságuk vala, mint napjainkban.

Biharvármegyében ilyen sóhivatal Élesden volt. Az itten újon
nan rendszeresített sómázsamesteri állomásra az 1848. évi Octo
ber 5-i hivatalos lapban Weselényi János sómázsáló s ennek he
lyére Brem Ferenc ottani pajtaőr neveztetett ki,* 2) a következő évi 
januárban pedig Sztyevő Samu bánfi-hunyadi ellenőrködő sómá
zsáló neveztetett ki Élesdre ellenőrködő mázsamesterül.3)

A szabadságharc alatt a rendes törvénykezés néhányszor lett 
rövid fölfüggesztés kivételével rendes folyamatban volt, de erre 
csak anynyiban volt szükség, hogy egynéhány szóper elintéztessék. 
Az adásvételi szerződéseket akkor még a vármegye, vagy a város 
jegyzőkönyvébe, a kölcsönök ki- vagy betáblázását pedig a vár
megye közgyűlési jegyzőkönyvébe kellett beigtattatni. Adás-vevés 
akkor nem sok volt, nem úgy mint ma, a végrehajtás pedig nagy 
ritkaság volt. Hanem adósság betáblázás akkor is nagy számmal 
fordult elő, sok, az óta tönkre ment család romlásának első köve 
az akkor betábláztatott. adósságokban tétetett le; (a latin szertar- 
tásu káptalan igen sok esetben fordul elő hitelező gyanánt a be- 
táblázásoknál;) de volt és pedig nagy számmal adósságkitábláz- 
tatási ügy is, miből egész joggal levonhatjuk azon consequentiát, 
hogy a vagyoni jólét nem állott rósz lábon, mit igazol az is, hogy

J) Lásd a LXXVI. sz. alatti okmányt. A végzés ki van törölve a vár
megye jegyzőkönyvéből, azért közlöm azt egész terjedelmében.

2)  Közlöny. 1848. 117. sz, — *) Ugyanott. 7. sz.
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az egész időszak alatt Biharvármegyében s N.-Váradon egyetlen 
egy csődeset fordult elő, s ez a n.-váradi tanács által Hoffmann 
József ellen megnyitott csőd volt.1)

Rendes bünperre, olyanra, mely sem a röktön ítélő bíróság, 
sem a vésztörvényszék illetősége alá nem tartozott, alig volt szük
ség, bűncselekmény alig fordult akkor elő, és talán soha nem ál
lott a vagyon és személybátorság olyan jól, mint ekkor, dacára a 
háborús világnak; hiszen még a rabok egy részök is elkívánkozott 
becsületes embernek, elment a harctérre, hogy a honvédelem által 
purificálja bűnös múltját. A csekély számban előfordult bünperek 
közül fölemlítem, mint politicai vonatkozásút, a Cseh Mátyás mics- 
kei cath. plebánusét, ki ellen a miatt, mivel Kossuth személyét 
rágalmazta, junius 4 én fenyitő keresetet rendelt el a vármegye.* 2)

A főbb közlekedési utakat a vármegye ezen időben nagyon 
gondoztatta, annak gondozása, már a háborúra való tekintetből is, 
meg lévén a kormány által hagyva. Ezen korszakban, az 1849. 
évi junius 4-én rendelte el a vármegye bizottmányi ülése Tenké- 
nél a Fekete-Körösön át egy egészen uj, 24 öl hoszszuságu, s 3 
öl és 4 lábnyi szélességű jármas fahidnak építését.3)

Az uj aera hatása meglátszott az egyházakon is. A magyar- 
országi ev. ref. egyházkerületek az egyházi és iskolai reformok 
tárgyalásuk céljából Eötvös által az 1848. évi ápril 27-én érte
kezletre hivatván össze, ezen értekezletet Budapesten azon évi 
augustus 30. és September 7-ik napján tartották meg. Az értekez
let elnöke Teleky József gf. volt, jegyzője Salamon József és Apostol 
Pál, a tagok száma 98 volt, ezek között tiszántúliak 33-an, és 
pedig minket érdeklőleg a bihari egyházvidék részéről Nagy István 
és Hodossy Miklós, a debreczeni egyházvidék részéről Szobpszlai 
Pap István superintendens, Vay Miklós báró egyházkerületi fő
gondnok s később e helyett Könyves Tóth Mihály, Soltész József 
esperes és Karap Sándor, az érmelléki egyházvidék részéről Dobozy 
Mihály és Csécsi Nagy József, a n.-szalont,ai egyházvidék részéről 
Balogh Péter esperes és Fábián Gábor. Az értekezlet a protestáns 
egyháznak az államhoz s más egyházakhoz való viszonyát, s az 
iskolai reformot tárgyalta, kimondván előbb javaslataiban, hogy 
az állam az egyház beléletébe ne avatkozzék, a törvényhozásba s 
bíráskodásba vagy minden egyház folyjék be, vagy egyik se, s az

*) Közlöny. 1849 38. sz.
2) Biharv. 1849. jegyzők. 1550. sz. — 8) Ugyanott, 1264. sz.
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állam népesség arányában segitsen minden egyházat, az ágy, vagy 
párbér töröltessék el, a lelkészek fizetéseiket, melyek 3 osztályba 
soroltattak 1000, 800 és 600, s a segédlelkészekét 500, 400 és 300 
írt. minimummal, az állam egészítse ki, az áttérés és a hirdetés 

egy enlő alapon rendeztessék, az egyetemen hittahi tanszék állittassék 
föl az egyház befolyásával a hitfelekezet részére, a tandíj törültes- 
sék el, s úgy a fő- mint a közép- és elemi iskolai tanítók fizetősöket 
az állam vállalja el, fizetési minimumai 1000, 600 és 400 frt. ál
lapíttatván meg a tanodák minőségök szerint. A közös iskolák 
kérdéséhez nem szólott az értekezlet, azt. akkorra tartván föl, 
midőn a törvény által kimondott vallásegyenlöség tettleg életbe 
lesz léptetve. Végül az értekezlet egy nemzeti zsinatot hivott ösz- 
sze, annak helyéül Pestet s határidejéül az 1849. évi augustus
1. napját tűzte ki.’) Perse: ezt is lehetetlenné tették aztán az 
akkori események.

A görög nem egyesültek püspöke Rácz Gerasim is öszsze- 
hivott vicarius választás s az egyházi és iskolai ügyek rendezése 
végett egy megyei synodust, Ez, melyen kormánybiztosul Drágos 
János szerepelt, az aradvármegyei Kis-Jenőben mártius 17 — 19. 
napjain tartatott meg. Egyházi elnökül Popovics József pestesl 
esperes s világiul Hajka Demeter aradi polgármester, jegyzékül 
Pap János belényesi esperes és Popa György ügyvéd választatták 
meg. A zsinat tagjai 48-an voltak 2/3-a a polgári s V3-a a világi 
rendből. Biharból ottan voltak : Boczkó Athanáz, Popovics József, 
s Rácz Ferenc esperesek, Papp János, Bika Simon, Bogye János 
és Nettyő Gábor esperesi helyettesek, Boros István ügyvéd, Boezok: 
Márton, Fónay György, Fericsán Mihály, Lázár Tivadar ügyvéd 
s a n.-váradi szentszék jegyzője, Mág Manó, Pável Péter ügyvéd* 
Sztupa Mihály, Yid Mózes, Zsiga Miklós n.-váradi elemi iskolai 
igazgató, Ivánovics János szolgabiró, Poynár János és Kosztá 
Demeter n.-váradi városi tanácsos. Az első ülésből a zsinat' á 
magyar kormánynak bizalmat szavazott s vicariusul Kirileszku 
János talpasi lelkész és szentszéki ülnök választatott el szavazat-; 
többséggel; kimondotta továbbá a zsinat elvül, hogy a püspök vá
lasztásának s előmozdításának joga a zsinatot illesse, szabályozta 
a püspök jogkörét s a consistorium működését, kimondváh, 
hogy a consistorium az elnökön kivül 4 egyházi és 2 világi tag-

‘) Az értekezletnek a tiszántúli ref. egyházkerület által 1867-ben ki
nyomatott jegyzőkönyve után, melyet Tóth Sámuel egyházkerületi főjegyző vólt 
szives részemre megküldeni.
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ból álljon. A lelkészi minőség, a parochiák s az iskolák rende
zésük a husvét utáni ülésre hagyatott,1) ezek aztán áprilisban 
csakugyan el is intézteitek.

Vessünk egy pár tekintetet az iskolai életre is.2)
Nagy-Váradon 1848—49-ben az academia állott 2 bölcsészeti 

és 2 jogi osztályból, a r. cath. gymnasium pedig 6 osztályból. Az 
academiában főigazgató Fabry Ignác és aligazgató Osváld Ferenc 
s a gymnasiumban igazgató Izidor Antal volt. Hitszónokul mint 
már említettem, Lázár Miklós volt kinevezve, de ő már állását a 
közbe jött események miatt el sem foglalhatta. Az ő távollétében 
helyettes hitszónokul Kádas Rudolf kéretett föl.

Tanárok voltak: a) jogi szakban : Földi János, Hoványi La
jos, Turesányi Vince és Kudelka József; b) a bölcsészeti szak
ban : Krausz G. László, Kádas Rudolf, Mikussay János, Kovács 
I^árk és Vass Tóbiás, mely utóbbinak helyébe az 1848. évi Octo
ber 2-án Soltész Dániel szegedi képezdei tanító neveztetett ki, 
de tanszékét ez sem foglalta e l ; c) a gymnásiumban az 184* * 7/g-ik 
tanévben: Vidosich Ede hitszónok, a 6-ik osztály tanára, Fabó 
Jenő az 5-ik, Vavró Mihály a 4-ik, Fekete Gábor a B-ik, Panyik 
Ernő a 2-ik s Hollóssy Boldizsár az 1-ső osztályé; s az 184%-iki 
tanévben Izidor Antal igazgató a 6-ik. Fabó Jenő az 5-ik, Szent- 
pétery T. Károly a 4-ik, Bossányi Sándor a 3-ik, Vavró Mihály 
a 2-ik s Fekete Gábor az 1-ső osztályé. Vidosics Ede és Panyik 
Ernő ezen tanévben nem t.anárkodtak, mindkettő elment a 
honvédsereghez, amaz az 1849. évi január 23-án Mészáros által 
a magyar hadsereg ideiglenes főhadi lelkészének s a  hadlelkészi 
osztály főnökének neveztetett ki,3) emez pedig később honvéd- 
tisztté lön.

Az academiában az 1847/8-iki tanév már májusban befejez
tetett, az 1848/9-iki pedig meg sem nyittatott, bebizonyult mostan 
is, hogy inter arma silent musae. Az academicusok legnagyobb 
részök elment a hazát védeni. Létszámuk az l848/9-iki tanévben 
219. volt.

A gymnasiumi tanulók létszámuk is,mely az 1847/8-iki tanév
ben 327 volt, nagyon megfogyott az 184%-iki tanévben, leapadt 
94 r e ; a 6-ik osztályban csak 12 tanuló volt, az 5-ikben 10, a

*) Közlöny. 1849. 79. sz, s Lázár Tivadar szives közlése után.
’) A n -váradi academiára és a r. cath. gymnasiumra vonatkozó ada

tokat Cséplő Péter tanár volt szives rendelkezésemre bocsájtani.
8) Közlöny. 1849. 9- sz,
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4-ikben 11, a 3-ikban 11, a 2-ikban 24 s az 1-söben 26 tanuló 
volt. Nem egy elment ezek közöl is honvédnek, s a háború ve
szélye miatt a vidéki tanulók elmaradtak, sőt a helybeliek közöl 
is csak kevesen jelentkeztek, kiket, minthogy az aeademiai és 
gymnasiumi épület, a királyi nemes tápintézet s a prémontrei 
rendnek ezzel kapcsolatos háza katonai célokra foglaltatott el, a 
tanárok háztulajdonosoktól bérelt saját szállásaikon tanítottak.

N.-Váradon, N.-Szalontán és Derecskén ref. gymnasiumok 
voltak.

A n.-váradi V osztályú volt, s tanulóinak létszáma 1848- 
ban 38 volt, s az 1849. év első félévben 43, a másodikban pedig 
46, tanárai előbb Könyves János, aztán Szekeres Sándor és Maka 
László s ennek lemondása után Baranyi Ferenc voltak.

A n.szalontai IV osztályú volt, tanulóinak létszáma 1848- 
ban 37, 1849-ben 27 ; tanára Ladányi Gedeon rector volt.*)

Derecskén VI osztályú volt a gymnasium, tanárai Szigethy 
István rector és Kálmán Mihály corrector voltak ; a tanulók 
száma csekély volt, a fölsőbb osztályokban különösön; előadás 
volt az 184%-iki iskolai évben is. 2)

A belényesi királyi püspöki gör. kath. VI. osztályú középta
nodában az 1847/8-i iskolai évben tanárok voltak: Kőváry Gergely 
ipazgató, Wlass György, Kiss Máté Kőváry Tivadar, továbbá 
Wéghső Mihály, Klintók János és Papp, János az 1848/9-iki isko
lai évben pedig a 4 előbbi ismét s a 3 utóbbi helyett Maxin Sán
dor, Román Papp Sándor és Cicz Péter. A tanulók száma 184 7/8- 
ban 116, 1848/9-ben 107 volt, az 1847/„-i iskolai év az 1848. évi 
junius 12—14 napjain végződött, s a következő iskolai évről a
Il-od félévi osztályzat kelte az 1849. évi September 1-jéről szól3).

Csak a népiskolákban folyt a megszokott rendben a tani-, 
tás ; azonban még a kis tanulókra is ráragadt a háborúsdi,századokká 
alakultak s fapuskákkal és fakardokkal tanulták a hadakozást.

Gönczy Pálnak is volt az 1848-49-iki télen Biharvármegyé- 
' ben Gálos-Petriben nevelő-intézete, melyet ápril 15-én Kójra tett 

át,*) Szabó Károly nádudvari leány tanító pedig 1849. évi máji^s 
elején Nádudvaron nyitott nőnevelő intézetet,5) melybe több bi
hari szülő is bejelentette gyermekét.

*) Széli Kálmán esperes szives közlése után.
3) Biró Antal derecskéi ref. lelkész szives közlése után.
8) Mihutiu Péter gymnasiumi igazgató szives közlése után.
*) Közlöny. 1849. 43. sz. — 6) Ugyanott. 92. sz.



Biharvármegye társadalmi életének ezen korból szép vonása 
az, hogy itten az 1848-ik évben nem csak nem volt semmi zsi
dók elleni kravall sem, de sőt itt példás türelem mutatkozott 
minden vallásfelekezet s igy a zsidók iránt is, minek bizonyítékául 
elég legyen itten anynyit fölemlíteni, hogy Mihályfalván, hol bíróvá 
Bátori Béni választatott meg, két zsidó is beválasztatott, a 
tanácsba.')

A magyar világ alatt a névmagyarosítások is szokatlan nagy 
számmal fordultak elő. Ekkor magyarosították nevüket. Zalár, Tö
möri Anathász, Szépszögi Ferencz, ‘Kökényesy Szaniszló s Bihar
ból Darai Mátyás n.-váradi segédlelkész2) és Léka Arzén, ez 
utóbbi Tornaira.3) Ekkor engedélyeztetett Echerolles Károlynak a 
Kruspér név fölvétele,4 *) ekkor magyarosította pecsétjét N.-Várad 
is,6) a Kunyhósi-név is 1848-ban magyarosittatott meg.6)

A hangulat a háború s a cholera dacára is, (mely a bánáti 
táborban már 1848-ik év őszén mutatkozott, Pesten azon évi oc- 
tóber 9-én s Budán octóber 12-én tört ki,7) mely aztán s külö
nösön az 1849-ik év nyarán vármegyénket is végig söpörte,) vagy 
talán éppen azért, nagyon víg volt, s annak vigságát még az sem 
zavarta meg, hogy a vetések az erős tél zordonsága miatt kivesz
tek, s azokat újra kelletett vetni,8) a min aztán volt is isten ál
dása, csakhogy ezt meg a kozák lovak patkóik taposták le sok 
helyen.

Soha sem ment a szivviszony s a házasság könynyebben, mint 
akkor. Tegnap még alig ösmerték egymást a férfi és nő, s ma már 
házaspárok voltak, és holnap talán a nő már özvegy aszszony. 
Akkor is jobban tetszett az egyenruha a hölgyeknek, mint a pol
gári, jobban az a kávészin honvéd-, vagy az egészen kék-huszár- 
attila és a kék nadrág, azzal a veres nagy aranyos zsinórral, 
mint az egyszerű fekete attila és pantalon, a mi akkor rendes 
polgári viselet volt. Sokan is elmentek utána a táborba, otthon 
hagyva szivök tisztaságát s lelkűk üdvösségét. A táborokban igen 
sok könynyü vérü nő volt, legkevesebb a Görgei táborában, mert 
ő-nem tűrte őket, de a Bemében nagyon sok volt, ezért mondta 
az öreg Bem apó.: »én nekem már volt vezényletem alatt nagyobb

*) Közlöny. 1848 167. sz. — 2) Ugyanott. 176. sz.
8) Közlöny. 1849. 89. sz. — 4) Ugyanott. 92. sz. — 6) Ugyanott. 101. sz.
e) Biharv. 1848. jegyzők. 3680. sí.
’) Közlöny. 1848. 148. sz.
8) Közlöny. 1849. 65. sz. •
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ihsuäsereg is, de ennyi; dáma válóban nem .«1) {Az. öreg Bein dras- 
ticusabb kifejezést használt.) A tábori telepeknél és a nagyobb 
■városokban is szokatlanul nagy volt azon hölgyek .száma, kiknek 
hajlamuk a cosmopolitismüs felé irányul, hogy 'könynyü vigasz-* * 
•talást találhassanak a táborba menők az otthon hagyottakért. Sokan 
-a hölgyek közül,, mint Lebstück Mária, kit a hivatalos lap tudó
si tója Görgei tábora egy szép virágának nevez,2) nemüket Meg
tagadva, honvédeknek állottak be.

Korcsmákban, vendéglőkben, kávéházakban, sőt az'; utcákon 
is a toborzó asztal mellett, folyt a bor; párolgött tá kávé ŝ szó
lott a cigányzene és a 32 levelű csendes.3) Mindenki sietett élni, 
senki sem volt biztos abban a honvédek közöl, hogy vájjon tuléli-e 
a holnapot. A pohárcsengés. s a zene hangjai mellett föl-fölhang- 
zottak az akkor kedvelt hazafias és népdalok: »Ég a kunyhó ropog 
a nád,« s »Kossuth Lajos aztizente.«

1848-ban színtársulat, is volt N.-Váradon, a Kilényi Dávid 
színtársulata, de ez is szétment a háború beálltakor, a tagok nagy 
részök fölcsapott honvédnek, követve a Feleki példáját. Nem is 
volt aztán az egész szabadságharc alatt színtársulat N.-Váradon,4)

Voltak egyes kiváló napok is, melyeket megünnepelt a 
közönség.

Ilyen volt az 1848-ik évi October 24-ike, midőn a Váradra 
érkezett vitéz ezredesnek Vetternek adott a váradi polgárság fák
lyászenét.6) S ilyen volt mártius 15-ke 1849-ben. Megünnepelték 
azt N.-Váradon is, és pedig a honvéd tisztikar oly formán, hogy 
414 p. frtot, tett öszsze, 'melyből 200 frtot a kápolnai s~214 frtot 
a n.-enyedi menekülteknek ajánlott föl.6)

Még nagyobb ünnepnapja volt N.-Váradnak az 1849-ik év 
junius 18-a és 19-e. Ekkor jött Kossuth N.-Váradra, hogy itt ta
lálkozzék Bemmel. Mint írják, fogadtatása oly nagyszerű volt, hogy 
a kitörő öröm N -Várad felett a leget is megrázkódtatta. Kossuth 
a görög catholicus püspöki rezidentiába szállott. Itt adott nekie s 
Bemnek másnap este az ezrekre menő lelkesült néptömeg fényes 
fáklyászenét, melyen a lakosság érzületét Szacsvay Imre tol
mácsolta, kinek beszédére Kossuth elragadó szavakban válaszolt,

') Görgei und Klapka. 66. 1.
’) Közlöny. 1849. 55. sz.
8) Gelich : Függetlenségi harc. II. k. 229. 1.
‘) K. Nagy S. A váradi színészet tört. 88. 1.
*) Kossuth hírlapja. 108. sz.

Honvéd 1849. 69. sz.
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s a földobott koszorút saját kezével tette a mellette álló Bem 
fejére.1)

Szép idők voltak azok, ez volt a szív  és ábrándok kora ; 
olyan volt az, mint a nyár meleg napja, fénylő sugarakban gazdag. 
De nemsokára eljött az est s a sir befödte, mint egyik kortanu 
írja, a dél dicsőségét, a fényes győzelmek korát, s a küzdő har
cosok egy részöket, mikép az éj befödi a leáldozott napot.8)

’) Közlöny. 1849. 143. sz. 
s) Görgei und Klapka. 1. 1.



XIY. FEJEZET.

Adományozások a haza oltárára Biharvármegyéből. A pénz
ügyi állapotok.

Az itthon maradottak nemcsak az előbbi fejezetben fölsorolt 
terheket viselték, hanem fölösleges filléreiket s adományaikat, sok
szor nagy áldozattal, le is rakták saját sorsuk szerint a haza ol
tárára. Ebben is jó példával Beöthy Ödön járt legelői. Kossuthnak 
az 1848. évi május 23-iki azon fölhívására, mely szerint a haza
fiak arany- és ezüstjeiknek a kibocsájtandó kincstári utalványok 
s 1 és 2 frtos magyar pénzjegyek alapjokul leendő fölhasználás 
végetti fölajánlására szólittattak föl,') s mely magánlevélben előre 
megküldetett Biharvármegyének is, fölajánlotta a május 22-iki 
vármegyei közgyűlésen mindennemű arany- és ezüst szereit.2)

A jó példa jó hatással volt.
A vármegye közgyűlése által a közönséghez intézett fölszó- 

litás eredménye az lön, hogy rövid idő alatt 13,400 ezüst forint 
s majdnem 3 mázsa ezüst adományoztatott a szorongatott hazának 
a fennti célra.3)

A további adakozások a következők:
Király Sándor és Jancsó Sándor önkéntesek foglalójukból

5—5 frtot áldoztak a honnak.4)
A n.-váradi céhek 404 frtot adakoztak,5) a hentes- és csiz

madiacéh mindegyik 100—100 frtot, azonkívül Kola Gábor 50 
frtot s N.-Várad,városa 1000 frtot.6)

Nagy öszszeg jött be kamattalan kölcsönök utján is. A káp
talan maga 6000 frtot adott kölcsön kamat nélkül a honvédelemre, 7) 
később pedig 150 köböl gabonát.8) Vertán János 15 frt kamat-

') Pesti hírlap. 1848. május 24. számának melléklete. — *) Ugyanott, 
május 28. sz.

8) Közlöny. 1848. 18. sz. — *) Ugyanott. 30. sz. — 5) Ugyanott, 156. sz,
“) N.-Várad város levéltára : Szabadságharci Írom.
’) Biharv. 1848. jegyzők. 4026. sz.
s) Biharv. 1849. jegyzők, 150. sz. -
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tálán kölcsönt s 5 font és 9 lat ezüstöt s Szőllős községe 100 
frtot. adott át a haza javára Gremma Sámuel népjegyzőnek, mint 
a m -csékei kerületben megbízott küldöttség tollvivőjének. Ezen 
kerületben a megye által gyűjtött 13.400 ezüst forinthoz 633 frt 
32 krt adományoztak az egyesek, s azonkívül 3 aranyat, egy pár 
arany fülfüggőt, 24 lat ezüstöt, 46 '/„ köböl gabonát, 83/4 köb-öl 
szénát, 87a öl kazal és 60 részlet szénát. Az egyes adakozók kö
zöl kiemelem a következőket: a praemontrei rend papjai adtak 
200 frtot, Bányai Mihály egy 62/1(i latos ezüst ‘ bürnótszélencét, 
Soltész Gilbert 3 aranyat, Dudás János plébános 5 frtot, Buthly 
Mihály 3 frtot, Mütter József 2 frtot, özv. Hoffmann Sámuelné 8 
frtot, Rotaridesz Sámuel 2 frtot, Buzáth Simon 3 frtot, KÖzépesi 
■Gyula 10 frtot, Markovics Emanuel 2 frtot, Karácsom János 2 frtot, 
Ötvös Tamás 2 frtot, Margitai Mihály 3 frtot, Markovics Jakab 5 
frtot, Papp József 2 frtot, Bár Tógyer 2 frtot, Szilágyi Ambrus 4 
frtot, Moga Mitru 4 frtot, Bér József 5 frtot, Tichy János 5 frtot, 
Czinger Ignác 6 frtot, Juhász Péter 5 frtot, Kardos József 2 frtot, 
Mihálovics János 97a lat ezüstöt, Dobsa Sámuel 10 frtot, Lukács 
István 3 frtot, Kovács György 5 frtot, Kochula Mihály 5 frtot, Ba- 
ranyi János 5 frtot, 2 köböl búzát s 4 köböl zabot és 60 részlet 
szénát, Vánkos Illés 2 frtot, Sindel József 1 frtot s 1 köböl búzát, 
Mészáros János 5 frtot, Csillag István 10 frtot s 2 köböl búzát,, 
Retteg Ignác 2 frtot, Harcsarik György 40 frtot, Redi Ignác 2 frtot, 
Madarász József 5 frtot, Ridi Ignácné, Pekler Márk, Jankó Balázs 
és Horváth Sebestyén 1—1 köböl búzát. Gromma Demeter 3 frtot, 
Sztaril Ferenc 2 frtot, Bisztricsánvi Károly 3 frtot, Kleinzott Ig
nác 2 frtot. Géczvné és Sughó László 20 frtot, Valánszki Károly 
.12 frtot, Medgyesi József 5 frtot, Zsigrai István 2 frtot, Kalicza 
János 3 frtot, Kubik Ferenc 5 frtot,. Mauler Szilveszter 2 frtot, 
Dobray Gábor 8 frtot, 1 kazal szénát, 25 köböl búzát, 87s lat 
ezüstöt, leánya Karolina 1 arany fúlfüggőt, Sróucz Lajos 2 frtot, 
Vertán Márton 25 frtot, gf. Porcia Ottó 40 frtot s Vlás József 4 
frto t;.a  községek közöl P.-Sz.-Márton 10, Búcsúm 2, Mihelle 2, 
Szombatság 8, Varsány 8, Rotarest 3, Hogyis 5, Hollód 2, Venter 
2, Csehi 5 frtot 63|4 köböl búzát, 3 '|4 köböl zabot, Nánhegyesel 3, 
Dobrest 1, Krancsesd 1, Dragottyán 2, Remete 1, Újlak 6, Son- 
kolyos 4. Pokula 1, Forrószeg 2, N.-Patak 2, Petrány 5, s Valony 
4 frtót,1)

l) Közlöny. 1848. 196. sz.
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Tudom, unalmas ezen neveknek elolvasásuk, de az adomá
nyozók, úgy ezek, mint a később felhozandók, megérdemlik, hogy 
neveik megörökittessenek.

Aztán jöttek nagy számmal a honvédek részére való ada
kozások.

Tisza Lajosné 4, Tisza Domokos 2, és Szőnyi Pál 3 pár csiz
mát ajándékoztak a honvédeknek.1)

Komlóssy Antal és Thurzó János jobb időkig hivatali fizeté
seiket ajánlák föl a honvédelemre.2)

Tóth László és Csapó Lajos 1—1 lovat,3) az árpádi ref, egy
ház 30 fontos harangját és szent edényeit,4) a belényesi ref. egy
ház 556 fontos harangját adományozta a hazának,5) s a váradi 
ref. egyház is, a városi közgyűlés azon megkeresésére, hogy ágyu- 
öntésre adja oda harangjait,6) január 7-én fölajánlotta egyetlen 
egy harangját.7)

De legszebb volt a Lovas Dániel értarcsai népjegyző áldo- 
dozata. Ez maga 1 lovat, 8 ökröt, 230 köböl rozsot s 70 köböl 
zabot, adott kamat nélkül határozatlan időre a hazának.8)

Mielőtt az 1849. évi »Közlönyében registrált. adományozá
sok elősorolására áttérnék, itten még azt említem meg, hogy Bi- 
harvármegye a rácság által elpusztított. Debeliácsa részére is gyűj
tött 157 p. forintot, s arra Beöthy Ödön is adományozott 50 p. 
frtot.9)

Áttérve az 1849-iki hivatalos lapban közlött adományozá
sokra, azok között a következő bihari nevekkel találkozunk:

Fehérnemüeket adományoztak a honvédek részére: Derecs
keiné Vértesről, s Vulkánná N-Létárói, mindegyik 4 inget s 4 lábra- 
valót ;10)

a püspökii hegyi társaság 32 inget és 24 lábravalót, a püs- 
pökii közlakosok 56 inget, 54 lábravalót, 28 lepedőt, 63 sérvkö
tőt, 14V4 font tépést s egyéb fehérruhanemüeket ;n)

Ottomány község lakosai 21 inget, 19 lábravalót s egyéb fe
hérnemüeket ;12)

l) Közlöny. 1848. 1 17. sz.
3) Biharv. 1848. jegyzők, 4421. sz.
a) Biharv. 1849. jegyzők. 7 sz.— 4) Ugyanott. 393. sz.— 6) Ugyanott. 405. sz. 
e) Várad-Ujváros. 18479. jegyzők. 316. sz. — ’) Ugyanott. 406. sz.
*) Biharv. 1849. jegyzők. 1 6 . sz. — “J Ugyanott. 1131. sz. és Közlöny. 

1849. 127. sz.
10) Közlöny. 1849. 7. sz. — "j Ugyanott. 19. sz. — **) Ugyanott. 30. sz.

13
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N.-Létáról Varga Eszter 8 font tépést s 26 sebkötő ruhát, 
Szántó Juliánná és Zsuzsánna 3 font, s az iskolás figyermekek 2 
font tépést, a református egyház pedig 10 frt 30 krt, egy 7 latos 
ezüst tányért, egy ónkannát s 101 db régi rézpénzt ;*)

az albisiak 25 inget, 18 lábravalót, 13 lepedőt, 27 törölkö
zőt ; — az ér-adonyaik 15 inget, 19 lábravalót, 3 lepedőt, 12 töröl
közőt s 22 rőf vásznat ; — az aszszonyvásáriak 38 inget, 41 lábra
valót, 3 lepedőt, 50 törülközőt s 5 '/« sing vásznat; — az álmosdiak 
67 inget, 58 lábravalót, 3 lepedőt, 29 törölközőt, mintegy 2 font 
tépést s egy 64 fontos harangot; — a bogyoszlóiak 21 inget, 16 láb
ravalót, 3 lepedőt s 25 törölközőt; — a csokalyiak 5 inget, 5 lábra
valót, 2 lepedőt s 3 törölközőt; — a diószegiek 82 inget, 75 lábra • 
valót. 17 lepedőt s 26 törölközőt; — a félegyháziak 20 inget, 17 láb
ravalót, 2 lepedőt, 32 törölközőt s 3 váltó forintot; — a bályogiak 
28 inget, 18 lábravalót, 3 lepedőt s 4 törölközőt; — akokadiak37 
inget, 32 lábravalót, 2 lepedőt s 4 törölközőt ; — a kis-kerekiiek 19 
inget, 13 lábravalót s 1 lepedőt; — az ér-keserüiek 39 inget, 22 láb
ravalót, 8 lepedőt s 16 törölközőt; — a nagy-létaiak 74 inget, 69 
lábravalót, 26 lepedőt, 42 törölközőt s 35 darab tépésnek való 
ruhát; — az ér-mihályfalvaiak 124 inget, 124 lábravalót, 20 lepedőt, 
83 törölközőt, 10 váltó forintot és 10 rőf vásznat; — a gálos-petriiek 
24 inget, 20 lábravalót, 4 lepedőt s 20 törölközőt; — a monos-pet- 
riiek 25 inget, 15 lábravalót, 6 lepedőt, 18 törölközőt; — a sváb-(ér)- 
olasziiak 9 inget s 2 lábravalót; — az érsemjéniek 30 inget, 25 láb
ravalót, 2 lepedőt s 16 törölközőt; — a szalacsiak 69 inget, 50 
lábravalót s 1 lepedőt; — a székelyhídiak 101 inget, 107 lábravalót, 
24 lepedőt s 64 törölközőt; — a szent-jóbiak 18 inget, 20 lábrava
lót, 5 lepedőt s 50 rőí vásznat; — az ér-tarcsaiak 20 inget, IO láb
ravalót s 6 lepedőt; — a piskoltiak 48 inget, 34 lábravalót s 54 
törölközőt ; — a vasadiak 16 inget, 5 lábravalót s 20 törölközőt, — a 
vajdaiak 26 inget, 19 lábravalót, 10 törölközőt s 7 ponyvát, — s a 
szent-imreiek 35 inget, 40 lábravalót, 9 lepedőt s 21 törölközőt;2)

a henczidai nők 14 párnát, 33 lepedőt, 29 lábravalót, 21 in
get, 51 törölközőt, 4 párnahajat, 4 abroszt, 8 font tépést és 12 
pólyát ;3)

Gencsy Pálné szül. Kazinczy Amália Mihályfalváról első Íz
ben 4 lepedőt, 12 pár uj fehér ruhát, 137 darab jó galandot, 52 
uj pólyát, 7 7i font finom s 7 ■/, font közönségesebb tépést; má-

') Közlöny. 1849. 31, sz. — a) Ugyanott. 32. sz — ") Ugyanott. 36. sz.
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sodizben 4 párnát, 2 lepedőt, 12 törölközőt, 3 font finom s 7 */* 
font közönségesebb tépést; harmadizben 2 lepedőt, 2 párnát 5 7« 
font finom s 2 font közönséges tépést; negyedízben 12 törölközőt 
62 pólyát, 110 sebkötő ruhát, 6 iont közönséges és 2 font finom 
tépést;')

Kábáról Budai Antalné 2 párnát, 4 párnahajat, 8 törölközőt, 
2 lepedőt, 1 szalmazsákot, 2 font tépést s 67a rőf vásznat, — s M.- 
Pályiból Barta Józsefné 1 pár fehérruhát, 1 lepedőt és tépést ;8)

a 27-ik zászlóalj köz vitézei a sebesült harcosok részére a 
n.-váradi katonai kórházhoz 122 frlot, mit Csutak Kálmán őrnagy 
még 30 írttal megtoldott ;3)

a gáborjániak 7 font tépést, 14 pólyát, 6 inget, 4 lábravalót, 
4 kendőt s egyéb fehérnemüeket ;4)

a szőllősi nők, kiknek neveik is felsorolvák, 13 inget, 13 
lábravalót, 1 törölközőt. 1 párnát és 1 lepedőt, — s Szent-Imréről 
Szántó Zephi 2 pár fehérruhát, 1 törölközőt, 2 font tépést és 8 
pólyát;5)

a n.-váradiak, és pedig Frőlich József, Hrabowszky Albertné, 
Feldmann József, ifjabb Weiterschütz Jánosné, Persevitz, Ruszka 
Imre és Sághi Jánosné, 2 pokrócot, 3 paplant, l  lepedőt és 1 pár
nát ; a Salamon-intézet növendékei tépést és sebkötöket; — továbbá 
a névleg felsorolt esztári nők 28 inget, 28 lábravalót, 15 lepedőt, 
14 törölközőt és 22 rőf vásznat; — a margittaiak pedig 6 inget, 
10 lábravalót, 8 törülközőt s 6 lepedőt ;6)

Csokajból id. Fényes Károly 3 font tépést, 9 sebkötő ruhát, 
30 fáslit s 2 párnahajat ;7)

N.-Váradról Hodossy Miklósné, Beöthy Ödönné, Gázsi Imréné, 
Klobusiczky Jánosné, Egriné, a Reviczky-család, Veres Amália és 
Hermina, Vernerné és Haufer Róza, nagyobb menynyiségü tépést, 
sebruhákat és sebkötőket ;8)

a b.-szent-mártoni nők 12 inget, 12 lábravalót, 26 töröl
közőt, 2 lepedőt, 4 rőf vásznat s 5 7» font tépést és 5 frt 4 k r t; 
s az ottani református egyház 11 fontos kis harangját s 2 fontnyi 
cinedényét; — továbbá Udvariból Kádár Istvánné és testvére Komá
romi Eszter 1 pár fehér ruhát, 2 lepedőt, 2 törölközőt, 15 pólyát 
és 4 7a font tépést s több szegény aszszony egy csomó sebkötőt;9)

Diószegről özv. Szele Györgyné 2 párnát, 1 paplant, 3 lepe-

’) Közlöny. 1849. 43. 56. 67. és 96. sz. — á) Ugyanott. 46. sz. — a) Ugyan
ott. 51. sz. — *) Ugyanott. 52. sz. — 5) Ugyanott. 53. sz. — 6) Ugyanott. 54. 
sz. — ’) Ugyanott. 56. sz — 9) Ugyanott. 61. sz. — 9) Ugyanott. 62. és 110. sz.

13*
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dőt, 2 törölközőt, tépést és sebkötőt; — Jankáról Szerernlei Zsu
zsanna 1 párnát, 2 párnahajat, 10 pólyát s 5 '/4 font tépést, a 
szőlős gazdák pedig 18 pár fehérruhát; — s Kis-Kabáról Löszl 
Antalné 2 pár fehér ruhát s 2 lepedőt; •)

a sámsoniak 41 inget, 45 lábravalót, 15 lepedőt, 64 töröl
közőt s tépést s egyéb fehérnemüeket ;2)

Csokajból Szabó Karolina 1 font tépést; — s Csutak Kálmánné 
a n.-váradi kórház részére 35 kisebb és 7 nagyobb lepedőnek 
való vásznat ;3)

a hoszszu-pályiiak s különösen a nők, kiknek neveik hason- 
lólag fölsorolvák, 14 párnát., 4 párnahéjat, 39 lepedőt, 11 inget,
14 lábravalót., 79 törölközőt, 19 font tépést és 85 font rongyot; 
továbbá a tordaiak 8 inget, 5 lábravalót, 10 lepedőt, 18 törölközőt, 
2 párnát és 4 font tépést; — s Mihályfalváről Bátori Beniáminné 1 
csomó galandot s Szilágyi Juliánná 14 sebkötő ruhát s 5 font 
tépést ;4)

a névleg szintén fölsorolt kis-marjai nők 46 pár fehérruhát,
15 lepedőt, 21 törölközőt, sok egyéb fehérftemüt s 27V4 köböl 
rozsot ;5)

a bogyoszlóiak 14 inget, 6 lábravalót, 7 lepedőt, 7 töröl
közőt, 2 abroszt és 16 szalmazsákot; — s a margittaiak ismét 12 
inget, 8 lábravalót, 1 lepedő tépést és sok más fehérneműt;6)- 

a monostor pályiiak 46 inget, 31 lábravalót, 22 törölközőt, 
6 rőf vásznat, 2 vánkost, 33/4 font tépést és sok más fehérneműt;7)

Micskéről Szőke Józsefné 1 lepedőt, 2 vánkost, 1 paplant, 1 
törölközőt és 1 szalmazsákot; —■. s H-Rágósról Széplaki Sándorné 
1 lábravalót és 1 törölközőt ;s)

a n.-váradi kóroda részére Reer Józsefné 1 párnát -s Beer 
Etel 1 font lépést és 8 sebruhát ;9)

a sarkadi nők 71 inget., 100 lábravalót, 59 törölközőt, 2 
párnahajat, 19 lepedőt, 5 vánkost és 31 font tépést; — továbbá 
Kis-Jenőről Vájná István 8 font tépést, 1 inget, 2 kendőt, 42 sérv
kötőt; — sN.-Váradról özvegy Szentiványiné és özvegy)Miskolczyné, 
valamint Lokkról Kovács Lajos nagyobb menynyiségü tépést és 
sebruhát ;IC)

Érkeserüről Újvári Nina és Biri 4 font tépést;11)

’) Közlöny. 1849. 63. sz. — 2) U g y a n o t t .  66. s z .  — a) U g y a n o t t .  90 .  s z .  

<— *) Ugyanott. 96. sz. — 6) Ugyanott. 99. sz. — 6) Ugyanott. 102. sz, — 7) 
Ugyanott. 109. sz. — 8; Ugyanott. 110. sz. — 9) Ugyanott. 120. sz. — 10) Ugyan- 
ptt, 121. sz. — u) Ugyanott, 125. sz.
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M.-Gyánból Etédi József ref. lelkész 2 frtot s hivei 1 frt 
48 k r t; ’)

a sarkad-kereszturi g. nemegyesültek 15 pár fehérruhát 20 
törölközőt és 40 font rongyot ; — a nagy-réviek 5 inget, 8 lábra- 
valót, 4 lepedőt, 14 törölközőt, 3 párnát, 18 rőf vásznat, 10 font 
rongyot, s 'U font tépést, — továbbá Fráter Tamásné 2 font tépést 
s 50 sérvkötőt ; Fráter Imréné 4 lepedőt s 6 törölközőt,; Dobozy 
Karolina 1 s Baranyi Ilka 2 font tépést; Szűcs Klára ‘/a font té 
pést, 1 lepedőt s 2 törölközőt; Papfi Anna és Kiss Juliánná té 
péseket, s ez utóbbi 4 sebkötőt; s a poklos-teleki jegyző 1 lepe
dőt és 2 font tépést ;2)

a derecskéi nők, kik névleg szintén föl vannak sorolva, 8 
inget, 11 lábravalót, 23 lepedőt, 18 vánkost, 1 vánkoshajat, 1 
paplant, 16 törölközőt, 3 szalmazsákot és rongyokat ;3)

Ámánt Béla tűzmester, Follinus Antal, Follinus István s 
Heinrich László címzetes tizedesek és Zboray Antal főágyus fog
lalójukat, tehát egyenkint 20 frtot ;4)

a nagyváradi tüzérségi számvevőségi hivatal 59 frtot., és 
pedig Brezecsku Dániel hivatali elnök 10, Verebély Sebestyén had
nagy számvevősegéd 5, Dani István hadnagy számvevősegéd 5, 
Iby József gyakornok 5, Kis József 5, Petrus Márton gyakornok 5, 
Endorfer László gyakornok 5, Csavdari László gyakornok 1, Dudás 
Antal gyakornok, 1, egy gyakornok 1, Némethy Károly gyakornok 
1, Koszta Gergely gyakornok 1, Kotymán Ferenc gyakornok 2, 
Jakab Sándor gyakornok 2, Szeretin Ferenc segéd 5 s Brezecsku 
József tüzér 5 frtot; — továbbá a diószegi polgárok 222 inget, 
177 lábravalót, 70 törölközőt, 60 lepedőt, 15 párnát, 3 párna- 
hajat,, 1 madrácot, 1 paplant, 136 ruhadarabot, 7 és '/a tépést s 
118 váltó frtot és 9 k rt;5)

a n.-kerekiiek 3 inget, 4 lábravalót, 7 lepedőt, 21 törölközőt, 
32 sebkötőt s 4 font, tépést; — a n.-váradi fehérpapok 23 finom 
párnát, 4 lepedőt s 2 szalmazsákot; — s Grósz Frigyes a n.-vá- 
radi kórházban levő ápolóknak minden kigyógyult cholera-beteg 
után 1 pengő forintot ;6)

a n.-váradi nemzetőrök az álladalmi javak őrzésökért ré
szükre napi díjul kiutalt 1000 pengő frtot, szolgálatukat jövőre is

■) Közlöny. 1849. 126. sz. — 2) Ugyanott. 127. sz. — *) Ugyanott 128. 
SZ. — *) Ugyanott. 138. sz. — 6) Ugyanott. 144. sz, — 6) Ugyanott. 151. sz.



198

minden dij nélkül fölajánlván ; — s Papp János 3-ik zászlóaljbeli 
százados 10 irto t;1)

a n-váradiak a túl a körösi német-utcai református egyház 
lelkészének fölhívására 71 inget, 50 lábravalót, 48 lepedőt, 19 
törölközőt, 22 párnát, 2 paplant, 9 csomó tépést, 31 sebkötőt, 1 
vég vásznat, 1 pokrócot, 1 szalmazsákot, 1 mellényt, 1 nadrágot s 
301 p. frtot ;2)

Erdélyi Vazul püspök 40 p. frtot ;3)
s Horváth Mihály élesdi gyógyszerész több gyógyszert ingyen.1)
Adományoztak továbbá a szorongatott hazának :
Schwarzel Ferenc n.-váradi kanonok egy jó készületü né

met nyerget; 5)
a sarkad-kereszturiak 1 harangot s 2 frtot, s a debelia- 

csiaknak 1 frt 40 krt, p. p. ; — továbbá a zsadányi református 
egyház 5 s a lelkész 2 p. frtot, a tanító 10 p. krt s 2 cinkannát és 
1 keresztelő cintálat, 19 font sulylyal ;G)

a homorogi református egyház 32 fontos harangot s 1 cin
tányért;1')

Oláh Elek munkavezető százados egy szuronynyal ellátott 
csappanós lőfegyvert ;8)

Gálbori Samu Belényesből 1 pisztolyt, 5 kantárt s több ló
szerszámot ; Lénárd András, Sztankovies János s Jancsó Demeter 
lószerszámokat; Drágán János 1 kardot s 1 duppla pisztolyt ; — 
Fodor Pál Tordáról 1 pisztolyt ; — Csapó György Váncsodról 1 
nyerget s 1 pisztolyt ; — gf. Csáky Petronella H.-Böszörményből 1 
kardot ; — Salamon András n -váradi lelkész 1 nyerget, valamint 
egy m.-telegdi névtelen is ; — s Kosztka János egy szuronytalan 
katonafegyvert ;9)

Kovács Lajos kábái ügyvéd s nemzetőri százados 1 csáppa- 
nós katonafegyvert ;10)

Ér-Mihályfalva 2 általa kiállított huszárujonc fölszerelésére 
180 p. frtot j11) .

Gencsy Pál alezredes 1 kétcsövű vadászfegyvert ;12)
Gergely János n.-harsányi főbíró 1 újoncot ; a n.-váradi 

nemzeti casino Molnár Ferenc casinoi elnök által 40 p. Irtot ; —  
s a mihályfalvai birtokosok 10 p. forintot ;13)

*) Közlöny. 1849. 154. sz. — Ugyanott. 155. sz. — c) Ugyanott. 156. 
sz. — 4) Ugyanott. 158. sz. — 6) Ugyanott. 28. sz. — “) Ugyanott 39. sz, — 
’) Ugyanott. 45. sz. — e) Ugyanott. 73. sz. — 9) Ugyanott. 77. sz. — 10) Ugyan
ott. 96. sz, — *') Ugyanott. 107. sz. — ,!) Ugyanott. 109. sz. — la) Ugyan
ott. 1 1 0 . sz.
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Várad Olasziból Jakab Mihály 3 jeles vontcsövű kurta fegy
vert, — s Czinkás János jánosdai jegyző 1 szuronyos kovás- 
fegyvert ;’)

csiffi Szabó József n.-váradi ügyvéd 1 szuronyos fegyvert ; 
— a n.-váradi latin szertartásu káptalan 8 ócska csákót, 7 töl
tényládát, 2 tarsolyt, 1 ócska kardot s 2 ócska kardhüvelyt ;2)

Horváth Lajos gyógyszerész 1 huszárujoncot,3)
s Nevery Károly biharvármegyei földbirtokos 2 általa föl

szerelt honvédet.4)
Ezeken kívül a n.-váradi lelkes hölgyek Beöthy Ödönné, 

Weér Sándorné és Beliczayné közbenjárásukra pénzzel és ruhával 
segélyezték a szegény zarándi menekülteket.* 6)

Beöthy Ödönné a n.-envediek segélyezésökre is gyűjtött 178 
Irt 39 krt. Ezen öszszeghez járultak : Lukács Sándor 20 frttal, 
serey Ignác, Bémer László püspök, Wenckheim József és Komá- 
romy Lajos 10—10, K. .1., Győrffy László, Junák István, Schwar- 
zel Ferenc, Hodossy Miklós, B. Szepessy Anna, Grósz Albert, 
Hankovics Györgyné 5—5,. Delinger János, Popol Ágoston, Gzam- 
bert, Sántha Györgyné, Riesz Antalné, Szavics Ida, Kauzler, Mi- 
helfi, Jasincz, Cs. A., Egy valaki, Grünwald Endre, Fráter Miklós, 
N. N. százados és Klobusiczky Ignác 2—2 frttal, Jakab Mihály 1 
frt, 30 krral, Beöthy Xsigáné, egy valaki, Weisz Farkas, Thurzó 
János, Melczer Ignác, id. Glatz János, Szlávy Lászlóné, Sonnen
feld József, Pazticki Manó, Ranhofer Lajos, N. N., Waigli Vilmos, 
Tompa Lajos, Srottezinsz Frigyes, Varga Ferenc és Gola 1 - 1  
frttal, Orlandi 38 krral, Osváth János 31 krral, Gázsi Lászlóné, 
Kanovszki, Amiga, Motelu János, N. R., dr. Tomanez Ferenc, Hat
vani Pál, Tar József s N. N. 30—30 p. krral, Cziglicz Imre, Ober- 
majer s Nagy József asztalos 20—20 p. krral, Beöthy László, 
Jedlicska Károlyné s Fidy Imre 15—15 krral, N N. 10 krrral s 
a n.-váradi református egyház 22 frt 31 krral.6)

A n.-enyedi szerencsétlen menekültek segélyezésökre an.-vá- 
radi nyugdíjas és főtisztek is adakoztak Cserey alezredes utján 
27 ezüst irtot, s Balogh István százados és hadmegyei főparancs
noksági segéd által pedig a n.-váradi nemzeti casino, s más ottani 
hazafiak 112 ezüst frtot.7)

■) Közlöny. 1849. 119 sz. — 2) Ugyanott. 134. sz. — 8) Ugyanott. 138.
sz, — *) Ugyanott. 139. sz. — 6) Ugyanott. 69. sz. — 6) Ugyanott. 78. sz.

7J Honvéd. 1849. 91. sz.
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A n.-váradi hazafias közönség a szerencsétlen Fel vine lako
sai részökre is öszszegyüjtött 200 p. frtot és 15 krt.1)

Sárosy Gyula gyűjtött vármegyénkben is fölolvasásaival a se
besült honvédek részökre. N.-Szalontán e célból junius 17-én jelent 
meg Fekete János és Vince Viktor kíséretében, s reggeli 10 órakor 
a református templomban fölolvasást tártának az »Arany Trom- 
bitá«-ból, mely a forradalom költészetének prototypje, s mely ha
tott, a zenésitést leszámítva, a magyar népre 1849-ben anynyira. 
mint a Marseillaise a francia népre a nagy forradalomkor. Fölért 
az, mint a hivatalos lap tudósítója írja, 50 ezer katonával.* 2) A 
hatást, melyet a szalontai népre gyakorolt, leírni alig lehet. Lassú 
mormogással, mint a háborgó tenger, kitört haragja a népnek, 
melyet boszszuval párosult fölhevülésre villanyozott az »Arany 
Trombita.« Sárosyt elnevezték aranyszáju, arany igazságot hirdető 
apostolnak. A begyült öszszeg 42 p. frt. s 55 krt tett, mert a város 
népének fele Belényes környékén állott őrt a mócok ellen, s mert 
ez a nép már a télen mintegy 400 pár fehér ruhát adott a hon
védek részökre.3 * * * * 8)

Az adakozások ezen nagy számuk mutatja, hogy Biharvár- 
megye tudta igy is teljesíteni a nehéz időkben hazafiui kötelességét.

Önkéntes adózás volt ez, mely a többi kötelezettségekkel 
együtt bizony nagy terhet képviselt.

Pedig hát a Kossuth-világ alatt nem volt egyenes adó ki
vetve s mégis meg volt a teher.

1848. ápril 11-től, a mely napon a magyar ministerium át
vette a kormányzást, junius végéig nem is folyt be semmi egyenes 
adó, értve ez alatt az úgynevezett hadi adót, mert az eddig te- 
hert viselő jobbágy csak 2 féle adót fizetett : a házi adót a- vár
megyének, a hadi adót az országnak.

Az 1848. év második felében folyt be a nagy mérvben fel
halmozódott hadi adó-hátrálékból jókora öszszeg, melyet Lukács

') Közlöny 1849. 161. sz.
2) Az »Arany Trombitá«-t a lehető legszigorúbb büntetés mellett be

adatni s megsemmisíteni rendelte a Haynau-féle uralom. Igen ritka tehát a 
fennmaradt példány. A 80-as évek elején a »Nemzeti Könyvtár«-ban kiadta
újólag Aigner, de ebben nincsen köszönet, mert nemcsak kihagyásokkal,
hanem egyes szavaknak önkényes, sokszor értelemellenes megváltoztatá
sukkal jelent az meg, úgy hogy ily alakban csak halvány árnya a valódi
»Arany Trombitádnak.

8) Közlöny. 1849. 141. sz.
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Béla 3.900,000 frtra tesz.1) Biharból azonban akkor sem folyt be 
semmi, legalább ilyennek nincsen semmi nyoma; s 1849-ben egye
nes adó címén egyetlen egy krajcár sem folyt be sehonnan.

Ennek oka az volt, s ezzel áttérek a pénzügyi állapotoknak 
nagy vonásokkal körvonalozására, hogy a 48 e lőtti adórendszert 
fenntartani nem lehetett, újabb adórendszer behozására pedig nem 
volt idő ; mindig a honvédelemről kellett gondoskodni.

Kossuth ugyan, már mint akkori pénzügyminiszter, még az 
1848-ik év julius 29-én benyújtotta előterjesztéseit a ház elnöke 
utján a házhoz,2) s azok kapcsában a) az ápril 11-t.ől junius vé
géig terjedő országos pénzügykezelési kimutatást, továbbá b) a jö- 
delmi kimutatást és költségvetést az 1848-ik év 2-ik felére, s végül
c) az adótervvel egyetemben a jövedelmi kimutatást s költség- 
vetést az 1849-ik évre.

Az első előterjesztés szerint ápril 11-én találtatott a kincstár
ban 506,015 frt 242/4 kr, enynyivel kezdte el a kormányzást az uj 
ministerium, a fennti öszszeggel együtt befolyt még junius végéig a 
harmincadból, sóból, állami javakból, közönséges jövedelmekből s 
rendkívüli és futó bevételekből 3,010,943 frt 39kr, s miután a kiadás 
ezen időről csak 2.491,272 frt 58 ’/4 krt tett, készpénzben junius 
végével 519,670 frt 403/4 kr maradt még a kormány rendelkezésére.3)

A második előterjesztésben a bevételeket az 1848-ik év 2-ik 
felére 10.126,730 írtban, a kiadásokat pedig 28,845,507 frtban s 
a hiányt 18,718,777 frtban irányozta elő Kossuth, ehez csatolthat 
törvényjavaslatot, és pedig 1. »az adótartozások és folyó adó be
hajtásáról« szóló törvényjavaslatot, mely szerint a hátralékos hadi 
adó felét, mert csak enynyi irányoztatok elő, a községi adószedők 
hajtják be, a behajtott öszszegből jutalmul 2°/0-ot kapnak, de a 
behajtásért egész vagyonukkal felelősök :4) 2. a »folyó évi november 
és december hóra kivetendő adóról« szóló törvényjavaslatot, mely 
szerint az eddig hadi adóval megrovottakra 1.098,811 frt 63/10 
kr. adó vettetik ki, Erdélyt nem számítván ide ; 3. »a hon eddigi 
adómentes osztályainak folyó lél évi adójáról,«5) vagy alternative 
»a rendkívüli jövedelmi adóról« szóló törvényjavaslatokat, hogy 
tetszés szerint választhasson közölük a ház, az előbbi szerint * *)

') Lukács Béla Az 1848 —49-iki pénzügy. 22. 1. 
a) Közlöny. 1848. 52. sz.
s) Kossuth hírlapja. 50. sz. — 4) Ugyanott 51. sz. Az 1848. 2-ik félévi 

költségvetés részletezése Lukács B. id. műnk. 18—21. 1.
*) Kossuth hírlapja. 52. sz.
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4.000,000 frt lett volna repartiálás utján kivetendő az eddig adó
mentes polgárokra, az utóbbi szerint progressiv jövedelmi adó, és 
pedig 50 frt tiszta jövedelmen alól semmi, 50—100 írtig 1 °/0, 
100 -5 0 0  írtig IV, %, 501-1000 írtig 2, 1001—2000 írtig 21/, 
s azontúl 3°/0 jövedelmi adó, a kamatjövedelem föltétlenül az 
utóbbi categoriába esvén; 4. a »rendkívüli pálinka-adóról« szóló 
törvényjavaslatot, mely szerint kis üsttől 2, egyszerű kazán után 
minden akó mértékétől 10, s ugyanattól gőzkazán után 20 frt adó 
szabatik ki, a külföldről hozott minden akó pálinkára pedig 8 frt 
határvám vétetik ki ; 5. »a volt Erdély volt adófizető lakosainak 
közadójáról« szóló törvényjavaslatot, mely szerint az eddigi évi adó
összeg ,,6-a leendett november és december hóra fizetendő ; s 6. 
»az ország folyó félévi közszükségleteinek fedezése végetti hitel
nyitásról« szóló törvényjavaslatot, mely szerint a pénzügyminister 
16, legfölebb 30 millió frt erejéig kölcsönkötésre vagy kamatatlan 
pénztári jegyek kibocsátására hatalmaztatik fel.1)

A harmadik előterjesztésben Kossuth az 184-9-ik évre a be
vételeket 16 359,053 írtra, a kiadásokat pedig 62,222,368 írtra, s 
igy a hiányt 45.863,315 írtra teszi, a proponált rendes adókból 
bejövendő összegeket még nem számítván be a bevételbe ;2) ehez 
is csatolt négy törvényjavaslatot, és pedig :

1. »a mellékadókról« szóló törvényjavaslatot, ilyenek a) a laj
stromozási dij, mely szerint, minden birtok változás ezután egy 
birtokkönyvbe lesz belajstromozandó, s ezért az érték után Pes
ten 2, egyébütt l°/„ lajstromozási dij lesz fizetendő; b) a bélyeg- 
dij, mely szerint a váltók érvénytelenség terhe mellett az 1849. 
évi január 1-től fogva bélyegzett váltólevelekre állitandök ki, a 
bélyeg a félévi kamat 6°/0-á,ban állapíttatván meg, s a kártya is 
lebélyegzendő, a bélyeg terén 32 lapu kártyánál 5, másnál 10 p. 
krt, a külföldi kártyáknál két anynvit; a ki bélyegtelen kártyát 
használ, 10 írtra birságoltatik, melyből a föladót % rész illeti, 
c) a pálinkaadó, éppen oly mérvben, mint az 1848. év második 
felére javasoltatott; d) az italmérési adó, mely Pesten a bel- és 
Lipótvárosban 40, a többi városrészekben 20, a szabad királyi, 
követküldési joggal biró, országúti, vasúti vagy gőzhajőzási állo
mást képező városokban, vagy ezek nélkül is a 10,000 főnél na
gyobb lakossággal biró községekben 10, az országúiban fekvő, de 
állomási helyet nem képező vagy 4000 főnél nagyobb népesség-

’) Kossuth hírlapja. 53. sz, — 2j Ugyanott. 54. és 55. sz, s Lukács B. 
jd, műnk. 26—39. 1,
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gel bíró községekben 5, egyébütt pedig 2 írtban javasoltatott 
megállapittatni, a vendégfogadósok, ha éttermök is van, ennek két- 
szeregét,elleneseiben pedig másfélszeregét tartozván fizetni; e) a 
dohányárulási adó, mely éppen anynyit tett volna a vágott do
hányt és burnótot áruló boltokra nézve, mint az italmérési adó, 
a szivaros boltoknál pedig két anynyit;1)

2. »az 1.849-iki adókulcsról« szóló törvényjavaslatot; ebben az 
egyenes adók feletti intézkedések foglaltattak, nem érintetvén ezek 
által a törvényhatóságok házi adója s a községi adó. Egyenes 
adóul Kossuth a marhatartási adó törlése mellett a határőr- 
vidék kivételével az országnak minden egyéb alkatrészeire, tehát 
most már Erdélyre nézve is 5 adónemet hozott javaslatba, és 
pedig a) a földadót, ez a következő alapon róvatik k i : a tör
vényhatóságok 9 osztályba soroztainak, (azt, hogy mely osztályba 
volt sorozva Biharvármegye, kikutatnom nem lehetett), minden 
osztályzatban a szántóföldekre, szőlőkre és szilvásokra 1200 Q  
öles holdanként 5, belső telkekre, rétekre és kertekre 3, s az er
dőkre, legelőkre és nádasokra 5 alosztály állapíttatott meg; ehez 
képest 1 hold szántóföldre, szőlőre és szilvásra 17—4, a belső 
telekre, rétre és kertre 26 —(5, s az erdőre, legelőre és nádasra 
14—1 p. kr volt földadóul kirovandó; b) a házadót, mely 4 osz
tály szerint 2 frt, 1 frt, 30 p. kr és 15 p. krban volt kirovandó,' 
az első osztályt Pest, a másodikat a királyi s követküldési joggal 
bíró városok, a harmadikat a választási kerületi főhelyeket s szék
helyeket képező községek, s a negyediket minden egyéb helyek ké
pezvén; c) a keresetadót, mely általában véve a tiszta jövedelem 
6%-ában volt megállapítandó, de a fizetéssel birók s a haszonbérlőkre 
nézve a fizetésnek vagy a haszonbérnek csak 3, s a fizetéssel és 
szállással birók s a tőkepénzesekre nézve annak 4 ‘/2 °/o-4mn, a 
kézművesek pedig a házadéra vonatkozó osztályzat szerint 8, 6, 
4 és 2 frt kereset adót s minden legény után még fél enynyit s 
a napszámosok ugyanazon osztály szerint 2 és 1 frt s 30 és 
20 kr adót voltak fizetendők; d) a személyadót, mely a fenti 
egyenes adóknak 710-ed részében volt kirovandó; s e) a távol
levők adóját, melyet mindazok fizetnék, kik félévet nem tanul
mányozási célból s nem kormányi küldetés folytán külföldön töl
tenek évenként, s mely szerint ezekre az egyenes adó kétszeres 
öszszegben volt kirovandó ;2)

') Kossuth hírlapja. 56. sz. — 2) Ugyanott. 59. és 60. sz.
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3. »az adó kivetéséről és behajtásáról« szóló törvényjavaslatot, 
mely szerint az ország adókerületekre lett volna föloszlandó, min
degyikben a kivetést egy rónok s a behajtást egy adőtárnok tel
jesítette volna, a községenként kivetést a törvényhatóság s végül 
a pénzügyminiszter vizsgálta volna felül. Az egyénenkénti kivetést a 
megyei s kerületi tisztviselővé emelendett községi jegyző, s az 
egyénenkénti behajtást a községi adószedő teljesítette volna, s 
mindennek december végéig meg kellett történnie, hogy az adóév 
kezdetére minden rendben legyen, s éppen ezért ezen törvény- 
vényjavaslat mindenről nagyon terjedelmesen és részletesen intéz
kedett;1) s végül

4. »az ország 1849-dik [évi közszükségeinek fedezése végetti 
hitelnyitásról« szóló törvényjavaslatot, mely szerint a pénzügymi- 
nister az 1848-ik év második felére már engedélyezett 16 millión 
felül az 1849-ik évre még 45 millió erejéig hatalmaztatik vala föl 
kölcsönt venni vagy kamattalan papírpénzt kibocsájtani, mely 
öszszegek az 1852-ik évtől fogva 3 millió forinttal lettek volna 
évenként törlesztendők.2)

Bizony ez nem kis mérvű megadóztatást rovott volna a pol
gárságra, tessék bárkinek utána számítani.

Kossuth javasolta tehát nálunk először a birtokváltozásokra 
a százalékot, a váltókra s kártyákra a bélyeget, azonkívül a pá
linka, az italmérési s a dohányárulási adót, melyek közöl nem 
egy magasabb lett volna már akkor, mint a minő a mai adózás.

Szolgálatot véltem teljesíteni ezen adójavaslatok níegösmer- 
tetésük által, mert ezeket még a hivatalos lap sem közölte, s 
Horváth is csak 15 sorban emlékezik meg nagy munkájában 
azokról.3)

Ezen javaslatok közöl első sorban a hitelműveletekre vonat
kozó 2 törvényjavaslatot tárgyalta a képviselőház, s azokat az 
osztályok központi bizotságának véleménye ellenére, melynek elő
adója Lónyay Menyhért volt, az augustus 24-iki és 26-iki ülésben 
elfogadta, fölhatalmazván a kormányt a kért 61 milliónyi hitel 
realisálására, mihez augustus 29-én a felsőház is hozzájárult.4)

A pénzügyi javaslatokat a képviselőház augustus 28-iki 
ülésébén kezdette el tárgyalni, ezen ülésben s a másnapiban el
fogadta alig valami változtatással Kossuth előterjesztésének első

’) Kossuth hírlapja 61—63. sz. — 2) Ugyanott. 61. sz.
a) Horváth: Függ. harc. I. k, 309. 1.
*) Közlöny. 1848. 78. 80. és 83. sz.
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részét, s ugyancsak az augustus 29-iki ülésben »az adótartozások 
és folyó adó behajtásáról« szóló törvényjavaslatot;1) az augustus
30-iki ülésben az 1848-dik év második felére vonatkozó költség
előirányzatnak a bevételekre vonatkozó részét; az azon évi no
vember és december hóra kivetendő adóról szóló törvényjavas
latot ; s a hon eddigi adómentes osztályainak félévi adójukról szóló 
törvényjavaslat mellőzésével némi módositással, melyek közül föl- 
emlitem a civillistának is Bezerédj István indítványára történt 
jövedelmi adó alá vételét, »a rendkívüli jövedelmi adóról« szóló 
törvényjavaslatot ;2) az augustus 31-ik ülésben »a rendkívüli pá
linka adóról« s »az ország eddig Erdélynek nevezett részének adó
járól« szóló törvényjavaslatot, az előbbit lényeges módosításokkal, 
s az 1848-ik év második felére vonatkozó költségelőirányzat be
vételi rovatának a miniszterelnökségre vonatkozó részét,3) s a 
September 1-i ülésben ugyanannak a külügy-, belügy-, pénzügy-, 
közmunka-, ipar és kereskedelmi s vallás és közoktatásügyi mi- 
nisteriumokra vonatkozó részét.4)

Ezzel megszakadtak a pénzügyi javaslatokra vonatkozó ta
nácskozások, s még az elfogadott javaslatok sem tétettek át hozzá
járulás végett a felsőházhoz ; a nemzetgyűlés a horvát zavarokkal 
s közjogi kérdésekkel és a fenyegető veszélyek ellenében a hon
védelemmel volt kénytelen foglalkozni.

Kossuth aztán mint a honvédelmi bizottmány elnöke a 
képviselőháznak csak november 23-iki ülésében terjesztette újra 
be az adókivetésre és behajtásra vonatkozó újabb törvényjavas
latát,5) ez az 1848. évi november és december hónapokról s az 
1849-ik év első leiéről s csak a közvetlen adókról szólott, 
ide számíttatván azonban már a pálinkafözési és italmérési adó 
is. Földadóul a tiszta jövedelem 4%-a lett volna fizetendő 10 
osztály szerint, a legmagasabb osztályban 1 holdé 20 p. krt 
tett volna ; házadóul a helyiségek után az előbbi javaslatban fog
lalt fölosztás alapján 5 osztály szerint 1 frt, 30, 24, 16 és 8 p. 
k r ; keresetadóul a jövedelem 4 s hivatalnokoknál, ha ingyen 
szállásuk van, annak 3 s ellenesetben 2°/0-a. ; pálinkaadőul a 
szerint a mint törkölyből, seprőből s gyümölcsből, vagy kolompárból 
vagy gabonából főzetik a pálinka, 4 akó nagyságú közönséges kazán 
után 30 kr, 1 és 3 frt, s gőzkazánnál minden akó űrtartalom után

') Közlöny. 1818. 82. és 83. sz. — 2) Ugyanott, 84. sz. — “) Ugyanott, 
85, sz. — *) Ugyanott. 8 6 . sz. — 6) Ugyanott. 168. sz.
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1, 3 és 6 f i t ; italmérési adóul a házadóra vonatkozó fölosztás 
szerint 15, 10, 6, 3 és 2 frt, szállodáknál és éttermeknél ennek 
kétszerege ; személyadóul a többi adó J|20-ad része, s távolléti 
adóul az öszszes adók kétszerege. Az adókivetést a törvényható
ságok közbejöttökkel állami tisztviselők teljesítették volna.

Ezen adójavaslatokat a képviselőház november 30-iki és 
december 1-i ülésében tárgyalta, s azon lényeges módosításokkal, 
a lényegteleneket nem említve, hogy a kivetést a törvényhatósá
gok eszközöljék, személyadöul minden 18 — 60 éves munkabíró 
férfi és nő csak 8 p. krral rovassék meg, s távolléti adóul az ösz
szes adók háromszoroga fizettessék, elfogadta, december 2-iki 
ülésében pedig a közmunkát Halász Bódi indítványára eltörölte.1)

Ezen javaslatokat többnemü módosításokkal december 21. 
és 22-iki ülésében a felsőház is elfogadta,2) s a módosításokat 
tartalmazó izenet kapcsában viszszaterjesztette a képviselőházhoz, 
mely Üzenetet a képviselőház december 24-iki ülésében kinyomatni 
elrendelte ugyan;-3) de már sem annak az osztályokhoz utasítá
sára, annál kevésbé annak tárgyalására idő nem volt; menekülni 
kellett Debreczenbe s igy az adó-törvényjavaslatok tárgyalását 
másodízben sem lehetett törvényhozásilag befejezni.

Harmadszor, az 1849-ik évi május 18-án terjesztette azokat 
újra a képviselőház elé Duschek, a független Magyarország pénz- 
ügyministere.4)

Duschek lényeges módosításokat tett a törvényjavaslatokon. 
Most az adókivetésről és behajtásról szóló törvényjavaslat nem 
8, hanem 14 hónapról szólott, az 1848. évi novembertől kezdve 
az 1849-ik év végéig; a személyadó egészen elejtetett, a helyett 
mindenki ‘/a %'°1- fizetendett jövedelme után ; ezekhez képest a 8 
hónapra szóló 4 % adókulcs helyett a 14 hónapi időre most már 
7 és 'U % állapíttatott meg. Ez vétetett kulcsul a föld-, ház- és 
keresetadó kiszámításánál, a házadóénál azonban csak ott, hol 
a házak bérbe voltak adva, egyébütt pedig 3 osztály szerint 46, 
28 és 14 p. kr. volt egy-egy helyiség után kirovandó ; legtöbb ki
vétel a 7 és Vj % kulcs alól a keresetadónál volt, a hivatalno
kok fizetésöknek csak %-a vétetett kereseti adó alá, a haszonbér
lők kereseti adóul a haszonbér 3 %-át, a tudományos és művészeti 
pályán levők lakbérök 10 %-át, a dohánynyal és szivarral keres- * *)

’) Közlöny. 1848. 175—177. sz. -• a) Ugyanott. 197. sz. - -  8) Ugyanott. 
199. sz.

*) Közlöny. 1849. 111. sz.
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kedők jövedelmük 15 °/0-äl, a kézi munkások 5 osztály szerint 
1 írt 55 krt, 58, 46, 30 és 15 p. krt, a mesteremberek ennekkét- 
szeregét, s ha legénynyel dolgoznak, négyszeregét s minden legény 
után még annak kétszeregét voltak fizetendők. Házi szükségletre 
főzött pálinka után 1 frt adó volt fizetendő, de a közönséges ka
zánoknál, ha kolompárból vagy gabonából főzetett a pálinka, itten 
is minden akó űrtartalom után volt az 1 illetve 3 frt fizetendő. 
Az italmérési adó Pesten 4 osztály szerint 120, 80, 40 és 20 írt
ban, más városokbau s az országutak melletti korcsmákban s fo
gadókban szintén 4 osztály szerint 60, 40, 20 és 10 frtban egyébütt 
pedig 2 osztály szerint 10 és 5 frtban volt kirovandó. A tá 
volléti adó mostan is az öszszes adók háromszorogában volt ki
szabva. f)

Ezen adójavaslatokat a képviselőház május 24., 25. és 26-án 
tartott üléseiben tárgyalta s némi stylaris módosítással egészben 
elfogadta, (mellőzvén Angyal Pálnak a nőtlenségi adóra vonatkozó 
indítványát,) valamint a felsőház is elfogadta május 29-iki ülésében,2)

A mindkét ház által ilyképpen elfogadott adótörvények a kép
viselőház május 31-iki határozatához képest3) mind a két ház el
nöke által aláíratván, kihirdetés végett a kormányzóhoz átküldet
tek, minek folytán a kormányzó azokat a pénzügyminister ellen- 
jegyzésével »a nemzet nevében« junius 1-én meghirdette,4) s Du- 
scbek azokat foganatosítás végett terjedelmes utasítás kapcsában5) 
junius 18-án a törvényhatóságoknak megküldötte.

Duschek. ezen törvény I. fejezetének 15-ik §-a értelmében a ki
vetés fölötti fölügyoletre kincstári biztosul Biharvármegyére nézve 
Kiss Ferencet nevezte ki.6)

Biharvármegye bizottmánya az adótörvények foganatosításuk
kal utolsó ülésében, augustus 3-án foglalkozott.

Az I. fejezet 3-ik §-a értelmében rónokokul, annak kimon
dása mellett, hogy a megválasztottak maguk oszszák be magukat 
oly formán a járásokba, miszerint a váradi járásra 6, a belénye 
sire 4, a többire pedig 5 —5 rónok jusson, a következő egyének 
választattak meg:

Örlei Dénes, Fidi Imre, Somogyi Dániel, Oláh Mátyás, Ha
rangi Bálint, Jósa Péter, Sárvári Jakab, Medzihradszki Gáspár, Va
dász Pál. Stepán István, Újvári József, Váradi Andor, Molnár Fe

>) Közlöny. 1849, 115. sz. — *) Ugyanőtt. 116—119. sz. — 8) Ugyanott
120. sz. — *) Ugyanott. 124. sz. ■- 5) Ugyanott. 136—137, sz.

6) Biharv. 1849. jegyzők. 1711, sz.
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renc, Lakatos Benedek, Verner Sebestyén, Miskolczi Károly micskei, 
ifj. Fényes Károly, Jancsó Demeter, Lukács Miklós, Staufer Lajos, 
Reviczki Fridrik, Csanádi József álmosdi, Sisári Lajos és Ámánt 
Antal; pótló rónokokul pedig : Stoltz Károly, Kaffka Károly, Borsi 
Sándor püspökii, Barna István székelyhídi, Fejér Antal, Csapó 
Ferenc, Toperczer János, Thurzó József, Miskolczi Imre és Fényes 
Imre ;

az adókivetést és behajtást illető panaszok fölött az I. feje
zet 11-ik §-a értelmében ítélő bíróságba pedig elnökül Klobusiczki 
János s tagokul Földi János, C-sengeri Antal, Weisz Eduárd és 
Szarvas János s póttagokul Malász József, Szacsvai Gábor, Fényes 
József és Zsiga Miklós.

Az utasítás 10 ik §-a értelmében a városoknak és közleke
dési főbb vonalaknak az italmérési adó második pontjában meg
állapított osztályozása tárgyában adandó véleményezés végett ki
küldendő bizottság tagjaiul ezen hizottrnányi ülésben a következő 
egyének választattak meg: Ajki Mihály, Eresei Lajos, Gálbori Sá
muel, Baróthi Pál, Porubszki István, Szacsvai Gábor, Sztupa Mihály, 
Safrád Márton, Fényes Menyhért, ifj. Szilágyi Lajos, Kis István 
marjai, Ásmán József, Holdi József, Fényes József, Simái Ferenc, 
Rozenthal Adolf, Fóliák Herman, Göndöcs István, Incze János, 
Komlóssy Pál, Váradi Dániel, Jerzsák János, Thurzó Ignác és Pérchi 
Dániel.1)

Hanem a törvények foganatosításukra egyáltalán nem volt idő, 
pár nap múlva a muszkák már itt voltak a nyakunkon, mielőtt 
még némely elválasztott tag megválasztatásáról értesittethetett 
volna is.

így volt ez másutt is az országban. S ezért nem folyt be egy 
krajcár egyenes adó sem a magyar kincstárba 1849-ben.

Kiadásainkat a szabadságharcban legnagyobb részben pénz
jegyekkel fedeztük.

Bevételeink különböző forrásokból az 1848. évi junius végéig, 
— mint fentebb már említettem, — 3.010,943 frt 39 krt tettek, azon 
év második felében Lukács Béla szerint kerek számban 10.000,000 
írtra tehetők, 1849-ben pedig augustus 15-ig a harmincadból só
jövedékből, államjavakból, önkéntes kölcsönből s egyéb indirect 
jövedelmekből 5.157,679 frt 21 krt tettek, öszszesen tehát 18.168.623 
forintot. *)

*) Biliarv. 1849. jegyzők. 1712. sz.
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Kiadásaink ellenben 1848. junius végéig 2.491,272 frt 58 krb 
azon év második felében a budget előirányzat szerint 28.845,507 
irtot, valósággal pedig mintegy 84.000,OOO-t s 1849-ben a szabad-, 
ságharc leveretéséig 47.076,341 frt 11 krt tettek s igy öszszesen 
83 567,614 frt 9 krt, kerekszámban 84 milliót. A pénztárban a 
világosi fegyverletételkor már csak 43,435 frt s 55 kr. s ércben 
511,300 p. frt érték volt, envnyi adatott át Aradnál az osztrákoknak.

A különbség tehát majdnem* 66 millió forint ezt fedeztük 
pénzjegyekkel és pedig kibocsájtatott 1848-ban 1 és 2 frtos pénz
jegy mintegy 4.000,000 frt, 5 frtos pénzjegy pedig mintegy 20.000,000 
frt, s 1849-ben 15 és 30 kros pénzjegy 2.954,588 frt, 2 frtos 
587,878 frt, 5 frtos 8.249,790 frt, 10 frtos 19.129 740 frt s 100 frtos 
11 040,000 frt erejéig, de ezen öszszegekből az 1 és 2 frtosoknak 
ércalapjuk volt, s igy a hitelművelet alig terjedt tovább az 1848- 
ban megajánlott 61 milliónál, de a túllépés sem volt törvénytelen, 
mert a ház utolsó ülésében, az 1849. évi julius 28-án, (Horváth 
tévesen teszi ezt julius 30-ára.) újabb 60 millió hitelre hatalmaz- 
tatott föl a pénzügyminister.1)

A magyar kormány ezekhez képest, értve ez alatt a Batthyány- 
ministeriumot, a honvédelmi bizottmányt és a Szemere-ministe- 
riumot, az úgynevezett Kossuth-világ 16 havi tartama alatt ösz
szesen 84 milliót költött el, enynyiből igazgatta 16 hónapig az 
országot, teremtett seregeket, felszerelte azokat s viselt háborút 
14 hónapnál tovább, az első harc pünköst másod napján, 1848. 
junius 12-én történvén Karlócza mellett.

Valóban csodálatos, hogy a nemzet lelkesedése ily csekély 
öszszeg mellett még is mire volt képes.

És ezen csekély öszszeg dacára is pénzbőség volt, mi a for
galom gyorsaságának s annak tulajdonítható, hogy el lévén zárva 
a külvilágtól, nem volt behozatalunk, s igy nem szivároghatott ki 
külföldre a pénzünk, melyet ottan különben nem is fogadtak 
volna el.

S ezen öszszegből egyeseknek és hatóságoknak még előlege • 
két is adott a kormány, — ilyen előleg címen 931,568 frt 42 kr 
volt még künn az 1849. évi augustus 15-én, s ebben Biharvár- 
megyében a komádii izraelita templom részére előlegezett 2400 frt.

A kiadások rovatából érdekesnek tartom fölemlíteni a követ
kezőket, mint a melyek Biharvármegyét érdeklik:

>) Lukács Béla. id. műnk. 22. 62. 78. 79. 82. 89.123. 124. 127. és 128,1.
— Hoiváth id. műnk. 111. S38. 1. — Szilágyi: Forradalom végnapjai. 81 1.
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A Hatvani-, Dobozy és Gázsi-féle bihari önkéntesek részökre 
kiadatott 30,000 fr t; a Vasvári-féle Rákóczy-szabadcsapat részére 
8000 frt ; gróf Haller Sándor kezeihez az 1849. évi januárban 
4000 frt ; Hodossy Miklós kezeihez februárban 100,000 frt, mar- 
tius-aprilisban ismét 100,000, s május-juniusban 125,000 frt; 
Sántha György kezeihez martius-aprilisban 12,000 frt ; Beöthy 
Ödön részére ugyanakkor követségi költségekül 2000 darab arany 
s bankjegyekben 8,200 frt, összesen 17,200 frt, mely öszszegről ő 
lemondásakor pontosan beszámolt s a megmaradt öszszeget visz- 
sza küldötte Kossuthnak; s Lukács Dénes kezeihez júliusban a 
tüzérségi pénztár számára 60,C00 frt.

A titkos kiadások között pedig följegyezve találjuk, hogy a 
nép fölkeltése céljából Dobsa Lajosnak 250 s Vasvári Pálnak 300 
frt adatott ki.1)

Enynyi az, a mi bennünket a kiadások rovatából közelebb
ről érdekel.

') Lukács Béla id. műnk. 99, 101, 103, 108, 109, 111, 112, 114 és 127.1



XV. FEJEZET.
Az utolsó napok s a bukás,

Biharvármegye történelmében a szabadságharc végső kor
szakából is a honvédelmi intézkedések s az ujoncozás vonulnak át 
veres fonal gyanánt.

Az intéző szellem ekkor is Hodossy Miklós volt. Szemere 
ugyan május 12-én beszüntette Biharvármegyében is a kormány-, 
biztosi állást,1) azonban részint azért, mivel főispán nem volt, s 
részint azért, mivel a Hodossy erélyére mostan is nagy szükség 
volt, ismét viszszahelyezte azt kormánybiztosi fillásába, (de hogy 
mikor s mely szám alatt kelt rendelettel: arra ismét nincsen adat.)

Sokaknak nem is tetszétt ez az erély, s utoljára is conflic- 
tusra került a dolog. A conflictus augustus 2-án tört ki midőn a 
vármegye bizottsági ülése elé Hodossy azon inditványnyal lépett, 
hogy azokra nézve, kik a honvédelem tárgyában rendeletéinek 
nem engedelmeskednek, hirdettessék statarium. A bizottmányi 
ülés ezen indítványhoz nemcsak nem járult, hanem a belügymi- 
nistert felkérendőnek határozta Hodossy kormánybiztosságának 
megszüntetésére s főispán kinevezésére.2) Hanem ezen végzés fölkül
désére már nem volt idő, s aligha is hallgatott volna arra Szemere.

A Hodossy erélyének következménye az ujoncállitás tekin
tetében az lett, hogy augustus 2-áig, a mikor a beállott események 
folytán fölfüggesztetett a sorozás, az 1848-ban megajánlott 200,000 
újoncból Biharvármegyére esett 6409 újonc közöl csak 3, s az 
1849-ben megajánlott 50,000 újoncból kirovott 1602 újonc közöl 
csak 48 újonc nem volt még kiállítva,3)

Biharvármegye ezekhez képest 7960 honvédet állított ki, kik 
között magáról Szalontárói több mint 200 fiatal ember volt.4)

S ha figyelembe veszszük, hogy ezek közé nincsenek számítva 
az önkéntes őrhadba s a szabadcsapatokba és az 1848 év közepén a

*) Közlöny. 1849, 106. sz.
s) Biharv. 1849. jegyzők. 1700. sz. — s) Ugyanott. 1740. sz.
4) Közlöny. 1849. 141. sz.
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10-ik honvédzászlóaljba beállott önkéntesek, hogy biharvármegyeiek 
szolgáltak számosán más zászlóaljakban is, nevezetesen magában az 
52-ik zászlóaljban mintegy 300-an,')s a régi és uj huszárezredek
ben is, különösön a Miklós-, Würtemberg-, Károlyi- és Bocskay- 
huszárezrednél, s hogy az akkor Mihály orosz nagyherceg nevét 
viselő 37-ik sorgyalogezred Magyarországon volt 3-ik zászlóalja 
is, mely pedig nagyobbrészt bihari fiukból állott, egész lélekkel 
csatlakozott hazája ügyéhez* 2 *) : legalább 12,000-re tehetjük azok 
számát,-kik Biharvármegyéből hazájuk ügyét fegyverrel szolgálták. 
Biharvármegye tehát több mint kellőleg eleget lett honvédelmi 
kötelességének, s erre méltán büszkén hivatkozhatunk mi utódok is.

Ezek közben a veszély folytonosan nagyobb lön, a muszkák 
erősen közeledtek hazánk alföldi rónája felé. Hogy miként vonult 
az északi magyar hadsereg előttük Kassáig s Kassán túl viszsza, 
s hogy mily gyalázatosán viselték magukat a kassaiak á honvéd
sereggel szemben, s mily ellenkezőleg az oroszok irányában : azt 
leírta Gaal Imre tábori lelkész a hivatalos lapban.8) Julius 3-án 
már a Cseodajeff orosz hadteste Debreczent is megszállta, s kém- 
szemleileg előnyomult egész Derecske feléig. Ekkor érintette először 
kozáklovak patkója Biharvármegye kalásztermő földjét. A veszély 
ekkor hamar elmúlt, mert Cseodajeff oly sebesen, a mint jött, 
julius 6-án viszszavonult Miskolcz felé.4)

A rémület N.-Váradon is nagy volt, mert itt sem volt anynyi 
katonaság, hogy a várost védelmezni lehetett volna. Alakíttatott 
ugyan itten ezen időszakban, de nem biharvármegyeiekböl, hanem 
a Királyhágón túli ide szállított, újoncokból Jenei Dániel parancs
noksága alatt egy uj, a 135-ik, zászlóalj,5) de ez is mindjárt el- 
parancsoltatott a harctérre.

Derecskén és Létán nagy tömeg fölkelt nép volt ugyan ösz- 
szegyülve,6) Simonfy József őrnagy parancsnoksága alatt,7) Püspöki 
alatt pedig N.-Várad fedezetére 2 zászlóalj gyalogság, 2 divisio (?) 
huszár, 8 ágyú s nagyszámú népfölkelés, öszszesen 9600 ember 
volt kirendelve,8) s a népfölkelés szervezésére Szentiványi Károly

*) Kulini Nagy Benő szives közlése után.
2) Gelicli : Függ. harc. I. k. 48. 1.
s) Közlöny. 1849. 151. Oz.
*) Zelizy-Szücs: Debreczen leírása. 903—905. 1
6) Közlöny. 1849. 154. sz.
6) Biharv. 1849. jegyzők. 1675. sz.
’) Közlöny. 1849. 148. sz.
*) Szilágyi : Forradalom végnapjai 40. 1,
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országos biztos által Biharvármegyére nézve Haller Sándor gróf 
volt kiküldve ') A püspökii tábor, melynek parancsnokai Csillag- 
szeghi és Marsó Imre alezredes voltak, öt napi táborozás után," a 
veszély elmúltával szétoszlott, a honvédség s huszárság, mely a 7. 
sz. Reusz-Köstritz ezredből való volt, s melynek nagy ér
deme az, hogy a fogoly osztrák tiszteket a püspökii nép massac- 
rálásától megmentette, máshová alkalmaztatott.2)

Rendes hadsereg ellenében a népfölkelésre támaszkodni, 
mint a következmény megmutatta, sem ekkor, sem később nem 
lehetett. Hiába bocsájtotta ki N.-Váradon augustus 3-án Szemere 
»Az ellenség elhaladt, keljen föl a nép !« cimü proclamatióját,3) 
a nép le lett mindenütt hangolva a sáskaszámu ellenség láttára.

Ezen lehangoltság volt egyik oka annak, hogy az ujonctele- 
pekből a besorozott újoncok szökése napi rendűvé lön. A n.- 
károlyi ujonctelepből a következő biharvármegyei újoncok szöktek 
meg ;

Brod Demeter belényesi, Göncz Miklós borostelkii, Szilágyi 
Mihály, Sipos Sándor, Muszka llici szakadáti, Borbély József mező- 
telkii, Petri Lajos h.-k.-ujlaki, Szabó József margittai, Miklós Tódor 
temesi, (talán fenesi,) Verpecz Onucz ősii, Alb Péter körös-topái, 
Olár György szintén körös-topái, Madár György és Koknin 
Simon pestesi, Koszta Gábor gégényi, Jakab Gábor száldobágyi s 
Borbély Sándor n.-váradi illetőségű újoncok.4) —

A végső napokban egy olyan dolog történt, melynek, ha előbb, 
jókor történik, nagy hordereje lett volna, de mely mostan már 
elkésetten jött, s ez a románokkal való kibékülés. Az alkudozá
sokat Baleszescu a román emigratio ügynöke közvetítette a ma
gyar kormány megbízásából ez és Jancu között, s fáradozásainak 
már augustus 3-án azon eredménye lön, hogy Jancu Topánfalvá- 
ról (Campeni) keltezett s a kormányzóhoz intézett levelében tel- 
jes semlegességet Ígért,5) s augustus 8-án Lúgoson létrejött a béke
egyezmény is. — Bem, a kormányzótól nyert teljhatalmánál fogva, 
Jancut tábornokká nevezte ki, s fölhatalmazta azt, hogy tiszti kara 
névsorát a honvédseregbe leendő kinevezés végett terjeszsze hozzá, * *)

*) Közlöny. 1849. 156. sz.
’) Vidovich György szives közlése után.
*) Közlöny. 1849. 164. sz. — 4) Ugyanott. 130. 132. 136. 140. 143 146. 

152. és 153. sz.
“) Asbóth Lajos emlékiratai I. k. 82. 1.
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s Jancu kötelezte magát, hogy seregét Facséton öszszpontositva, 
a  magyar kormány rendelkezése alá bocsájtja.1) Természetes, 
hogy ebből az egészből nem lett semmi, mert nehány nap múlva 
bekövetkezett az általános ropp, s természetes az is, hogy hiva
talos tudósításában az osztrák kormány, előtt minderről szépen 
hallgatott Jancu.

Ezen időszakban másféle alkudozások is folytak, s azokat 
itten azért említem föl, mert azok egyes phasisaik mind valamely 
bihari névvel vannak kapcsolatban. Ezek nagyobb, sőt határozó 
horderejűek leendettek volna, ha sikerülnek ; jövőnkre nézve elő
nyösen-e vagy hátrányosan : az már aztán más kérdés, melynek 
fejtegetésébe itten nem bocsájtkozom.

Ezen alkudozások alatt azokat értem, melyeket Szemere és 
Batthyány Kázmér vezetett. De megemlitendők azok előzményeik is, 
melyek következők :

Julius 20-án Rima-Szombatban 2 orosz parlamentaire jelent 
meg Chrouleff ezredesnek, az orosz előcsapat parancsnokának 
megbízásából Görgei főhadiszállásán: Kotlaroff százados és Rü
diger főhadnagy, fölszólítván őt a fegyverletételre. Az ok tulajdonkép 
az volt, hogy Chrouleff nagyon előnyomult, s félvén az öszszemorzsol- 
tatástól, cselből addig, mig az orosz többi csapatok megérkezésökre 
elegendő idő lesz, igy akart fegyverszünetet, kieszközölni. A föltétele
ket, (Szemere úgy ezeket, mint a későbbi okmányokat szóról-szóra 
közli,) Görgei Írásba foglaltatván, még azon éjjel, julius 21-én éji 
2 órakor válaszolt Pászkevicsnek A föltételek a fegyverszünet ki
kötése mellett a honvédtiszteknek az orosz seregbe való átléphető- 
söket biztosították ; a válasz pedig úgy hangzott, hogy a fegyver- 
szünetet Görgei nem fogadja el, s a föltételekre a tábornokaival 
megtartandó tanácskozmány után legfölebb 48 óra alatt válaszol, 
a pacificatio lehetőségéről 4 szemközt közölvén nézeteit Kotlarof- 
fal, melyek szerint ő azon hitét fejezte ki, hogy Magyarország in
kább fogadna el egy orosz herceget uralkodójául, mint egy oszt
rákot, s ez iránt lépjen Pászkevics a magyar kormánynyal alku
dozásokba. Az érdemleges választ a föltételekre, miután még azon 
éjjel 3 órakor fólhivta tábornokait a véleményezésre, Sajó-Szent- 
péterről julius 22-én déli 12 órakor küldötte el Görgei, táborno
kai többségének véleményéhez képest a, fegyverletétel föltételéül

') Pataki : Bem in Siebenbürgen 111-113. I. s Czecz: Bern’s Feld
zug. 350.1.



az 1848-i alkotmány biztosítását kötvén ki.1) Kotlaroff és Rudiger 
parlamentaire-ekkel a Görgei környezetebeli tisztek szolgálati jel
vényeket cseréltek s Sass orosz tábornok azon hiedelemből indulva 
ki, hogy ezekkel azokat Görgei cserélte ki, a sajó-szent-péteri 
magyar parlamentairektől julius 24-én saját pisztolyaiból 2 dara
bot küldött Görgeinek, mire ez Sass és Chrouleff részére másnap 
hasonló ajándékkal válaszolt.* 2) — Julius 23 és 24-e közti éjjel 
egy hölgy, Lapinski szerint Görgeinek nagynénje,3) hozott Gör- 
geihez Rüdiger orosz tábornoktól egy Balassa-Gyarmathon még 
julius 19-én keltezett francia levelet az alsó-zsolczai főhadiszál
lásra, melyben arra szólittatott föl Görgei, hogy közölje vele a harc 
megszüntetésének föltételeit. Görgei erre julius 24-én azt vála
szolta', hogy nem hadserege megmentéséről, hanem arról van szó, 
hogy szorongatott hazája political létét megmentse, ha Pászkevics 
alkura hajlandó, közölje föltételeit vele, ő közvetíteni fogja az 
alkudozásokat közte és a magyar kormány között.4 *)

Görgei ezen eseményekről jelentését a kormányhoz az ok
mányok kapcsában elküldvén, az Szegedre julius 29-én érkezett 
meg, minek folytán még azon éjjel az alkudozások vezetésökre 
Szemere és Batthyány Kázmér a ministertanács által a Görgei 
táborába küldetlek.6)

Útközben Szemere egy hoszszu levelet irt julius 30-án Makó
ról Görgeinek, helyeselvén a közeledés megnyitását, jelezvén előtte 
megérkezésüket s felhatalmazván addig is az oroszokkal való to
vábbi érülközésekre.0) Ezen levelet azonban nem kapta meg Gör
gei az ő megérkeztük előtt.

Ezek voltak az előzmények.
Szemere és Batthyány Iíázmér augustus 4-én este érkeztek 

meg a Görgei nyir-adonyi főhadiszállására, azon este nem beszél
hetvén vele, csak másnap Vámos-Pércsen tudatták vele küldeté
sük célját, s Szemere kijelentette, hogy mostan már ő fog írni 
Pászkevicsnek, megkérdezvén előbb azt Görgeitöl, hogy miben áll

‘ J Bericht über die Kriegs-Operationen der russ. Truppen. III 11—12. 
I. — Szemere: Gr. L. Batthyány etc. II. 98—103. 1. — Görgei: Mein Leben
und Wirken. II. 283-293 I.

а) Görgei id. műnk. II. 304—305. 1.
8) Lapinski: Feldzug der ung. Haupt-Armee. 145. 1.
4) Szemere id. inunk. II. 103 -107.1. — Görgei id. műnk. II. 301—304.1.
б) Szemere id műnk. II. 108. — Hováth Függ. harc. II k. 336—338. 1. 
8) Szemere levelei. 33—40. 1.
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a hirszerinti ismételt parlamentairozás az oroszokkal ? mire Görgei 
ingerülten csupán anynyit válaszolt, hogy ő azt tudatta a kor
mánynyal, s az olta csak egy orosz parlamenlaire volt a magyar 
táborban, a julius 28-iki gesztelyi csata után a sebesült orosz fog
lyok megtekintésük végett a Leiningen hadtesténél, de kinek ottlé
téről ő (Görgei) csak utólagosan értesült.1)

Ä levél N.-Váradon készült el, augustus 5-én, azt azonban 
szószerinti szövegében nem ismerjük, mert sem ezt, sem a mind
járt emlitendő augustus 6-ikit, maga Szemere sem közli. Csupán 
anynyit tudunk arról, hogy azzal Görgei nem volt megelégedve, 
mert abban nagyon burkoltan és homályosan volt kifejezve a szándok.

Ezen levelet Szemere Miloradovics orosz hadnagy utján kül
dötte el, Görgei adván a mellé kisérő levelet. Miloradovics azért 
jött a magyar táborba, hogy a magyar fogságban levő orosz tisz
teknek pénzt hozzon, s Pászkevics megbízásából viszsza szolgál
tassa Görgeinek az általa Sassnak és Chrouleffnek küldött pisz
tolyokat. Augustus 4-én jött Biharra, a pisztolyokat azonban Gör
gei azon kijelentésére, hogy az esetben vegye viszsza a nekie 
küldötteket is, viszszaadatlanul saját felelősségére megtartotta 
magánál.* 2)

Szemere talán azért, mert maga is meggyőződött arról, hogy 
az elburkolt ajánlat mit sem ér, vagy még inkább azért, mert 
már bizonyosan kapta Kossuthnak Aradon augustus 4-én reggeli 
2 órakor írott azon utasítását, melyben az felhatalmazza őt a 
magyar koronának az 1848-iki alkotmány alapján egy orosz her
ceg részére leendő fölajánlására,3) augustus 6-án egy újabb, nyíl
tabban szóló ajánlatot tett Pászkevicsnek, melyet Görgeinek vég- 
fogalmazványában fól sem olvasott. Ezt Görgei szintén kisérő 
levél mellett augustus 7-én Pöltenberg tábornok, Beniczky Lajos 
ezredes és gr. Bethlen János huszárszázados által, (Szemere csak 
a 2 előbbiről tesz említést,), küldötte az orosz táborba.4)

Pöltenbergék augustus 8-án d. e. 103/4 órakor érkeztek Ár- 
tándra a Rüdiger tábornok főhadiszállására, ez Pászkevicshez 
küldé őket, de az őket nem fogadta el, hanem Rüdigert bízta 
meg a válaszolással. A francia nyelven szerkesztett, s Ártándon

') Görgei id. műnk II. 344—354.1__ Szemere id. műnk. II. 111—115.1.
2) Görgei id. műnk. II. 354—355. 1.
#) Pesti Napló. 18->7. sept. 25. sz.
4) Görgei id. műnk. II. 356—359. 1 — Ramming: Feldzug im Sommer. 

412. 1 — Szemere levelei. 19. 1. — Pesti Napló. 1867. sept. 27. sz.
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augustus 9-éről keltezett válasz azt tartalmazta, hogy az orosz 
sereg rendeltetése egyedül a harcolás, ha a magyarok alá akar
ják magukat vetni törvényes uralkodójuknak: forduljanak Hay- 
nauhoz. Rüdiger az osztrák hivatalos munka szerint, melynek 
szerzője köztudomás szerint Ramming volt, szóbelileg még azt tu
datta Pöltenbergékkel, hogy az oroszok csak a fölkelő sereget 
veszik tekintetbe, s csak azzal egyezkedhetnek, de a forradalmi 
kormánynyal soha.1) Pöltenbergék a válaszszal augustus 11-én 
este felé, s ez jól megjegyzendő, érkeztek meg Görgei akkori 
főhadiszállására Aradra.2)

Ezzel aztán be lett vágva az útja minden alkudozásnak 
Béke-alkudozás végett több parlamentaire nem jelent meg sem 
egyik sem másik táborban. Az ezutáni, alább megemlítendő par- 
lamentaire-ek már csak a fegyverletétel módozatainak megállapításuk 
végett küldettek az ellentáborba.

A veszély, mint az alkudozások leírásából is látható, újra 
fölujult és pedig mostan hatványozott alakban. Á vég nagy lép
tekkel közeledett.

Görgei, — kinek, valamint Dembinskinek is, ki a közép-tiszai 
sereggel Szegeden állott, utasítása az volt, hogy Aradra vonuljon, 
s ott a 2 sereg egyesülvén, a siker reményével támadhassa meg 
a Maros vonal védelme alatt akár az oroszt, akár, s Görgei terve 
ez volt, az osztrákót, — mint látók, augustus 1-én Nyir-Adony- 
ban s 2-án Vámos-Pércsen volt. Oldalvédül Nagy Sándort Nyíregy
házáról julius 31-én Hadházra s augustus 1-én Debreczenbe küldé, 
azon rendelettel, hogy belátása szerint 2-án is ott maradhat, s 
3-án Derecskére, 4-én pedig R.-Ujfaluba vonuljon, azonban min
den komoly csatát kerüljön, s túlnyomó erő támadása elöl visz- 
szavonulás által térjen ki, akár R.-Ujfalu, akár a hadsereg zömének 
vonala felé. Nagy Sándor, utasítása ellenére, meg hagyta magát 
lepetni az oroszok által Debreczennél, s elfogadta a harcot. Az 
eredményt ösmerjük. Görgei hallotta Vámos-Pércsről az ágyúzást, 
azonban azt hívén, hogy minden rendeletéi szerint történik, s Nagy 
Sándor csak a viszszavonulást fedezi az ágyucsatával, nem ment 
neki segíteni, de nem is mehetett, mert hiszen nekie rendeltetése 
az Aradra vonulás volt, s mert ellenesetben ugyan azon sorsa 
leendett volna a 60,000 főnyi orosz túlnyomó erő ellenében had- * 3

*) Görgei id. műnk. II. 400. 1. — Ramming: id .műnk. 413,1. — Bericht 
III. 6 8 . 1.

3) Szemere id. műnk. II. 128. 1.
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serege zömének is, a mi a Nagy-Sándor hadtestének. A debreczeni 
csatáért még Rüstow is, ezen hires katonai iró, egyedül Nagy-Sándort 
teszi felelőssé, s Jósika is, ki pedig Görgei legnagyobb kárhoz
tatóinak egyike, azt mondja, hogy Nagy-Sándort a Debreczennél elkö
vetett óvatlanságáért a világ bármely hadseregében haditörvény
szék elé állitandották.‘)

Napok kérdése lévén N.-Várad biztonsága, Szemere, mint 
belügyminister meghagyta augustus 4-én Hodossy Miklósnak, hogy 
minden ottani álladalmi vagyont az nap és más nap kellő őrizet 
alatt a legbiztosabb utón szállíttasson Arad felé, s majdan tegyen 
jelentést Aradon vagy ott a hol. Ennek foganatosításával Hodossy 
Sántha György alispánt bízta meg, s kiküldötte azt röktön Tóth 
Sámuel vármegyei mérnökkel Tenkére annak megvizsgálása vé
gett, hogy át lehet-e ottan menni a Körösön ?* 2) A temérdek álla
dalmi vagyon csakugyan Beél felé szállíttatott el,3) minek siette
tését az is indokoló, hogy augustus 4-én azon álhir jelentetett., 
miszerint az oroszok Geszt felé tartanak.4)

A magyar hadsereg a debreczeni veszteség megtudása után 
gyorsan elvonult Vámos-Pércsrő], 3-án egy húzómban Nagy-Bétán 
át Kis-Máriára s 3. és 4-ike közötti éjjel Biharra, augustus 4-ét 
itt töltötte s 5-én bevonult N.-Váradra, hová a Nagy-Sándor had
testének romja, mely augustus 2-án egész B.-Szent-Mártonig sza
ladt, s augustus 3-án M.-Keresztesig s Püspökiig húzódott, még 
előtte való nap bevonult.

Görgei innen csak 6-án akará útnak indítani Nagy-Sándort, 
a másik két hadtestet pedig másnap, de Aulich hadügyminister 
rendeletére, melyben arról is tudatva lett, hogy Dembinski föladta 
a Tisza jobb partját, megváltoztatta szándékát, s a Nagy-Sándor 
hadtestét 5-én, a többit pedig 6-án útnak inditá, tudatván Aulichot, 
hogy a Nagy-Sándor hadteste 10-én s a többi 11- én Aradra érkezend.

Nagy-Váradon Görgei 18 várágyut, 350 sebesült és 200 fogoly 
osztrákot hagyott, az oroszok aztán ezekből alakították meg a 
várőrséget. Az ágyúöntödét azonban szétrombolta, de a gépek egy 
részét, 100 munkást és 10 kész ágyút magával vitt.

Nagy-Sándor augustus 6-án N.-Szalontára, 7-én N.-Zeréndre,

0  Rüstow: A magyar hadjárat. II. k. 365—370. 1. — Görgei id. műnk. 
II. 325—337. 1. Görgei: Gazdátlan levelek. 2 4 —31. 1. — Bericht. III. 58— 
6 3 .1. — Orens : Vas. Újság. 1880, 52 sz. — Jósika : Egy magy. család. VIII. k 8 6 .1.

2) Lásd a LXXVIII. és LXXIX. sz. alatti okmányokat.
s) Szemere levelei. 21. 1. — 4) Ugyanott. 41, 1.
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8-án a Görgei által, Aulich azon tudósítása folytán, hogy Dem- 
binski a Tisza balpartját is föladta, s azon sürgetése folytán, hogy 
a hadsereg egy része augustus 9-én legyen Aradon, megváltozta
tott menetrend alapján Simándra, s 9-én Aradra vonult s oda 
meg is érkezett.

A zöm pedig augustus 6-án Gyapjúra, 7-én N.-Szalontára 
érkezett, s onnantól egy-egy napi távolságban követvén a Nagy
sándor hadtestét, 10 én érkezett meg Aradra.

Nagy-Szalontán több Aradról jövő polgári menekült csatla
kozott a Görgei táborához, ezek között Nyári és Jókai.

Nagy-Szalontán történt az is, hogy egy szalontai gazda pa
naszra jött Görgőihez azért, mert a honvédek a kerítését elhord
ták tüzelőnek. — »Elhordták?« — kérdé a vezér keserű iróniával, 
— »ez nagy disciplina volt tőlük, másutt ott gyújtották meg, a hol 
találták s úgy feküdtek mellé. Ne haragudjék érte, jámbor hazafi, 
három nap ólta veri már őket az eső, s még ebben az esztendő
ben nem háltak fedél alatt,.« Az atyafi erre elkotródott.

Ugyan itt történt, hogy Görgeinek, kinek pedig fejsebe még 
akkor sem szűnt meg halálos lenni, vacsora után, egy fiatal veres 
bársony bluzu gyerek, kit magával hordott, hegedülte az akkor 
legkedveltebb magyar népdalokat. Ez a fiatal fiú Reményi Ede volt. —

Az oroszok egész augustus 6-áig Debreczenben vesztegeltek 
s csak az nap küldtek ki 2 portyázó csapatot, egyiket Chrouleff 
ezredes vezénylete alatt Derecske, s a másikat Melnikoff ezredesé 
alatt N.-Léta felé. S Rászkevics csak 7-én azon hirre, hogy Görgei 
N.-Váradot elhagyta, küldötte Görgei után Rüdiger tábornokot egy 
erős hadosztálylyal, mely kozákokból a 2-ik és 3-ik orosz hadtest 
majdnem öszszes lovasságából s a 3-ik hadtest gyalogságából állott.

Rüdiger augustus 7-én délután 3 órakor hagyta el Debre- 
czent, még az nap lovassága előcsapatával R.-Ujfaluig s zömével 
Derecskéig, 8-án pedig az előcsapat N-Váradra, a zöm Borsra s 
Chrouleff pedig B.-Böszörménybe előnyomult, főhadiszállását ez nap 
Ártándon ütvén fel.

Nagy-Váradról a következőket írja az orosz hivatalos 
munka: Nagy-Váradnak körülbelül 30,000 lakosa van. Bár a 
város régi érődé rósz állapotban van, az egy támadást még is 
kiállhat. Az erőd szabályos ötszögöt képez a Vauban-féle rendszer 
Szerint. A bel- és külső falazat kőből van, az árok 12 láb széles 
mocsáros aljjal. A bástyák elejök hoszszu, az oldaluk rövid. A 
közvéd közepén egy górvéd van, mely egy. lőréses favéd-házból
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áll. Maga a város földerőditvényekkel van körülvéve, mely kü
lönben nagy kiterjedése miatt nehezen védhető.

Augustus 9-én az orosz előcsapat 2 kozák ezrede Madarászra, 
egy dsidás ezred Mező-Gyánba s a lovasság zöme N.-Váradra, a 
gyalogság pedig M.-Keresztesre nyomult.

Volt volna tehát idő Haynaut öszszetörni.
Rüdiger hadtestének N.-Váraddal 120,000 adag kenyeret ada

tott, N.-Váradig pedig Debreczentől kezdve 60,000 adagot hará- 
csoltatott össze.

10- én az orosz elöcsapat kozákjai Kis-Jenőig, többi lovassága 
N.-Zeréndig, a lovasság zöme N.-Szalontára s a gyalogság N.-Vá
radra nyomult. Ugyan ezen nap Melnikoff Bucsa felé száguldott, s 
leégette a királyhágói fából csinált erődöt, de a magyarok köze- 
ledtökre viszszavonult előbb Topára, aztán Mező-Telegdre, s a ma
gyarok újra megszállották a szorost, s ott 6 ágyúra sáncokat 
építettek.

11- én a kozákok Simándig, az előcsapat többi lovassága Kis- 
Jenőig, a lovasság zöme N.-Zeréndig, s a gyalogság nagyobb része 
N.-Szalontára tolatott előbbre, 3 zászlóalj gyalog 8 ágyúval Kanna- 
bich tábornok parancsnoksága alatt N.-Váradon maradván.

12- én pedig a kozákok Uj-Szent-Annáig, az előcsapat többi 
része Simándra, a lovasság zöme Kis Jenőre s a gyalogság Nagy- 
Zeréndre nyomult.

Debreczenben Pászkevics alatt a Cseodajeff hadtestét ide nem 
értve, mely még ezután volt megérkezendő Tokajból, a 4-ik, 5-ik 
és 12-ik hadosztály maradt, kellő lovassággal ellátva, ebből augus
tus 11-én 2 hadoszlop küldetett N.-Várad felé a Rüdiger meg
erősítésére.

így vonult ki a honvéd hadsereg Biharból, s igy lepte azt el 
a muszka.1) —

Ez alatt Aradon nagy dolgok történtek.
Görgei oda érvén, nem találta ott Dembinskit, az a Csatá

don augustus 7-én vett hadügyministeri parancs ellenére, teljesen 
indokolhatlanul, Arad helyett Temesvár télé vonult.* 2) S midőn Görgei 
augustus 10-én Temesvár felé küldé a Nagy-Sándor hadtestét,

‘) Görgei: Mein Leben und Wirken. II. 337. 338. 1. — Riistow. id. 
műnk. II. k. 372—379. s 385. 1. — Bericht. III. 66—72 1. — Vasárnapi újság 
1861. 6 . sz. — Lapinski id. műnk. 160.1.

2) Dembinski Magyarországon. 367. 368. 1.
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az Sághnál már a Schlick osztrákjaira bukkant, kik által viszsza 
nyomatott.

Ennek oka az volt, hogy a Dembinski 55,000 főnyi hadserege, 
melynek vezérletét az nap Bem vette át, Temesvárnál augustus 9-én 
teljesen szétveretett, mint azt Guyon Rékásról augustus 10-én dél- 
előttről keltezetten jelenté. A csata utáni nap, mint Mészáros írja, 
voltak még hadosztályok, de hadsereg nem létezett.1)

Augustus 10-én már hire szárnyalt Aradon a temesvári sze
rencsétlenségnek, s annak hírére Görgei Kossuthnak ezzel való 
utolsó találkozásakor, augustus 10-én éjjel az aradi várban kije
lenté, hogy ha a hir megvalósul, ő leteszi a fegyvert. S Kossuth 
még is elküldé nekie pár óra múlva Guyonnak idő közben hozzá 
megérkezett jelentését.* 2)

Görgei másnap leköszönésre birá Kossuthot is, a minis- 
teriumot is, s magát dictatori hatalommal ruháztatá fel. Ezen fon
tos esemény részletei sincsenek még máig sem földerítve. Meg
érdemli az, hogy egy kissé részletezzem.

Az utolsó ministertanács augustus 11-én reggel tartatott 
az aradi várban, a kormányzó lakásán. Ekkor már ismeretes volt 
Guyon jelentése, s ennek folytán a ministertanács a nélkül, hogy 
a kormány föloszlása kimondatott volna, egyhangúlag fölhatal
mazta Görgeit a további alkudozásokra, sőt arra is, hogy Ferencz 
József ő felségének megismerése alapján békét köthessen.3)

Görgei nem ezt várta, hanem a kormány lemondását is, mire 
— mint ő mondja, — mindjárt a Guyon levele olvasása után föl
kérte Kossuthot.4 *) Ezen levél ösmeretlen. Asbóth közöl ugyan egy 
levelet, melyben Görgei fölhívja Kossuthot s a kormányt a lemon
dásra,6) de ennek valódiságát Assermann a Görgei védelmére erős 
logicával írott munkájában kétségbe vonja.6) Valóban alig is kép
zelhető, hogy Görgei, ki nemcsak Kossuthnál négy szem közt augus
tus 10-én éjjel, mit csak ő maga ir le, de már az augustus 10-i 
utolsó előtti ministeri tanácskozásban is, tehát Guyon tudósításá
nak tudomására juttatása előtt, kijelenté, mint azt Horváth is el-

*) Mészáros emlékiratai. II. k. 362. 1.
8) Horváth id. műnk. III. k. 415. 1.
8) Horváth id műnk. III. k. 406—140. 1. hol a feihatalmazó okmánynak 

habár nem eredeti, de hü szövege is közölve van.
*) Görgei: Mein Leben. II. 386. 1.
*) Asbóth id. inunk. I. k. 73. 1.
6) Asserman : Görgei. 145. 146. 1,



ísroerí,1) hogy ha az osztrákokat viszsza nem verheti, az oroszok 
előtt leteszi a fegyvert, most a Guyon tudósításának ösmerése 
után, a hazánk jövőjét biztositó cél eléréséről beszéljen, s azért 
tartsa szükségesnek, — mint az Asbóth által közölt levélben mon
datik, — a kormány lelépését, hogy az elérethessék. De meg Gör
gei állítása szerint ő az alkudozásokra való fölhatalmazó okmány 
vétele előtt írott Kossuthnak, ezen levél pedig már a fölhatal
mazó okmány kézül vételét említi. És igy vagy Görgei állítása té
ves, vagy ezen levél csakugyan nem hiteles. S ha a levél hiteles: 
az azt mutatná, hogy habár el volt is határozva a fegyverleté
telre Görgei, élt lelkében még akkor, Pöltembergék viszszaérkez- 
tök előtt, némi reménysugár arra nézve, miszerint talán még vala
mit megmenthet a nemzet számára.

Az alkudozásokra fölhatalmazó levél vétele után Görgei sa
ját állítása szerint Csány utján kérte fél Kossuthot a lemondásra, 
s ha ez áll, ez ismét bizonyítja a fenntebb érintett levél apocriph 
voltát. Pedig ezt Csánynak maga az Asbóth által közölt levele, 
mely a ténykörülményekkel teljes öszszhangzásban áll, és igy valódi
ságához kétség nem fér, igazolja. Csány ezen levélben fölkérte 
Kossuthot, hogy előbbi, az utolsó ministerlanácsot megelőző be
szélgetésükhöz képest mondjon le ő is, a kormány is, a maga 
részéről Csány még ezen levelében lemondván. Ugyan ezt tették 
Vukovics, ki Csány látogatására jött, s Aulich, ki oda hivatott, egy má
sik Csányval együtt közösen kiállított s Kossuthoz küldött levélben.* 2 *)

Kossuth válasza egy Görgeihez intézett levél alakjában, mely 
aztán a kormány lemondását, világosan kifejezi, mint a kormány 
többségének indítványára történtet, augustus 11-ének délutáni 2 
órájáról keltezetten, nem sokára megérkezvén Csányhoz, az a je
len volt 3 minister s az időközben odaérkezett Horváth által is 
ellenjegyeztetett,8) valamint a nemzethez intézett, s nyomtatás alá 
adott azon ismeretes nyilatkozat is, melynek első bekezdésében 
nyíltan bevallja Kossuth, miszerint nincs többé remény az önvé
delmi harcnak az egyesült szövetséges sergek ellenében sikerrel 
való folytathatására, mit különben Asbóth, Görgeinek legerősebb 
vádlója szintén beösmer.4)

S ennek nem Görgei, hanem Dembinski volt az oka, mert ha

’) Horváth id. műnk. III. k. 401. 1.
8) Asbóth id. műnk. I. k. 74—77. 1.
*) Lásd magát az okmányt a Budapesti Szemle (1881.) XXVI. k. ‘200-dik 1.
4) Asbóth id. mnnk. I. k. 245. 1.
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ő Aradra vonul, ottan ö szerinte is 96 ezer főny magyar sereget 
lehet vala concentrálni 257 darab ágyúval ; ') ettől még lehetett 
volna valamit remélleni. Azonban Dembinski nem engedelmeskedett, 
Temesvárra vonult, ott a szép sereg szétveretett,. És i»ég sem jut 
senkinek eszébe Dembinskit, árulónak tartan i! Pedig ő munkája 
nak illetékes kritikusa szerint csak azért vonult Temesvárra, mert 
arra Oláhország felé rövidebb volt az ut.2) Tökéletesen igaza 
van Klapkának, midőn a Báthory-Schulz Bódoghoz az 1884. évi 
September 30-ról keltezetlen intézett levelében azt mondja : »a 
temesvári vereség volt függetlenségünk sírja, a világosi catas
tropha csupán a nagy dráma zárjelenete vala, amannak elmarad- 
hatlan következménye.«3)

így lett Görgei dictatorrá. —
S az nap este megérkeztek Pöltembergék is Ártándról a már 

ösmert,etett válaszszák
Mostantól fogva tehát, még ha hitt vala is alkudozások által 

valamit megmenthetni Görgei, minden remény erre nézve szét
oszlott. Győzelemre pedig többé gondolni nem lehetett. Görgeinek 
nem volt több 24,545 emberénél 144 ágyúval s az Aradon talált, 
mintegy 6,000 főnyi tartaléknál.Előtte állott Haynau több mint 50,000 
emberrel, háta mögött Pászkevics több mint. 100,000 emberrel s 
erős tartalékkal, s oldalt Erdély már elveszve, aztán az élelmi szer 
is, a lőszer is fogyatékán volt s pénz sem volt. Minden harc 
haszon nélküli vérontás lett vala már.

Ily helyzetben Görgei másra nem gondolhatott, mint a föl- 
tétlen megadásra. El is készité az azt fölajánló levelét még az 
nap este Büdiger tábornokhoz. l)e mielőtt azt elküldé egy hadi 
tanácsot hivott öszsze az öszszes szolgálatban levő tábornokokból 
s főbb tisztekből s azon kijelentéssel, hogy határozzanak bármit., 
ö előre kötelezi magát azok kivitelökre, azok elé terjesztő a Pöl- 
temberg által hozott válasz kapcsában a Rüdigerhez írott levél 
fogalmazványát, mely a föltétien megadást tartalmazá, s ő maga 
eltávozott a hadi tanácsból. S dacára ennek, a hadi tanács elfo
gadta Görgei ajánlatát s őt erről két küldött által értesité.4) * 8

•) Dembinski Magyarországon. 388. 1.
“1 Budapesti szemle 1877. XIV. k. 47. 1.
8) Neues Pester Journal. 1884.271. sz.
*) Görgei: Mein Leben. II. 404—408. 1.— Asbóth id. műnk. I. k. 246. 

1. — Horváth id. műnk. III. k. 431. T. (Horváth idézésénél mindig a 2-ik, ki
sebb kiadást használtam.)
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A fegyverletétel tehát nem Görgei önkényéből, hanem az 
augustus 11-iki esti hadi tanács határozatából történt.

Még azon este aztán 3 parlamentaire által, kiket az orosz 
hivatalos munka részben kitalálhatlan rósz leírással gróf Bett 
(talán Bethlen ?) ezredesnek, gróf Eszterházy századosnak s 
Schmedin (talán Schmiedeg ?) századosnak nevez, elküldé Görgei 
az iratot Rüdigerhez, kik annak főhadi szállására Kis-Jenőre au
gustus 12-én reggel érkeztek meg. 12-én délután aztán egy orosz 
ezredes jelent meg a magyar főhadi szálláson, s azon éjjel Froloff 
táborkari főnök, a fegyerletétel módozatainak megállapítására.

Görgei még fölszólitá a külföldi tábornokokat és táborkari 
tiszteket., s Csány a polgári egyéneket, a menekülésre, mire még 
akkor Lippán át volt ut. Nem fogadta el senki, mindenki meg 
akarta osztani a többinek sorsát.1)

Zambelli ezredes és Markovich alezredes is, kik a táborban 
az osztrákoknak való megadásnak valának szóvivői, s kiket oda 
utasított Görgei, hogy hagyják oda a tábort, s jelentkezzenek az 
osztrák előőrsöknél, szintén megmaradtak a táborban, fölhagyván 
agitatiojukkal.2)

A fegyverletétel aztán a megállapodáshoz képest, előbb még 
egy uj parlamentaire jővén Görgeihez Uj-Pankotán, megkérdezendő 
őt, hogy el van-e készülve a fegyverletételre, Görgeinek a két 
hadsereg arcvonala előtt Rüdigerrel való találkozása után augustus
13-ának délutánján megtörtént. A lemenő nap búcsú sugarai már 
csak a gúlába rakott magyar fegyverek szuronyain törtek meg.

S nem Világosnál tétetett le a fegyver, mint közszólamként 
említik, hanem Szőllősnél, az a melletti síkságon a kis-jenő-ze- 
réndi s a világos-boros-jenői országút egyesülő pontján, és pedig 
Szőllőstől délnek, s a világosi országutat átvágó malom-csator
nától északnak.3) Ez pedig Világostól még távol van. A hadsereg, 
mely augustus 11—12-ike közti éjjel ment el Aradról, Világosról 
augustus 13-án délelőtt 10 órakor indult Uj-Pankotán kéresztül 
Szőllős alá. Éppen ezért ezen szomorú actust történelmileg nem 
világosi, hanem szőllősi fegyverletételnek kell neveznünk. Innen 
nevezte azt el Pászkevics herceg is azon jelentésében, melylyel 
a fegyverletétel tényét tudtul adá az orosz cárnak, s mely jelentés

') Rüstow id. munit. II k. 38ö. 1. — Asbóth id. műnk. I. k. 251 1.
9) Görgei: Mein Leben. If. 418. 419. 1.
s) Rüstow id. műnk. II. k. 388. 1. — Asbóth id. m I. k. 255. 259. 1.
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Berettyó-Ujfaluban, augustus 14-én (orosz számítás szerint 2-án) 
kelt.8)

A szőllősi fegyverletétellel, habár volt is itt-ott még magyar 
csapattöredék, s birtokunkban volt is néhány vár, a magyar ügy 
elbukott.

Nem a szőllősi fegyverletétel buktatta azt el, nem is Dem- 
binskinek Temesvárra vonulása, hanem az orosz interventio, 
Ennek megtörténtével annak előbb-utóbb be kelle következnie. 
Sorsunk előre látható volt.

Helyesen s igazán mondja Jókai az »Éltem legszomorubb 
nayjai* cimü naplótöredékében : »két világhatalom keze sulyosult 
ránk, s mi kevesen valánk; az óta ezen világhatalmaknak csak 
egyikét is nem bírta leverni két másik hatalom (két kisebb ren
dűvel szövetkezetten) ; csoda-e tehát, ha a mi ifjú erőnk öszsze- 
tört egy óriás előtt!?«8)

A számok legékesebben bizonyítanak.
Az osztrák működő sereg erejét Ramming megközelitőleg 

144,673 emberre számítja föl 525 ágyúval, az oroszokét a tarta
lékkal együtt 253,588 emberre circa 872 ágyúval, a kettőét együtt 
398,261 emberre 1397 ágyúval, s a magyarokét 192,000 emberre 
488 tábori ágyúval.8)

Az orosz hivatalos munka, melynek legrészletesebb kimuta
tása van, a volt Erdélyben működött oroszok haderejét. 28,636 
emberre teszi 56 ágyúval, a Magyarországban müködöttekét pê dig 
162 951 emberre, 528 ágyúval, együtt. 191,588 emberre 584 ágyú
val ; ez más sergek erejét nem tünteti föl.l * * 4)

Rüstow az osztrákok erejét 175 940 emberre teszi 605 ágyú
val, az oroszokét 191,324 emberre 587 ágyúval, együtt 367,264 
emberre s 1192 ágyúra, a magyar haderőt, pedig 162,440 emberre 
451 ágyúval.5 б)

Gelich az osztrákok erejét a román és szász népföl
kelésen kívül a tartalékkal együtt 138,200 emberre teszi 569 
ágyúval, az oroszokét 231.127 emberre 560 ágyúval, együtt, a tar
talék ide számításával 369,327 emberre 1129 ágyúval; a mienket

l) Lásd a »Correspondence relatif to the affairs of Hungary. 1848—49.«
cim alatt Palmerston által az angol parliament elé terjesztett 306-ik számú 
okmány 2-ik mellékletét. »Nemzet « 1885. 1. sz.

а) Vasárnapi újság. 1861. 7. sz.
“) Der Feldzug in Ungarn. 11—17, 20—25, 163-170, 484—486, s 26—37 1,
*) Bericht etc. I. és II. 49—126. 1.
б) Rüstow. id. műnk. II k. 225—247. 1.

15
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pedig á szabálytalan csapatokkal és a tartalékkal együtt, melyeknek 
számukat 30,390 főre teszi, 219,747 emberre, a várágyukon kívül 
562 ágyúval,1)

Asbóth az osztrák hadsereg erejét 195,740 emberre számítja 
516 ágyúval, az erődök 650 ágyúját nem számítva, az oroszokét, 
232,500 emberre 576 ágyúval, s együtt 428,240 ember: e 1226 ágyú
val ; (az' orosz haderő számát azonban igen téves alapon tüntette 
föl Asbóth, ő minden hadtest gyalogságát önkényesen 48,000 főre 
teszi, pedig enynyi csak a 2-ik hadtestben volt, és pedig gyalog, 
lovas és tüzér együtt, s a lovak számát is lovasoknak veszi), a 
miénket pedig 180,336 emberre 524 ágyúval; megemlíti azt is, 
hogy ellenünk még mozgósítva volt, 98 ezer gyalog s 18,000-lovas 
katona 264 ágyúval, csakhogy itt is lovasnak van föl tüntetve a 
ló, éppen úgy, mint fenntebb.8)

A már említett viddini irat pedig a magyar haderőt júni
usról 140,000, Kossuth a julius 16-án Bemhez írott levelében 
pedig 165,000 főre teszi,3) mig Klapka csak 130 —135,000 főnyire 
számítja azt.4)

Azt hiszem, hogy az osztrák és orosz haderő létszámára 
nézve Rüstow fogadható el hiteles kútfőül, a magyaréra nézve 
pedig Asbóth, mert hiszen az több mint 140 zászlóaljból, 18 
huszárezredből, 4 utászosztályból s 6 vadászzászlóaljból állott. A 
19 ik huszárezred alakítását május vége felé elrendelte ugyan 
Klapka mint hadügyministeri helyettes, de ezen rendeletet már május 
30-án viszszavonta.5)

A zászlóaljak számukat pontosan azért nem említettem, 
mert azt megállapítani vagy kideríteni képes nem valék. Az ál
talam használt példányából a »Közlönyének csak a 162 és 163. 
szám hiányzik, s abban az utolsó jelentés vagy rendelet uj hon
védzászlóalj alakításáról a 156-ik számban foglaltatik, melyben az 
van hivatalosan tudatva, hogy a Brassó melletti hétfalusi zászló
alj honvédzászlóaljjá alakult, s 140-ik számot nyert! Ha tehát a 
»Közlöny« 162 és 163-ik számában nincs említés téve uj zász
óalj alakításáról, akkor ez volt a hivatalos lapban fölemlített * *)

*) Hazánk. II. k. 299- 301. 1. 
a) Asbótli id. műnk. I. k. 265—285. 1.
s) Kossuth a forr. végnapjairól. 21. 1. — Papp Dénes. Okmánytár. II. 

k. 507-510. 1.
*) Klapka : Memoiren. I. 416, 1.

Közlöny 1849. 115. és 120. sz.
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utolsó honvédzászlóalj, mi azonban nem z^rja azt ki, hogy több 
ne alakulhatott volna még az utolsó napokban. Sőt tudjuk, alakult 
is. Sarkady László nevezetesen említi, hogy ő a végső napokban a 
142-ik zászlóaljhoz tétetett át.1) S midőn augustus 3-án Klapka 
kitört Komáromból; Győrben tartózkodása alatt 5 -  6,000 újoncot 
szerzett, s ebből, mint ő mondja, 5 uj honvédzászlóaljat,2 *) de 
mint Szillányinak, az ő táborkari főnökének, pontosan vezetett 
jegyzetek alapján öszszeállitott munkájából kitetszik, csak 4 uj 
honvédzászlóaljat alakított,?) melyeknek, úgy látszik, — a 200-ik 
számtól kezdve adott honvédzászlóalji számot. ; Klapka a hon
védzászlóaljak számát 147-re teszi,4 *) Gelich pedig az imént idé
zett helyen 137-re, de ő bizonyára téved, mert ő külön számítja 
föl a sorgyalogezredbeli zászlóaljakat is, holott ezek is honvéd- 
zászlóaljakká lettek átalakítva.

Azonban akármenynyi volt is a honvédzászlóaljak számuk, s 
akármelyikét is fogadjuk el az elősorolt kútfőknek hitelesül a 
magyar haderő létszámára nézve : az kétségtelenül bizonyos a 
föltüntetett számok tanulságából, hogy nekünk előbb utóbb el 
kelle buknunk a túlerő ellen.

Nagyon igazuk van a világosi (helyesebben : szőllősi) fegyver- 
letétel tárgy ában közé tett nyilatkozat aláíróinak, melyet a mieink 
közöl (iáspár tábornok, Gyöngyössy Lajos, Fuchs József, Schenk 
Emil, Veress János és Beöthy Andor írtak alá, hogy a világosi fegy
verletétel oly nagy túlerővel szemben nem volt árulás, nem volt 
fegyvereinket meggyalázó tény, nem volt a haza elleni bűn, — ha
nem volt a hon fivér további hasztalan ontását megszüntető ember
séges és tisztességes befejezése egy azontúl reménytelen, céltalan 
s azért tovább nem is indokolható háborúnak, s hogy azért, a 
mi azután történt, a mit azzal kapcsolatban egyfelől az orosz 
hatalom meszszebb kiható számítása müveit, másfelől pedig az 
elkeseredett, boszszu cselekedett, magyar embert felelőssé tenni 
nem lehet.6)

Rüstow is azt írja, a fegyverletétel lerajzolása után, hogy 
szó sem lehet az árulásról,6) és igy téved a fennti nyilatkozatra

*) Klapka id. műnk. I. k. 218. 1.
а) Honvédek könyve. III. k. 56. 1.
8) Szillányi: Komorn. 261. 1.
4) Hamary: Komáromi napok. 67. 1.
б) Egyetértés. Nemzet. 1884. nov. 23-iki sz. 
8J Rüstow. id. inunk. II. k. 389. 1.

15*
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tett ellennyilatkozatában Teleki Sándor, midőn Rüstowot, is a Gör- 
geit árulónak tartók közé sorozza.1)

S nincs okunk, miért pirulni bukásunk miatt. Abból is épen 
maradt egy kincs : s ez a külföld csodálata a honvéd hősiesség 
fölött, s elismerése a magyar katonai dicsőség iránt.

Nem megvetendő kincs ez, s nem szabad ezt. kevésre érté
kelnünk.

Gróf Zichy Ferenc nem a magyar ügyet szolgálta, még is 
megjósolta, hogy ennek és csak is ennek vehetjük hasznát a jövőben.2)

És valóban úgy lön
Ennek köszönhetjük, hogy számításba vett bennünket úgy a 

külföld mint a dynastia az elnyomatás éveiben, s ennek köszön
hetjük, hogy békés utón anynyit, is elértünk, a menynyit, a kiegye
zés megvalósitott. * *)

') Egyetértés. 1884. nov. 24-iki sz.
*) Kovács Lajos : A békepárt. 112. I.



XYÍ. FEJEZET.

A bukás után. A besoroztatások s elitéltetések. A menekültek.
A magyar ügy bukása után első dolguk volt a muszkáknak 

az alföldnek, mint a forradalom életerének jó részét, erős helyőr
ségekkel ellepni. Természetes, hogy a megszállandó részbe osz
tatott be Biharvármegye is.

Az augustus 11-én Debreczenből — mint már emlit.ettem — 
kiküldött két hadoszlop: az 5-ik és 12-ik gyalog hadosztály, a 2-ik 
vadászzászlóalj s a 4-ik lovashadosztály dandára 13-án megérke
zett N.-Váradra, s 14-én ide tétetett át az orosz főhadiszállás is.

A Debreczenben Cseodajeff parancsnoksága alatt 106 ágyú
val hátrahagyott 26 század lovas, 14 század kozák s 32 zászlóalj 
gyalog a Debreczen körüli helységekben, tehát részben Biharvár- 
megyében, például N.-Létán helyeztettek el, a Rüdiger parancs
noksága alatti csapatok pedig N.-Szalonta, Sarkad és Kis-Jenő 
környékén.1)

Augustus 17-én Melnikoffnak az Odessa-vadászezredet küldte 
segélyül Pászkevics 4 ágyúval N.-Váradról Mező-Telegdre, ki aztán 
innen augustus 19. és 20-án Bucsa felé nyomult. Ugyan ezen időben 
nyomult Sass altábornok N.-Váradról Kolosvárra 6 zászlóalj gya
loggal, 2 gyalog üteggel és az 51. számú doni kozákezreddel.2)

Augustus 17-én Almanes felé is küldött Pászkevics orosz 
haderőt. Lőwenhagen vezérőrnagy parancsnoksága alatt, és pedig 
a Wosnesesk-ulánezredet, 4 lovas ágyúval, a Belényes vidékén 
levő 1200 főnyi magyarság ellen, kik az oroszok közeledtöknek hí
rére szétoszoltak.3)

Sassnak nem lévén már mi ellen küzdeni Kolosvártt, visz- 
szajött N.-Váradra, valamint később Melnikoff is, ki egyelőre még 
Bucsán maradt vala.

Viszsza lévén a csend, a halál csendje állítva, a muszkák

') Bericht. III. 79—80. I. — 2) Ugyanott. 83. 85. 86. 1. — 8) Ugyanott. 
82. 89. 1.
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megkezdették kivonulásukat hazánkból. N.-Váradon csak a 3-ik 
orosz hadtest táborkara maradt Rüdiger lovassági tábornok a la tt; 
augustus 30-án ez is ide hagyta N.-Váradot., s a főhadiszállást 
Eperjesre tette át.1)

így vonultak el megyénkből s hazánkból a muszkák, de jöt
tek helyükbe az osztrákok a katonai rémuralom minden zsarnok
ságával.

. Tudta ezt előre mindenki Haynau eddigi működéséből. Éppen 
ezért a fogoly altisztek és közlegények, kiknek őrizetökre nem sok 
gond vala fordítva, tömegesen igyekeztek menekülni az osztrákok 
katonai törvényszékeik elől.

így menekültek például Kántor Gyuszi és Áinánt, Béla tűz
mester a n.-szalontai erdőn át szülőföldjükre N -Váradra. Mene
külésüket, részletesen leírja Molnár György,2) kinek munkájában 
különben sok tévedés és sok nagyítás van ; a fekete bankóknak 
Görgei általi szárogatása nevezetesen, — mint magától Amánt 
Bélától tudom, — merő mese.

Aradvármegyéhez Biharvármegye esvén legközelebb, első sor
ban itt keresett menedéket a sok hajótörött hazafi. Itt bujdokolt 
át Irányi Kálóczyval, itt talált menedékei Vetter, ki Körösszegen 
rejtőzködött; itt és pedig az alsó Sárréten, többek közt N.-Bajom- 
ban, bujdokolt Bónis Samu; itt húzták meg magukat egy ideig, 
mig a közhiedelem szerint menhelyük árulás utján föl nem födöz- 
tetett, s el nem fogattak, Szacsvay Imre és Sárosy Gyula, amaz 
Talpason, emez Komádiban.

Alig volt család, mely egy vagy több bujdosót ne rejtege
tett volna

Biharvármegye még egyszer látta a honvédeket, de már csak 
mint, orosz foglyokat, a mint augustus 17-én N.-Zeréndről Sarkadra 
hozták őket Anrep orosz tábornok fölügyelete alatt. Szomorú vi
szontlátás volt ez !

Nagy-Váradon még ezután is láttak egy pár napig honvéd
ruhás honvédeket.. Itten voltak ugyan is augustus 15-én délelőttöl 
egész 28-áig a. fogoly Görgei, s kíséretében két testvére, Ármin és 
István, s hadsegédei közül Duka Tivadar és Ketnpelen, és pedig 
23-áig egyenruhában és kardosán, megengedtetvén nekiek a sza
badon járás js a városban. S csak 23-án azon indokból, hogy egy

') Bericht. III. 91. 93. 1.
Molnár: Világos előtt. 173—179. 1.
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Olga-huszárezredbeli orosz tiszt egy Marquesi nevű osztrák főhad
nagyot egy honvédtiszt miatt párbajban lelőtt, kéreté e r  kardjukat 
Pászkevics, s ölteté föl velők a polgári ruhát.1)

Sarkadról egy napi pihenés után . augustus 19-én Gyulára 
szállították az oroszok fogoly honvédeinket s ott 23-án átadták 
őket Reischach és Montenuovo osztrák tábornokoknak.2)

Egy foglyot nem adtak át az oroszok az osztrákoknak, s ez 
a Wolhynia Zvviahel községében született Rulikowski Kázmér volt, 
ki a Wosneseskulánezredben szolgált századosi ranggal, s mint 
ilyen a szabadságharc végső napjaiban át ment a magyarokhoz. 
Rulikowskinak már nem is adott Görgei, miután már ekkor a meg
adásról volt szó, fegyvert a kezébe, hanem, hogy sorsán könynyitsen, 
a hadi foglyok közé sorozta őt De ez sem menté meg Rulikowskit. 
Pászkevics jól tudta, hogy ő nem hadi fogoly volt ; Gyuláról el
hozatta N.-Váradra, s itt augustus 28-án agyonlövette. így lett 
a szegény lengyel ifjú a mi martyrunkká 3)

Az osztrákok aztán beszállították a fogoly honvédeket Aradra, 
a tábornokokat és azon tiszteket, kik előbb osztrák szolgálatban 
voltak, a várba, azokat, kik nem szolgáltak az osztrákoknál, a városba.

Az utóbbiakkal rövid utón elbántak. Besoroztak őket egy
szerűen közlegényekül az idegen nyelvű ezredekbe. Még az elme
nekültek közöl is többeket öszszelogdostak s besoroztak utólagosan.

Értesülésünk szerint besorozták a bihariak közöl Gorove 
Antalt, Lovász Gábort, Beöthy Sándort, Lovassy Andrást, Kalotay 
Vincét, Verner Lászlót, Szűcs Istvánt, és Rakacs Sándort,4) kiket 
aztán több-kevesebb ideig sanyargattak az osztrák mondurban.

A-tábornokokat s volt osztrák tiszteket és a polgári vádlot
takat pedig haditörvényszékek elé állították. A Haynau haditörvény
székei valóságos vérbiróságok voltak. Az ezen törvényszékek elé 
állított vádlottak személyében az egész Magyarországot állították 
a vádlottak padjára.

Azok, kik a tavaszi győzelmes hadjárat alatt, megszégyenítve 
futottak a honvéd fegyverek elől, most gyáván bíráskodtak azok
nak fogolylyá lett villogtatóik fölött. •

Lelketlen rósz tanácsadók a józan pacificatio helyett a boszszu

’) Magyarország képekben, I. k. 359. 1. — Scherr-Tliosz Arthur gf. 
Budapesti szemle, XXVII. kötet, (1881 ) 39(5.  1. 

a) Asbóth L. emlékiratai, f. k. 262. 1.
3) Vasárnapi újság. 1870. 45. sz.
*j Beöthy Sándor szives közlése után.
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politicáját emelték az udvarnál érvényre. Pedig a boszszu soha 
sem jó politica. Nem volt jó most sem. Megmutatta Solferinó és 
Königgrätz. S hogy nem volt humanus: azt nagyon érezhetővé 
tette később az a végzetes queretaroi nap.

S újra tölujult. a Caraffa-korszak. Caraífa helyett mostan 
Haynau szerepelt, s Eperjes helyett Arad és Pest Erre különben 
a téli események után el lehetett készülve nemzetünk. Tudjuk 
ugyan is, hogy az év első hónapjaiban többeket kivégeztetett vala 
már a fővárosban Windisehgrätz herceg, s ezek között a budai 
várban, mártius 21-én, a bihari származású Novák Tivadar nyugal
mazott huszárfőhadnagyot is.1)

Ösmerjük az aradi 13-ak s a pesti vértanuk sorsát. Én csak 
azok itéletöket említem föl közölük, kik hozzánk közelebb állának.

Lahner tábornoknak, ki a fölfegyverezést vezeté N.-Váradon, 
halálos ítélete a következőleg szól :

»Lahner György, magyarországi, zólyomvármegyei, besztercze- 
bányai születésű, 53 éves, catholicus, nős, egy gyermek atyja, előbb 
a gf. Gyulay Ferenc nevét viselő gyalogezredben őrnagy, a törvénye
sen beszerzett tényálladék szerint bevallván, hogy ő, a cs. k. hadse
regbe való beléptekor letett esküje ellenére, miszerint ő a legmagasabb 
császári ház ellen fegyvert soha sem fog, csatlakozott a császári 
fölsőség ellen Magyarországban kitört fölkeléshez, s a lázadók had
seregében a cs. k. csapatok ellen, és pedig mint fölszerelési és 
fegyverfölügyelő, a fegyvergyár munkálatait tábornoki ranggal a föl
kelés tartama alatt vezette, a lázadás ügyének tett szolgálataiért 
a forradalmi kormány által alkotott, katonai érdemrendet elfogadta, 
s annak figyelembevételével, hogy a lázadók harcában a debre- 
czeni f. évi ápril 14—iki országgyűlési határozat keresztülvitelében, 
Magyarországnak a császári államoktól való elszakitását s , a leg
magasabb uralkodó ház kizárását tárgyazólag, résztvett, illetve he
lyén megmaradása s a lázadók kormánya alatti tovább szolgálás 
által azt hallgatólag elösmerte, a f. évi September 26-án tartott 
haditörvényszéki ülésben, mint vádlott a felségsértésben bűnösnek 
találtatván, a katonai törvények 5-ik s a Theresia-féle törvény
széki eljárás 61-ik §-a, az 1848. évi October 3-iki és 20-iki s no
vember 6-iki legfölsőbb kibocsájtványok, s a november 12-iki és az 
1849. évi julius 1-i kiáltványok értelmében, az osztrák hadsereg
ben viset őrnagyi rangjától való megfosztatása mellett kötél általi

') Vasárnapi Újság. 1885. 10. sz.
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halálra s bárhol található ingó és ingatlan vagyonának elvesz
tésére ítéltetett«.1)

Nagy-Sándor tábornoknak, ki, mint tudva van, N.-Váradon 
született, halálos ítélete következőleg hangzik :

»Nagy-Sándor József, magyarországi, biharvármegyei, n.-vá- 
radi születésű, 45 éves, catholicus, nőtlen, nyugalomban levő lo
vas százados, a törvényesen beszerzett tényálladék szerint bevált
ván, hogy ő a cs. kir. hadseregbe való beléptekor letett esküje 
ellenére, miszerint ö a legmagasabb császári ház ellen soha fegy
vert nem fog, csatlakozott a császári fölsőség ellen Magyarország
ban kitört fölkeléshez, s a lázadók hadseregében a császári csapa
tok ellen, és pedig mint tábornok s egyik hadtest parancsnoka 
harcolt, — — sat«. (Az ítélet további része szóról-szóra meg
egyezik a Lahnerével, csakhogy ebben nem az őrnagyi, hanem a 
lovas századosi rangtól való megfosztás emlittetik föl,)2)

Octóber 6 a, a mely napon kivégeztettek, szombatra esett. 
Kivégeztetésüket hoszszasan s részletesen írja le Tiszti Lajos.3) 
Hadbiráik Ernst törzshadbiró s Zinner, Daubek, ki a törvényszék 
előtt mentegette Nagy-Sándort,, Öhl és Schild százados hadbirák 
voltak. Mindnyájan az észak, kelet és dél felé eső vasrostélyos 
ablaku casamatákban voltak elzárva, Lahner a 74'—75. s Nagy- 
Sándor az 51. számúban. Főporkolábjuk Uthyka Antal volt, s a 
várparancsnoka az embertelen Howiger tábornok, kit nehány napra 
hőseink vértanukká avattatásuk után utóiért az igazságos végzet; 
a lőpor lakása alatt fellobbant, s őt. az emeletről ledobta a föld
szintre, hol oly sebeket kapott, hogy azokban elpusztult.

Lahnert Pléva Balázs s Nagy-Sándort Winkler Bruno aradi 
minorita lelkészek látták el a hit vigaszával s kisérték ki utolsó 
utjokra. Lahner Plévától küldött nejének egy levelet, Nagy-Sándor 
pedig Winkler által Íratott Schmidt János pesti orvoshoz, kinek 
leányát eljegyezte volt, ki aztán Klauzál Gáborné le tt; ezen levél
hez csatoltatta Nagy-Sándor egy hajfürttel együtt a jegygyűrűt és 
dispensatiót is; ugyanaz által iratoLt. még levelet Kalocsára, bátyjá
hoz Nagy-Sándor Imre érseki orvoshoz, s Lúgosra, Ungvári János 
rokonához; ugyanaz által adatta át ezüst óráját emlékül a fogoly 
Briquet Péter honvédalezredesnek, s vétetett nevében végbucsut a 
szomszéd szobában levő Gáspár tábornoktól. Winklernek térké-

' )  Klapka : Memoiren I. 329. 1.
8) Klapka: Memoiren. I. 325. 1.
8) Honvédmenház könyve. 6—41. 1.
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pét, Sujanszky Eustach lelkésznek szivartárcáját ajándékozta Nagy
sándor.

Az executiőra Howiger a Wocher-ezred egyik zászlóalját 
rendelte ki a horvát születésű Tichy őrnagy parancsnoksága alatt, 
ki emberies érzületet tanúsított a szomorú actus fölött. A végre
hajtásra Zinner hadbiró s Meyer brünni hóhér’) voltak kirendelve. 
A hóhér természetesen nem szerepelt azon 4 vértanúnál, kik ke
gyelem utján golyó által végeztettek k i : Schweidelnél, Kiss Ernő
nél. Dessewffynél és Lázárnál. Ezeket a katonák lőtték agyon reg
geli 6 órakor. Kiss Ernőre kétszer kellett lőni.

Az akasztások ezt követőleg történtek 6 és 7 óra között és 
pedig a következő sorrendben: 1-ör Pöltemberg, 2-or Török, 3-or 
Lahner, 4-er Knézich, 5-ör Nagy-Sándor, 6-or Leiningen, 7-er 
Aulich, 8-or Damjanich s 9-er Vécsey. A kiszenvedett holtesteket 
ott temették el a kivégzés helyén, 5-ét azonban: Damjanichét, 
Lahnerét, Vécseyét, Leiningenét és Kiss Ernőét családjaik elvitet
ték onnan. Lahner Mácsán van Damjanichcsal együtt eltemetve.

Ugyanazon nap ítéltetett el a mi Gáspár tábornokunk. Az 
ő ítélete a következő :

»Gáspár András, magyarországi kecskeméti születésű, 45 éves, 
református vallásu, 2 gyermek atyja, előbb lovassági százados s század
parancsnok a 9-ik számú Miklós cár nevét viselő huszárezredben, ki 
ugyan szintén cs. k. csapatok ellen harcolt, s a lázadók hadsere
gében tábornokká való előléptetését elfogadta, azonban azon pil
lanatban, midőn a debreczeni f. évi ápril 14-iki többször említett 
országgyűlési határozat előtte ösmeretessé lett, a lázadók had
seregéből némileg viszszavonult s többé szolgálatot nem teljesített,, 
a lázadásban való részvétel miatt, a katonai büntető törvény- 
könyv 61 ik cikkének alapján, öszszliangzásban az 1790. évi Ju
lius 3-iki büntető eljárással, viselt lovas századosi rangjának el
vesztése s a 4-ik osztályú császári orosz Wladimirrendtől való 
megfosztása mellett tiz évi várfogságra ítéltetett.«2)

Az aradi hadítörvényszéki ítéletek közöl még a következő
ket említem föl :

October 25-én a csak 29 éves Kazinczy Lajos tábornok, a 
mi Kazinczy Ferencünk fia, kötél általi halálra Ítéltetett s ki is 
végeztetett ;3) *)

*) Egyetértés 1884. 1. sz.
a) Klapka id. műnk. I. 342 1.

. 8) Szilágyi: Forr. végnapjai. 1 i6. 1.
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november 11-én Prötzl, magyarosítva Pereczi Mihály, ki 
N.-Váradon jött át a Kress-lovasokkal, a magyar ügyhöz, s a hon
védseregben ezredes lett, továbbá a később N.-Váradon élt, 
Mezey Károly honvédezredes, ki a biharvármegyei honvédegyletnek 
is alelnöke volt, s a később szintén Biharban élt, Gaertner, más
ként Kökényesi Miklós (helyesebben Szaniszló,) honvédezredes kötél 
általi halálra s kegyelem utján 18 évi várfogságra vasban;1)

november 24-én Tóth Ágoston a 31-ik zászlóalj őrnagya s 
később alezredes s Cserey Ignácz ezredes kötél általi halálra, s 
kegyelem utján amaz 18 évi várfogságra vasban, emez 7 évi 
várfogságra vas nélkül ;2)

december 5-én Simonffy József és Leitner Nándor alezre
desek golyó általi halálra, s kegyelem utján 16 évi várfogságra 
vasban ; s Petrovics András huszárszázados ki az utolsó napok
ban egy dsidás ezred alakításával volt megbízva, 10 évi várfog
ságra vasban ;3 * *)

december 18-án Marsó Imre nemzetőri és Beöthy György 
honvéd alezredes golyó általi halálra, s kegyelem utján 16 évi 
várfogságra vasban ;')

a következő évi február 15-én Lukács Dénes ezredes golyó 
általi halálra, s kegyelem utján 16 évi várfogságra vasban, s a ké
sőbb N.-Váradon élt b. Meszéna István alezredes 10 évi várfog
ságra vasban ;3)

mártius 4-én Jelencsik Imre százados golyó általi halálra, s 
kegyelem utján 4 évi várfogságra ;6)

mártius 8-án Wéber János őrnagy 12 évi s Kausler József 
őrnagy 6 évi várfogságra ;7)

s végül Gergely János alezredes 12 évi, s kegyelem utján 7 
évi várfogságra vasban, Stark János százados 6 évi fogságra, 
Csutak Kálmán alezredes kötél általi halálra s kegyelem utján 
16 évi sáncra8) s báró Sterneck, máskép Csillagszegi őrnagy 14 
évi várfogságra vasban.9)

’) Szilágyi: Forr. végnapjai. 117—149. 1. — *) Ugyanott. 154—156. 1.
8) Honvédek könyve. I. k. 139. 1. Azonban itt is, a kővetkezőkben is,

figyelemmel voltam a II, k. 141—156. lapjaira is.
4) Honvédek könyve I. k. 140. 1.
6) Honvédek könyve. I. k. 143. 1. — 6) Ugyanott, I. k. 144. I. — ’)

Ugyanott. I. k. 145. 1. — a) Ugyanott. I. k. 146, 147. és 151. 1. — 9) Ugyan
ott. II. k. 151. 1.
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Hankovics György őrnagy pedig föl mentetett s Papp Mihály 
főhadnagy viszszahelyeztetett. ’)

Gorove Antalról helytelenül van a Honvédek könyvében kö
zölve, mintha ő szabadon bocsájtatott volna, Gorove, mint már 
említettem, besoroztatott, s 8 évet az osztrák seregnél ki is töltött.2)

A pesti haditörvényszék által a mieink közöl Szacsvay Imre 
Ítéltetett halálra s October 24-én kötél által ki is végeztetett. Szacs
vay még ekkor 31 éves sem volt, az 1818-ik évi november 1-én 
született Sályiban. Szacsvay még augustus elején hazajött Aradról 
atyjához, Szacsvay Lajoshoz, s a muszkák közeledtökre azonban 
Árpádra bujdokolt s ott rejtőzködött egyik távoli rokonánál, Olay 
Józsefnél, később pedig, mint már emlitém, Talpason. Menhelye 
fölfödöztetvén, Jósa Péter által elfogattatott s katonai fedezet 
alatt Váradra s innen Pestre kisértetett az Uj-épületbe. A fővád 
ellene az volt, hogy a függetlenségi nyilatkozatot, mely a Perényi 
s Almási és az ő aláírásával tétetett közé, ő fogalmazta. Ő ki
mentheti vala azzal magát, hogy azt nem ő fogalmazta, s csak 
országgyűlési jegyzői állásánál fogva irta azt alá. De ő ezt nem 
tette, hanem kijelentette, hogy az okmány tartalmát osztja, s 
midőn e miatt árulással vádolák, ezen vádat viszszaháritotta vádlói 
fejökre. Igv aztán nem kerülhette ki a halálos Ítéletet, melyet Oc
tober 23-án hirdettek meg előtte. Azon nap még levelet irt testvér- 
öcsjéhez, melynek végsorai igy hangzanak ; »Kerüljétek az inga
dozó sokaságot, mely fáklyászenéit s egyéb kiváncsi hiúságait 
majdnem azon gyönyörélvezettel rendezi, mint a melylyel a vér
pad áldozatait körüldongja. Meghalok, ha kell, lelkem nyugodt, 
vétek sohasem terhelé, minden bűnöm az, hogy képviselői köte
lességemet elébe tettem saját személyemnek. Isten adjon minden 
élőnek legnagyobb boldogságot. Édes apám kezeit és titeket - ked
ves testvéreim ezerszer csókollak, az utolsó óra csendes és mély 
fontolgatásai közben kérlek, hogy emlékezzetek rám, de ne siras
satok, a hit hasztalanságát fognátok ezzel bizonyítani, pedig isten 
mindnyájatokkal szabad, és még a pogány költő is azt mondja : 
Mors ultima linea rerum.

»Még egyszer és örökre isten veletek és áldása mindnyája
tokra U

Utóiratban pedig ezeket irta :
»E levelet küld el édesatyámnak is, — kegyelemért folya- * *)

‘) Honvédek könyve. II. k. 154. 156. 1.
*) Honv. törzstisztek albuma I. k. 114. 1.
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modtam, — édes apámnak Írtam volna, de különösön ő hozzá 
levelet, intézni képes nem vagyok. Egyébiránt neki is ezt írtam 
volna, és azt, hogy bocsásson meg, mert én nem hogy őt, de 
soha senkit csak gondolatban sem akartam megbántani. Holnap 
már édesanyámnál leszek, ő nála, ki engem az életben legjobban 
szeretett.«1)

Másnap reggel aztán bitófán múlt ki Nagy-Várad városának 
első képviselője !

Ugyanezen haditörvényszék ítélte el báró Bémer László n.- 
váradi latin szertartásu catholicus püspököt is. Az ítélet szövege, 
a következő :

»Báró Bémer László, bakói, szabolcsmegyei születés, nagy
váradi cath. püspök, törvényesen bevallván, hogy a magyar forra
dalmi kormánynak a forradalom szellemében adott parancsait nem 
csak készségesen teljesité, hanem azoknak kihirdetését is eszközlé, 
a törvénytelen országgyűlésnek néhány üléseiben a m. é. mártius- 
ban Debreczenben részt vett, és Kossuth izgatóhoz egy, a m. évi 
ápril 14-iki felségsértő conventi határozatot elismerő, ennek szel
lemében szerkesztett hódolati föliratot intézett, továbbá az emlí
tett conventi határozat kihirdetését és magyarázását templomok
ban és magán körökben, a keresztes egyházi menetek rendezését 
az orosz intenventio miatt s az elhirűlt forradalmi cultusminister 
Horváth legvégső ellenállást célzó imádságának fölolvasását me
gyéje papságának a leghatályosabb módon sikeresen meghagyta ; 
— f. hó 4-én tartott haditörvényszék által felségsértés bűnében 
elmarasztalta,tván, az 5. haditörvénycikk s 1849. julius 2-iki (talán 
1-i) proclamatio értelmében egyházi javadalmaihoz való jogának 
elvesztése s magán vagyonának a forradalom-okozta károk 
megtérítésére elkoboztatása mellett kötél általi halálra ítéltetett.

»Báró Haynau t. sz. n. ur ö excja ez ítéletet törvény ut
ján megerősité, kegyelem utján pedig a haditörvényszékileg Ítélt 
halálos büntetést húsz évi várfogságra vason szelidité, minek foly
tán ez ítélet más nap közététetett, s végrehajtása elrendeltetett.

»Pest, mart. 5. 1850.
Cs. k. haditörvényszék.«2)

Voltak s működtek még cs. k. haditörvényszékek Pozsony
ban, Kassán, N.-Váradon, Temesvártt és N.-Szebenben. *)

’) Halász István: Magyar szab. harc vértanúinak emlékkönyve. Szacsvay- 
nak itt egy állítólagos, de nem hü arcképe is közölve van. Arcképe nem is maradt,

*) Szilágyi: Forr. végnapjai. 178 1.
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■ A n.-váradi az 1850-ik évi januárban kezdé el működését.; 
itt kormánybiztos a már emlitett Józsa Péter s katonai parancs
nok Braunhoff tábornok volt. Itt voltak elzárva Salamon András 
n.-váradi plébánus, Dobozy István érsemlyéni birtokos, Nagy Ist
ván esperes és k.-szántói ref. lelkész, Bige Károly n.-szántói bir
tokos, Ábrahám Ádám és Kéri kapitányok Debreczenből, Stancsarik 
(talán Harcsarik) Andor N.-Váradról, Lázár Miklós Debreczenből, 
Csengery Imre, Tar Imre, Szakáll Lajos tótii birtokos, Muntyan 
József szarkói pópa, Komáromi Lajos n.-váradi ref. lelkész, Török 
György komádii jegyző, Makai Károly Margittáról és Somogyi Jó
zsef m.-keresztesi birtokos. A foglyok száma egész hatvanra föl
rúgott, bár azt, a ki elítéltetett, tova szállították.') Itt volt bezárva 
még az említetteken kivül a Nagy István esperes naplója szerint 
Bezdédy, Schné László, Jekelfalusi, Szűcs János, Gál György, Ka- 
jetán, Kékessy, Halom Ádám, Korán Béla, Schröder, Szekeres, 
Pados, Palkovich, Lonovics érsek, Gázsi, Nyáry, Hodossy, Irinyi 
János, Aidinger, Szurgoly, Bémer püspök, Govrik, Kolozsi György, 
Bobory, Kovács, Szalay, Horváth József Kecskemétről, Kákóczy Hugo, 
Beviczky, Klumpaszky, Heilman, Báday, Protean, Batky Vilmos, Ber
zsenyi, Molnár s Haller Sándor gróf is ; s itt volt bezárva2) a mi poli- 

’ticai foglyainkkal együtt az 1851. évi május és junius havában Brace 
Lowring Károly, az amerikai utazó is, ki itt kötött meleg barát
ságot Nagy István esperessel. Ő maga leírta itteni keserves élmé
nyeit.3) A n.-váradi fogság egyike volt a legszigorubbaknak. Az 
ablakok is úgy el voltak koporsó alakú deszkázattal torlaszolva, 
hogy csak az eget lehetett látni, azt is csak egy lábnyi nagyságú 
nyíláson keresztül ; a külvilággal pedig csak titokban lehetett 
érülközni.

Hogy az utóbb fölsorolt haditörvényszékek kiket ítéltek e l: 
arra nézve nincsenek adataim ; hanem hogy sokakat ítélhettek el 
a mieink közöl is, az kitűnik onnan, hogy sokan szenvedtek keser
ves rabságot a külföldi várakban is, s nemcsak idehaza.

Olmützben szenvedtek nevezetesen az Aradon elitéit s már 
emlitett Petrovics Andráson, (ki többször s ismételten őrnagynak 
emüttetik), Simonffy Józsefen, Leitner Nándoron, Kökényesi Sza- 
niszlón, Mezey Károlyon, Pereczi Mihályon s Tóth Ágostonon ki
vül Szlávy József, ki 5 évi, — a n.-váradi vész törvényszéknél * 8

*) Biharmegyei lapok. 1881. 146. sz.
a) K. Nagy: Biharország II. k. 140. 1.
8) Budapesti szemle. 1873. L k. 385—414. 1.
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bírói állást viselt Fényes Dénes s az utászi karban Rómái Ferenc 
név alatt szolgált Römer Flóris, kik 8 évi, — s a szintén a n.-vá- 
radi vésztörvényszéknél működött Ambrus János, Jakab Mihály 
és Földi János, kik mindnyájan 15 évi vasban töltendő várfog
ságra voltak elitélve.') .. ..

Ezeknek egy részét, nevezetesen Római Ferencet, Ambrus 
Jánost, Jakab Mihályt és Földi Jánost az 1852. évi május 27-én 
Olmützből Josephstadtba hurcolták át. (Földi Jánosról Deák Farkas 
»Fogságom törlénete« cimü müvében sokszor s melegen emlé
kezik meg.)

Josephstadtban voltak elzárva : Hodossy Miklós, Bige Károly 
és Komáromy György, kik mindnyájan 2 évi várfogságra, (Komá- 
romy ugyan előbb 2 évi sáncmunkára volt ítélve s ez csak kegye
lem utján változott várfogságra,) — Pajor István vésztörvényszéki 
közvádló, ki 4 évi, — Komáromy Lajos n.-váradi ref. lelkész, ki ké
sőbb szakálli lelkész lett s mint agyai lelkész halt el, s ki 6 évi, 
— Hankovics György, kit, mint honvédtisztet Aradon szabadon 
bocsájtott a haditörvényszék, de kit, mint vésztörvényszéki bírót 
később mégis elítéltek, s ki 10 évi, — és Szépszögi Ferenc őrnagy, 
ki 6 évi várfogságra volt elitélve.2)

S Kufsteinban szenvedtek a mieink közöl Reviczky László a 
szabad vadászcsapat vezére, ki 16 évi várfogságra vasban, és 
Somogyi József, ki 1 évi várfogságra volt elítélve3) s ki leírta 
börtöni élményeit, mely leírást én is több Ízben használtam.

S a hazai várak közül Aradon is voltak political foglyok, itt 
volt bezárva Csutak Kálmán is.4)

Hányán lehettek még megfosztva a szabadságtól olyanok, 
kikről nincsenek adataim ? — azt csak a jó Isten tudja.

A rövidebb időre elitéltek kiszenvedték fogságukat, a hosz- 
szabb időre elitéltek szenvedéseiknek is véget szakított részben 
az 1854-iki, részben az 1857-iki amnestia. Kevesen maradtak már 
ekkor olyanok a börtönökben, kikre az amnestia nem terjesztetett 
ki, ezek is aztán szabadon bocsájtattak az 1860-ik évi politicai 
fordulat alkalmából.

Egy vigasztalhatta s egy keseríthette a fogoly hazafiakat, s 
ez egy az, hogy rab yolt akkor Magyarországon mindenki.

') Vasárnapi Újság. 1869. i7. sz. — ’) Ugyanott. 18. sz. — s) Ugyanott,
3Ö. sz. s Biharmegyei lapok. 1881. 157. sz.

4) Vasárnapi Újság. 1880. 24. sz.
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Csak az nem volt rab a magyarok közöl ekkor, ki a hon
talanság keserű kenyerét ette.

S ilyen sok volt a biharvármegyeiek közöl, minek oka egy
részt azon körülményben keresendő, hogy az 55-ik zászlóalj nagy 
része, (mert másfél század fele Csanády Kálmán parancsnoksága 
alatt foglyul esett, másik fele pedig Mály alatt Szász-Sebes 
felé kivágta magát,) a szathmári 88-ik zászlóaljjal együtt julius 
20-án Ihász Dániel parancsnoksága alatt kiszorittatott a N.-Sze- 
ben felől támadó Lüders által Oláhországba, s Kineninél a török 
katonaság előtt letette a fegyvert, melyet azok a szintén átadott 
6 ágyúval együtt kiszolgáltattak Lüdersnek. — Ez volt az első na
gyobb fegyverletétel, 3 törzstiszt, 28 tiszt s 987 ember tette le a 
fegyvert, s ezek, kiknek számát az 50—60 nőszemélylyel együtt 
Veres túlozva 1210 főre teszi, később Kalafátra szállíttattak, ott 
aztán találkoztak a későbbi menekültekkel.1) Másik oka pedig a jel
zett körülménynek az volt, hogy Orsovának megőrzését Bem még 
Puchnernek Oláhországba lett kiszorítása után a 27-ik zászlóalj
nak egy, és pedig nagyobb részére s a 78-ik zászlóaljra bízta egy 
üteg ágyú és pár század huszárság hozzájuk adásával. Amannak 
parancsnoka Jasics Pál, emezé pedig Kabós Károly őrnagyok vol
tak. Hozzájuk csatlakozott még augustus 19-én a Rosti vadászok
ból alakult 66-ik zászlóalj, többnyire 16 —18 éves fiatal gyermekek 
Ez a kis csapat augustus 23-án Mehádiánál még viszszanyomta 
az osztrákokat; ez volt utolsó csatájuk a honvédeknek. Augustus 
24-én azonban ez a kis csapat is viszszavonult s Orsovánál török 
földre lépve, Vercierovánál lerakta a fegyvert.

Nekünk tehát majdnem 2 egész zászlóaljunk emigrált, ezért 
volt olyan sok bihari a menekültek közt.

A menekültek először Viddin mellett helyeztettek el, itten 
számuk a polgáriakkal s a 114 nővel és gyermekkel együtt 3686 
főre rúgott, ezek között 9 tábornok, 270 tiszt, 56 őrmester, 121 
tizedes és 2894 közvitéz volt, mely szám a 27, 55, 66, 67, 78 és 
88. zászlóalj romjaibóDtelt ki. Ott volt még a lengyel s az olasz 
legio, amaz 1200, emez 700 fő.3)

A menekültek egy részök, s ezek között Bem, Kmetty, Stein 
és Guyon tábornokok, Kullman ezredes, Fries és Wepler alezre

') Bericht. II. 153—155. 1. — Kővári. Erdély tört. 1848—49-ben. 257.1. 
— Veress. A magyar emigratio. I. k. 25.26.1.— Honvédek könyve III. k . 66 1. 

s) Veress id. műnk. I. k. 9—16. 1. — 8) Ugyanott. 27—28. 1.
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desek, 74 tiszt és 250 közlegény s velők 8 nő a mohamedán val
lásra tért át, valamint a lengyelek közül is mintegy 100.')

A mieink közöl az 55-ik zászlóaljnak majdnem minden 
tisztje áttért September 17-én, s ezek között a név szerint is föl
említett Baróthy László és Thuolt István,* 2,) valamint Pap János 
és Vesselényi József.

A viddini internálás alatt 198 magyar, 55. olasz és 127 len
gyel halt el cholera ban., ezek ott aluszszák örök álmaikat a vid
dini síkon.3)

October 12-én megjelent menekültjeinek között Hauslab osz
trák tábornok, Ígéretek mellett hazatérésre kecsegtetvén őket. A 
honvágy s a nélkülözések miatt a csábítás termő talajra talált, s 
October 18-án, egy másik forrás szerint pedig 21-én gőzhajón szám 
szerint 3171 menekült, s ezek között 60 honvéd s 8 volt cs. k. 
tiszt., viszszatért Hauslabbal, hanem bizony ezeket is elitéltette az 
osztrák kormány.4)

October 26-án az olaszok Monti parancsnoksága alatt Galli- 
poliba, 29-én a lengyelek Bem vezetése alatt, 31-én az áttértek 
Ferhad pasa, (előbb Stein tábornok,) vezetése alatt, s november
2-án a magyar menekültek Kabós parancsnoksága alatt Sumlába 
menesztettek, hová november 23-án érkeztek meg. Az altiszteket 
Fráter Alajos százados s a közlegénységet pedig Koszta Márton 
százados vezették.5)

A menekültek viddini életökből még följegyzendőnek találom, 
hogy itten egy házassági frigy is köttetett. Lévay János volt krassó- 
vármegyei csendbiztos családjával menekült ki. Volt két leánya: 
Etelka és Anna, mindkettő szép, és jó gazdaszszony, s Anna még 
hajadon. Sokan jártak a szép leánynak utána a honvédtisztek 
közöl, szivét azonban a mi Thuoltunk nyerte meg, kivel még sep- 
temberben meg is esküdött a szép leány. A mi a Baróthy László állí
tólag ugyanekkor történt házasságáról úgy Egressynél mint Im- 
refinél közölve van: merő mese.6) Később, mint már említettem, a 
férj áttért a mohamedán hitre, miben Andrássynak, a konstantiná

') Veress id. műnk. I. k. 34. 1.
'■') Áldor: Vázlatok a magy. einig, életéből. 30. 31. 1. — Magyar me- 

nekvők Törökföldön, irta L. K 62. 1.
*) Magyar menekvők Törökföldön. 80. 1.
4) Veress id műnk. I. 40—42. 1. — Magyar menekvők. 73. 1.
6) Veress id. rnunk. I. k. 55. 56. 1.
6) Egressy G. törökorsz. naplója. 50. 1. — Imrefi: Magyar menekül

tek. 140. 1
16
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polyi volt magyar ágensnek azon értesítése folytán, hogy az átté
rők bizonyosan nem fognak kiadatni, valószínűleg nagy része volt 
a szerető feleségért aggódó férji érzelem ösztönzésének is. Fér
jét az áttérésben a hű nő is követte.

Sumlán is volt a menekültek körében esküvő. Itten Matta 
Ede esküdött hitvesi hűséget egy volt hölgy-honvéddel, ki Sárosi 
Gyula nevet viselt vala. Násznagyuk Achmed bey volt, a sultan 
császári biztosa.1)

A Sumlára átszállított menekültek létszámuk már nagyon meg
csökkent. Itten már az öszszes létszám, a gyermekeket is bele
értve, 491 volt. A mieink s a bihariak közt szolgáltak közöl itten 
voltak Katona Miklós ezredes, Jasics Pál őrnagy, Fráter Alajos, 
Koszta Márton, Weigl Vilmos, Török Lajos, Matta Ede s neje 
Sárosy Gyula s Vay László századosok; Francisci Kázmér, Tar 
Mihály s Glosz Károly főhadnagyok ; Naidenbacher Ferenc, Maj- 
láth Ferenc, Veress Sándor, (ki az emigratioról az általam is használt 
nagybecsű munkát irta,) továbbá Bakacs László, Anasztázi György, 
Szacsvay Elek, Tiszai Dániel, Sánta József, Őrhahny József, Ba
logh Lajos s Vesselényi József hadnagyok; Hajdú Gábor, Gergely 
Elek és Fircsa János őrmesterek. Többet az őrmesterek közöl s 
a tizedesek és közlegények közöl pedig senkit sem tudok felso
rolni bihariakul illetőségi helyök nem ismerése folytán a hivatalos 
névsorból. Pedig bizonyára sokan voltak köztük bihariak.2)

Sumlában már erős volt az egyenetlenség a menekültek so
raiban, a Kossuth és Bem, s Kossuth és a szerencsétlen termé
szetű Perczel között kitört viszály átragadt az öszszes menekül
tekre. A rágalom zsilipéi is megnyíltak, melyeknek egyik központjuk 
gf. Dembinski Tivadar százados neje, a temesvári születésű Hogl 
Emilia volt, s melyekről Szőllősy, Kossuth egykori titkára lapo
kon át beszél. Az ő munkáját, melynek »Kossuth és a magyar 
emigratio« a cime, a jelen fejezet megírásánál egészen mellőztem, 
mert olyanokat, minők azon pampfletben foglaltatnak, csak is 
őrjöngő, vagy megfizetett toll Írhatott.

Ezen rágalmazások ugyan megszűntek, midőn Kossuthné 
megérkezett, mi az 1850-ik év január 18-án történt,3) s midőn 
Dembinskiné elutazott Konstantinápolyba, de azok kutforrása : az 
egyenetlenség továbbra is megmaradt, sőt fokozódott.

!) Veress id. műnk. I. k. 112—113. 1.
a) 1849—1866. Az Asbóth család irataiból. 9—13. 1.
s) Veress id. műnk. 1. k. 110. 1.
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Az 1850-ik év február 16-án Kossuth s menekültjeink főbb
jeik még távolabb internáltattak elbukott hazájuktól, egészen Kis- 
Ázsia belsejébe : Kiutahiába. Nehányan önként vállalkoztak Kos 
suth kisérőiül, de nem mindenkinek engedtetett meg a csatlako
zás. A miéink közül megengedtetett Koszta Mártonnak, Fráter Ala
josnak, Weigl Vilmosnak és Török Lajosnak.1)

Az áttértek is Kis-Ázsiába szállíttattak, csak hogy ezek nem 
Kiutahiába, hanem Aleppóba. Útnak indításuk február 24-én tör
tént. Ezek között volt a három tábornok: Bem, Kmety és Stein, 
most már Murat pasa, Izmail pasa és Ferhát pasa s a mi Baróthynk 
és Thuoltunk, az utóbbi nejével, s annak szüleivel együtt.2)

Most már még kevesebben maradtak Sumlán, parancsnokul 
azután is Kabós Ferenc alezredes szerepelt. Az itt maradiaknak 
junius 14-én teljes szabadságuk visszaadatott. 10—12 intelligens 
egyén hazajött közölök, egy rész elment Prick József vezetése 
alatt Americába, s másrészük ott maradt Törökországban s leg
inkább Konstantinápolyban, életfennlartási eszközül ki egy, ki máS 
keresetforráshoz nyúlván. Tiszai Dániel például kertész lett Fuad 
pasánál, Gergely Elek és Fircsa János, kik n.-váradi diákok s később 
az 55-ik zászlóalj őrmesterei voltak, cselédkedtek, Veress Sándor 
szabóskodott. Matta Ede kosztot adott, Hajdú Gábor asztaloskor 
dőlt, s Dudás pedig regementspaterböl református pappá lett.3)

A Kiutahiába belebbezettek ápril 13-án vonultak be oda, 
miután Brussában sokáig időztek. Ide is magukkal vitték a viszályt. 
Koszta Márton nevezetesen megtagadta az inspectionalis tiszteket 
illető szabályoknak való engedelmességet.4) Itten voltak majdnem 
17 hónapig. Az 1851. évi September 1-én engedte meg nekiek á 
török kormány onnan a szabadon mehetést. Még azon nap, reg
geli 7 órakor odahagyták Kiutahiát, s 7-én megérkeztek a gömleki 
kikötőbe. September 9-én a Mahbiziz. Szuruvi (Szerencsés hir) 
nevű török fregattra költöztek, mely átszállítván őket a Darda
nellákon, 10-én, reggeli 7 és fél órakor álszállottak a 800 lóerejű 
Missisipi nevű americai fregattra. Kossuth magával vitte a mieink 
közöl Fráter Alajost, Török Lajost és Weigl Vilmost. September 
12-én és 13-án Smyrnában voltak, mostan már mint szabad

') Veress id. műnk. I. k. 115. 1. — Egressy id. műnk. 154 1, 
a) Áldor id. műnk. 30—31. I. — Veross id. műnk. 1. k. 116. 1.
“) Veress id. műnk. I. k. 121. 122. 135—140. 227. 234. 235. és 240. 1
*) 1349-1866. 39. 1.

16* *
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emberek, onnan indultak útnak a speziai öböl s Marseille felé 
Americába. ‘)

Gibraltárnál Kossuth családjával s 4 magyarral, ezek között 
Török Lajossal, és 4 lengyellel a »Madrid* nevű ángol gőzösre 
szállt át, hogy meglátogassa előbb Angliát. Kossuth útja Gibral
tártól kezdve Lissabonon át egész Angliában diadalmenet volt. 
Suthamptonba oct. 23-án érkezett meg.2)

Angliában Kossuth és kísérete Winchestert, Londont, Bir
minghamet és Manchestert látogatta meg, Londonból november 
20-án indult útnak Americába s a new-haveni kikötőbe december 
5-én éjfélután érkezett meg. Itten aztán találkoztak az őket meg
előzött volt kiutahiai belebbezettekkel.

Kossuth kíséretéhez nem csatlakozott a nekie az engedel
mességet fölmondott Koszta Márton, ő americai polgárul jelent
kezett, azonban az 1853. évi julius 2-án a smyrnai kikötőben a 
»Huszár« nevű osztrák hadi hajó parancsnoka elfogatta. De ezzel 
nagyon csuful járt. Ott horgonyozott a kikötőben egy americai 
hadi hajó is, a *St. Louis,« ennek parancsnoka Ingraham N 
Duncan értesülvén az esetről, át izent az osztrák hajóra a Koszta 
Márton kiadatásáért. S midőn ennek sikere nem lett, megtöltette 
ágyúit, s hadi követ által tudtul adatá az osztrák hajó parancs
nokának, hogy ha egy óra alatt Koszta Márton, kit Xanthus a 
»Vasárnapi Ujság«-ban tévesen nevez Gergelynek, szabad nem lesz, 
öszszelöveti az osztrák hajót. Bizony szabad lett Koszta, szégyen
szemre kénytelen volt őt elbocsájtani az osztrák parancsnok. 
Ezen eset diplomatiai lépések tárgyát is képezé, de az americai 
kormány nemcsak nem engedett az osztrák követeléseknek, ha
nem a senatusnak az 1854. évi augustus 4-iki rendeletéből nagy 
arany emlékérmet is veretett Ingraham számára.3)

Az Aleppóba bellebbezett áttért menekültek is, s ezek között 
Papp János, (most curiai hivatalnok,) kezdettek az 1852-ik évben 
átjönni Konstantinápolyba,4) s onnan ki a szabad világba. Kmety 
tábornok magával vitte segédjét Thuolt Istvánt is Londonba. 
Thuolt érdekében maga Kossuth irt két ízben Londonból Asbóth 
Sándor alezredesnek New-Yorkba, először az 1852. évi julius 
29-én, másodszor ugyanazon évi december 3-án. Kossuth ezen

•) Áldor id műnk. 35—38. 1.
s) Veress id. műnk. I. k. 217—223. 1.
*J Veress id. műnk. I. k. .300—302. 1. — Vasárnapi Újság. 1878. 2. sz.
*J Veress id. műnk. I. 240. 1.
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levelekben Thuoltról, (kit mindenütt Tóth Istvánnak nevez, de 
hogy a Kossuth szerinti Tóth István ugyanazonos a mi Thuol- 
tunkkal, kitűnik abból, hogy úgy jelzi meg Kossuth, mint az egyik 
Lévay lány férjét, ki Viddinben nősült, s mint a Kmety segédjét,) 
azt írja, hogy derék katona, tiszta, mint az arany, bátor és vitéz, 
vitéz hazánkfiai legvitézebbjeinek egyike.1) Ezen elösmerés a Kos
suth tollából nagyobb jelentőségű, mint a Mária-Terésia-féle vi- 
tézségi érdemrend.

A menekültek utolsó transportjuk, s ezek között Thuolt is 
szép, fiatal feleségével az 1852-ik év October 26-án indult útnak 
az uj világba.2)

Kik bent rekedtek a catastrophakor, azok közöl is sikerült 
némelyeknek, mint például, miként már azt megemlítettem, Beöthy 
Ödönnek, kimenekülni.

Londonba menekült volt ki mindjárt a catastropha után 
Szemerével együtt Keleten át Vargha István is, a későbbi n.-vá- 
radi főjegyző, kivel Szemere együtt ásta vala el a koronát.

Így sodorta szélyel menekültjeinket a sors a világ minden 
tájára, mint a vihar a letépett faleveleket.

Egy-egy sir jelzi itt is, ott is nyomaikat.
Beöthy Ödön, mint tudjuk, Hamburgban van eltemetve, az 

1858-ben honvágyban elhalt élesdi Vesselényi József a konstan
tinápolyi Campo frenk temetőben ; sírkövére barátai ezen jelszót 
vésették fel: »Itt hazát lel, a ki hontalan!«3) Dudás József bo- 
donos-patakai volt r. catholicus, később református pap Buka? 
restben halt el 1860-ban elmezavarban,4) ugyanitt szenvedett ki 
1877-ben, véginségre jutva, Seres Lajos, ki 1848—49-ben bihari 
nemzetőr volt s később emigrált, s ki a Garibaldi-időszakban 
igen sokat küzdött s fáradott másokért, s igen sok szükölködőn 
segített.5)

Nagyon sok családi boldogságot semmisített meg nálunk is 
a szabadságharc bukása, s nagyon sok életpályát dúlt föl.

Hanem azért mégis benső nyugalommal és örömmel gondo
lunk arra viszsza, mert az áldozatokat a haza követelte, s mert 
ezen korszak hazánk dicsőségének korszaka volt.

•) 1849-1866. 63. 75. 1. — 2) Ugyanott. 86. 1.
*) Veress id. műnk. II. k 254. 1.
4) Áldor id. műnk. 172. 1.
e) Veress id. műnk. II. k. 399—4133. 1.
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Elbuktunk ugyan és sokan elvesztek. Elbukott a haza is. De 
a sok kiömlött vérnek s a sok széthullott családi boldogságnak 
meg lett az az eredménye, hogy a nemzetet s a hazát nem tud
ták lezárni a számára megásott sirba. Föltámadott az újra.

Ebből azon megnyugtató tudatot s azon tanulságot menthetjük, 
hogy az a nemzet, melyre ilyen catastropha után sem volt ké
pes az elnyomás ráborítani a sirfödelet, nem félhet az idegen kéz 
által okozható haláltól.



Akmänytär

B I H A R V Ä R M E G Y E  1848— 49-1 R i 
T Ö R T É N E L M É H E Z .





X .
A helytartó tanács 1848. évi mártius 17-iki leirata Biharoármegge 
11-od alispánjához Sántha Györgyhöz, a Jcözhátorság és rend fen-

tartása tárgyában.

(Kívül.) 12950. Nemes Nemzetes és Vitézlö Sántha György Biharvármegye m. 
Alispánjának tekintetre méltó Urnák. (Sürgöny. N -Váradra. Hivatalosan.

Érk. márt. 20. d. u. 6 órakor. 1848.

(Belől.) 12950.
Nemes Nemzetes és Vitézlő Tekintetre méltó ur !
A mai napról 12952. sz. a. innen kibocsátott körrendeletre 

hivatkozólag, s különösen azért, mivel az országos követi karnak e 
hó 14-ről 133. sz. a. küldőihez intézett nyilatkozatából kitűnik, 
miszerint a mostani korkérdések sikeres megoldása a törvényho
zástól remélhető ; a királyi Helytartótanács, mint a fenálló törvé
nyek őre, ezennel felhívja Czimzett Uraságodat, h o g y  a d d i g i s ,  
m i g  a m e g y e  g y ű l é s e  m e g t a r t a t h a t n é k ,  a k ö z b á 
t o r s á g  és r e n d  f e n  t a r t á s á r  ól  s m i n d e n  k e l e t k e z 
h e t ő  z a v a r o k  e r é l y e s  m e g e l ő z é s é r ő l  a k ö r ü l m é 
n y e k h e z  k é p e s t  t ö r v é n y s z e r ü l e g  g o n d o s k o d j é k ,  
— bármi figyelmet gerjesztő eseményről rögtöni körülményes tu
dósítása elváratván. — Kelt Budán a magyar királyi helytartóta
nács ezernyolczszáznegyvennyolczadik évi bőjtmáshó tizenhetedikén 
tartott üléséből.

Czimzett uraságodnak
Jóakarója

hivatalos készségűi:
Grf .  Z i c h y  F e r e n c z  s. k. 
N y é k y  M i h á l y  s. k. 
K o n d é  J á n o s  s. k.

Biharmegye alispánjának

—  A z e r e d e t i i f  B ö lö n y  S á n d o r  o k m á n y g y ü jte m é n y é b e n . —
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II-
Tisza Lajos főispáni helytartó 1848. évi mártius 18-iJci levele 
Biharvármegye Il-od alispánjához, Sántha Györgyhöz, eltávozása

tárgyában.

(Kívül.) 83/818. A m e g y e  f ő i s p á n i  h e l y t a r t ó j á t ó l .  Tekin
tetes nemes és vitézlö Sántha György urnák, t. n. Biharmegye másod alispán

jának. Hból. V.-Olaszibari.

(Belől.)

Tekintetes másod alispán u r !
Megromlott egészségem, hosszasabb ideig nyugalmat és a 

gyógyszerekkel háboritlan élést igényelvén: orvosom rendeletéből, 
darab ideig, e megyének személyes kormányzásával jelenleg fel
hagyni kénytelenittetem, a honnan helyreállhatásom tekintetéből e 
napokban még Pestre kedves családom körébe felmenni szándé
kozom. Ily körülmények között tehát tekintetes másodalispán urat 
bizalom teljesen az iránt, hivatalosan felszólitani nem késem, hogy 
távollétem alatt a megyei közdolgokat tapasztalt, helyes belátása 
és ügyes tapintata szerint,, önhatőságához képest, a lehető leg
nagyobb eredményre vezérelni igyekezzék. — És meg vagyok győ
ződve, hogy a mostani kétes időszakot szeme előtt tartván, éber 
figyelmét semmi sem kérülendi el, mi a közcsendet és nyugalmat 
netán veszélyeztethető eseménynek megelőzésére és megakadályo
zására foganatosán szolgáland. Minél fogva a felügyelés és őrkö
désnek ily biztos kezekbeni átadása után. célom hova elébb elér
hetése végett, a megye kebeléből nyugodtan távozom el, azon 
hivatali kérést intézvén tekintetes másod alispán úrhoz: hogy min
den előadandókról és történtekről, Pestre, körülményesen tudósí
tani szíveskedjék.

Egyébb iránt szives indulatába ajánlva illő tisztelettel maradok 
Tekintetes másod alispán urnák 

Geszten, mártius 18-án 1848.
kész kötelese:

T i s z a  L a j o s  s. k.
főispáni helytartó.

« -  A z  e r e d e t i  i f .  B ö lö n y  S á n d o r  o k m á n y g y ü jte m é n y é b e n . —
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ÜL
A n.-váradi 18Í8. évi mártius 20-iJci népgyülés kiáltványa, a

polgársághoz.
S z a b a d s á g ,  e g y e n l ő s é g ,  t e s t v é r i s é g ,  bé ke  

é s  r e n d !
Bihar másod alispánja Sántha György, az idő komoly fejle

ményei fölött tartandó értekezés végett a mai napon délután 4 
őrára tanácskozmányi ülést hirdetett. De az eseményeket éber 
figyelemmel kisérő nagyváradi közönség is megjelenvén a megye 
házánál: a tanácskozmányi ülés közakarattal népgvüléssé lön át
alakítva. Szabadság, testvériség, béke és rend volt a népgyülés 
jelszava és e jelszóhoz egy magasztos óhajtás csatlakozott., mely 
a lelkesült nép egyetemének ajkairól következő szavakban tört 
ki: »Éljen az első magyar ember a király!« Ezen óhajtást a jel
szóul elfogadott »testvériség és béke« igéinek megtestesítése követé. 
Leraktuk a fegyvert, melylyel hoszszas pártküzdelmeinket áthar- 
czolánk és felejtését ígértük ,a borús múltnak, hogy egy szebb jö
vendő készítésében mindnyájan együtt munkálkodhassunk. Testvé
rekké válván a kibékülés által, a nemzet óhajtásainak azon pontjait, 
melyeket Pestváros, az országgyűléshez intézendő kérelmezésként 
aláirt, a nagyváradi népgyülés egy szívvel lélekkel, saját óhajtá
sainak vallotta.

Az érdeklett pontok a következők :
1) Sajtószabadság az előző vizsgálat eltörlésével.
2) Felelős kormány Buda-Pesten.
3) Évenkénti országgyűlés Pesten.
4) Törvényelőtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben.
5) Nemzeti őrsereg.
fi) Közös teherviselés.
7) Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8) Esküdtszék, képviselet, egyenlőség alapján.
9) Nemzeti bank.
10) Katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar kato

náinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.
11) A politikai státus foglyok szabadon bocsáttassanak.
12) Egyesülés Erdélylyel.
A nemzet kivánatainak fölemlített pontjaihoz még azon óhaj

tás is csatoltatott, hogy »az első magyar ember a király« minden 
évnek egy részét Buda-Pesten, az ország szivében töltse el.
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Ezen előzmények után szükségesnek találta a nagyváradi 
népgyülés, hogy a biharmegyei öszszes nemesség az érdeklett pon
tok elfogadása által, hűségét a fejedelemhez, simulását a kor igé
nyeihez s rokonszenvét az adózó néphez minél elébb nyitvánitsa 
és nyomatékos súlyt adjon a közkívánatnak; Reviczky Menyhért 
pedig lépjen le a követi pályáról, melyre a nép bizodalma Beöthy 
Ödönt, az észben tehetségdus és hazafiságban rendithetlen polgárt 
karolta föl. E célok elérése végett, másod alispán Sántha György, 
a közóhajtáshoz képest folyó hó 27-ikére megyei közgyűlést fog 
hirdetni, Reviczky Menyhértet pedig a követségrőli lemondásra 
azonnal fölszólítani.

A szabadság megőrzése s a személy és vagyonbiztosság fön- 
tartása az összes polgárságnak állván érdekében: a sorkatonaság 
szolgálata igénybe nem vétetett. A közbéke és rend személy és 
vagyonbiztosság feletti ügyelet tekintetéből polgári őrsereg felállí
tása határoztatott: fővezérül közakarattal Beöthy Ödön választat
ván el. Az elválasztott fővezér ünnepélyesen megesküvék, hogy a 
szabadságot és rendet, személy- és vagyonbátorságot életével és 
vérével is kész leszen védelmezni. A polgárok pedig engedelmes
séget Ígértének.

A testvéri egyesülés, a hazafiui magasztos lelkesülés megra
gadó pillanatai közöl legyen fölemlítve e helyen egy lélekre ható 
szép jelenet. A haza szolgálatában megőszült Beöthy Ödön karjára, 
N.-Várad elnöke Bende Péter, a nép örömkiáltásainak kíséretében 
nemzeti szalagot tűzvén, későbben királyi tanácsos SzláVy László, 
másod alispán Sántha Györgyöt ezen példa követésére felszólította^ 
és lelkesedése hevében, a nemzeti szalagot örömkönyek között fel 
is tűzte, a nép pedig annak viselését közakarattal elhatározta.

Jeléül az egyetértésnek, melylyel az érdeklett határozatok alkot
tattak, a megye és városok házainál immár nemzeti szinü zászlók 
lobognak, és ezen gyönyörű népgyülés megünnepléséül Nagyvárad 
ki fog világíttatni.

Kelt Nagyváradon, 1848-ik év mártius 20-kán.

A nagyváradi népgyülés 
megbízásából: 

L u k á c s  G y ö r g y .
— A z e r e d e t i  n y o m ta tv á n y  if. B ö lö n y  S á n d o r  o k m á n y g y ü jte m é n y é b e n , —
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IT T -

A helytartó tanács 1848. évi mártius 21-i leirata Biharvármegye 
Il-od alispánjához Sántha Györgyhöz, annak a mártius 9 —11-iki 
közgyűlésen tanúsított magatartása helytelenítése tárgyában; s ennek 
a leirat hátlapjára a helytelenítésre vonatkozólag tett észrevételei.

(Kívül.) 12967/13705. Nemes Nemzetes és Vitézlő Sántha György, Biharvár
megye m. alispánja tekintetre méltó urnák. Sürgöny. N.-Váradra. Hivatalosan.

Vettem mártius 31-én 1848.

(Belől) 12967/13705.

Nemes Nemzetes és vitézié tekintetre méltó ur !

Folyó hó 13. és 16. napjairól ide tett jelentéseire válaszol- 
tatik, hogy méltó figyelmet gerjesztett, semmi tekintetben nem 
helyeseltethető abbeli eljárása, miszerint a gyűlés alatt magát je- 
lentendett szónokok sora ki általi feljegyzése iránt tett indítvány 
el vagy el nem fogadása feletti szavazást a rendszerinti gyűlési 
tárgyak háttérbe szorításával ismételve sürgetvén, mind az e 
részben támadt szenvedélyes vitákat, mind pedig e gyűlésnek 
harmadnapon eredménytelen eloszlatását, czimzett uraságod maga 
idézte elő, — nem lehet továbbá észrevétel nélkül hagyni azt is : 
miként folyó hó 13 iktól kezdve 16-ig Nagyváradon közbejött ese
ményekről tett utóbbi jelentése szerint gyűlésnek tartása iránt 
ismételve fölszóllittatva, ezen méltányos kívánságot e mostani 
rendkívüli körülményekre éppen nem figyelve, nem teljesítette, 
mindezek folytán hivatkozva az innét folyó év és hó 16-ik napján 
12952. szám alatt kelt körrendeletre is, oda utasittatik czimzett 
uraságod : miszerint az országon és igy Biharmegyén is neheze
dett idő intéseit kellőkép fölfogva, melyek minden egyes törvény- 
hatóságnak s egyes tisztviselőnek, a törvény korlátái közötti ta
pintatteljes, ernyedetlen tevékenységét igénybe veszik, azonnal 
gyűlést tartani el ne mulaszsza ; s a tanácskozásokat akkép igye
kezzék vezérelni, hogy az ingerültség élesztősének elmellőzésével 
az anynyira szükséges csend, s törvényes rend feine bomoljon,— 
minek a kifejlendő körülményekhez képesti föntartása iránt egy
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szersmind czimzett uraságod mint a nevezett megye mostani 
elnöke egyúttal felelőssé tétetik.

Kelt Budán a m. királyi helytartó tanács ezernyolczszáz- 
negyvennyolczadik év böjtmás hó huszonegyedikén tartott üléséből.

Czimzett uraságodnak
Jóakarója

hivatalos készségűi:
G r f. Z i c h y  F e r e n c z s. k. 
N y é k y M i h á l y  s. k. 
P a p A n t a l s .  k.

(A hátlapon.)

Valóban nem tudom, mit ítéljek a H. Tanácsról, a többit csak 
magamba tartom, de anynyit jövendőrei tudomás végett köte
lesnek érzem magamat, ezen leiratra megjegyezni: könynyü vala 
a H. Tanácsnak a megtörtént átalakulás után magát tájékozni, és 
akkoron is az egyoldalú, volt ellenzék magánelőadásain alapítani 
leiratát, — korántsem a magokat jelentett szónokok sora ki általi fel
jegyzése szolgáltatott, okot a múlt k. gyűlés eloszlatására, hanem 
az elkerülhetetlen vérengzésre czélzott pártos ellenzéki kitörés, és 
én azokat a szerint is jelentettem fel f. évi mártius 13-ról, mégis 
a H. Tanács többszöri jelentéseimre csak az átalakulás után küldé 
le igen furcsán hangzó rendeletét, és úgy látszik, megfelejtkezett 
akkor is, felhívott előbbi 12950-ik sz.' alatti rendeletéről; — ha 
annak idejébe nem tudtak, vagy nem akartak úgy őrködni a hazai 
dolgok felett, mint kötelességük vala, már most késő s tán hasz
talan is a H. Tanács flaterozása az ellenzékieknek : ezeknél fogva 
a reám hárított hibát, mit a bihariak most is nem hibának, hanem 
hálás köszönettel vesznek, nemcsak el nem fogadom, hanem a 
történhetett hibákért egész tisztelettel a H. Tanácsot okolom ; 
miért voltak oly semlegesek, s mindenekben oly késedelmesek, 
hogy soha annak idejében a megkivántatott rendeleteket ki nem 
adták, s ha adtak is, csak zavart okozott kétértelmüeket adának; 
könynyü oda fent távolrul és post festum okoskodni, hej de nehéz 
itt lent Biharban a megyei kormányzást vezetni ; azt én érzem.

V. -Olaszi, mártius 31-én. 1848.
Másod alispán : 

S á n t h a  G y ö r g y  s. k.
-  Az eredeti iíj. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében, —
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T 7 \

Beöthy Ödön 1848. évi mdrtius 22-iki kiáltványa N.-Várad pol
gáraihoz.

Polgárok !
Nagy-Várad nem egyszer fogadott körében a fejedelmi ház

ból vendégeket. Ily alkalommal a városban örömnek és ragasz
kodásnak jelei tüntenek föl. De a múlt esti népünnepélynek nagy- 
szerűsége mind azt túlhaladta. Egy dicső vendég kezd meghono- 
sulni hazánkban. A vendég neve : Szabadság. Ennek tiszteletére 
lobogott fel tegnap este a fáklyák világa ; áradott a házak abla
kaiból fény; hangzott a tanuló ifjúság ajkairól szivemelő d a l; 
dördülének meg a t.araczkok; tolult össze a föllelkesült nép. És 
a rend, rendőrök nélkül is föntartatott. A nép örömnyilatkozatai 
után szép csendesen lakhelyére tért. E tény jeléül szolgál annak, 
hogy Nagy-Várad lakosai a szabadságra megérettek ; mert tiszte
letben tartják a rendet.

Köszönet önöknek, polgártársak ! a rend fentartásáért. Őr
ködjünk továbbá is szigorúan a személy- és vagyonbátorság felett. 
E kettő nélkül nincs szabadság.

Örvendetes hirt közlök önökkel: hivatalos tudósítás szerint 
gróf Batthányi Lajos, hazánk jeles polgára, mártius 16-án Ő Fel
sége által a magyar felelős kormány elnökévé neveztetett.

Isten legyen önökkel. Jelszavunk : Szabadság, béke és rend.
Nagy-Váradon, martius 22-én. 1848.

A polgári rendőrség vezére : 
B e ö-4 h y Ö d ö n .

— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

T 7 X .

Sántha Györgynek, Biharvármegye Il-od alispánjának szózata 
Biharvármegye népéhez.

S z ó z a t  B i h a r m e g y e  n é p é h e z .
Magyarország független ministeriuma megalakult. A nemzet 

azon része, mely alkotmányos szabadságért, főkép pedig a jobbágy
ság terheinek könnyítéséért, vívott minduntalan, felséges királyunk 
által az ország kormányzásával megbizatott, és első hivatalos ren
delkezése, mely ide mellékeltetik, a megye alispánjához már meg
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érkezett. A legmagasztosabb öröm lengi át a hazát kelettől éjszakig, 
déltől nyugotig. És e megyének első kötelessége részesévé tenni 
ez örömnek a népet, melyre rövid időn egy szebb, egy jobb jö
vendő hajnala okvetetlen felderülend. De kötelessége a megyének 
figyelmeztetni a népet arra is, hogy a jót akaró kormánynak min
denek felett gyámolitó kezekre van szüksége. A kormányok legerő
sebb gyámola a bizodalom. A bizodalom akkor nyilvánul leginkább, 
ha a béke és rend meg nem zavartatik, a fenálló törvények pedig 
tiszteletben tartatnak. Megyénk minden rendű polgárai! itt az idő 
megmutatnunk, hogy a szabad alkotmányos intézetek élvezésére 
érettek vagyunk, s hogy tudjuk azt is, mikép a szabadság csak 
akkor üdvösséges, ha a renddel karöltve jár. Teljesítsük tehát 
mindnyájan kötelességünket, mely abból á ll: engedelmeskedni a 
törvénynek, és kihágások állal nem veszélyeztetni a szabadságot. 
Erre hi fel bennünket e fontos pillanatban a haza, ezt kívánja 
tőlünk a nemzet. Engedjünk időt a kormánynak, hogy törvény ut
ján létesíthesse mielőbb azon változtatásokat, melyek a szabadság 
és a nép érdekében szükségesek, s a melyek, hogy létesülni fog
nak, Batthyány és Kossuth ministerek dicső nevei kezeskednek. 
Éljen a király, hűség és bizalom a kormányhoz !! !

Biharmegyé felelős másod alispánja : 
S á n t h a  G y ö r g y .

— Az egykorú nyomtatvány if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében —

T7TX.
Batthyány Lajos gróf 1848. évi mártius 22-iJci Tcörírata Biharvár- 

megye első alispánjához, a Mznyugalom fenntartása tárgyában.

Első alispán ur !
Azon mozgalom, mely roppant erővel egész Európát meg- 

ragadá, hazánkat is áthatotta; ős alkotmányunknak századokon 
keresztül fennállott viszonyai a leggyökeresebb átalakulás küszö
bére jutottak, mely eddigi kötelékeinek megtágulása nélkül nem 
történhetik meg. — Uj alakot ölt magára hazánk, a jognak és 
kötelességnek újabb, a réginél igazságosb arányban lesznek osz- 
tályosivá az ország minden polgárai.

Azon meggyőződést táplálom lelkemben, hogy midőn a sza
badságnak részei szaporodnak, a rendnek és tartós belbékének
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elemei is szaporodnak, mely országban több jogszerű érdek nyer 
kielégítést,, ott többen vannak azok is, kik a fennállónak .1 hű és 
erős támaszai. — Ezért azt hiszem, azon törvényjavaslatok, me
lyek a jelen országgyűlésen mindkét tábla által elfogadtattak, 
olyan természetűek, hogy a nép nagy tömegének megadják azon 
megnyugvást, mely e pillanatban Európa legtöbb népeinél hiányzik.

ügy látszik hazánknak van fentartva ama dicsőség: ve
szélyes megrázkódtatás nélkül bontakozni ki azon ó elavult rend
szerből, mely anyagi és szellemi kifejlődésére egyiránt nehezkedett. 
Éppen nem lehet pedig róla kételkedni, ha hatóságai és hivatal
nokai folyvást ébren lesznek és virasztanak a haza közsorsa felett.

,És éppen erre hívóin első alispán urat, midőn a szabadság 
alapjára jutottunk, az ezen iránybani haladás feltétele a béke, 
rend és bizalom. Ha valaha drága és kívánatos volt a rend és 
bizalom, most kívánatos.

Nemsokára elenyészik utolsó nyoma is annak, mi az ország
beli lakosok közt irigységet, egyenetlenséget, bosszút gerjeszthetett. 
Kettős kötelesség akkor meggátolni a rendetlenséget, midőn annak 
szerző oka maga nem sokára a történeté leend.

Tudására van első alispán urnák, hogy a közös teherviselés 
mind a két tábla által elfogadtatott, hogy az úrbéri jövedelmek 
jelenleg felfüggesztettek, kártérítése iránt a földes uraknak a leg
közelebbi országgyűlés fogván gondoskodni. A nemességben és bir
tokosokban amaz esemény elferdítve, gerjedezést szülhet, emez 
az eddig adózóknak nevezettekben túlzott elhízást,, és igy mind
kettő rendetlenségnek válhatnék alapjává. Ez összeütközést idéz
het elő. Ez az a mit el kell hárítanunk minden erővel. A ren
det békét, fenn kell tartanunk okkal és erővel, — egyiknek vagy 
másiknak hatnia kell.

És ez irányban munkálkodni annál szükségesb, mivel az or
szággyűlés hihetőleg mi hamar be fog rekesztetni, és kívánatos, 
hogy annak eredménye csendes, higgadt elmével és szívvel fogad
tassák országszerte.

Mindenesetje hivatalomnál fogva kötelességébe teszem első 
alispán urnák a következőket :

1-ör. E rendeletem vétele után alkottassák egy állandó vá
lasztmány, mely figyelemmel kisérvén minden netaláni mozgal
makat, veszélyes következményeinek megelőzéséről mindenképpen 
gondoskodjék.

17



2- or. A járásbeli tisztviselő urak, kiknek buzgalmát jelen 
korban, a haza szent nevében veszem igénybe, sűrűén forogván a 
járásukbeli minden rendű lakosok közt, ügyekezzenek a balhireket 
megdönteni, és megmagyarázni a dolgok igaz fekvését; ahol félel- 
mesb mozgalmak vétetnek észre, oda különös megbízással tekin- 
télyesb tagok is küldethetnek.

Általában a tqrvényható3ági működés s hatalom egy perczig 
se lankadjon meg.

3- or. Városokban s népesb helyeken a vagyonosb osztályból 
oly őrsereg alkottathatnék, mely már együtt tartása által a sze
mély és vagyonbiztonságot fenntartani képes leend. Rendelet van 
téve, hogy a kincstári lerakott fegyverek elnöki felhívásra ideig
lenesen kiadassanak.

Apróbb helységekben a katonaság sikeresben és czélszerübben 
alkalmaztathatik.

4- er. Legfőbb helyen lépéseket tettem, hogy a mennyiben 
jelenben az országban kevés katonaság van, több katonaság, s 
jelesen csak magyar ezredek hozattassanak.

5- ör. Mindenesetre mulaszthatlan kötelességébe teszem első 
Alispán urnák, hogy szükség esetében tüstént, de mindenesetre 
minden három napban tudósítson a megye állapotáról, e tekintet
ben egyúttal első levelében arról is: a hatóság kebelében miféle 
és mennyi katonaság fekszik.

6- or. Egyszersmind tudósításának párját a királyi helytartó 
tanácshoz is küldje meg, mely sietős esetekben szinte fog rendel
kezhetni.

Óhajtandó, hogy az Európa szertei forrongás veszély nélkül 
múljék el fejünk felül. A törvényhozás igyekszik elhárítani min
dent, mi anyagul szolgálhatna reá. Nem nézte, nem nézhette egyes 
osztályok érdekeit, mert a haza képe lebegett szeme előtt ; ezt 
kellett megmenteni, miután a nemzet független felelős kormány
nyal bir, miután alkalmasint sikerülend elhárítania mindent, mi 
a haza összes lakosainak egy közös érdekbeni egyesülését gátol
hatná; teljes tökéletes, századok óta epedő szívvel óhajtott fel
virágzására a nemzetnek, nem kell más, mint béke, rend, bizoda- 
lom, a népben egymásközt, és azon érdekeket is megvigasztalni, 
melyek most az idők súlyát tetemesen érezték.

A helyzet e nagy fontosságánál és a thrón magas érdekeinél 
fogva a közcsend és rend fenntartására nézve felelőssé teszem
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alispán urat — A rend kérdése nem kevesb most, mint a sza
badság kérdése is.

Kelt Pozsony, mártius 22-én.
G r ó f  B a t t h y á n y i  L a j o s ,  

ministerelnök.
— A hiteles másolat Biharvármegye 1848. évi jegyzőkönyvében 239. sz. alatt. —

T 7T X I.
Szemere Bertalan 1848. évi ápril 16-iki rendelete a foispáni hely

tartók hivatalaiktól fölfüggcsztésök s a főispáni fizetések iránt.
R e n d e l e t .

Miután a megyék kormányzása főispánok helyett helytartókra 
alkotmányellenesen bízatott ;

Miután a megyei főkormányzóknak fizetéseik a törvényhozás 
mellőzésével emeltettek fel, és e felemelt állapotban az országgyű
lés kijelentett akarata ellen tartattak fenn ;

Ezennel rendeltetik:
1) A megyék főispánhelyettesei hivatalaiktól felmentetnek.
2) A megyei főispánok fizetései az 1845-ik év előtti állapotba 

helyeztetnek vissza.
3) Azon utasítás, mely a megyei főispánokra nézve 1845. 

augusztus 14-éről adatott ki, megsemmisitettet.vén, kötelességöknek 
a törvények rendeletéhez képesti teljesítésére utasittatnak.

4) Mely megyékben jelenleg főispán nincsen, azokban, addig 
mig főispán neveztetnék ki, törvény értelme szerint a kormányzás 
az alispánt illeti.

Pest, ápril 16. 1848.
Belügyminister: 

S z e m e r e  B e r t a l a n .
— A »Pesti Hírlap« 1848. évi ápril 18-iki 33-ik számából. —

Szemere Bertalan 1848. évi ápril 23-iki rendelete a kapcsolt részeli 
viszszacsatolásuk iránt.

R e n d e l e t .
Miután az 1848-iki Vl-ik törvényozikk az 1836-iki t. czikknek 

azonnali végrehajtását rendeli;
17*



Miután ugyanazon 1848-iki Vl-ik t. czikknek 1-ső §-a szerint 
Kraszna, Középszolnok, Zarándmegye, Kővárvidéke, Zilah városa 
az országnak elválhatatlan kiegészitő részét teszik ;

Miután e most nevezett törvényhatóságok az erdélyi kor
mányszéktől, kincstártól, s főtörvényszéktől l'üggeni megszűnvén, 
a vissza csatolási viszonyok részleteinek sietős szabályozása úgy 
az igazság, mint a törvény állal egyaránt követeltetik ;

A belügy ministere előterjesztésére rendelem ezennel:
1) A visszacsatolási viszonyoknak részletes szabályozása 

végett királyi biztosság, és ennek tagjaivá Báró Weselényi Miklós 
első, Beöthy Ödön másod elnökképen, Asztalos Pál, Somossy Ignácz, 
Bay Ferencz ülnök tagok képen, s az utóbbi egyszersmind tollvi- 
vőül is, kineveztetnek.

2) E királyi biztosság munkájához fogni tüstént és haladék
talanul tartozik.

3) A szükséges utasítás kidolgozásával egyetemben jelen ren
delet végrehajtása a belügyministerre bizatik.

Budapest, ápril 23-án 1848,
I s t v á n ,  nádor s királyi helytartó.

Belügyminister: 
S z e m e r e  B e r t a l a n .

— A »Pesti Hírlap« 1848 évi ápril 26-iki 39-ik számából. —

2 S .

Miskólczy Károly sárréti járási főszolgabírónak az 1848. évi ápril 
26-ról kelt körlevele sárréti polgártársaihoz, a közrend fenntartása

érdekében.

K ö r l e v é l .
Sárréti polgártársaim !
Korunk a magyar nemzet szabadságának arany korszaka.
Folyó évi hongyülésen alkotott törvénvczikkek honunkat újjá 

teremték. Ezek adák meg a népnek a szabadságot, miszerint eddigi 
úrbéri birtokát sajátjának mondhassa, s annak használatában sem 
földesúri hatalom, sem urbér, sem dézsmaadás által többé ne kor- 
látoztassék.

Megadák a törvényczikkek a népnek az egyenlőséget is.
Egyenlő lön a közteherviselésben az eddig adómentes ne

mességgel, egyenlő minden polgári kötelességek teljesítésében,
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egyenlő a (.örvény előtt, egyenlő az országgyűlési követek és tiszt
viselők választásában, egyenlő a jogban, miszerint becsületes iparja 
után birtokot szerezhet, kiképeztetése után legmagasb hivatalokra 
is eljuthat.

Így lön az eddig adózó néposztály, a nemzet első szülötte: 
a nemesi renddel összeforrva, szabadságban, egyenlőségben 
testvérpár.

Ámde a szabadság és egyenlőség áldását csak a rend fen- 
tartásával, a személy- és vagyonbátorság kellő biztosítása, és pol
gári kötelességeink pontos teljesítése mellett élvezhetjük.

Ki szabadságát szereti, személyét, vagyonát biztos állapotban 
óhajtja fentartani: szükség, hogy viszont, tisztelje polgártársai sza
badságát, senki személyét és tulajdonát erőszakos kezekkel ne illesse.

Ki önkényre, erőszakra vetemedik, az a polgári társaság 
nagy célja, a személy és tulajdon szentsége ellen vétkezik, s meg
sérti a polgári társaság amaz elvét i s : »Senki magának bírája 
nem lehet.«

Isten rendeletében keresztyénnek meg kell nyugodni. Vala
mint nem teremtettünk egyenlőknek arczban, észben, ügyességben : 
igy földbirtokban s egyéb javakban sem voltak az emberek egyen
lők s nem lesznek soha.

A szegényebb tehát,, több vagyonnal bíró felebarátjának jó
szágára ne nézzen sóvár szemekkel ; annál inkább foglalási haj
lamot, ne tápláljon keblében.

Botrányos és szívtelen háládatlanság volna, ha az eddigi 
jobbágyok, volt földesuraiknak, kiktől nyerték szabad földüket, 
megmaradt birtokaikra erőszakkal vágynának.

Ily merényekre sem fejedelem, sem törvény jogot nem ad s 
nem is adhat. Ily tettek mindég zavargás és ragadozás undok 
bélyegét viselnék ; a rendbontók, csendháborítók és rablók bün
tetése pedig irtózatos.

Polgártársak 1 Vegyétek eszetekbe ezeket: ne figyeljetek az 
értetlenebbeket tévútra vezetni kész ármánykodók, a hiúságból 
tetszelgő kegyvadászok szavára. Megzavarják ezek a .rendet s 
veszélybe sodorják a népet.

Vágynak nektek jóakaróitok, kik iránt bizalommal viseltettek, 
kik titeket ámítani, megcsalni véteknek tartanák ; vágynak tiszt
viselőitek, kiknek nemcsak polgári, de hivatali kötelességükben is 
áll, hogy kétségeiteket eloszlassák, aggodalmaitokat megszüntessék, 
igaz ügyeitekben védjenek, szabadságaitok felett őrködjenek.
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Ezekhez járuljatok bizalommal ! Tisztvisélőitek ajtai éjjel és 
nappal nyitvák előttetek !

lm a magasztos törvényczikkek megérkeztek. Rövid időn ki 
fognak községenkint köztetek hirdettetni. Azokat, betölteni, meg
tartani kell, de rajtok túllépni, azokban nem foglalt követelésekkel 
ellenök járni nem szabad.

Legyetek türelemmel. Majd későbben, midőn ezen törvények 
malasztjait voltaképpen élvezenditek, és megismerenditek a sza
badság, a polgári és vallási egyenlőség jótékonyságait : akkor fog
játok áldani azon nemeslelkü törvényhozókat, kik nagyrészint 
földesurak valának, és szégyenleni fogjátok még a rósz gondolatot 
is, mely leikeitekben azoknak személye vagy vagyona ellen ne
talán felmerült.

Boldog, ki azon polgári körben, mit az isteni gondviselés 
nekie kiszabott, megelégedéssel híven működik, és felebarátját 
testvérileg szereti.

Éljen a szabadság, egyenlőség, testvériség !
E három dicső szavak örömet gerjesztő érzete mutatkozik 

nemzeti színeink lobogtatásában.
E színek alatt egyesüljünk, előmozditandók mindnyájunk 

közjavát s nyugalmát, megőrzendők, védendők egyszersmind kirá
lyunkat, hazánkat ellenség ellen, ha kell.

S itt találkozunk a nemzetőrség egyszerű czéljával.
Legyünk minden kicsapongásoktól tiszták, mint zászlónk 

fehér színe.
Hevil.se kebleinket a király és hazaszeretet, vérünket is 

készek lévén érettük, — ha kívántatik, — áldozni; erre int zászlónk 
piros színe.

S igy reményünk lehet, hogy mi magyar szabad polgárok 
egyenkint boldogok, országunk pedig nagy és dicső leend ; ezt jó
solja zászlónk zöld színe.

Isten velünk !
Kelt B.-Ujfaluban, ápr. 26-án, 1848.

M i s k o l c z y  K á r o l y ,  
főszolgabíró.

— Az egykorú nyomtatvány ifj. Bölöny Sándor okmánygyiijteményében, —
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2CX.
Gróf Batthyány Lajos és Balclacei ezredes 1848. évi május 16-iki 
fölhívásuk az első 10 honvédzászlóalj (10,000 főnyi rendes nemzet

őr ser eg) fölállítása tárgyában.
Hazafiak !
Szeretett magyar hazánk láthatárán veszélyes felhők tornyo

sulnak.
Minden hazafi szent kötelessége hazáját bel- és külellenségek 

ellen védeni : ezt igényli a természeti jog, ezt parancsolja a 
törvény.

A törvény parancsolta nemzeti őrseregen felül szükséges 
haladéktalanul egy tízezer főből álló rendes nemzetőrsereg fel
állíttatása.

A haza nevében szóllittatnak tehát fel mindazon honlakosok, 
kik e rendes nemzetörseregbe az ország zászlója alá, a királyi 
trón. haza és alkotmány védelmére belépni kívánnak, hogy ma
gokat a következő hadfogadó (Verbung) helyeken bejelentsék: 
Pest, Pozsony, Kassa, Miskolcz, Nagy-Károly, Nagy-Kálló, Debre- 
czen, Gyula, Szeged, Eger, Jászberény, Kun-Szent-Miklós, Győr> 
Komárom, Veszprém, Zala-Egerszeg, Szombathely, Fejérvár, Ka
posvár, Szegszárd és Pécs, megjegyeztetvén, hogy az e részbeni 
toborzás itt helyben Pesten holnap, azaz május hó 17 én a Fe- 
renczvárosi tehén utczában az ottani főtoborzóházban veendi kezdetét.

A belépő nemzetőrök három évi szolgálatra kötelezik mago
kat ; az álladalom részéről fegyverrel s ruházattal láttatnak el, 
és szolgálati idejök alatt, azonfelül, hogy a hitletétel alkalmával 
húsz pengő frt. foglalópénzt (Handgeld) kapnak, a közvitézek na
ponkint 8, a tizedesek 16, wz őrmesterek pedig 24 pengő krajczár 
dijt, fognak az ország pénztárából huzni.

Szükséges, hogy e rendes nemzetőrsereg tisztekkel elláttas- 
sék ; e végett felhivatnak a rendes sorkatonaságban szolgáló ma
gyar hadi tisztek, és más a tiszti fokozatra képes hazafiak is, kik 
e rendes őrseregnél főtisztekül alkalmalmaztatni kívánnak, hogy 
magokat a nemzeti őrsereg alkotásával és rendezésével megbízott 
ideiglenes választmány elnökénél, b. Baldacci Manó ezredesnél 
(Pesten István főherczeg czimü vendéglőben 74. sz. a.) jelentsék; 
ezennel kijelentvén, hogy egy hadnagy 30, főhadnagy 40, százados 
80, őrnagy és zászlőaljparancsnok 130 p. forintos havi dijt hu- 
zandnak,
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Végre, minthogy az ország rendes nemzetőrseregi lovas 
ágyutelepet állítaná fel, az erre képes rendes tüzérségi magyar 
egyének és hazafiak felszóllittatnak, ugyanazon ezredesnél mago
kat haladéktalanul, jelenteni.

A haza bizodalmasan várja fiaitól, hogy mostani veszélyes 
körülmények közt, a királyi trón, haza és alkotmány védelmére 
az ország zászlója alá, minél előbb össze seregiendenek.

Pesten, május 16-án, 1848.'
B a l d a c c i  e z r e d e s .
G r f. B a 11 h y á n y La j o s .

— A »Pesti Hírlap« 1848. évi május 17-iki 58-ik számából. —

S Z U .

Mészáros Lázár 1848. évi junius 10-iki leirata N.- Várad város 
tanácsához a nemzetőrsereg kiállítása iránt.

A hadügyminister Nagyvárad város tanácsának.
Budapest, junius 10-én. 1848.
Hazámfiai s polgártársaim !
Újvidéknek nemcsak törvényeinknek ellenállásáról, de felzendü

léséről is hallottatok ; ezen hir hivatalos jelentésből bebizonyult.
Midőn ezt közhírré tenném, nem szükséges mondanom 

mit kiván tőletek a trón, a haza, s törvényeink szava, s igénye ? 
nehogy azt, mii századokon át őseink vészteljes időkben megtar
tottak, azon szabadságot, mely jövendő jobb létünk alapja, és 
azon függetlenséget, mely nélkül semmi jót magunknak nem esz
közölhetünk, mi ivadékai dicső őseinknek elveszítsük ; ezen egyet
len nemzeti kincsünk őseinkről reánk szállott, hagyomány, melyet 
a velünk szövetkezett nemzetekre mindég kiárasztott nemzetünk. 
Magyarok ! Most tehát védeni, és legmegfeszit.et.tebb erőnkkel fen- 
tartani azt szent kötelességünk ; és azt egyesülten tenni is fogjuk.

Felhívom ennélfogva a J á s z k u n  n e m z e t e t ,  H a j d ú  
k e r ü 1 e t e t, P e s t, C s ö n g  r ád,  Cs a n á d ,  Békés ,  Ar ad ,  
S z a b o l c s  és  B i h a r  me g y é k e t ,  Budapest, Debreczen, Kecs
kemét, Szeged, Arad, Hodmező-Vásárhely, Szentes, Szolnok, 
Nagyvárad, Nagy Kőrös, Mezőtúr, Gyula és Békés városok vitéz 
lakosait, miszerint azonnal nemzetőrseregeiket felállítván, a meny
nyire lehető, rendes katonaságnál szolgált tisztviselőkkel maguk
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lássák el és rendezzék ; — vadászpuska, kasza, kard, pisztoly, füty
kös, csákány, buzogány, csákla, vasvilla, sat. ilyen saját fegy
vereikkel lássák el magukat, és haladéktalan akép tartsák készén, 
hogy az első felhívásra a hazának és a már megtámadott Bács, To- 
rontálmegye helységeinek oltalmára, s védelmére lehessenek, hogy 
azon bűnös megtámadók, törvényszegők, vagyonokat dűlők, — kik 
korántsem szerbek, vagy horvátok, minthogy ezek a magyar ko
ronáért és nemzetért igaz testvérekként mindég véröket, s életűket 
áldozták, úgy ezentúl is bizonyosan a magyarral közös szabad
ságunkért fognak inkább buzogni ; szerb atyánkfiái már azért 
sem lehetnek, minthogy őket a magyar nemzet 180 év előtt a 
török járom alól menekülve testvérileg karjaiba fogadá, és ezen 
nemzet'hálátlan soha sem volt, hanem ezek elkorcsosodott vak
merő gyülevész népcsoportok lehetnek, — megbüntetve vissza
veressenek, és az által közös hazánk békéjét fentartva, királyi tró
nunk tekintélyét és hazánk integritását megőrizzük.

Hadügyminiszter : 
M é s z á r o s  L á z á r .

— Az eredeti N-Várad város levéltárában, szám nélkül, a »Szabadságharci 
irományok« cimü iratcsomagban —

xin.
István nádor 1848. évi junius 12-lci rendeleté Biharvármegye egye

teméhez n röldön itclö bíróság fölállítása iránt.
3467/B.

Biharvármegye egyetemének.
Az ország különböző részeiben az alattomos bujtogatások 

vak eszközévé aljasul! műveletlen nép egy része, sem a szabad
ság valósításában őszinteséget, sem a .közös jog tiszteletében kész
séget, sem a törvények s azoknak végrehajtói iránt, engedelmes
séget nem tanúsít.

Némely titokban működő elégületlenek, a társas életbeli vi
szonyok, s a törvényhozás által engedett számos jótékonyságok 
ferde magyarázatával, a vallásbeli és népfaji külömbségekből 
merített ingerlésnek felhasználásával a népet tévutakra vezetni, 
elégületlenségre, és erőszakos merények elkövetésére bujtogatni 
törekszenek.

A naponként sűrűbben felmerülő tények szintoly szomoritók, 
mint aggasztók.



266

Miután pedig a vakmerő törvényszegést és engedetlenséget, 
— hogy annak példája a társasági viszonyokat ne veszélyeztesse, — 
a leghatályosabban megtorolni szükséges ;

Miután a törvény ellenállhatatlan uraságát megállapítani, a 
bujtogatási merényeknek elejét venni, a személy és vagyonbátor- 
létet biztosítani, a megingatott közrendet helyreállítani, és az or
szágnak a bókét visszaadni kötelesség, még rendkívüli eszközök
kel is :

Ennél fogva rendeltetik :
Biharvármegye azonnal röktön ítélő bíróságot állitand fel; azt 

gyors és pontos eljárásra utalandja és fenállását a hatóság körébe, 
haladéktalanul kellően tudomásra juttatandja.

Mely rögtön Ítélő jog, a legfelsőbb rendszabályokban kijelel- 
tetteken felül, az ország békéjének s a törvényes közcsendnek 
erőszakos kitörésekkel kisért lázadás, lázitás, lázitásra bujtogatás 
s ennek következtébeni gyilkosságok, rablások, gyújtogatások általi 
megháboritása eseteire, sőt az e részben megkisérlett, de közbejött 
törvényes erő által a végrehajtásban megakadályozott merényekre 
is világosan kiterjesztetik.

Jelen rendelet tüstént kihirdetendő, és, a hirdetés bizonyít
ványának vétele után, azonnal foganatba veendő; érvényessége 
csak újabb kormányrendelet utján szüntettethetvén meg.

Kelt Budapesten, junius 12-kén, 1848.

I s t v á n  n á d o r  Belügyminiszter:
királyi helytartó. S z e m e r e  B e r t a l a n .

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 1339/48. irattári szám alatt. —

X X  ‘V .

Ercsey Zsigmondi képviselővé választási jegyzőkönyve az 1848. évi
június 26-áról.

Jegyzőkönyv.

A megyének követválasztói központi választmánya 1848-ik 
évi junius 15-én V.-01asziba tartott ülésében hozott végzés követ
kezésében.

A központi választmány f. év junius 15-én tartott ülésében 
hozott végzésénél fogva a bihari választó kerületben a választás
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vezéréül Beöthy László, jegyzőkul pedig Szilágyi László és Ko- 
váts József neveztettek k i ; kik is a helyszínen megjelenvén, a 
választást nevezett elnök a törvények értelmében tanuságos s a 
választás szentségének czélját magában foglaló beszédével folyó 
junius hó 26-án reggeli 8 órakor megnyitó. Melynek következté
ben törvények adta jogánál fogva egyik választó egyén Bige Károly 
követségre a választó közönségnek Ercsey Zsigmondot ajánló, s 
bár az általános többség az ajánlott egyént felkiáltás utján kiváná 
elválasztani, miután Incze Lajos által Csanády Sándor, Kováts 
András által pedig Lukáts György követekül ajánltattak, s a leg
első ajánló által a szavazatszedő választmányhoz az 1848. törvény 
5-ik czikke 31 $-a értelmében Csontos Mihály és Borsi Sándor, a 
második ajánló által Kalotai András és Máté Ferentz, a harma
dik részéről pedig Szabó József és Kiss Károly választói joggal 
biró polgárok neveztettek ki, a választás szavazat utján azonnal 
megkezdetett, és délutáni 3 órakor bevégeztetve, az ./• alatt ide 
mellékelt eredményt állította elő. Melynek következtében Lukáts 
György 29, Csanády Sándor 206, Ercsey Zsigmond 585 szava
zatot nyertek, s igy általános többséggel a bihari kerület követéül 
Ercsey Zsigmond választatott el.

A választásnak ezen eredménye az elnök által a választó 
közönségnek tudtára adatván, a helyszínen csakhamar megjelent 
s követül elválasztott Ercsey Zsigmondnak a választási jegyző
könyv megbízó levél gyanánt a 848. 5 tcz. 44 §-a értelmében 
kezeihez juttatott.

Kelt Bihar mezővárosában, junius 26-án, 1848.
B e ö t h y  L á s z 1 ő, 

a választás vezérletére 
kiküldött elnök.

K o v á t s  J ó z s e f ,  
a választásra kiküldött 

helyettes jegyző. 
B o r s i  S á n d o r ,  

az egyik ajánlottak részéről 
kinevezett választmányi tag. 

N. Má t é  Fer ent z ,  
a második ajánló részéről 

kinevezett választmányi tag.

(A mellékletet a 4  Ívnyi szavazati névsor képezi.)
— Az eredeti birtokomban volt, s általam a vármegye levéltárába téteményez-

tetett le. —
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Mészáros Lázár 1848 éri julius 4-iki leirata Bihar vármegyéhez, a 
nemzetőr sereg Bdényesbe öszszpontositása s Vinga felé indítása iránt.

A hadügyminister — Biharmegye közönségének.
Budapest, julius hó 4-én. 1848.
Hazánkat, és Nemzetiségünket, mindinkább növekedő veszély 

fenyegeti.
Az illyr lázongás már egész Alibunarig kiterjedt, és Temes- 

megye határszélein napról-napra szaporodnak a szerb segítség ál
tal felbátorított ellenséges seregek, felszőllitom tehát a megye kö
zönségét, hogy a kitelhető legrövidebb időben m i n d e n  e m b e r t ,  
k i a  n e m z e t i  ő r s e r e g b e  b e s o r o z t a  t, o t t ,  e parancsom 
vétele után B e l é n y e s e n ,  bárminő fegyverrel ellátva legyen, 
összegyűlni felhívjon, honnan illető zászlóaljakba rendeztetvén, 
ő r n a g y j a i k  v e z é r l e t e  a l a t t .  A r a d  és V i n g á n a k  
ú t b a  i n d u l j a n a k ,  ot.t, a Duna és Tisza közötti, valamint, a 
Tiszántúli mozgó hadsereg főparancsnokának báró Bechtold al- 
tábornoknak további használiaíás végetti rendeléseit bevárandók. Az 
élelmezés, meddig a megyébe maradnak, a megye közönségének 
b ö l c s  b e l á t á s a  szerint lesz elintézendő, mihelyt Bechtold 
tábornok ur parancsait veszik, az é l e l m e z é s t ,  é s  d i j a z t a -  
.1,á s t  az általa kijelölendő biztosok eszközlendik. Felszólítom még 
azonkívül a közönséget, hogy mindazon egyéneket a fennérin- 
tetteken kívül, kik mind eddig a n e m z e t  őr  s e r e g b e  be  
n e m s o r o z v á k ,  minél elébb századok és zászlóaljakba beik
tatni, és lehető legjobb harczkészi állapotba helyeztetni szíves
kedjék.

M é s z á r o s  L á z  ár,  
hadügyminister.

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 1668/48. irattári szám alatt. —

Szombathelyi Antalnak, Békésvármegye első alispánjának az 1848. 
éri julius 8-iki átirata Biharvármegye alispánjaihoz, a békési nem

zetőrség kiinditásának tudtuladása tárgyában.

Biharmegye alispánjainak! — Az idő int, hosszas fejtege
téseket. kénytelen vagyok mellőzni, azért röviden csak annyit ;
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Önök talán csak hírlapokból és felületesen sejtik azon bajt, melyet 
az illyr pártütők okoznak, s melyhez mi közelebb állunk, — mi 
azonban már ministeri rendelet által fel vagyunk szóllitva, hogy 
segedelmet nyújtandók a bánáti zaklatott népnek, Makóra induljunk, 
és azóta, a mióta e rendelet következtében a szükséges lépéseket 
megtettük, naponta a legszomorubb hírek érkeznek. Torontálmegyé
nek a határőrséghez eső 8 helységei már elpuszt.ittattak, lakosai 
már földönfutóvá tétettek, vagyonuk felprédáltatott,, Szerbia és 
Magyarország közt az őrvonalak felbontattak, és az eddigi szeren
csés kísérletek által felbátorodott rabló vad csordák akadály nél
kül naponként szaporodnak.

Mi tehát Istennek szent nevében véreink és magunk meg
mentéséért fegyvert fogva, f. hó 12-én 3000-en Makó felé, hová 
rendelve vagyunk, útnak indulunk, sorsunk mi lesz, a jó Isten 
tudja; önt ezeknek tudósítása mellett, arra kérem fel, hogy vévén 
ezen levelemet, azonnal rendelkezzék, hogy Békésvármegyét övedző 
bihari községekben mindenütt egész Váradig futárok állíttassanak. 
Egyszersmind az őrseregek, legalább a legközelebb esők, készen le
gyenek, hogy mig mi távol leszünk, lakóhelyeinket és határainkat 
senki ne háborgathassa, s az első vész szóra, mint szomszédunk, 
segedelmünkre siethessenek.

Ha ön további tudósítás előtt Békésmegye hatóságával érte
kezni akarna, jó lesz úgy a czimen megjegyezni, hogy bontsa fel az, 
kire az alispáni hivatal vitele bízva lesz, mert e részben még bizo
nyosat nem irhatok, magam pedig, a körülmények úgy hozván 
magokkal, Békésmegye fegyveres népének élére állva, megyek oda. 
hova veszélyes, de elengedhetlen polgári kötelesség hiv.

Isten áldja meg önöket, s óvja meg szere1 ett hazánkat.
Kelt Gyulán, julius 8-án, 1848.

S z o m b a t h e l y i  An t a l ,  
Békésmegye első Alispánja.

— A hiteles másolat ifj. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

X.VII.
Mészáros Lázár 1848. évi julius 25-ilci rendelete a nemzetőrség Ici- 

inditásának módozatai iránt.
R e n d e l e t .

Minden törvényhatóságokhoz !
Az utóbbi időben kiinditott nemzetőrseregnek felállításánál
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tapasztalatlanságból nem úgy jártak el némely hatóságok, a mint 
az czélravezető volna. — Aggastyánok, beteges emberek, gazda
sági, családi gondokkal túlterhelt egyének, szinte a kiindulásra 
kényszerittett.ek. — Hasznos hadi szolgálatokat főképen csak azok
tól lehet várni, kik szinte testi erejökre, mint a hadgyakorlatban 
nyert kiképezésre, az ily terhes kötelességek teljesítésére alkalma
tosak. — Hogy tehát ne kellessék azon kellemetlen helyzetbe jönni, 
hogy a már kiinditott nemzetőrségeket, vagy egészen, vagy rész
letesen haza kell küldeni éppen akkor, mikor már nehány hetekig 
tartó táborozás által hadi szolgálatra elkészültek volna, — ezen
nel rendelem, hogy azelőtt, mint a törvényhatóságok nemzetőrsé
geiket kiinditanák, tegyenek ide sommás jelentést:

a) Hány összeirt nemzetőr van a megyében vagy a városban.
b) Mennyi van némileg kiképezve és felfegyverkezve.
c) Hányat lehetne önkénteseket (vagy már hosszabb szolgá

latra alkalmatosokat) kiinditani.
Ha majd ez a jelentés ide érkezik, innen fog kimenni a ren

delet, mikor, mennyien és merre induljanak, s hol egyszersmind 
a szükséges intézkedések meg lesznek téve.

Még egyre teszem figyelmesekké a hatóságok elöljáróit: a 
kiindulásoknál kellő figyelmet fordítsanak arra, hogy ne mind a 
megyei vagy más hivatalnokok, posta-,, só-, uradalmi tisztek, lel
készek, orvosok stb. késztessenek az eljövetelre, mert hisz az ily 
nyilvános tisztviselőkre a , hatóságokban, a kormányzás rende, 
egészségi szempontból, lelkészeti sat. sat. tekintetből nagy szükség 
van.

Pest, julius 25-én, 1848.
Hadügyminister 

M é s z á r o s  Lá z á r .
— A »Közlöny« 1848. évi 48-ik számából. —

Vukovits Sebő 1848. évi augustus 5-ilci meglceresvénye a biharvár- 
megyei nemzetőrség parancsnokához a nemzetőrsereg gyors Jciinditása

iránt.
347/K. B.

A Szalontán szállásoló Biharmegyei Nemzetőrsereg Parancs
nokságához.
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Miként legnagyobb szükség érzetével váratott vidékünkön a 
Biharmegyei lelkes Nemzetőrsereg: úgy megdöbbenéssel hatott a 
vidék védelmével foglalkozó haderő vezetőire s a lakosságra a 
hir, miszerint e lelkes nemzetőrség útját Szalontán megállította.

Ma érkezvén útból, melyet Oravicza tájékán tevék, távollé
temben Tessényi .János polgári biztos ur sürgönyt küldött a mi- 
nisteriumhoz, miszerint, mennyiben ellenkező rendelet adatott 
volna e nemzetőrségnek, az vissza vétessék, s a sereg megindí
tása. az előbbi parancs értelmében, újonnan hagyassák meg.

Én ismerve a vidék körülményeit, melyek között legutóbb 
veszély gyanánt tűnt fel az. hogy a lázadók, a Becskerek és Ver- 
secz közötti távolságot észre véve, és tudván azt, hogy az e két 
ponton lévő katonaság, a körülte lévő ellenségnek erős zabolában 
tartására összes hatalmát fordítani kénytelen, azon két pont kö
zötti tájékot kezdték gyújtással pusztítani, megtámadással retten
teni, s már csatákba is elegyedni kezdtek, mi által a harcznak 
egy uj színhelye nyittaték.

A lelkes bihari nemzetőrség rendeltetéséül, Versecztől jobbra 
a Becskerek felé eső tájék védelme volt kijelelve.

Felszólítom hivatalosan a Haza nevében, hogy lépteiket siet
tetve, ide igyekezzenek.

Temesvár, augusztus 5-én 1848.
V u k o v i c s  Se bő ,  

királyi biztos.
— Az eredeti Biharmegye levéltárában 2125/48. irattári sz. alatt. —

Mészáros Lázár 1848. évi augustus 7-iJci rendélete Biharvármegye 
'közönségéhez a nemzetőrség mielőbbi kiinditása iránt.

(Kívül) 675. K. Mo. szám. A hadügyministertől. Biharmegye közönségének. Nagy- 
Váradra. Hivatalból. — Igen sürgős.

Érk. aug. 11-én 1848.
(Belől.) 675. K. Mo. szám.
A Hadügyminister Biharmegye közönségének.
Budapest, augusztus hó 7-ikén. 1848.
Meghagyom ezennel Biharmegye közönségének, e rendeletem 

vétele után oly intézkedéseket tenni, hogy a megyéből az előbbi rende-
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letem folytán síkra szállítandó nemzetőrségből csak 1200 fő, 
de jól fegyverkezve és felkészülve, azonkívül hosszabb táborozási 
időre, állíttassák az alföldi táborba, és pedig Nagy-Becskereknek 
indittassók minél elóbb útnak. A három vagy hatszáz lovas nem
zetőrség kiállítása is az ezekre nézve költ parancsom szerint lesz 
foganatosítandó. Mind az összegyűlés, mind az elindulás napjáról 
nekem és báró Bechloldnak Ó-Becsére jelentést tenni kötelessé
gükké teszem.

A hadügyminiszter: 
M é s z á r o s  L á z á r .

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 5232/48, irattári szám alatt. —

Biczlcó Károly 1848. éri augustus 19-én leélt jelentése Biharvár- 
megye választmányához az örsereg 'kiindulásáról.

(Kívül.) 29. Biharmegye kiindult nemzeti gyal. őrsereg őrnagyjától. Bihar- 
megye választmányának. V.-Olaszi. H i v a t a l b ó l .

(Belől.j 29.
Biharmegyei kiindult nemz. gyalog őrsereg őrnagyjától.
Tisztelt bizottmány !
Van szerencsém jelenteni, hogy folyó hó 19-én reggeli 4 

órakor kiinduland az 1451 főből álló biharmegyei gyalog nemzeti őr
sereg vezérletem alatt Aradnak Szalontárói, és az nap délutáni 5 
órakor tovább 'Fehér-Templomnak, ezen őrseregnek van szuronyos 
fegyvere £00 darab és 621 darab lándzsája.

Főtisztjei a következők : századosok Mütter Ferencz, Vadd 
Lajos, Czink József, Baróthy László, Kazinczy Sándor, Fráter Alajos, 
Szatsvay Imre, főhadnagyok : Thuolt, Ignácz, Borsi Sándor, Török 
Lajos, Ruszka Imre, Garán Dániel, Péter Lajos, Thuolt István ; 
alhadnagyok: Rédli Alajos, Éder Antal, Orlandi József, Pinczér 
Márton, Sztachó Elek, Ferenczi Illés, Koszla Márton, Tóth Pál, 
Kollár Ferencz, Tom Ignácz, Szilágyi Zsiga, Csanády Kálmán, Nagy 
Lajos, Jánosi Ferencz; segédhadnagy Waigli Vilmos.

Tisztelettel.
Szalontán, augusztus 19-én, 1848.

R i c z k ó Ká r o l y ,  s. k. 
őrnagy.

U. i. Vadd Lajos leköszönt, és Miile Dániel lett helyettese.
— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 2325/48. irattári szám alatt. —
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J'ukovics Sebönek az 1848. évi augustus 22-ki köszönő levele Jlihafvár
megye 'közönségéhez a nemzetőrség kirendelése folytán.

(Kívül.; Érk. aug. 26-án. 1848.

482/B. Királyi biztostól. Biharmegye közönségének N.-Váradon, Hivatalból.

(Belől.) 482/B .

Biharmegye közönségének.
A megyei nemzetőrség egy részének megkeresésem folytán 

oly buzgalommal, és erélylyel e vidékre történt kirendeltetéseért 
a tisztelt megyének hazafi köszönetemet kijelenteni kötelességem
nek ismerem.

Temesvár, aug. 22-én. 1848.
Királyi biztos: 

V u k o v i c s  S e b ő .
— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 2386/48. irattári szám alatt. —

Kiss Ernőnek az 1848. évi augustus 22-iki levele Biharvármegye bizott
mányához a lovas nemzetőrség s egy uj gyalog zászlóalj kiinditása iránt.

(Kívül.) Érk. aug. 24-én. 1848. d. e. ' / f i  órakori 
425. Bánsági mozduló had parancsnoka. Nemes Biharmegye állandó bizott

mányának. Nagyváradon. Hivatalból Sttrgönnycl august. 22-ik délelőtt.

(Belől.) 425. SZ.

Bánsági mozduló had parancsnoka.
Nemes Biharmegye állandó bizottmányának.

Nagyváradon.
A ns. megye kebeléből kiindult .1500 főnyi, példás lelkesülés

től áthatott nemzetőrsereg tegnap este Riczkó Károly őrnagy ur 
vezérlete alatt itt megérkezett. Hálateljes öröm az érzet, mely 
eme derék zászlóalj megszemlélésénél keblemet elfogta, s melyet 
a ns. megyének e rövid soraimba kimondani mit se késhetek. — 
Midőn tehát hazafias részvétét s indulatát a ns. megyének lel
kem mélyéből köszönöm, egyúttal, egy belső bizalomtól ösztönzve, 
kérelmet is merek tenni. Kérelmem következő :

Értesültem, miszerint Gentsy őrnagy ur a ns megyébe egy 
300 főnyi lovas örsereget állít össze, s hogy e czélja nagyobb részben

18
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már létesülve is van. — Hazafias tisztelettel sietek, midőn szere
tett hazánk biztosítását szorgalmaznám, ennek nevében a ns. megyét 
felhívni s kérni, hogy az érintett lovas őrsereget, ha szinte egész 
számban fenn nem áll is még, rögtön ide szállítani méltóztatna, mert 
midőn ma 4000 békésiek innen haza indulnak, hadseregem vég- 
hetetlenül meggyengül, s a napról-napra növekedő veszélyt, ha a 
szomszéd megyék segédkezet nem nyújtanak, megelőzni képtelen 
leszek. Hazánk szent nevére kérem tehát a ns. megyét, miszerint 
mind a fenn érintett lovas sereget, mind pedig ha csak lehetséges, 
még egy, a tegnapihoz hasonló jól felfegyverkezett gyalogzászló
aljat lehető sietséggel ide szállítani, s igy hazánk iránti buzgalmát 
újabban tanúsítani méltóztatna.

Ki kérelmem sikerét megnyugodva reményiem s hazafias 
üdvözlettel vagyok.

N.-Fiecskerek, Augustus 22-én. 1848.
Kiss,

ezredes.
— Az eredeti Biliarvármegye levéltárában 2302/48. irattári szám alatt. —

zzni
Beöthy Ödön teljhatalmú kormánybiztossá kineveztetése az Álvidékre, 

az 1848. évi augustus 26-án.
786/B.
Beöthy Ödön királyi biztosnak.
Az ország alsó részeiben kiütött lázadás és ennek ellenében 

alkalmazandó hadi erő, a tábor támogatása és a polgári intéz
kedések vezérleti tekintetéből rendkívüli polgári hatalom felállítá
sát tevén szükségessé, ennek következtében múlt hó 24-ről kelt 
rendeletem által Bács, Torontál, Csongrád, Csanádmegyékbe és az 
ezekben lévő királyi városokba Szentkirályi Móricz neveztetett ki 
királyi biztosul, adatván neki teljes felhatalmazás mind a tábori 
főhadi parancsnokkal egyetértőleg leendő munkálkodásra, mind a 
polgári és büntető ügyekben szükséges mindazon intézkedés téte
lére, jelesen rögtön Ítélő bíróságok alakítására, mit a pártütés le
győzése s a békének minélelőbbi biztosithatása végett jónak és 
sikerre vezetőnek találand.

Miután azonban nevezett királyi biztos egyszersmind az alsó 
részekben táborozó jász-kun seregnek is vezére, s ezen állásával
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hosszabb időre alig egyeztethető a lentebb emlitett és magában 
is több oldalú elíoglaltatást kívánó királyi biztosi működés: ennél
fogva őt annak további teljesítésétől saját isméti kérelmére fel
mentvén, ugyanazon rendkívüli hatalommal, a mivel az eredeti 
kiküldés történt, emlitett hatóságokba királyi biztosul ezennel önt 
nevezem ki.

Hivatalos teendőit bővebben megértendi ön az elődje szá
mára kiadott és másolatban ide mellékelt utasításból, önnek fel
adata lévén az itt foglaltakat saját belátása szerint alkalmazni, s 
általában abban pontositni kiküldetése szellemét, hogy a hol le
het, kíméletesebb eszközöket használva, de ha ezek nem mutat
nának foganatot, bármi módon is, rend és béke eszközöltessék.

A'z illető hatóságok a kellő engedelmességre már utasitvák.
Kelt Budapesten, aug. 26. 1848.
I s t v á n  nádor s kir. helytartó.

Belügyminister: 
S z e m e r e  B e r t a l a n .

— A »Közlöny« 1848. évi 83-ik számából, —

X 2 s : r 7 .

Batthyány Lajos grófnak az 1848. évi September 14-ki leirata Bi- 
liarvármegye főispánjához, Beöthy Ödönhöz, újabb toborzás iránt.

(Kívül.) 9460, A ministerelnöktől. Beöthy Ödön Biharvármegyei főispán urnák, 
(ha a czímzett ur hon nincs, a tüsténti végrehajtásra az utána kővetkező 

hivatalnok köteleztetik.) Hivatalból. Sürgős. V.-Olasziban.

(Belől) 9460.

A ministerelnök Beöthy Ödön biharvármegyei főispán urnák. 
Addig is, mig a katonaállitás iránti törvényczikk Ő felsége 

által szentesittetnék, a veszélyben lévő hazát védelmi eszközök 
nélkül hagyni nem lehetvén, az alsóház határozata nyomán fel
hívom önt, hogy a honvédsereg szaporítására e rendeletem véte
létől azonnal toborzást indítson, s a beállottak száma felől engem 
mielőbb értesítsen.

Az ekként kiállítandó sereg egyenesen a felállittatni kezdett 
honvéd zászlóaljak szaporítására lesz fordítandó, s uj honvéd- 
zászlóaljakká alakítandó, melyeknél az ügyvezetési s vezérlési 
nyelv, zászló, ruha és jel magyar leend.

18*
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Az ekként kiállítandó honvédsereg az ország békéjének tö
kéletesen helyreállítására szolgáland, s ha ezen idő nem tenne 
annyit, mint a mennyi rendes katonáskodási idő gyanánt törvény 
által meg fog állapíttatni, a kitöltött honvédi szolgálat be fog 
számíttatni.

Igyekezzen ön czélszerü rendeletek által oda munkálni, hogy 
a veszélyben forgó haza mentő karok után várakozni kénytelen 
ne legyen.

A toborzás megkezdéséről rögtön, haladásáról időről-időre, 
elvárom a tudósítást, s később a részletesebb feltételekkel azon 
számot is tudatandom önnel, mely a kormányzata alá bízott ha
tóságra népessége arányához képest háruland.

Kelt Budapesten, szeptember 14. 1848.
B a t t h y á n y  L a j o s .

— A hiteles másolat N.-Várad város levéltárában, szám nélkül, a »Szabad
ságharci'irományok« cimü csomagban. —

Haller Sándor grófnak as 1848. évi sportember 16-án kelt nádori 
fölhatalmastatása a bihari nemzetörsereg egy részének mozgósí

tására.
Ezennel Haller Sándor grófot, mint czimzetes őrnagyot fel

hatalmazom, hogy ő a bihari megyei nemzetőrsereg egy részét 
mozoghatóvá tegye, s azt mint parancsnok a megye közremunká- 
lásával saját belátása szerint alkalmazza,

Budapest, September 16-án 1848.
I s t v á n  nádor s kir. helytartó.

Gr. B a t t h y á n y  La j o s .
— A hiteles másolat Biharvármegye levéltárában 2 4 1 5 / 4 8  irattári sz. a. —

‘2 Z 2 Z 7 V -  X .

Hodossy Miklós kormánybiztossá Icineveztetése Biharvármegye terü
letére nézve, az 1848-ik évi September 19-én.

(Kívül.) É r k .  S e p t e m b e r  23-án. 1848,
(Belől.) 633. E.
A miniszterelnök Biharmegye közönségének.
Bízván Hodossy Miklós ur buzgó hazafíságában s erélyessé-
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gében, miszerint a hazának jelen vészes perczeiben annál hasz
nosabb szolgálatokat tehessen, őt e megyében kormánybiztosul 
neveztem ki, s felhatalmaztam, hogy a honvédsereg szaporítása 
tekintetéből állítandó toborzás iránt e megyéhez kiadott rendele- 
teimnek minél gyorsabb s minél sikeresebb foganat szerzése vé
gett mindazt megtehesse, mit e részben jónak, hasznosnak és 
czélszerünek találand.

Miért is e megyének meghagyom, hogy őt kormánybiztosul 
tekinteni, s minden rendeletéinek pontosan engedelmeskedni szi
gorú kötelességének ismerje.

Pest, September 19-én. 1848.
B a t t h y á n y  L a j o s .

— A z  eredeti Biharvármegye levéltárában 2417/48. irattári szám alatt. —

x x v n .
Gencsy Pál jelentése az 1848. évi October 11-ről Biharvármegye 
honvédelmi választmányához a lovas nemzetőrség October 2 -11 ig 

terjedő működéséről.
(Kívül.) Érk. octóber 14-én. 848.

Kiadtam elnökileg, 14-én octob. 1848. a megyei honvédelmi választmánynak 
Hodossy Miklós ur s társának. Thurzó,

Biharmegye lovas nemzetőrparancsnokától. — Nemes Biharvármegyének. 
Nagy-Váradon. Hból.

(Belől.)
Tisztelt Megyei Bizottmány.
Folyó hó 2-án Temesvárra, megérkezvén, több kellemetlen

séggel találkoztunk, nevezetesen: meg volt tiltva, hogy a zászló
aljamból senkit be ne eresszenek, de a Temesvár városi elöljárók e 
tárgyban rögtön intézkedtek, és ezen tilalma a vári parancsnoknak 
megszüntettetek, ezen intézkedés mellett megtörtént mégis, hogy 
egyenként valami 13-an kimenvén a várba, az előkapunál kard
jaikat letenni köteleztettek, de egy óra múlva, a városi hatóság 
ujjoni erélyes fellépése következtén, mindenkinek saját kardja 
visszaadatott. Másnap Bárkányban lévén állomásunk, onnan pedig 
f. hó 6-ára Szent-Katalin helységbe állásolni megérkeztünk, de 
alig szállottunk le lovainkról, midőn Vetter alezredes ur küldöttje 
azon rendeletet hozta, hogy a kétórányira fekvő Szárcsa helységet 
a ráczok megtámadván, egy századot a ráczolc ellen rögtön küld-



278

je k ; mit sem késve, egy századdal vezérségemmel Szárcsa felé 
ügettem, útközben többektől hallottam, hogy az ellenség, mint egy 
1500-an, a helységben vágynak. Századomat kétfelé osztottam, magam 
felével a baloldalt, felével pedig segédem Pércsy hadnagy urat 
jobb felől az’ ellenséget megtámadni rendeltem, de az ellenség 
észre vévén jövetelünket a helységből kitakarodtak, s minket az 
ernesztházi erdő alatt három ágyulövéssel fogadtak, — a század 
az ellenséget űzőbe vette, kik magokat a lepusztult Neuzina hely
ségbe húzták, s előttünk a Temes vizén lévő hidat felszedték, de 
mind ezen mitse gondolva, segédem előbb a vizen keresztül men- 
vén, utána az egész század szerencsésen által tört, túl a vizen, 
minthogy az ellenség több csapatokra osztotta magát, a század 
is kétfelé oszlott, az egyik szakasz százados Krizsár úrral jobbra, 
segédem Pércsy Antal úrral pedig a másik félbalra Neuzina hely
ség vészesb utczáin keresztül az ellenség elébe húzódott. De az 
bé nem várva a század csapatjait, gyalázatosán három halottat, s 
egy servianus foglyot magok után hagyva, sánczaikba, hol 6000 -en 
vannak, futottak. Az üldözést tovább folytatni az est végett is 
nem lehetvén, magam a tartalék századhoz Sz.-Katalinra, az el
lenség előtt lévő század pedig a megtámadott Szárcsa helység 
védelmére éjszakára húzódott s pontosan őrködött.

Éjji 1 órakor pedig segítségül három ágyú ugyanannyi szekér 
lőszerrel, egy osztály gyalog sorkatona és egy félszázad Hanno- 
verai huszár Becskerekről szabad rendelkezésem és parancsnok
ságom alá azon utasítással küldetett, hogy ezen tájékot az ellen
ségtől minél elébb tisztává tegyem. E rendelet mellett rögtön hadi 
tanácsot tartottam, s melyben másnap viradóra Bot 'végvidéki 
helységet előbb hamuvá tenni, s a mellette levő tamasováczi 
rácz tábort megtámadni komolyan megrendeltem. Fájdalom azon
ban alig egy pár óra múlva ezen szép tervemet Vetter főparancs
nok azon rendelete, hogy rögtön zászlóaljammal és az ágyu-te- 
leppel Becskerekre menjek, megsemmisítette; éppen útközben vol
tam, midőn a tegnapi ellenség jövetele és elővédjei felállításáról 
jelentést vettem. Nem késtem hazafiui kötelességem szerint rög
tön egy les, és kipuhatoló őrcsapatot az ellenség tábora felé ki
küldeni, de egy óra múltával a csapat azon hírrel tért vissza, 
hogy az ellenség ismét vissza húzódott ; este felé lévén az idő, 
bátor seregemmel ismét Szárcsára jönni kénytelenittettem ; honnan 
másnap azaz f. hó 8-án Becskerekre jöttem, hol nagy pompával s 
tisztelettel Kiss Ernő ezredes és Vetter alezredes urak kíséretével
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fogadtattam, S valamint ezekről úgy ezután is minden történen- 
dőkről a tisztelt megyét tudósítani kötelességemnek tartom.

Mindezek után azon alázatos kérelmem mellékelem, hogy a 
megye által megajánlott pótló pénzt, 8 hétre, minél előbb elkül
deni a tisztelt bizottmány szíveskedjen.

Kelt Becskereken, 1848. octóber 11-én.
G e n c s y P á l  s. k., 

Biharmegye lovassága parancsnoka.
— Az eredeti Bibarvármegye levéltárában 2522/48. irattári szám alatt. —

Riczkó Károly jelentése az 1848. évi October 12-éröl Biharvármegye 
bizottmányához a zsigmondfalvai csatáról.

(Kívül.) Érk. octóber 18. 1848.
71. Biharmegye gy. n. őrsége parancsnokától. — Biharvármegye bizottmányának 

N. Váradon. — Hvtból.
(Belől.) 71,
Biharmegye gy. n. őrserege parancsnokától.
Tisztelt bizottmány ! Folyó hó 8-dikán este Zsigmondfalván az 

előőrségen megtámadtatok csel által a mieink a ráczok által, hol 
ismét kitüntette magát zászlóaljam 5-ik százada, különösen pedig 
hadnagy Tomm Ignácz ur zászlóaljam 5-ik századából, ki ügyessége 
és rendületlen bátorsága által az ellenséget mindaddig visszatar
tóztatta, miglen segély érkezett hozzá. Ez ütközetben elesett deb- 
reczeni születésű n. őr Borkő Miklós tizedes az 5-ik századból, ki 
folyó hó 10-én tisztességesen eltemettetelt. Becskereken, azonkívül 
sebesült sincsen. Ugyanekkor elfogatott és elesett több tiszt és 
közember a ráczok és servianusok közzül.

Felkérem továbbá a tisztelt bizottmányt arra, hogy miután 
tudomásomra több más megyék is kaptak ágyukat, szíveskedjen 
Biharmegye részére is a ministeriumtól kérni 8 drb 3 fontos és 
3 darab 6 fontos ágyukat,, nemkülömben legalább egy vagy két 
kitanult tüzéreket szíveskedjen kérni, melyek által a szükséges 
tüzéri egyéneket, kik önkéntesen, tudom, vállalkozni fognak N.-Vá- 
radon, betanit.tassák; ezen kérést, tudom, annál inkább méltányolni 
fogja a ministerium, mivel megyénk egy nagy része oláhságból 
áll és Erdélyország szélén van, hol már is lázadások mutatkoznak.

Végre ha netalán valahol lázadás ütné ki magát, szivesked-
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jen tudósítani a tisztelt bizottmány, és utasítást, adni, merre vo
nuljak haza zászlóaljammal, mivel ez esetben egyenesen azon 
részére vonulok megyénknek, hová szükséges.

Tisztelettel maradván 
N.-Beoskereken, oetóber 12-én 1848.

alázatos szolgája: 
R i c z k ó  K á r o l y  

őrnagy.
— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 2521/43. irattári szám alatt. —

X X S I .

Marzsó Imre jelentése Biharvármegye bizottmányához az 1848. évi 
October 20-ról, a bihari gyalog nemzetőrség 2-ik zászlóaljának oetóber

IS—20-ig terjedő működéséről.

(Kívül.) Érk. október 31-én. 1818.
17. sz. Biharmegye n. őrserege 2-ik gyalog zászlóalja. Biharmegye kormányzó 

bizottmányának. N-Váradon. — Hivatalból.
(Belől.) 17. SZ.

Biharmegye n. őrserege 2-ik gyalog zászlóalja.
N.-Becskereken, oetóber 20-án. 1848.
Tisztelt igazgató bizottmány.
A folyó hó 12-kéről kelt Közlönybe alatt irt Biharmegyében 

nemzetőrseregi őrnagygyá, ugyancsak a f. hó 14-ikéről kelt Közlöny 
szerint Papp László volt őrmester mellém segédül hadnagyi ranggal 
kineveztetvén, magamat és segédemet a tisztelt bizottmány ke
gyébe és bizodalmába ajánlom.

A parancsnokságom alatt levő zászlóalj 5-ik századából 65 
k.-gyáni n. őrök a 7. alatti folyamodványt nyujlották be hozzám 
az iránt, hogy kérném meg a tisztelt bizottmányt, hogy helysé
gükbe. t. i K.-Gyánba a birótétel határidejét, mig ők hazaérkez
nének, elhalasztani szíveskedne. Mely folyamodványokat azon hi
vatalos kérésemmel küldöm át, hogy azt a tisztelt választmány 
annyival is inkább eszközleni méltóztassék, hogy azon n. őrökbe 
ezzel az eddig bennük tapasztalt hazafiui buzgóságot és bizodal
mát még inkább ébresszük, — kikről eddigi tökéletes megelégedé
semet nyilvánítom.

Folyó hó 18 áról Lázárfelden kelt hivatalos jelentése kivo
natát ezen zászlóalj 3-ik százada kapitánya Ilosvay Ferencz ur-
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nak következőkben közlöm : Folyó hó 13-án állomásomon lárma 
veretvén, térparancsnok százados Mutter Ferencz úrral egyetért- 
vén, az ő és az én századomból az önkéntesen vállalkozók közzül 
az ellenség üzésére kiindultunk, én Menszáros Lajos hadnagy urat, 
sfi tizedest magamhoz vevén, 60 legénynyel délutáni 1 óra tájban 
Tordán megérkeztem, de már egy pár órával előbb a szerbek in
nen elvonultak, az ide érkezett parancs Hannover huszárezredbeli 
kapitány Piquetti parancsnoksága alá rendele bennünket, melynek 
következtében este felé Basahid alatt táborba szállottunk ; másnap 
2 század a nagy herczeg Mihály ezredétől, 1 század Hannover 
huszár, */2 üteg ágyú és százados Mütter Ferencz ur embereivel 
egyesülve N.-Kikinda alatt szembe az ellenséggel csatarendbe ál
líttattunk, úgy hogy a sorgyalogság a bal szárnyat, a huszárok a 
jobb szárnyat, mi pedig n. őrök ágyufedetül a közepet képeztük, 
és megkezdődvén a csata, az 1-ső golyók is közibünk repültek, 
de az Isten mindnyájunkat megtartott, és a huszársággal csatár- 
lánczba előre rendeltettünk, az ostromjelre mindnyájan bámulatos 
szilárdsággal rohantuk meg, elleneinket, de a nagyobb erőnek, kik 
sánczokba rejtve voltak, ellent nem állhattunk, nehány áldozattal 
rendbe visszavonultunk ; az áldozatok egyike lett a v.-olaszii Kecskés 
Mihály századomból, ki egy kis golyó által száján koponyáján ke
resztül lövettetvén, holtan földre terült, ezt lelkesült bajtársai ma
gokkal vissza vinni akarván, amint a földről felemelték, ugyanezen 
holttestet ágyúgolyó zuzá mellbe, és a kis fegyverekből felénk ömlő 
golyózápor visszavonulásunkat siettető, úgyhogy a halottunkat letevőn, 
csak fegyverét hozhattuk magunkkal; ezután szekérre ülvén, ismét 
a basahidi táborba telepedénk le. Megérkezett itt a segítségünkre 
1 osztály sorkatonaság, 1 század huszár és újra 3 ágyú, de az 
ellenség későbben vett jelentésnél fogva már akkor Rácz Itebe 
felé visszavonult, tamasováczi sánczai felé, melynek következtében 
parancsnok Piquetti kapitány rendeletéből mi is visszavonultunk; 
én halottamért a csatatérre egy szekeren nehány őreimet vissza- 
küldöttem, de már akkor csak a meztelenre vetkeztetett holttestre 
találtak, magokkal mindenétől megfosztya visszahozták, velem Ma- 
gyarczernán találkozva. F. hó 16-án Lázárfalvára hajnalba megér
keztünk, itt megvizsgálván embereimet, többek ruhái golyótól át- 
lyuggatva találtattak. Mely alázatos jelentésem után n. őreim 
harczias viseletével egytől egyig dicsekszem, s nem tudnék egyet 
is nevezni, ki küldői várakozásának meg nem felelt volna. Tegnapi 
halottunkat Kecskés Mihályt, tábori szokás szerint eltemettük.
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Jelentem végtére, hogy a t. bizottmány által küldött orvos 
Guttmann József ur, sebész Ríber, Lestyán és Nagy Sándor urak 
ezen zászlóaljhoz f. hó 17-én estve a régiebbek felváltására itten 
megérkeztek.

Főorvosunk Grósz Albert ur, ki magát s valódi hazafiságát itten 
5 hétig tartózkodása alatt, 'a  kórház alapítása, betegeinkkel való 
emberi bánása és ápolása által kitünteté, mindnyájunk hálás 
köszönetét aratván, tér honába. Sebész Hügel László ur itt a 
táborba továbbra is maradhatása vágyát nyilvánítván, itt marad. 
Sebész Biber ur pedig azon jelentése következtében, hogy kerületében 
több betegei maradván, kik ápolására számot tartanak, vissza
térni óhajt, haza bocsájtatik. Sebész Göbel ur a táborban továbbra 
is szolgálatját önkéntesen ajánlván, fizetés nélkül itten marad.

Jelentésük szerint alorvos Biber és alorvos NagySándor 11-ik 
octobertöl 10-ik novemberig havi fizetésüket ottan helyben vették 
ki, főorvos Guttman József ur és sebész Lestyán ur fizetés nélkül 
érkezvén, egyhavi dijukat octóber 11-től november 10-ig bezárólag, 
ezen zászlóalj pénztárából vették fel.

M a r z s ó  I mr e ,  
őrnagy.

(A mellékelt kérvényt a tisztek közül Gróf Rhédey István százados Heranus 
. Kajetán fő- s Jedlicska Zsigmond alhadnagy Írták alá.)

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 2574/48. irattári szám alatt, —

Kiss Ernő jelentése a hadügyministeriumhoz az 1848. évi October 
22-ikéröl a bihari első gyalog nemzetőrségi zászlóalj működéséről.

Bánsági mozduló hadparancsnoka.
Hadügyminiszter Mészáros Lázár urnák.
Mint önnek előlegesen is jelenteni már szerencsés valék, a 

Biharrnegyei nemzetőrségnek 1400 főből álló 1-ső zászlóalja 10 
héti meghivatása idejét betöltvén, ma haza indult.

Én ezen zászlóaljat fájlalva látom távozni, mert jó fegyver- 
kezetéts kész gyakorlottságát tekintve, oly hadi testet veszitek el, 
mely hogy egy más szomszédmegyei őrsereg által kipótolható volna, 
kétlem.

De e felett kötelezve is érzem magamat, ezen derék zászló



28B

aljnak 10 heti itt léte alatt tanúsított példás magatartását, szol
gálati pontos, hű és mindég kész eljárását, komoly alkalmakban 
bátor viseletét s mindazon dicséretes tulajdonait, melyek egy jó 
hazafit s lelkesült hazaőrt diszesitenek, ezennel miniszter urnák 
ama kéréssel bemutatni, hogy nevezetesen e zászlóalj vezérét 
őrnagy Riczkó Károly urat, ki parancsnokságában erélyes, eljárá
saiban pontos, működéseiben fáradhatatlan, továbbá a zászló
aljnak érdemes, derék tiszteit egyen-egyen, röviden : a zászlóalj tag
jait öszvesen, mind meg annyi jeles hazafiakat s a hazának lelkes 
védőit, a honvédelmi bizottmány kegyébe s méltánylásába aján
lani szíveskedjék.

Becskereken, octöber 22-én 1848.
K i s s ,

honvéd-tábornok.
— A hiteles másolat Biharvármegye levéltárában 2575/48. irattári szám alatt. —

i .

Marssá Imre jelentése Biharvármegye bizottmányához az 1848. évi 
november 5-ről a bihari nemzetőrség 2-ik zászlóaljának oct. 20-tól 

november 4-i.g terjedő működéséről s helyzetéről.
(Kívül) Érk. november 11. 1848.

27. sz. Biharmegye N. Orserege 2-ik gyalog zászlóalja. Biharmegye kormányzó 
bizottmányának. Hivatalból. Nagyváradon. Feladta N.-Becskereken, 5. nov.1848.

(Belöl.) 27. sz.

Biharmegye N. őrserege 2-ik gyalog zászlóalja.
Biharmegye kormányzó bizottmányának.
N -Becskereken, november 4-én, 1848.
Gulácsy Imre százados urnák magán viszonyai elintézése 

tekintetében, ezen zászlóaljtól múlt, hó 12-t.ől 26-ig terjedő sza
badság adatott, ugyancsak múlt hó 20-án Álmosdon kelt hivata
los jelentése következtében t. százados ur jelenti, hogy sötét éjjel 
roppant zápor közt a zeréndi erdőn keresztül utazván, szekere 
felfordult, és egy fegyveres láda bal oldalára zuhanván, nagy sé 
relmet szenvedett, s akkor is, midőn levelét irta, nagy fájdalmak 
közt ágyba szegezve volt, azonban a körülte működő orvos Biró 
Ferencz véleménye szerint egy hét alatt ágyából felkelhet, és tüs
tént itteni állomására sietend. Mindezek mellett ekkoráig meg nem 
jelenvén, a t. bizottmányt hivatalosan megkérem, Gulácsy százados
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urat felszólítani szíveskedjen, hogy állomása helyére ide rögtön 
megjelenni el ne mulassza, annál is inkább, mivel a százados 
nem léte miatt a szolgálat nem szenvedhet.

Kedves kötelességem a t. bizottmánynak jelenthetni, hogy 
Pálinkás János ur ezen zászlóaljtól Torontálmegye bizottmánya 
által ezen megyei népfelkelés rendezésére, kapitányi czimmel, ha
vonkénti 60 frt. dijjazás mellett, a billeti kerületben, elválasztatott, 
ezen működésében segédül ugyancsak ezen zászlóaljbeli tisztelet
beli hadnagy Jánosy Károly ur rendeltetett.

Dicsekedve jelenthetem azt is, hogy Hankovits kapitány ur és 
tiszteletbeli főhadnagy Pányik Ernő ur, mindketten már előbb az 
ellenség megtámadásában és őreink csatárzásra vezetésében ma
gokat kitüntették, az ellenséggeli parlamentirozásra több Ízben si
kerrel használtatnak. Százados Gróf Rédey István ur magány 
viszonyai miatt ezen hivatalról leköszönvén, hazájába ment., he
lyébe az 5-ik század közbizodalommal és felkiáltással volt főhad
nagy Heranus Kajetán urat századosnak, ennek helyébe köz n. őr 
Marzsó Lajos urat pedig főhadnagynak elválasztotta.

Jelentem továbbá, hogy ezen környéken az epe mirigy (cholera) 
eddig már n. őreink között is dühöng, nagyobb mértékben a 6-ik 
századnál Zsigmondfalván, melynek martalékává eddig már az itt 
mellékelt halotti bizonyítvány szerint Gyenge Mihály lett, kihez 
még többen is járulnak, de kikről halotti bizonyítványok hiánya 
miatt későbben közlendek.

Végtére azon kérésemet újítom, melyet már két izbén, egy
szer kormányzó alispán úrhoz, és egyszer a bizottmányhoz fel- 
terjesztők, hogy n. őreink számára téli ruhát küldeni szíveskedné
nek, mivel nagyobb részint csak ennek köszönhetni az emberek 
halálát.

Nehány napok múlva ezen zászlóaljnak is 10 heti csatárzási 
ideje eltelvén, és igy a zászlóaljnak haza indulnia kellene, a tisztelt 
bizottmány ezennel felkéretik, hogy a zászlóaljról mentül előbb e 
felől rendelkezni szíveskedne, hogy tudhassam magamat mihez al
kalmazni, és az itteni tábornok úrral hivatásunk "felől értekez
hessek.

Éppen most érkezett (ide csatolt) 2 halotti bizonyítvány sze
rint epe mirigyben még következendő n. őrök haltak el, u. m. 
n.-rábéi Szabó Sándor, n.-rábéi Váradi Sándor, n -rábéi Ráez An
tal, derecskéi Lénárd Mihály, n.-rábéi Papp János, k.-szántói 
Dómján Gergely s székelyhídi Pál János, nem külömben az első
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zászlóaljból itt maradt őrmester Komáromi Antal is, kiről a ha
lotti bizonyítvány későbben megküldetik.

M a r z s ó  I mr e ,  
őrnagy.

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 2707/48. irattári szám alatt. —

2 T 2 2 : 2 £ I I _

Vay Miklós bárónak az 1848. évi november 7-én érkezett felhívása 
Hodossy Miklóshoz, segélyküldés tárgyában.

(Kivül.)
Érkezett november 7. 1848. estve 71/4 órakor. Hodossy.
("Belől.) 1958.
Hodossy Miklós kormánybiztos urnák.
A székely tábor M.-Vásárhelynél az azon vidékben véletlenül 

összpontosított katonaság ellenébe egy nagy csatát elvesztvén, 
minthogy hivatalos futáraim s azon vidékből menekült egyik korm. 
biztos tudósítása szerint M.-Vásárhely felgyujtatott, s Udvarhely
szék elfoglaltatott, ezennel sietve szólítom fel kormánybiztos urat : 
hogy a népfelkelésből ami erőt gyűjthet, ezen hihetőleg pár nap 
alatt megtámadandó főváros és vidék védelmére haladéktalanul 
küldeni szíveskedjék.

B. V a y M i k 1 ó s.
— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 2684/48. irattári szám alatt. —

2 2 : 2 2 : 2 £ I I I -

A honvédelmi bizottmánynak az 1848. évi november 11-iki leirata Bi
harvármegye közönségéhez a népfölkelés elrendelésének helyeslése iránt.

(Kivül.) Érk. november 16-án. 1848.
(Belől.) 2767 E. sz.
Az országos honvédelmi bizottmány.
Biharmegye közönségének.
Biharmegye bizottmánya nov. 7-én esti 10 órakor Várad- 

olasziban tartott ülésének határozata a népfölkelés elrendezése 
iránt, — miszerint az erdélyi lázongó katonák és ezek által elámított, 
oláhok megfékezése és a vérengző rablócsordának szétüzésére a
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lehető legnagyobb erőt kiállítani fogják, — a honvédelmi bizott
mány részéről helyeseltetik.

Pest, nov. 11-én. 1848.
Az orsz. honv. bizottmány: 

N y á r y P á l ,  
h. elnök.

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 2702/48. irattári szám alatt. —

Hadik Gusztáv grófnak az 1848. évi november 19-iki elismerő nyi
latkozata a bihari lovas őrsereghez.

Nagy Becskereken, november hó 19-én, 1848.
Tiszántúli mozgó őrseregi főparancsnoktól.
A Bihari lovas őrseregnek !
Gencsy "Pál őrnagy ur parancsnoksága alatt álló Bihari lovas 

őrsereg vitéz tettel lépett táborunkba. Noha a gyors jövetel által 
elfáradt lovakon ülvén, mégis örömmel támadták meg Szárcsa és 
Neusina alatt az ellenséget, és ezen helyekből ki is verték veszte
séggel. Mit lehetett tehát várni egy oly .lelkes seregtől, ki, noha 
még akkor gyakorlatlan volt, még is győzni tudott.

Az olta ezen zászlóalj . a legszigorúbb végőri szolgálatot a 
legnagyobb pontossággal tévé, és sajnálva távozik innet, hogy vá
gyainak, — az ellenséggel még legalább egyszer csatázhatni, — 
nem felelhet meg.

Ezt csak a körülményeknek tulajdoníthatni, és talán haza
meneteleik alkalmával szerencsésebbek lesznek.

Vegye tehát őrnagy ur és az egész zászlóalj hazánk nevé
ben forró hálánkat azon lelkesedésért, melyet minden alkalomban 
tanúsítottak, és tartsanak engem barátságokban, én pedig ezen 
időről, melyet önökkel a becskereki táborban töltöttem, örömmel 
fogok emlékezni.

H a d i k  G u s z t á v ,  
tiszántúli mozgó őrsereg főparancsnoka.

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 2769/48. irattári szám alatt. —
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Vetter tábornoknak az 1848. évi november 20-ilú elismerő nyilatkozata 
a bihari lovas nemzetőrség zászlóaljához.

1007. Bánsági mozduló had parancsnoka.
A Biharmegyei lovas nemzetőrség zászlóaljához.
Tisztelt haditársak !
Ide rendeltetésiek időszaka elhanyatlott ; házi viszonyaitok 

intenek ; válnunk kell. — Itt e határon tehát, hol pályánk eltér, 
búcsút mondok tinéktek is, kik harmadizbeli szép példáját adátok 
hogy Biharmegye lelkes fiaira büszke lehet; büszke, mondom, oly 
fiaira, kiknek harczias lelkülete félni tudatlan, kiknek erős karjai 
a hon védelmére teremtvék, s kiknek kebleit buzgó honszeretet 
lelkesíti.

Fogadjátok hát lelkes lovagok, jeles fiai Biharmegyének, szí
vesen, ha röviden mondom : áldjon meg hazánk szent Istene benne
teket mindnyájan. Szolgálati készségeteket ezzel összefüggő fára
dalmaitokat hálaérzetünk követi túl honotok határán is ; emlék- 
tek pedig kebleinkben halhatatlan, mint ama óhajtás, hogy min
ket ti se felejtsetek.

Vezessen a sors szerencsés utakon szerető családaitok kö
rébe. Isten veletek.

, N.-Becskereken, nov. 20-án. 1848.
A had parancsnoka: 
V e t t e r  tábornok.

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 2769/48. irattári szám alatt. —

Hodossy Miklós kineveztetése teljhatalma kormánybiztossá az 1848. 
évi november 20-áról.

3386. E. sz.
Nyílt rendelet.

Az ország kormányzatával megbízott honvédelmi bizottmány 
ezennel kinevezi Hodossy Miklóst a Magyarországból Erdély felé 
működő hadsereg mellé, a hadviselés idejére, teljes hatalmú pol
gári főkormánybiztosnak; felszóllittatnak tehát mindazon vidéken 
működő kormánybiztosok, úgy minden katonai parancsnokok, s 
polgári hatóságok, hogy a nevezett főkormánybiztos minden ren-
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deleteinek engedelmeskedjenek. A kormánybiztos ur felhatalmaz- 
tatik mindazon eszközökhez nyúlni, melyek eljárása sikerét biztcP 
sitják.

Pesten, november 20-án. 1848.
Az országos honvédelmi 

bizottmány elnöke : 
K o s s u t h  L a j o s .

— A hiteles másolat Biharmegye levéltárában 2754/48 irattári szám alatt. —

IX.
Hodossy Miklós 1848. évi november 29-iki rendelete Nagy-Várad 
város elöljáróihoz, az ott lézengő fegyverképes menekültek kiutasítá

suk iránt.
(Kívül.) Vettem nov. 29-én estve 8 órakor.

Biharmegye t. h. i'őkormánybiztosától. — Nagyvárad városa elöljáróinak.
Nagyváradon. Hivatalból.

(Belől.)

Biharmegye t. h. főkormánybiztosától.
Nagyvárad városa Elöljáróinak !
Az erdélyi egyesült nemzetőrség parancsnokától őrnagy 

Szentpály József úrtól mai nap azon felszóllitást, vettem, hogy 
mindazon púja lelkű ifjak, kik zászlóaljaikat és igy a nemzet 
ügyét hivtelenül elhagyva, kényelemmel lézengenek Nagyváradon, 
és annak Erdély felőli vidékén, mig mások a táborba szigorognak, 
haladéktalanul zászlóaljaikhoz vissza utasittassanak, s ha tovább 
is lézengenének, el is fogassanak.

Ezen általános felszóllitás következésében köteles vagyok 
felkérni az elöljárókat, miszerint rendelkezzenek oly móddal, hogy 
mindazon idegenek, kik állandóan itt maradhatásukat hiteles ok
levéllel felállítani nem tudnák, és különben is testi nyomorúság 
vagy elaggottság által hátra maradni nem kénytelenek, legyenek 
azok bármely állásúak, felszóllitődjanak, hogy tudomásra jutandó 
felszóllitástól negyvennyolcz óra alatt ezen várost azonnal el
hagyják, Erdély felé nevezett őrnagy Szentpály József táborába 
indulandók, ha pedig ezen felszóllitást teljesíteni vonakodnának, 
sajnálva bár, de kénytelen vagyok nyilvánítani, hogy ezen város
ból végképpeni elutasításuk lesz foganatosítandó. Mert mi a me-
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nekülő szerencsétlent szivesen ápoljuk ugyan, de közveszély ide
jén pártolásra méltó nem lehet a gyáva.

Várad-Olasziban, november 29-én 1848.
Kormánybiztos: 

H o d o s s y  M i k l ó s .

— Az eredeti N.-Várad város levéltárában, szám nélkül, a »Szabadságharci 
irományok« cimü iratcsomagban. —

Hodossy Miklós levele az 1848. évi november 29-iJcéröl Sántlia 
Györgyhöz, az erdélyi hadsereg élelmezése tárgyában.

(Kivül.) Biharmegye főkormánybiztossától. — Alispán Sántha György 
urnák. Hivatalosan. Csúcsán.

Vettem november 30. 1848.
(Belől, j
Édes barátom !
Élesden november 28-án kelt. tudósításodra következőket 

válaszolom.
Mindenek felett azon kell igyekezni, sőt végre is hajtani, 

hogy a seregek Biharvármegyéből kitakarodjanak mind egy lábig, 
és azokat b. Vay élelmezze és fizesse az álladalmi pénztárból, — 
te neked van elegendő erélyességed és jó modorod ennek végre
hajtására.

Ha seregeink Biharvármegyébe maradnának, általunk élelme- 
zendők, ez az erdélyországi reactionáriusoknak practicája volna —- 
következő módon : a legelső gyáva visszavonulásnál már nem 
Élesden állanának meg, mert azt mondanák, hogy ki van a nép 
élve, a seregek kénytelenek Debreczenbe menni ; és az ellenség 
jöhetne szabadon ; vagy pedig azt akarják, hogy a kiélt nép szük
ségtől kényszerítve fellázadjon, és ezen lázadás az ellenség előnyo
mulását könnyítse ; hogy ez meg ne történjen, mint írtam, ki kell 
a seregeknek Erdélybe menni; és ha Báró Vay nem akar gondos
kodni, kötelezni kell reá, hogy gondoskodjon, sőt fel kell buzdítani 
az erdélyi lakosságot is ellenségeink legyőzésére, hadd bontakoz
zon már ki egyszer a gyávaságból.

Hogy pedig a nép irántunki hajlamában ne csüggedjen, hir-
19
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clettesd meg, hogy bárkinek is károsodást okoztak volna a seregek, 
azt fizetés által meg fogjuk téríteni; a mint hogy kérlek is, a hol 
valami tetemesebb baj történt, azonnal becsültesd meg, és a hite
lesen megállapítandó summa mennyiségét nékem megírván, fogok 
rendelkezni a kármentesítésről, hogy lássa a nép, miképen mi 
szavunknak állunk.

A mi azt az ottani élelmezést és gondoskodást illeti: méltó 
hálával tartozik azért néked a közönség, de figyelmeztetlek külö
nösen arra, hogy őrnagy Marsó Imre ur a Sárrétről összegyűlt 
nemzetőrök napi dijaira utalványoztatott magának 5000 pengő fo
rintot, és erről meg ne felejtkezzél.

Hogy én itt magam személy szerint élelmezésről gondoskod
jak, ezt magad látod, hogy tenni nem tudom ; hanem rendelkezé
seidnek, úgy e részben megbízott raktárnok Komlóssy Pál által 
szükségelteknek előteremtésére és teljesedésére segédkezeket nyúj
tok készséggel. Ha még is minden esetre azon a vidéken csakugyan 
kellene gondoskodni élelmi szerekről, ott van mindeneknek előtte 
az állomány részére lefoglalt lugosi és révi uradalom raktára, 
gulyája és sertésnyája, ehez nyugtatok mellett, — a kerülhetlen 
szükség kívánván,— hozzá lehet nyúlni, jövendő beszámolás mel
lett ; ezután következend a gazdag Grt Batthányi József, ki, úgy 
remélem, készséggel fogja felajánlani vagyona egy részét a jövendő 
kármentesítés biztosításával a hazának megmentésére.

Az Erdélyből elküldött hasznavehetlen honvédzászlóaljat 
azonnal kisértesd vissza Erdélybe, tartsák az erdélyiek, mert mi 
nem vehetünk tőlök semmi hasznot, a 37 rabot pedig szállíttasd 
ide Váradra őrizet alatt, majd gondoljunk velők valamit.'

Az általam megvásároltatni óhajtott 300 mázsa szalonnára 
pénzt hol veszünk, nem tudom, s ha csakugyan kell abból a nagy 
mennyiségből kissebb mennyiség, küld be Fényes Menyhértet, hogy 
Debreczenben vásárolhasson.

Várad-Olasziban, november 29-én. 1848.

Kormánybiztos : 
H o d o s s y  M i k l ó s .

— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —
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Jlodossy Miidós levele az 1848. évi december 2-áról Sántlia György
höz, az erdélyi hadsereg ellátásáról.

(Kívül.) Biharmegye t. h. főkormánybiztossától. Alispán Sántha György ur
nák. Feketetón. Hivatalból. Vettem decz. 3-án, 1848. Feleltem decz. 4-én. 1848.

(Belől.)

Édes barátom !
Közelebb irt leveledből úgy látszik, mintha nem jó névén 

vennéd, midőn azt mondom, hogy mivel én nem gondoskodhatok 
mindenről, tehát, küldjed be szalonnát venni Fényes Menyhértet, 
és igazitasd a dolgokat Komlóssy Pállal. Kérlek, légy azzal a szí
vességgel, és egyezzünk meg abban, hogy akár mit imánk is egy
másnak, minthogy közczélra és jó akaratból dolgozunk, semmit 
el ne magyarázzunk, és egymástól rósz névén ne vegyünk.

A dologra térve értesítelek arról, hogy mihelyt készülni fog
nak fegyverek, azonnal fogok küldeni; kemény töltéseket pedig 
valamint 27-én küldöttem Katona Elektől 20,700-at, azon módon 
küldöLLem Klobusitzky Istvántól 8,832-őt, és igy magad látod, 
hogy szép mennyiséget. — Orvosok iránt felszólítottam doctor 
Lukácsot, hogy küldjön négyet. A pénzváltás dolgában, minthogy 
máskép nem tudok segíteni, értesítem Fényes Menyhértet, hogy 
annak lehetősége iránt kövessen el mindent.. Otven mázsa szalonnára 
900 ezüst forint van utalványozva.

Végre arra kérlek, és vedd ezen kérésemet egyúttal felhatal
mazásnak, mint értelmes, okos és tapasztalt ember, rendeld, cse- 
lekedd azt, a mit seregeink élelmezése tekintetéből legjobbnak, leg
hasznosabbnak és leginkább czélhoz vezetőnek gondolsz; és ámbár 
mi ketten katonák nem vagyunk, mégis igyekezzél rajta, valamint 
én is igyekezendek, hogy a katonák csináljanak helyet Erdélyben, 
hogy seregeink ott férjenek s ne Biharban.

Azt hallom, hogy némelyek abban működnek, hogy a mi 
biharmegyei helységeinkben újra meg újra letétessék az esküt az 
alkotmányra, erre nézve e vélekedésben vagyok, hogy az eskü csak 
azt kötelezi, a ki felfogni képes annak magasztosságát, a ki pedig 
erre nem képes, de mégis békésen, józanan és csendesen viseli ma
gát, annak egyszerű meggyőződésből származott jó erkölcse leg
nagyobb kötelezője, és igy barátom ne engedd, hogy bármely állású 
emberek is olyasmibe avatkozzanak, a mi nem az övék. Kolozsvár,

19*
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Urbán, Gedeon és mindezek felett a törvényes szabadság légyen 
azon iránypont, melynek három elseje legyőzésére és az utolsónak 
szilárdítására legyen függesztve minden hazafinak gondolatja. 

Várad-Olaszi, deczember 2-ik, 1848.
Kormánybiztos : 

H o d o s s y  Mi k l ós .
— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

Hodossy Miklós levele az 1848. évi december 4-érői Sántha Györgyhöz, 
Baldacci báró elfogatása iránt.

(Kívül.) Biharmegye főkormánybiztosától. — Alispán Sántha György urnák. 
Élesden, vagy ott, a hol van. — Hivatalosan.

Érk. deczember 5-én, esti 11 órakor, 1818.
A rendelet teljesittetett deczember 6-án, 1848.
(Belől.)
Édes Barátom!
Küldök Tábornok Baldacciért és segédjéért; meghagytam, hogy 

a te közbejöttöddel, de ha éppen található nem volnál, külömben 
is, minden bútorai, szekrényei és ezeknek rejtekei megvizsgálódja
nak, s politikai tartalmú irományai vagy nyomtatványai zár alá 
tétetvén, ő és segédje Váradra hozódjanak biztos kísérettel, innet 
pedig személyes bántalmaktól megóva a honvédelmi bizottmányhoz 
felküldődjenek. A többiről Olasz Dénes által.

Várad-Olasziban, december 4-én, 1848.
Kormánybiztos : 

H o d o s s y  Mi kl ós .
— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

22I3LjI .
Hodossy Miklós levele az 1848. évi december 5-röl Sántha Györgyhöz, 
a volt erdélyi határszélen levő bihari nemzetőrség ellátásáról s

élelmezéséről.
(Kívül.) Biharmegye főkormánybiztosátóI.Alispán Sántha György urnák, Élesden. 
Hivatalból. Nemzetőrfőhadnagy Olasz Dénes futárképpen szabadon bocsáttassék. 

Decz. 6-án, N.-Várad, 1818.
Érk. Deczember 6-án, d. e. 10 órakor, 1848.
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(Belől.)
Kormánybiztos Hodossy Miklós.
Alispán Sántha György urnák !
Jelentésedből nagy megütközéssel olvastam, hogy kormány- 

biztos b. Vay Miklós a Biharmegyéből oda gyűlt nemzetőrökről 
egyátaljában nem gondoskodik, s a mint látszik, nem is akar gon
doskodni ; a dolgon csak úgy tudok segíteni, hogy az alispán Thurzó 
által a nemzetőrök számára utalványoztattam tizenkétezer, sz. sz. 
12000 ezüst forintot számodásod alá, és ezt viszi Olasz Dénes, 
valamint visz a nemzetőrök számára lőport 22 fontot, ólmot go
lyóbisokba öntve 77 és 7, fontot, többet a városon össze vásá
rolni nem tudott, az úgynevezett, komisz golyóbist hiába küldöm, 
mert a vadászfegyverekbe nem fér, visz még 3000 kapszlit.

Az élelmezésre nézve arról értesítelek, hogy tegnap ment ki 
újabban Komlőssy Pál számos kenyerekkel, én pedig megkértem 
Thurzó alispánt, hogy menjen ki a püspökhöz és a káptalanba, 
és kérjen, még pedig úgy kérjen búzát, hogy bizonyosan kapjon, 
és a mit kap, egyszerre megfogom őröltetni, és neked elfogom küldeni.

Hallottam azt is, hogy főszbiró Cs-anády Sándor ur oly mó
don forgolódik ott sok dologban, mintha én tőlem megbízása volna. 
Én őt semmire sem bíztam meg, s azt se tudom mit csinál ott, 
szóval az élelmezést, és elhelyezést illetőleg te vagy mindenekben 
a fő megbízott; Tar Imrét pedig csak arra bíztam meg, hogy 
szemmel tartván mindent, a mi a táborba történik, engem tudó
sítson.

A káptalantól vettem 500 köböl búzát, én azt, — úgy gon
dolom, — csak itt süttetem ki, és kenyérül vitetem a nemzet
őröknek, ámbátor meglehet, hogy kiküldőm.

Várad-Olasziban, deczember 5-én, 1848.
Kormánybiztos : 

H o d o s s y  M i k l ó s .
— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

s z l j H -
Hodossy Miidós levele az 1848. évi december 5-röl Sántha György
höz, az előbbi levél szerint küldött 12,000 p. frt. mikénti fölhaszná

lása iránt.
(Kivül.) A kormánybiztostól. — Alispán Sántha György urnák Elesden. —

Hivatalból.
Érk. december 6-án hajnalban, 2 órakor. 848.
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(Belől.)
Kormánybiztos Hodossy Miidós.
Alispán Sántha György urnák !
Bém tábornok fővezér megy, és mivel ő a nemzetőröket haza 

bocsátja, tehát az Olasz Dénes által küldött pénzt ne osszad ki 
hirtelen, hanem csak úgy, hogy ha haza kell nékiek jönni, tehát a 
pénzből valami mégis maradjon.

V.-01aszi, decz. 5-én. 1848.
Kormánybiztos: 
H o d o s s y .

— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

XU3X

Thursó János levele az 1848. évi december 5-ikéröl Sántlia György
höz,Bém tábornok megérkezése s mikénti tovább utazása tárgyában.

(Kívül.) Biharmegye alispánja Sántha urnák. Elesden. Hivatalból. Lovas katona 
vigye M.-Telegdig, honnan azonnal vigye lovas ember vagy legény felelet

alatt. Indult 5-én deczemb. 1848. esteli 9-ed félórakor. Hodossy.
Érk. deczember (!-án hajnali 2 órakor. 1848.
(Belől.)
Kedves Gyuszim!
Az erdélyi tábornak teljhatalmú főparancsnoka Bém tábor

nok ma kedden délután 5 óra tájban ide Váradra megérkezett. 
Híolnap szerdán déli 12 órakor szándékozik innen kiindulni oly 
móddal, hogy délután 3 óra tájban az Örvénden szállásoló székely 
katonaságot fogja megszemlélni, és estvére Élesdre szándékozik 
menni, onnan másnap útját F.-Tóő s Csúcsa felé folytatandó, 
útjában mindenütt a katonai csapatokat és nemzetőröket meg
szemlélendő, tedd meg tehát a rendelést, hogy mindenütt ki
vonuljanak s készen várják ; ha felkisérnéd Csúcsáig, jól tennéd, 
legalább mutogatni a vidéket ; vele Élesden est.ve bővebben is 
értekezhetel a szükséges rendelkezésekről; magyarul nem tud, de 
németül jól beszél. Innen a lovak Élesdig fogják vinni, meglehet, 
hogy Telegden is meg fog állani, ha valami katonai csapat van ott, 
de leginkább Örvéndre siet. — Élesden tehát a szállásról, (lehetne 
a kastélyba szállítani,) úgy egy rendbeli előfogatról is, mellyel odább
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mehessen, jó lenne gondoskodni, talán N.-Báródra vagy F.-Toóra 
is előre lovakat, számára küldeni, úgy a szállást is megrendelni. 

Sok szerencsét s béketürést a körösvölgyi lakáshoz kíván 
V.-Olasziban, deczember 5-én, 1848.

barátod
T h u r z ó J á n o s .

— Az eredeti ifj. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

3 Z X J E  T 7 \

Béninek az 1848. évi december 6-án N.-Váradról keltezett rende
leté a felső erdélyi hadsereg élelmezése tárgyában.

A íelső erdélyi hadsereg fővezérétől.
Hogy a mostani háborús körülményekben az álladalom ter

hei minden lakosra egyformán háromoljanak, s hogy a seregeknek 
ellátása biztosíttassák, ezennel parancsol tátik :

Ott, ahol a lakosság oly állapotban van, hogy a katonát 
élelmezheti, egy beszállásolt egyénért, — kenyeret is oda értve, — 
naponként tizenkét ezüst krajczár fog fizettetni ; kenyér nélkül tiz 
ezüst krajczár; tisztért két annyi.

Mezei táborba és ott, a hol a lakosság egészen szegény, a 
a seregek fejenként egy font húst, két font kenyeret, egy icze 
bort és negyven emberre egy font sót fognak kapni.

A hol lóélelmezési szerek vannak, azokat a lakosok nyugtató 
mellett adandják, és azoknak ára következőleg van meghatározva: 
zab egy pozsonyi mérő negyvennyolcz krajczár, egy mázsa széna 
ötven krajczár, egy mázsa szalma tizenhat krajczár ezüst pénz
ben ; a fa a hely minőségéhez képest fog fizettetni.

A városok és falvak elöljáróságai a beszállásolt seregek pa
rancsnokaitól a szolgáltatott élelmi szerekről és fáról elismerést 
kapjanak, küldjék a legelőbb találtató álladalmi pénztárhoz, mely 
az egész summát azonnal ki fogja fizetni.

A tábor pénztára az ily módon kifizetett összeget az eredeti 
nyugtatóra kiadja.

A kézbesített, öszszegek huszonnégy óra alatt a lakosoknak 
kifizettessenek.

Azok, kik a jegyzékek vitelében hüségtelenek, vagy az itt
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parancsolt szabályokat fenn nem tartják, azonnal elmozdittatnak, 
és a kárt megtérítik.

Nagyvárad, deczember 6-án, 1848.
B e m.

— Az egykorú nyomtatvány ilj. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

XLV.
Hodossy Miklós levele az 1848. évi december fí-ikáról Sántha 

Györgyhöz, Béni elutazásának más napra halasztása tárgyában.
(Kívül.) Biharmegye t h. főkormánybiztosától, Alispán Sántha György urnák.

Hivatalosan. Élesden, vagy ott a hol van.
Erk. deczember 6-án esti 7 órakor, 1818.
(Belől.)
Kedves barátom !
Éppen most értesülök az erdélyi hadmenet vezérletével meg

bízott Tábornagy Bém urnák azon ujabbi határozatáról, hogy köz
bejött körülményeknél fogva már mai napon maga a táborba ki 
nem fogván menni, az Örvénden létező hadi parancsnokok bővebb 
értekezés végett még ma rendeltessenek elébe. — Miről téged is 
kedves barátom oly végett sietek értesíteni, hogy a fővezér ur 
már e szerint ma semmi esetre ki nem menend, hanem csak 
holnap reggel várjátok, délelőtt 9 órára.

Várad-Olasziban, december 6-án, 1848.
Kormánybiztos : 

H o d o s s y  M i k l ó s .
(Hátlapon.)

Hogy a főparancsnok és tábornok holnap oda érhessen, és 
pedig a K.-Hágó környékét még nappal megszemlélhesse, vélemé
nyem, hogy az ebéd, mint megrendelve van, Báródon Visztáknál 
lenne, a szerint csak arról kellene őrnagy Marzsó Imre urat az 
éjjel értesíteni, miszerint Bém tábornok ur holnap ugyan, de 
keveset későbben érkezend, az ebéd is úgy intéztessen, — mint
egy d. u. 1 órára.

Alispán :
S á n t h a  Gy ö r g y .

— Az eredeti if, Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —-
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Hodossy Miklós levele az 1848. évi december 6-iJcáról Sániha 
Györgyhöz, as erdélyi hadsereg ellátása tárgyában.

(Kívül.) A teljes hatalmú kormánybiztostól. — Alispán Sántha Görgy 
urnák. Hivatalosan. Elesden.

Érk. decz. 6-án esti 7 órakor, 1848.
(Belől.)
Kedves barátom !
Ezredes Riczkó ur az éjjel hozzám intézett sürgönye folytán 

több kivánatai között, arról is panaszkodik, hogy emberei ruhát
lanok, a lovak zab dolgában hiányt, szenvednek, és a betegek or
vosi szereket nélkülöznek ; sietek tehát \éged barátom ezennel fel
hívni, hogy vévén ezen levelemet, Tar Imre úrral egyetértőleg a 
ruhabeli fogyatkozásukat kipuhatolván, azok, s minemüségök jegyzé
keit, nekem küld be, hogy e részbeni szükségek arányában intéz
kedhessek. Mi pedig a zab hiányt, nézi, ez már azon 700 köböl 
által, mi közelebb Gégényben felvásároltatok,, az elégségig fedezve 
lévén, azonnal rendelkezz, hogy a lovasság és ágyulovak részletei 
abból rendesen kiszolgáltassanak.

Az orvosi szerek hiányát tekintve: mennyiben Elesden ren
des gyógyszertár létezik, ezen kellék abból legczélszerübben esz
közölhető, annálfogva ezen gyógyszerésznél intézkedj, hogy hadi 
orvosi rendeletre szükséges szereket, adjon ki szabályszerű meg
térítés mellett.

V.-Olaszi, deczember 6-án. 1848.
Kormánybiztos: 

H o d o s s y  M i k l ó s .
U. I. Kész kenyér és liszt kiszállítása iránt is már rendelkez

tem, s ennek egyrésze induló félben is van.
— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

2ILVII.
Vay Miidós báró levele az 1848. évi decs. 6-áról Hodossy Miklóshoz, 

az erdélyi sergek díjazásuk s élelmezésük tárgyában.
2363.
Biharmegyei teljhatalmú főkormánybiztos Hodossy Miklós 

urnák.
Az Erdélyből visszavonult s ehez c s a t l a k o z o t t  ősz-
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s z e s  s e r e g e k  d í j a z á s á r a  s é l e l m e z é s é r e  n é z v e  
legközelebbről oly intézkedés tétetett: miszerint az egyes seregek 
szükségei is a rendelkezésem alatt, lévő álladalmi pénztárból ugyan, 
de a mondott csapatoknak számodással tartozó s e végett ele
gendő summákkal ellátott, parancsnokai által fedeztessenek, igy 
van nevezetesen a csúcsai vonalon működő hadseregről is gon
doskodva, melynek számára, onnan lett elindulásom napján 10,000 
ezüst forintot hagyék mind a mellett is hátra, hogy az élelmezési 
biztosok jelentései szerint annak részére még akkor némi élelem- 
beli szerek is valának egybe vásárolva.

A mi egyébb iránt az érintett fegyveres erők hadi működé
seit s a seregeknek ezzel kapcsolatban lévő elhelyezéseit s szük
ségelt számát illeti, ezekre nézve a tettekért felelős főparancsnok 
saját, belátásától függő haditervek képezvén az egyedüli tényező
ket ; e tekintetben meggyőzettetésem szerint más bárkinek is a 
dologhoz szólója nem lehet, valamint, végre éppen oly kevéssé 
látom azt is által, hogy miért legyen rosszabb s nagyobb fele
lősséggel járó következése a bihari Körös mentében fekvő falvak 
seregeink általi kiélésének, mint lenne annak, ha azoknak kormány- 
biztos ur által tervezett onnani kiköltözése az erdélyi kétségtele
nül szegényebb helységeket juttatná még sokkal előbb hasonló, 
czélszerü élelmezési kezelés mellett azonban mind a két esetben 
kikerülendő sorsra.

Zilah, deczember 6-án. 1848.

B. V a y  M i k l ó s .
— A hiteles másolat if, Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

2ILVIIL
Hodossy Miidós levele az 1848. évi decz. 6-áról Sántha Györgyhöz 

a királyhágói erődítési munkálatok iránt.

(Kívül.) Biharmegye főkormánybiztosától. — Alispán Sántha György urnák. 
Elesden. -  Hivatalosan.

Érk. deczember 8-án, 1848.
A királyhágói munkálat tárgyában.
(Belől.)
Édes barátom!
Mérnök kapitány Schmidt György ur mai napon az iránt 

tévén hozzám jelentést, hogy a Királyhágón munkába vett zárlak
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felállításába azon oknál fogva, mert azon környékbeli oláság, mely
nek naponta 200 számmal kellene ezen munkában foglalkozni, 
nem csak' hogy rendes erőben, de negyed részben sem áll ki, s 
azon kevés nép is, mely keze alá jön, rósz szerszámmal lévén 
ellátva, s minden felügyelőt nélkülözve, a napot tétlen csak elta- 
risznyázza ; ezennel tehát felhívlak, megbízlak, miszerint ezen sür
gős és a had folytatására nagy fontosságú munkálatnak sikeresi- 
tése s mielőbbi bevégzése érdemében hatályosan intézkedj s foga
natos módokat találj, hogy valamint egyrészről a munkások teljes 
számmal, s jó dolgozó eszközökkel kiálljanak, úgy másrészről azok 
mellett szükségelt felügyelőkről gondoskodva legyen ; jelentő mér
nök kapitány úrral tudatván, hogy a nemzetőrség ilyetén munká
latokra nem köteleztethetö.

Várad-OIasziban, deczember 6-án, 1848.
Kormánybiztos : 

H o d o s s y  Mi k l ós .
— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

Schmidt György százados mérnök jelentése az 1848. évi december 
8-ikáról Sántha Györgyhöz, a királyhágói erődítési munkálatok iránt.
(Kívül.) A h á g ó i  e r ő d i t é s e k k k e l  f o g l a l k o z ó  s z á z a d o s  m é r 

n ö k t ő l .
S á n t h a  G y ö r g y  ur Biharmegye alispánjának. Hivatalból. E l es den.

Érk. deczember 10-én, 1848.
(Belől.)
Tisztelt alispán ur !
A Királyhágón felépítendő zárlak és egyébb munkálatokhoz 

szükséges leend.
1- ször. Naponként legalább 100 gyalog munkás, melyek fej

széken kívül nagyobb részint veremvágó, a többi pedig kapák és 
a föld hordáshoz szükséges edényekkel ellátva legyenek.

2- szor. Naponként 20 vagy 25 fafaragáshoz értő ácsok, mol
nárok és oly forma emberek.

3- szor. Miután a fahordás iránt már szolgabiró Servánszky 
Sándor ur rendelkezett, naponként csak ökrös 2 szekerek, kövek, 
homok és egyébb hordásra kellenek.

4- szer. Egy lovas szekér a felmenetelre nézve, úgy hogy az 
a jókori felmehetés végett legalább 3 napra legyen mindig ren
delve, mert különben a munka nem mehet elő.'
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5- szőr. Egy magistratualis tiszt és egy persekutor.
6- szor. Egy állandóan a rnuuka bevégeztéig itten maradandó 

ács, kinek fizetését ki fogom adni.
Ezek iránti rendelkezést annál inkább tüstént kérem, hogy 

igy vasárnap folytathassam a munkákat, mivel rósz idő és fagy 
következhetne be, és akkor azokat bevégezni lehetetlen volna.

Báród, decz. 8. 1848.
S c h m i d t  G y ó g y ,  

százados mérnök.
- -  Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

Hl.
Ilodossy Miklós levele az 1848. évi december 13-áról Sántha György

höz, a felső erdélyi hadsereg élelmezése tárgyában.
(Kivül.) Biharmegye t. h. kormánybiztosától. — Alispán Sántha György urnák.

H i v a t a l o s a n .  F. l e  s d e n .
Érk. deczember 14-én. 1848.
Feleltem deczember 15-én. 1848.
(Belől.)
Édes barátom !
Mindenek előtt arról tudósítalak, hogy én nemcsak mindent 

elkövetek, de becsületes hazafi társaim segítségével meg is teszem 
és végre is hajtom, hogy a szükséges életmennyiséget beszerez
zem, ebben hiányosság nem lesz ; és addig is, még Élesden sütő 
kemenczéket állíthatnék, innen Váradról fogom a legnagyobb mennyi
séget kész kenyérként a táborba szállíttatni; de minek előtte tovább 
mennék, ide mellékelem neked b. Vaynak november 6-án' kelt 
levelének mását, melyből megtetszik, hogy az összes sereg élel
mezéséről és zsoldjáról való gondoskodás őtet illeti, mint az álla- 
dalom • pénztárának birtokosát, és erről csak azért tudósitlak, hogy 
Vayt is szorítsad, és ne hagyd nála heverni az álladalmi pénzt.

A mi a szénavásárlást illeti : ezennel felhatalmazlak, hogy 
valamennyi eladó szénát és szalmát kapsz a Körös völgyén,, azt 
akonnal megalkudhadd, a szerződéseket küld be, és én neked kész
pénzt fogok küldeni a fizetésre, arra azonban kérlek vigyázz, hogy 
az alkut úgy tegyed, hogy a megvett széna és szalma épségben 
való maradásáról az eladó tartozik felelős lenni mind addig, mig 
el nem hordatod, és ha történetesen meggyulna, vagy gondatlan
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ság miatt megázván, kár lenne benne, sem a tűz, sem a gondat
lanság által okozott kárt az álladalom nem szenvedi. Bízok hoz
zád, hogy a vásárlást az álladalom részére legolcsóbban fogod 
eszközölni.

Élesden nézzél széjjel, hogy hol lehelne úgynevezett péksütő 
kemenczéket felállítani oly móddal, hogy ott egyszersmind a sütő 
mester és legényei lakhassanak. A hely mindenesetre a Gróf Bat- 
tyány József épületjéből fog kitelni, mert ő nem lakik itt, s mig 
van lakó nélküli épület, addig máshoz nem nyúlunk. Én még a 
héten kiküldőm a kőművest, és ha akár Élesden, akár Lúgoson 
oltott mész és tégla van, akár kié legyen, azt azonnal megveszed, 
és a kőművest munkába állítod. — Azon észrevételedben, hogy 
több élelmező biztosokat kellene felállítani, nevezetesen Kraszna, 
ftözép-Szolnok, Biharmegyébe és az erdélyi részeken, tökéletes 
igazságod van, de mivel még Vay azon a részeken kormánybiztos, 
még pedig teljes hatalommal, még most azokon a részeken nem 
rendelkezhetünk. — Pénztárnoknak örömmel elfogadom Stetina 
urat, és fogok is a kezéhez pénzt küldeni, az elvállalás kérelmé
vel együtt.

Az ispotályt ami illeti : annak költségeit mi tartozunk viselni, 
oly móddal, hogy az ispotályba lévő egyének napi dijja és kenyere 
mindaddig, mig az ispotályból ki nem megy, nekünk adódjon által, 
és nem az őrnagyoknak, sem a századosoknak, hanem ha előtte 
kivették volna, azt az ispotály számára beadni tartoznak, azt kí
vánja a katonai rendtartás.

Tokody szolgabirónak és esküdt Kőrösynek irtain, hogy járá- 
rásukba kimenjenek.

Töltéseket most újra rövid nap fogok küldeni.
A katonai csapatok átvonulásáról én szívesen értesítelek 

előre, de én hozzám e részben még semmi értesítés nem jö tt; 
figyelmeztetni fogom Thurzó János alispánt is, hogy a mikor csak 
lehet, előre értesítsen; hogy lengyelek jönnének, arról semmit sem 
hallottam, hanem azt hallottam, hogy Debreczenben volna Sándor 
nevet viselő gyalogezredből egy nehány száz, kik Feketetóra me
nendők, de hivatalosan semmit sem tudok.

Vas, és rézfőző edényeket küldeni nem tudok,, hanem Réven 
sok a fazakas, valamint Telegden, onnan szerezhetnek magoknak 
a nemzetőrök főző edényt.

írnokot, ha szükséged van reá, vigyél, az alispánok mellé 
a nélkül is van egy-egy fizetéses Írnok rendelve.
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Hátas lovat, kérdést sem szenved, hogy tarthatsz ott magad
nak, s részleteiket az álladalomnak felszámíthatod, de abban meg
engedj, hogy a megyei lovas katonák közzül szolgálatodra nem 
küldhetek, mert a mostaniak kevesen lévén, a levélhordást sem 
győzik.

Várad-Olasziban, deczember 13-án, 1848.
Kormánybiztos : 

H o d o s s y  Mi k l ó s .
— Az eredeti iij. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében.

L I .
Hodossy Miklós levele az 1848. évi december 16-ról Sántha György

höz, a táborba küldött Tar Imre megbízatása tárgyában.
Édes barátom!
Deczember 14-én kelt leveledet meglepetéssel vettem, annyiban, 

a mennyiben azt irod, hogy Gróf Haller Sándor és segédjei által 
támasztott némely szóhajtások következtében le akar mondani 
megbízatásáról Tar Imre, és haza akar jönni a táborból. — Tar 
Imre nekem nem irt, és ennélfogva téged kérlek, légy szives Tar 
Imrének megmondani, hogy minek titánná neki tőllem nyílt meg
bízása van, én nem látom okát, hogy azokon a mendemondákon 
miért ütközhetett meg. Mig én ebben az állásban vagyok, szabad 
nékem ott a táborban megbízottat tartani arra a czélra, hogy en- 
gemet minden lehető körülményekről tudósítson, és az ilyen em
ber nem spion, hanem inkább az a spion, még pedig a Magyar- 
ország ellenségeinek spionja, a ki nem akarja, hogy tetteiről és 
működéseiről a kormánynak tudomása legyen. Mond meg kérlek 
Tarnak, hogy nekem is sokat kell tűrnöm, még pedig a honvé
delmi bizottmánytól méltatlanul, de csak tűrjünk a közjóért, mig 
ki nem adnak rajtunk ; ha pedig túladnak rajtunk, legyen más 
jobb, mint mi.

Én nem tudom miféle újabb rendeletet küldjék Tar Imrének, 
midőn abban annyi van, hogy a mellett minden jót lehet tenni, 
rosszat pedig Tartól nem is várhatol, ezt nem azért irom, mintha 
nem volnék hajlandó újabb megbízást írni, hanem azért irom, hogy 
küldjétek hát egy javaslatot, mire bízzam meg Tart. Ugyanis : 
minek utánna az élelmezési főfelügyeléssel te vagy megbízva, ha 
a mint irod, hogy Tar Imrét alkalmaztattad, kérdést sem szenved, 
hogy Tar Imre a te megbízásodnál fogva is, de az én tőllem vett
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nyílt megbízásom utolsó soránál fogva is egész bátorsággal részt 
vehet. — Kérlek ennélfogva téged, ne csüggedjetek és tűrjetek. 

Várad-Olasziban, deczember 16-án, 1848.
Kormánybiztos: 

H o d o s s y  Mi k l ó s .
— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

LH.
Beöthy Ódon teljhatalmú kormánybiztossá kineveztetése a volt Er
délyre s a szomszéd megyékre nézve, az 1848. évi december 19-éröl.

6036. e. N y í l t  r e n d e l e t .
Melynél fogva a honvédelmi bizottmány ezennel kijelenti: 

hogy Beöthy Ödön bihari főispán erdélyi teljes hatalmú országos 
biztossá van kinevezve.

Kiküldetése egész Erdélyen kívül még különösen Szabolcs, 
Bihar, Szathmár megyékre s a kebelökbeni királyi városokra, a 
hajdú kerületekre és a részekbeli megyékre is kiterjesztetik.

Teljhatalmú biztosi hatósága alá tartozandik még különösen 
a jelenleg Bem táhornok vezérlete alatt álló felső erdélyi had
sereg is.

Országos biztosi köréhez tartozó ezen egész vidéken úgy ed
digi erdélyi országos főbiztos báró Vay Miklósnak, mint, minden 
más kormánybiztosoknak megbízatása megszüntettetik. A kineve
zett teljhatalmú országos biztostól függvén, ott, a hol szükségesnek 
találandja, az általa meghatározandó hatósággal és kötelességgel, 
addig, a meddig jónak látandja, partiális körben kormánybiztoso
kat nevezni, vagy pedig a végrehajtó hatalmat rendes hatósági 
utón eszközlésbe vétetni.

Miért is minden azon vidéki kormánybiztosok utasittatnak 
eljárásaikról végjelentésöket a teljhatalmú országos biztosnak be
adni, mikre ő belátása szerint fog intézkedni.

Hodossy Miklós azon kiküldetése mindazonáltal, miszerint a 
felső erdélyi hadsereg élelmezési s ellátási gondjaival mint főtá
bori biztos megbízva van, mind addig fenhagyatik, mig a teljha
talmú országos-biztos másként intézkedni szükségesnek nem talá
landja.

Végre megtörténhetvén, hogy a felső erdélyi hadsereg mozdu
latai az országos biztos működésének a fen kijelölteken kívül még
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más szomszéd hatóságokra is egyes intézkedések által kiterjesz
tését igényelhetik, az esetben Mármaros, Ugocsa, Beregh, nemkü- 
lömben Arad, Békés, Csanádmegyéknek és a kun kerületnek is 
meghagyatik országos biztos ur rendeletéinek sikert eszközölni.

És ennél fogva ezennel a legszigorúbb felelet terhe alatt 
meghagyatik mindazon katonai és polgári hatóságoknak, kormány- 
biztosoknak és egyes tisztviselőknek, kikkel nevezett Beöthy Ödön 
teljhatalmú országos biztos ur ezen nyílt rendelet értelmében érint
kezésbe jő, s annak tartalma szerint őket a rendeletnek eszközlésbe 
vételére felszóllitandja, feltétlenül engedelmeskedni, őt működései
ben minden kitelhető buzgalommal és pontossággal elősegíteni, s 
ekként a nagy fontosságú feladatnak megoldását, melyet teljha
talmú országos biztos ur vállaira a kormány benne vetett bizal
mánál fogva fektetett, könnyíteni mulaszthatlan és szent köteles
ségüknek ismerjék — máskép nem cselekedvén.

Budapesten, deczember 19-én. (B. h.)
A honvédelmi kormány elnöke: 

K o s s u t h  L a j o s .
— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 2799/48. irattári szám alatt. —

I_.HI-
Hodossij Miklós levele az 1848. évi december 19-ről Sántha Györgyhöz, 

a honvédek s lőszerek küldésük iránt.
(Kívül.) Biharmegye főkormánybiztosától. Alispán Sántha György urnák. Hiva

talból. Elesden vagy Báródon.
(Belől.)
Édes barátom !
Küldöm a hátas lovat és a lovaskatonát,, a segítségül kért 

honvédek is ma délután indulnak a szükséges lőszerekkel. 
Várad-Olaszi, deczember 19-én, 1848.

Kormánybiztos :
H o eho s s y Mi k l ós .

— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

u v .
Hodossy Miklós levele az 1848. évi december 20-ról Sántha Györgyhöz, 

Biczkó viszszavonulására vonatkozólag.
(Kívül.) Biharmegye kormánybiztosától. Alispán Sántha György urnák, Hiva

talosan. Sürgöny. Báród, vagy ott a hol van.
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(Belől.)
Édes barátom!
Jelentésedet nagy megütközéssel vettük, és minek utánna 

segítség ment, de annyival inkább, mert azt írtad, hogy egy embert 
sem vesztettünk, és meg sem vertek bennünket: meg írtam Ricz- 
kónak, hogy előre kell menni, és nincs más választása mint győ- 
zedelem vagy halál.

Légy munkás a győzelemben.
V.-01aszi, deczember 20-án 1848.

Kormánybiztos: 
H o d o s s y  Mi k l ó s .

Vettem a jelentést 113/4 órakor.
(Sántha Írása.)

— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

L V .
Reviczky László fölhívása az 1848. évi december 30-ikáról, a gya

log-vadász csapat alakítására vonatkozólag.
F e l h í v á s .

A hazát s annak alkotmányos független állását megsemmisíteni 
törekvő ellenség fékezése, annak mint legdrágább kincsének a vég- 
veszedelemtőli megmentéséért ki ne áldozná mindenét. Azt meg
menteni, szilárd eltökélett akarattal s egyesült erővel lehet. — A 
boldogító czél elérésére tehát a nemzet vesztére esküdött frigyes 
ellenség ellen egyesülni, nemcsak szükséges, de múlhatatlan köte
lesség ; mert arany betűkkel aranyra megiratott már ez régen, 
hogy: »egyesülés által kis dolgok naggyá lettek; egyenetlenség 
által elenyésztek.«

Ezen indokoktól vezéreltetve, teljes hatalmú országos biztos 
Beöthy Ödön ur felhatalmazásánál fogva, a honvédelmi bizott
mánynak a mozgó örseregröl kiadott rendelete értelmében egy 
gyalog-vadászcsapatot felállítani szándékozván, mindenkit, ki fér
fias elszántsággal a szabadságot védeni kész, ezennel ünnepélyesen 
felszólítok és felkérek, hogy a hon, mint közös tápláló anya meg
mentésére segédkezet nyújtson.

Ezen vadászcsapat 100 főn alól és 300 főn felül nem ala- 
kittatik.

Az alakulás napjától számítva az önként vállalkozók négy 
hónapra köteleztetnek.

20
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A mint az alakulás ünnepélyesen megtörténik, azonnal a ren
des katonaságéhoz hasonló dij és zsold fizetés megkezdetik, az 5 
p. forint foglaló pénz is ugyanakkor kiadatván.

Lőfegyverrel mindenki sajátjával látja el magát, melyért is 
az állománytól mérsékelt fegyver váltsági dijat nyerend.

Az ellenségtől elfoglalt zsákmány a csapat tulajdona, min
den hadi fogolyért 5 p. forint dij, minden szuronyos fegyverért 
pedig váltságbérül 8—12 p. forint dij fizettetik.

A csapat a rendes hadsereghez nem csatoltatik, csatarend
ben az ellenség ágyúi elé nem állittatik, hanem külön fog az el
lenség megsemmitésére működni.

Az aláírási iv az alólirt szállásán Várad-Olasziban a Bará
tok utczáján 817. szám alatt lesz letéve, naponként reggeli 9 órától 
12 óráig, a hol az ajánlkozók neveiket feljegyezhetik, Debreczenben 
a városkapitányi hivatalnál, — a megyének más helyein a hely
beli elöljáróknál.

Az alakításra kitűzött határidő 1849-ik év január 24-ke, a 
mikor az önként vállalkozók s már aláirottak reggeli 10 órakor 
a várad-olaszi városháznál jelenjenek meg.

A mennyiben pedig a felállítandó csapat czélszerülegi mű
ködése leginkább a golyóbisra használható jó lőfegyverek által 
mozdittatnék elő, különösen felszólittatnak és megkéretnek álta
lam azon tiszta keblű honfias érzelmű nagyváradi és várad-olaszii 
polgárok, s más e megye kebelében lakó hazafiak, kik a nagy
váradi löveldének tagjai, hogyha a közös ellenség legyőzése végett 
a csapat tagjai nem lehetnének is, fegyvereiket 4 hónapi haszná
latra nyugtatvány mellett átadni szíveskednének, — a szerencsét
lenség esetében kárpótlást az állománytól kiadott rendelet nyomán 
nyervén. A fegyverek akár Nagyvárad város elöljárói kezéhez, 
akár kezemhez nyugtatvány mellett átadathatnak.

Kelt Várad-Olasziban, deczember 30-án. 1848.
R e v i c z k y  L á s z l ó .

— Az egykorú nyomtatvány if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

Canny László rendeleté az 1849. évijan. 7-ilcéröl N.-Váradvárosá
hoz, a lőszer,ágyuk s fölszerelési tárgyak odassállitásulcra vonatkozólag. 

Nagyvárad város közönségének.
Ezennel hivatalosan értesítem e város közönségét a felől,
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hogy a Pestről Nagy-Váradra rendelt szállítmányok, úgy mint lő
por, ágyuk, katonai ruhanémüek s a fegyvertartáshoz megkiván- 
tató készületek átszállítására líacsö Lajos urat, Karczag város fő
jegyzőjét fölhatalmaztam, adván neki hatalmat, ezen átszállításra 
nézve belátása szerint intézkedni, minek következtében hivatalo
san fölkérem e város közönségét, s egyszersmind felelőssé teszem 
a felől, hogy a nevezett Biztos urnák e részbeni intézkedéseit szi
gorú pontossággal teljesíteni, s ha a szállítmányok lerakására a 
n.-váradi várban elegendő hely nem volna, magában a városban 
azoknak elhelyezéséről gondoskodni hazafiui szigorú kötelességének 
ismerje; és e rendelet végrehajtását annál inkább lehet remélenem, 
mert a körülmények úgy alakultak, hogy annak gyors, vagy ellen
ben hanyag teljesítése eldöntő befolyással lehet hazánk jövendőjére 

Karczag, január 7-én. 1849.
C s á n y L á s z l ó ,  

fő országos biztos.
— A hiteles másolat N.-Várad város levéltárában, szám nélkül a »Szabadság

harci irományok« cimü iratcsomagban. —

LVIL
A honvédelmi bizottmány renclelete as 1849. évi január 11-éröl Bi- 

harvármegyéhes, a népföllcelés elrendelése iránt.
(Kivül.) Érk. január 18-án, 1849.
(Belől.) 240.

Az országos honvédelmi bizottmány elnöke.
Biharmegye közönségének.
Az országgyűlés határozata következtében, úgy a törvény

hozó test maga, mint az ország kormány a Debreczenbe megérke
ze tt; e tősgyökeres magyar város körében folytatandó a haza 
megmentésének s a nemzeti szabadság biztosításának szent mun
káját.

A népek istene, ki védi az igazságot s büntetlen nem hagy
hatja a honáruló hitszegést, meg fogja e szent munkát végered
ményben áldani, ha a magyar nemzet önmagához hü marad, s 
ezredéves nemzeti életének fentartására erejét megfeszíteni nem 
vonakodik.

A magyar nemzet nagylelkűen bánt a magyar hazát lakó 
különféle népfajokkal, megosztotta velők minden jogait, minden

20*
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szabadságait, s most köszönet helyett összeesküvést tapasztal a 
magyar nemzet országos élete ellen.

Már hónapok előtt nyíltan megiraték az országgyűlésnek, 
hogy az austriai ministerium a magyar király által szentesitett s 
Magyarország önállását biztositó törvényeket semmibe sem veszi, 
s Magyarországot önálló kormányzatának eltörlésével, mint akár- 
mely tartományt, az austriai birodalomba kívánja bele olvasztani.

Ezen czél eszközlésére szövetkezett a Bécsi udvar a horvát 
pártütőkkel, a rácz és oláh rablógyilkosokkal, s nincs istentelenség, 
melyet a magyar nemzet elnyomására mozgásba ne tett volna.

Ferdinánd császár és királylyal lemondattak a trónusról, s 
hivatalos hírlapjaikban nyíltan kimondják azon istentelen fogást, 
hogy ezt azért teszik, mert azon ifjú herczeg, kit a trónusra ül
tettek, nem esküdött meg Magyarország törvényeinek megtartására, 
s azért azokat nyugodt lélekkel el is törölheti, s a magyar nemzeti 
léteiét fegyveres erővel megsemmisítheti.

így gondolnak ők játszhatni a királyi esküvel, a királyoknak 
Isten és emberek iránt tartozott kötelességeikkel.

És valóban ezen ifjú herczeg nem azzal lépett fel a világ 
előtt, hogy teljesitendi azon feltételeket, melyek alatt a magyar 
királyi szék a Habsburg háznak őseink által megajánltatott; nem 
mondá, hogy leteszi a koronázási esküt ; nem monda, hogy meg- 
esküszik hazánk törvényeinek, szabadságainak megtartására, még 
csak nem is szólott a nemzethez a koronázás iránt, nem a király 
lemondása iránt, hanem égy nyilvános proclamátióban az volt 
első s egyedüli szózata, hogy első gondjának ismeri Magyarorszá
got fegyverrel meghódítani s az austriai birodalom egységébe be
olvasztani.

Hasonlót nyilatkozott az austriai ministerium az ' austriai 
tartományok kremziri gyűlésén.

S mi volt első cselekedete Ferencz József főherczegnek ? az : 
hogy a magyar nemzetnek az élő nemzetek sorából kitörlése vé
gett, nemcsak az illyr, rácz, oláh, tót lázadókkal s rablófőnökök
kel szövetkezett, hanem fegyveres seregekkel, a magyar nemzet 
eskütt ellenségei által vezéreltekkel, hazánkat több oldalról meg
támadta, s a sok oldalról zaklatott szegény hazánk leigázásában 
a fővárosig haladott, útjában mindenütt német önkényes kor
mányzatot. hozott be, s a fegyverfogható népet rakásra fogatja s 
küldi ki az olasz és más népek elnyomására, miszerint ottani se
regeit ezen cserencsétlen s hazájokat soha nem látandó kénysze-
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ritett üjonczokkal szaporítván, onnan viszont, minél előbb idegen 
zsoldosokat fordíthasson a magyar nemzet legyilkolására, s orszá
gunknak eldarabolásával, a magyar népnek az élő nemzetek so
rából kitörlésére.

Ezen egyszerű hü rajz világosan mutatja, miként a mostani 
harczban nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a magyar 
nemzet, mely annyi viszontagságok között ezer éven át feltudta 
magát tartani, megszűnjön lenni, s a szegény lengyel nemzet sor
sára juttatva áldozatul essék azon fejedelmi család korlátlan ural
kodási vágyának, mely fejedelmi család azt, hogy még él s ural
kodik, a magyar nemzet példátlan hűségének s tömérdek áldoza
tainak 'köszönheti.

Az igazságnak örökké való Istene ily hallatlan árulásnak 
nem adhat diadalt; de Isten a maga áldását, csak munkáért adja; 
s csak azon népet segíti meg, a mely életrevalóságát az önvé
delemnek készsége által bebizonyítja.

Csak legyünk önmagunkhoz hívek, az Isten nem hagyhat 
el, s édes hazánk nem veszhet el a népszabadság hajnalakor.

Máskor is élt már a magyar ily vészes időt, sőt veszélye
sebbet a mostaninál, a török bírta Budát, szinte az országnak leg
nagyobb részét, másik részében pedig német hadvezér zsarnokok 
dúltak ; de a magyar nemzet nem csüggedett e), a Tiszának tős
gyökeres magyar népe összesereglett a hős Bocskay zászlója kö
rül, s rettenthetlen magaviseletével megmentette a magyar hazát.

Soha még azon magyar földre, melyet a Tisza mos, idegen 
zsarnokság lábát nem tette büntetlenül. Most sem teendi. A Tisza 
népe, mely Hevesnek, Borsodnak, Szabolcsnak, Biharnak áldott 
tereit ősi egyszerűségében, romlatlan érzéssel, erős karokkal mi- 
veli, Czegléd, Körös, Kecskemét törhetlen erélyű magyar népével, 
a szabad Jász-Kunokkal, kik még szolgák nem voltak soha, de 
kiket most szolgasággal fenyeget a német zsarnokság, a vitéz Haj
dúk, az ország politicai s vallási szabadságának alapitói, szóval a 
Tiszai magyar népnek ezernyi ezrei, meg fogják tudni tartani, mit 
őseik szereztek ; nem fogják megengedni, hogy német zsarnokság 
igába verje a Tisza magyar földét; nem fogják elveszteni azon 
szent szabadságot, melyért őseik véröket ontották, nem fogják en
gedni, hogy azon földön, hol a nemzet szabadságáért elhullott ma
gyar ősök szent hamvai nyugosznak, a szolgaság átka nehezedjék 
maradékaira.

Az ország igazságos védelmi harcza oly karban áll, hogy ha
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a magyar nép által lelkesen támogattatik, lehetetlen lesz nem 
győznie.

Mintegy 120,000 ember áll az ország külömböző részein az 
ellenség előtt, nem kell más, mint az, hogy seregeink a nép lel 
kesedéséből bátor kitartást merítsenek, mert a katona kétszeres 
kedvvel küzd ott., a hol látja, hogy a lelkes nép lelkesült segítsé
gére számolhat; ha látja, hogy a nép tömegestől! felkelésének győz- 
hetlen erejével fedezi a honvédek hátát s oldalát; ha tudja, hogy 
a nép lelkesült hangulatánál fogva a haza ellenségeit minden fér
fiúban, minden asszonyban, minden gyermekben Isten boszujának 
megannyi eszköze veszi körül,

A Tisza lelkes népe eddig is megértette a hazafiság szent 
sugallatát, bár távol volt a vész saját tűzhelyeitől, seregenként 
állította ki a honvédeket, önkénteseket s mozgó nemzetőrséget, 
s bizonyosan nem fog késlekedni az önvédelem szent kötelességé
ben, midőn arról van szó, hogy a Tisza magyar földe az ellenség 
megfertőztetésétől megóvassék.

Ennek következtében az ország kormányá ezennel e törvény- 
hatóságban is általános népfelkelést rendel a nemzet nevében.

Népfelkelést nem a végett, hogy az ellenség ágyúi eleibe tá
volabb vidékre vezettessék, hanem a végett, hogy ha fegyveres 
seregeink e vidéken volnának kénytelenek a hazát s magát a vi
déket, annak saját szent földjén védeni, ekkor az általános nép
felkelés az ellenség előtt az élelmet eltakarítva, annak nyugtot 
soha nem hagyva, azt éjjeli szállásában száguldozásaival nyugta
lanítva, egyes csapatait a vidék ismeretére alapított ügyességgel 
mensem misitve, társzekereit elfogva, szóval az ellenséget a nép
felkelésben fekvő győzhellen erővel gyengítve, hadseregeink moz
dulatait elősegítse.

A hányszor a haza érdekében nemzetünk védelmére felhív
tam a magyar népet, mindannyiszor várakozást felülmúló lelke
sedéssel felelt meg felhívásomnak.

Most sincs egyéb hátra, mint kimondani: hogy a nemzet 
megvárja, miszerint minden magyar teljesítse kötelességét, s a haza 
mentve leszen.

A népfelkelés rendezésére nézve megjegyzem, miként főerőt, 
a lovasságban kell helyezni, mert ha az alföld népe lóra kél, s 
ezernyi tömegeivel körül száguldozza az ellenséget, mig hadsere
geink vele szembe szállanak, a világ minden hatalma sem ment
heti azt meg az enyészettől.
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Rendezze tehát e törvényhatóság a népfelkelést. Osztassák a 
nemzetőrség kissebb községeknél kerületekbe, nagyobb községek
nél tizedekbe; adassanak annak kellő parancsnokok, s tétessék 
oly rendelkezés, hogy tizedenként, községenként minden fegyver- 
fogható ember összeiratván, akként rendeztessék, hogy első felhí
vásra az illető tized vagy kerület szerinti nemzetőrséghez csatol
ta thassék.

Kivonni magát a népfelkelés kötelessége alól honárulási vé
tek súlya nélkül — senkinek sem szabad.

Lelkesedés és kitartás ! és igazságos ügyünket győzedelemmel 
koszoruzandja a népek Istene.

Kelt Debreczenben, január 11-én. 1849.
A honvédelmi bizottmány elnöke: 

K o s s u t h  L a j o s .
— Ar. eredeti Biharvármegye levéltárában 118/49, irattári szám alatt. —

lvul
Mészáros Lázár leirata az 1849. óoi január 27 ilcéröl az áldunai 
mozgó hadsereg főparancsnokságához, dr. Grosz Albert igazgató fő

orvosnak Beöthg Ödönhöz küldetése iránt.
(Hátlapon.) Bem itatt.jan. 27-én. Szegeden, 1849. 665. E. M. szám alatt

Orvos tanár és főorvos Orosz Urnák jelen irat ezennel át
küldetik mihez tartás végett v i s s z a  v á r ó l a  g.

Gr.  V é c s e y  
tábornok.

(Belöl.) E. 692. szám.
A hadügyminiszter.
Az aldunai mozgó hadsereg főparancsnokságának.
Debreczen, január 20 án. 1849.
Beöthy Ödön kormánybiztos neje folyó hó 16-án hozzám 

felterjesztett kérelme következtében, miszerint férje több ízben kin- 
zott, bajai most annyira sulyosodtak, hogy szenvedései miatt kény
telen leend állásátőli felmentésért esedezni, — kinek elvesztővel 
a hon (alán pótolhatatlan kárt vallana, — bizalma pedig kigyógyu
lásához Grósz Albert verbászi tábor-kórházi főorvosban, ki beteg
ségét már tökéletesen ismeri, mint az a ■/. alatt ide mellékelt 
eredeti levélből is kivehető, összpontosul, — felhívom a mozgó had
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sereg főparancsnokságát, hogy a nevezett főorvos urat, haladék
talan hozzá elküldeni szoros kötelességének ismerje.

Hadügyminiszter: 
M é s z á r o s  L á z á r .  

— Az eredeti dr. Grósz Albert birtokában. —

OL. 32C.
A honvédelmi bizottmány rendelete az 1849. évi január 26-ikáról 
Bihar vármegyéhez, a Haller Sándor gróf nemzetőrségi zászlóaljának 

Újvárosra rendelése iránt.
(Kívül.) 1051/e. A honvédelmi bizottmány elnökétől. Biharmegye közönségének 

N.-Váradon. Hivatalból. Vettem január 28-á.n. 1849.

(Belől.) 1051/e.
A honvédelmi bizottmány elnöke.
Biharmegye közönségnek.
Értésére esvén a honvédelmi bizottmánynak, mikép azon 

nemzetőrségi zászlóalj, mely gr. Haller Sándor képviselő s nemzet
őrségi őrnagy úr vezérlete alatt a felső erdélyi hadseregnél magát 
oly bátran viselé, szétoszlott.

Ez annyival sajnosabb, mivel az ellenség egy nyugtalanító 
csapattal Poroszló felől igyekszik a Tisza vidékére előnyomulni.

És ennélfogva a honvédelmi bizottmány nevében ezennel 
odautasitom a megye közönségét, hogy az említett zászlóaljnak 
összeszedése végett ezennel oda kiküldött gr. Haller Sándor őr
nagy urat, a zászlóaljnak lehető sietséggel újbóli összeszedése 
körüli működésében hatósági béfolyásával minden módon elősegí
teni hazafiui kötelességének ismerje, rendeltetése lévén gr. Haller 
Sándor őrnagynak ezen derék nemzetőrséget egy kis időre Újvá
rosra vezetni, s a haza s nevezetesen ezen vidék védelmére ott 
öszpontosuló erőt szaporítani.

Kelt Debreezenben, jan. 26-án. 1849.
A honvédelmi bizottmány elnöke : 

K o s s u t h  La j os .
— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 183/49. irattári szám alatt —
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A honvédelmi bizottmány rendelete az 18Í9. évi február 9-ikéröl 
Biharvármegyéhez, a Haller-féle nemzetőrt zászlóaljnak a csúcsai 
vonalra rendelése, a fuvarozás s a nemzetőrök föloáttásuk iránt.

(Kívül.) Érk. február ll-én, 1849.

(Belől.) 1718/e.
A honvédelmi bizottmány elnöke.
Uiharmegye közönségének.
Ezen megyének f. évi február 6-ról 258. és 279. számok alatt 

kelt két rendbeli felterjesztésére mindenekelőtt megjegyeztetik, hogy 
Draveczky főhadnagynak szóbeli előadása a csúcsai passust ille
tőleg a dolgok állását másképen mutatja, mint a megye által föl
jelentetik, s hogy jelesen a csúcsai passus őrizetére rendelt bihari 
nemzetőrség felváltást nem várva hagyta volna oda állomását, 
minél fogva az most egészen fedezetlen. Ha ez igy áll, úgy a me
gyét ezennel komolyan utasítanom kell, miképp oly intézkedéseket 
tegyen, hogy a nemzetőreire bízott passus vagy bármely állomás 
ily minden fegyelem és rend ellenére s az ellenséges megtámadá
soknak szabad tért engedve, jövendőben felváltás nélkül el ne 
hagyattassék.

A mi a megyének azon panaszát illeti, hogy a rendkívüli 
fuvarozás s az őrsereg egy zászlóaljának az újvárosi táborba 
leendő vitele végett gróf Haller Sándor általi mobilizatiója össze 
nem egyeztethető: erre nézve tudósittatik a megye, hogy a nem
zetőri zászlóaljnak Újvárosba való menetele alul fölmentetik ugyan, 
de nem mentethetik fel az alul, hogy ezen zászlóalj a megyé
ből Erdélybe vezető csúcsai passus őrzésére, — melytől a megyé
nek és székvárosának vagyon és személyes bátorsága is feltételez- 
tetik, — mobilisáltassék. Éhez képest lévén gróf Haller Sándor 
őrnagy is a megye által értesítendő.

A fuvarozást illetőleg, hogy e részben könnyítés eszközöltes
sék, mind az állományi fegyvergyár, mind pedig a hadi szertár 
igazgatósága mai napról utasittatolt, miszerint a nagyobbszerü 
szállításokat kereskedői speditió utján eszközöljék. Ez által a fu
varozás tetemesen alább fog szállani; a mennyiben azonban an
nak megmaradását a közügy követeli, annyiban a megyétől a 
pontosság iránti intézkedés annál inkább megváratik, mert a fu
varbért az állomány fölemelt áron fizeti, úgy hogy az most, midőn
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a földmivelő ember lovait úgy sem használja saját dolgában, in
kább hasznos keresetmódnak, mint tehernek tekinthető.

Egyébbiránt a fuvarozásnak a nemzetőri szolgálattali egybe- 
férhetetlenségéből sem vonathatik azon következés, hogy tehát az 
egész megye mentessék fel az őrségi szolgálat alól, hanem legfel
jebb is annyi a következtetés, hogy azon községek mentessenek 
fel, melyek a debreczen-nvárad-kolozsvári vonalon lévén ; a fu
varozással inkább elfoglalva vannak, mely felmentés ezennel hely
ben is hagyatik.

A mi végre azt illeti, hogy Biharmegyében több szolgálat
képes lovas és gyalog katonák volnának elszállásolva, erről, kivé- 
vén a n.-váradi őrséget, a kormánynak nincsen tudomása, hanem 
igen is arról, hogy vannak ott felszerelés alatti csapatok s tarta
lék századok, melyeknek felszerelhetése s igy kimozdithatása a 
kormánynak is leghőbb óhajtásai közé tartozik. Egyébiránt intéz
kedés tétetett, hegy minden fegyveres erő, mihelyt harezra alkal
mas állapotba tétethetik, azonnal szolgálatot is tegyen a haza 
védelmére.

Értesittetik egyébbiránt a megye közönsége, hogy mai napon 
rendelés tétetett a hadügyministeriutn által, miszerint a 63. hon- 
védzászlóalji két század azonnal a csucsa-bánfihunyadi passusra 
induljon, s nehány nap alatt egy Biharmegyében Hatvani Imre 
eszközlése állal alakulóban levő szabad önkénytes zászlóalj, mi
helyt csak századonkint is kiinditliató állapotba jő, azonnal szintúgy 
az említett állomásra induljon, miszerint a nemzetőrség szolgálati 
terhei a lehetségig megkönnyittessenek ; e perezben azonban még 
Biharmegye hazafiui lelkesedését saját határainak rabló csordák- 
tóli megőrzésére s e végre a nemzetőrség mobilisátióját igénybe 
venni a kormány annál inkább kénytelen, mivel a rendes hadse
regeknek összpontosítása a legsikeresebb mód a haza megmentése 
végetti harcz szomorú kénytelenségének terheit minél gyorsabban 
elenyésztetek

Kelt Debreczenben, febr. 9-én, 1849.

A honvédelmi bizottmány elnöke: 
K o s s u t h  La j o s .

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 233/49. irattári szánj alatt, —.
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LZI
Az 1840. évi február 18-ihi törvény »a rögtönitélö hadi és polgári 
vegyes bíróságok, (az úgynevezett vésztörvényszékéit,) felállítása, szer
kezete, eljárása s ítélete alá tartozó tettek meghatározása tárgyában.*) **)

1. §. A honvédelmi bizottmány felhatalmaztatik, hogy hadi 
munkálatok, táborozások vagy rendes katonai parancsnokságok 
működése helyén, s általában ott, ahol a körülmények megkíván
nák, rögtönitélő, hadi s polgári vegyes bíróságot, alakíthasson.

2. §. Ezen bíróság, mely az alább meghatározandó esetekben, 
úgy katonai, mint polgári egyének felett itél, öt tagból fog állani.

3. Az elnök lehet akár polgári, akár katonai egyén, a 
közbirák közül pedig kettő mindig polgári s kettő katonai leend, 
kiket, az országgyűlési testület tagjainak kivételével, alkalmas 
egyénekből a honvédelmi bizottmány nevez, egyszersmind egyik 
vagy másik tagnak törvényes akadályozása esetére a bíróságnak 
helyettesítés által nyomban lehető kiegészítéséről valamint a bíró
sági tagok illető napi dijairól is gondoskodik,

4. §. Közvádlót, ki a vádlott ellen a közállomány nevében 
eljár, a honvédelmi bizottmány nevez.

5. § A 18 éven alóliak, őrültek és terhes asszonyok kivé
telével, ezen rögtön Ítélő bíróság Ítélete alá tartozik sors és nem 
különbség nélkül, a magyar haza polgárai és lakosai közül, le
gyen az polgári, egyházi vagy katonai egyén :

a) Ki a magyar haza, annak polgári alkotmánya, független 
önállása s területi épsége ellen valósággal fegyvert fog, vagy má
sokat ily cselekvésre izgat.

b) Ki az ellenséggel czimborál, annak szabad akaratból, tett
leges kényszerítés nélkül, bármi szolgálatot tesz, kémül szolgál, ele- 
séget, fegyvert, pénzt visz, zsoldosokat szerez, utat és ösvényt 
mutat, írott vagy szóbeli utasítással segedelmére van.

c) Ki az ellenség rendeletéit, intézkedéseit s csábitó felhívá
sát ellenállhatlan kényszerítés közbe jötte nélkül foganatba veszi 
és terjesztgeti.

d) Ki Magyarország katonáját s bármely más polgárát,

*) Ezen fontos törvény a »Közlöny«-ön kívül sehol közölve nem lett,
azért vettem föl ezen gyűjteményben. E munka nyomása alatt megjelent azon
ban Gelich II-ik kötete, az közli ezen törvényt, (354—359. 1.) S bár igy már 
annak közlése itt fölöslegessé vált, technical okok nem engedek többé annak 
kihagyását.
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úgyszintén bárminemű fegyvert, lőport s egyébb hadi szereket az 
ellenség kezébe szolgáltat.

e) Ki ellenállhátlan kényszerítés közbejötté nélkül az ellen
ségtől hivatalt, vagy bárminemű megbízatást elfogad, s annak ér
dekében működik.

f) Ki az ország hadseregét, vagy annak osztályát, vagy szol
gálatban eljáró bármely hivatalnokát, biztosát, futárát szándékosan 
tévútra vezeti, ezek működéseit tettleg gátolja, vagy személyeiket 
utazásaik közben letartóztatja.

g) Ki az ország seregének élelemmel, zsolddal, szállásali 
ellátását, vagy tovább szállítását tettlegesen és szándékosan aka
dályozza.

hj Ki az országgyűlés, annak határozatai s intézkedéseinek 
tettlegesen ellenszegül vagy tettleges ellenszegülésre határozottan 
izgat.

i) Ki magánál tudva ellenséges katonát vagy kémet rejteget.
6. § Önként értetik, hogy a törvényhozó test tagjai sem 

vizsgálat alá, sem pörbe nem fogathatnak, ha csak a ház min
den előforduló esetre különös felhatalmazást nem ád, mely rendelet 
ki terjesztetik a felsőház minden tagjaira is, kik vagy személyesen 
az országgyűlés helyén lévén, mint a törvényhozó testület részt
vevő tagjai tekintetnek, vagy kormányi kiküldetés és a felsőház 
engedelme folytában .vannak távol.

7. §. Rögtön rajtakapás esetében az ily bűnösök bárki által 
elfoghatók, de az illető, vagy polgári vagy legközelebbi katonai 
hatóságnak személyes bántalom nélkül által adandók.

8. §. A rögtön ítélő vegyes bíróság eljárása következő :
aj A vádlott egyén általadása után legfelebb 24 óra alatt a 

bíróság elébe állítandó.
b) A bíróság azonnal összeül, s jelen szabályok felolvasása 

után a tagok egyenként következő esküt tesznek le : »Esküszöm 
az élő istenre, hogy minden kedvezést, félelmet és gyülölséget s 
bármi személyes tekintetet félre tévén, egyedül a vizsgálatból ki
fejlő okok s erősségek nyomán, s a felolvasott szabályok értelmé
ben, benső meggyőződésem szerint szabadon s igazán itélendek.«

c) A bíróság az egész eljárásról készítendő rendes jegyző
könyv vezetésére saját tagjai közül jegyzői választ.

d) A vádlottnak az általa megnevezendő bírósági tag ellen 
törvényes kifogást tenni szabadságában állván, azon esetben, mi
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dőn a kifogás alá esett tag alapos okoknál fogva itéletileg elmoz- 
dittatott, a bíróság a 3. §. értelmében kiegészíttetni fog.

e) Ha a biróság elé való állítás valamely feladás következ
tében történik, a feladás és a (eladónak neve a vádlottal és védő
jével mindenesetre és azonnal közöltessék.

f) A vádlott önmagát védheti, vagy tetszése szerint védőt 
nevezhet; ha azonban ezt a biróság általi felszólítástól számí
tandó 6 óra alatt nem tenné, részére védőt a biróság rendel.

g) A vádlott sem vallomásra, sem bárminemű nyilvánításra 
nem kényszerittethetik; ha azonban önként nyilatkozni kíván, 
abbeli szabad nyilatkozata tulajdon szavaival az egész biróság 
jelenlétében pontosan feljegyeztetik, mely előtte felolvastatván, 
általa, .ha kívánná, a biróság valamennyi tagjai által pedig min
denesetre aláiratik.

h) A tanuk, és pedig elsőben a vádlóé, úgy a vádlotté, min
denkor az összes biróság előtt, szemben a vádlottal, a közvádlónak 
és a vádlottnak, vagy védőjének jelenlétében körülményesen ki- 
hallgatandók.

i) Mind a közvádló, mind a vádlott és annak védője, mind 
a bíróságnak tagjai tehetnek a tanuknak kérdéseket.

h) A tanuknak előadása és a kérdésekre adott minden fele
let azonnal feljegyeztetik, s nyomban felolvastatván, a biróság 
tagjai által aláiratik.

l)  A tanuk kihallgatása után kívánhat a közvádló bővebb 
vizsgálatot is, mely miatt az eljárás felfüggeszthető, de 12 óránál 
tovább nem halasztható.

m) Ellenben, ha a vádlott kívánja az eljárás felfüggesztését, 
azért, hogy ellenpróbáit megszerezhesse, a biróság szótöbbséggel 
fogja meghatározni az időt, meddig az eljárás felfüggesztetik, figyel- 
mezve különösen arra, hogy az idő rövidsége a próbák megszer
zését, lehetetlenné ne tegye. Ily esetben köteles a biró mindent 
elkövetni, hogy a vádlottnak ártatlanságát netalán bebizonyítható 
ellenpróbák megszerez tethessenek.

n) Ha azonban a vádlott a vádbeli tetten éretett, vagy ha 
az ellene felhozott és általa meg nem gyengített bizonyítványok 
oly erősek és nyilvánosak, hogy a vádnak valósága kétségtelen, 
és a személynek ugyanazonossága is bizonyos, a bíróságnak joga 
leend az eljárás felfüggesztését teljesen megtagadni.

o) Ha az eljárás fel nem függesztetett, vagy a felfüggesztési 
idő lefolytával ismét megkezdetett, és a közvádlónak s vádlottnak
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lottnak tanúi rendesen kihallgattattak : a közvádló röviden előadja 
ismét a vádat, annak próbáit, ezután pedig a vádlott vagy védője 
mondják el azt, mit a védelemre szükségesnek látnak, melyek után 
a bíróság külön szobába vonulva, okokkal támogatott Ítéletet hoz, 
s az ítéletet minden tag aláírja.

p) Az eljárás mindenesetre nyilvános leend. Ha azonban az 
álladalom érdekében felmerülő fontos okok a nyilvános eljárást 
károsnak mutatnák, a biróság az eljárást ezen okok megszűntéig 
elhalaszthatja.

qj A vádnak bebizonyítására múlhatatlanul szükséges a vád
lottnak a körülményekkel össze hangzó elismerése, vagy ennek 
hiányában legalább két kifogás nélküli teljes hitelű tanúnak szinte 
a körülményekkel egybevágó határozott bizonyítása, vagy végre 
hasonló hitelű eredeti okiratok.

r) A vádlottnak akár elmarasztalására, akár teljes felmenté
sére minden tagnak egyhangú beleegyezése szükséges.

s) Elmarasztalás esetében csak halálos büntetést mondhat a 
biróság, mely mindenkor puskapor és golyó által hajtatik végre, 
felmentés esetében pedig a vádlott azonnal szabadon bocsájtandó.

t) Ha a vádlott sem el nem marasztaltatok, sem teljesen 
ártatlannak nem találtatott: a köztörvény szerint rendes bíróság
nak általadandó.

u) A rögtönitélő biróság ítéletétől sem felebb vitelnek, sem 
kegyelemérti folyamodásnak helye nem leend, hanem a vádlottra 
kimondott halálos Ítélet, a vádlottnak azonnal kihirdettetik, s 3 óra 
múlva a bíróság egyik tagjának jelenlétében végrehajtatik.

v) A végrehajtásnál jelen volt birötag a bíróságnak, mely 
folyvást együtt van, jelentést tesz a végrehajtásról. Ezen -szóbeli 
jelentés is jegyzőkönyvbe igtattatik, s ekkép a jegyzőkönyv be
fejeztetvén, a biróság minden egyes tagja által aláiratik. s az 
igazságügyi ministeriumnak megküldetik.

y) A rögtönitélő biróság eljárásának minden egyes esetre 
nézve az eljárás megkezdésétől az ítélet, végrehajtásáig számí
tandó háromszor 24 óra alatt teljesen be kell fejezve lenni, kivé
tetnek ezen szabály alól azon esetek, melyekben az eljárás az m) 
alatti szabály értelmében a vádlott kérelmére, vagy a p) pont sze
rint bírói határozat folytán ideiglenesen felfüggesztetett, A vádlott 
kérelmére tett felfüggesztés esetében a háromszor 24 óra az el
járás isméti megkezdésétől számittatik.
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z) A röglönitélő bíróság tagjai az ezen törvényben megálla
pított szabályoknak szoros megtartásáért szigorú felelettel tartoz
nak, azoknak áthágása esetében az igazságügyministerium által ke
reset alá vétetendvén.

9. §. A felebb elősorolt vétségi esetekben csak a jelen sza
bályok értelmében mondathatik ítélet, minélfogva azokra nézve 
minden más rendkívül'felállított bíróságok s kiadott rendeletek 
megszüntetnek.

10. §. Nem katonai egyének egyébb e szabályokban nem érin
tett vétségekért a hazai köztörvények szerint lévén megbünteten- 
dők, a hadügyministeriumnak f. é. január 28-ról 121. és 126. sz. 
a. rögtönitélő haditörvényszék iránt kiadott rendeletéi alól ezen
nel kivétetnek.

— A »Közlöny« 1849-ik évi 32-ik számából. —

A honvédelmi bizottmány leirata az 1849. évi február 16-ról Bihar-
vármegyéhez, 2000 főnyi mozgó sereg fölállítása iránt.
(Kívül.) Érk. febr. 19. 1849.
(Belől.) 978/e.
A honvédelmi bizottmány.
Biharmegye közönségének.
Hivatalos utón az jelentetett fel a honvédelmi bizottmánynak, 

miszerint a biharmegyei nemzetőrség, hogy ha ebbeli kötelességei alól 
leimentetnék, hajlandó lenne a nemzetőrség helyett mozgó csapa
tokat állítani ki, rendes hosszabb idei szolgálatra. Minthogy vészes 
körülményeinkben ezen csapatok a legnagyobb haszonnal alkal
maztathatnának, s a hazára nézve valódi nyereségül fognának te
kintetni, ezen oknál fogva a kormány, hogy ha a megyei nemzet
őrség helyett 2000 főnyi mozgó sereg állíttatnék, az engedélyt 
megadni kész, azon hozzátétellel, mikép a nemzetőrség, kivéve az 
általános népfelkelés esetét, a kimozditás kötelessége alól felmen
tetik. Sőt, ha az eszme valósítására hajlam van, a kormány ezen 
sereg kiállítását némi pénz előlegezéssel is előmozdítani késznek 
nyilatkozik.

Kelt Debreczenben, febr. 16-án. 1849.
A honvédelmi bizottmány nevében : 

K o s s u t h  L a j o s ,  
elnök.

— Az eredeti Biliarvármegye levéltárában 243/49. irattári szám alatt. —
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I L .2 X X X X .
Mészáros Lázár leirata az 1840. évi mártius 12-ről Biharvár- 
megyéhcz, a nemzetőrök szabadcsapatok általi fölváltatásuk helyeslése

tárgyában.
(Kívül.) Érk. mártius 15-én, 1849.

A hadügyministerium. Biharmegye közönségének. Hivatalból. V.-01asziban.
(Belől.) 5968| 110. h. ü. n. ö.
Hadügy minis tér.
Biharvármegye közönségének.
Debreczen, mártius 12-én, 1849.
A megye közönségének márczius 5-én tartott bizottmányi 

üléséből 410. szám alatt az országos honvédelmi bizottmányhoz 
küldött előterjesztése által értesült a hadügyministerium, hogy a 
csúcsai vonalra rendelt, megyei nemzetőrsereg egyik százada en
gedély nélkül őrvonalát felváltatlanul elhagyta s hazatért, az ott 
vissza maradottak pedig házi viszonyaik által szükségeltetve tűz
helyeikhez vissza térni óhajtanak. A megye közönsége nemzet
őreinek kivánságát helyeselve, azoknak a csúcsai vonalon a fel
szerelendő szabad csapatok, vagy szervezetet nyert honvédzászló
aljak általi felváltását ajánlatba hozza.

Midőn a hadügyminisztérium a megyének a nemzetőrei fel
váltása irányában előhozott okadatait helyeselné, a hadmegye 
parancsnokságának meghagyta egyszersmind, hogy mihelyt Nagy- 
Váradon, vagy vidékén honvéd-zászlóaljak, vagy szabad csapatok 
annyira felszerelve leendenek, hogy azokat a csúcsai őrvonalra ki
küldeni lehet, tüstént a további rendelkezés végett a hadügy
minisztériumnak jelentse fel.

Ami pedig az engedély nélkül hazatért egyik századot illeti: 
a nemzetőrségi szolgálat érdekében teendi a megye, ha szigorú 
vizsgálatot rendel end, és a kihágókat büntetésre vonandja.

M é s z á r o s  L á z á r .
— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 405]49. irattári szám alatt. —

2X X X X T 7 \.
Gencsy Pál jelentése az 1840. évi mártius 10-ilcéröl Biharvárme
gye bizottmányához, a másodízben kiinditott lovas nemzetőrség ed

digi működéséről.
(Kívül.) Érk. mártius 25-én, 1849.

Biharmegye nemzetőrsége őrnagyától. Biharmegye tisztelt bizottmányának. 
N.-Váradon. Hivatalosan.



(Belől.)

Tisztelt megyei bizottmány!
Ide’stova három hónapja immár, mióta zászlóaljammal me

gyém kebeléből kiindulván, a lelketlen camarilla zsoldos bérenczei 
által felizgatott Erdély hegyes s völgyes külömböző vidékein tá
borozok ; s mindez idő alatt mégis nem leheték szerencsés a tisz
telt megyei bizottmányt csak egyszer is hivatalosan tudósítani, 
minek oka egyedül abban feküdt, hogy a múlt januárius hónap 
óta meg volt szakadva a közlekedés, s csak nehány napja, tudtom 
szerint, hogy az megnyílt és a rendes postajárás is megkezdődött. 
Használva az alkalmat sietek a tisztelt bizottmányt eljöttünk óta 
történtek s helyeztetésünk némely vonásaival mégismertetni, 
mit, ha módomban áll vala, eddig is kedves és tartozó kötelessé
gemnek ismerék.

Tudva van a tisztelt megye előtt, miképpen múlt évi deczem- 
ber hónap 26-án kelt végzése és országos teljes hatalmú kormány- 
biztosi rendelet folytán a megyei lovas nemzetőrség vezérletem 
alá vételével akkép valék megbízva, hogy a zaránd és hunyad- 
megyei határoldal felől berontással fenyegetett rabló móczok ellen 
védeni kellett kristyóri vonalra menjek, ott őrködjem azoknak 
megyénkbe ütése ellen. Vaskóról azonban, mely eredetileg állo
mási helyünk leendett volna, egy napi nyugvás után alezredes 
Beke József vezérlete alatt zászlóaljam átlépte a bihari határ- 
bérczeket mintegy hatszáz főnyi honvédcsapattal és félüteg ágyú
val N.-Halmágyra vonult, egyesülendő olt az Aradról várt erővel, 
mely nehány nap múlva meg is érkezék Gál László alezredestől 
vezérelve. Az ekkép egyesült két sereg akkor mintegy hétezer 
főnyi lett és 22 ágyú erejű, mely N.-Halmágyon és tájékán csak
nem három egész hétig állomásozott. Zászlóaljam egyik százada 
ugyanis Halmágyon, másik pedig Körösbányán volt azon feladattal, 
hogy az ottan körül portyázó móczokat, ha kézre jönnének, űzze, 
irtsa, általában pedig az irtózatos dulások, gyilkolások és rablások 
további folytatásától tartsa vissza őket; mi teljesült is, sőt az itt 
időközben több kárvallott magyaroknak előbb elrablóit javai, je
lesen Ribitzey urnák szarvasmarhái, visszaszereztettek, és számos 
móczok leölettek.

Halmágyon létem alatt alezredes Gál László urnák tetszett 
Sántha László hadnagyomat futárképpen bizonyos depeschekkel 
az akkoriban N.-Szeben alatt táborozott Bem tábornok úrhoz el
küldeni, ki is örömmel vett elküldetésében N.-Várad és Kolozsvár

21
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felé vett Htjában éppen a szerencsétlen vízaknai csata előtti est- 
vén érkezvén meg a tisztelt generalis ur főhadi szállására, követ
kező napon többed magával és holmi podgyászos szekerekkel együtt 
az ellenség által elfogatott., ki is most vagy Károlyfehérvárban, 
vagy a 8 nap előtt diadalmasan bevett Szebenben van, de ed- 
digelé még vissza nem került.

Bem tábornok ur értesittettvén a már irt hétezer tőnyi se
regnek N.-Halmágyoni tartózkodásáról, sietett azzal oly formán 
rendelkezni, hogy rendelete vételével tüstént induljon Dévára, hova 
is alezredes Kemény Farkas 800 honvéddel Szeben alatti táborá
ból elfogadásunkra oly meghagyással küldetett előre, hogy velünk 
csatlakozva, vigye az egész hadtestet Szeben alá. Múlt hónap febr.
6-án csakugyan N.-Halmágyról el is indultunk, és Körösbányán 
Brádon át és a hosszú, keskeny kajáni szűk völgyön keresztül 
19 órai folytonos lovaglás után Dévára éjfélben 12 órakor meg
érkeztünk. Alig szunnyadhatott azonban elfáradt, kiéhezett s a nagy 
hideg miatt elkényszeredett sereg szállásán, éjfél után két óra 
tájban Salamon nevű főnök vezérlete alatt mjntegy öt ezer főre 
menő hátszegvidéki móczok által alattomosan, orozva megtá- 
madtatott, kik is kimondhatatlan merészséggel kezdék ölni, gyil
kolni mély álomba fekvő katonáinkat, s tervük az vala : hogy az 
éjszakán egész seregünket lekonczolják, az alezredes és őrnagyok 
szállásaira választott orgyilkosok voltak kirendelve. Ezen terv két
ségtelenül teljesülendését oly bizonyosnak hitték, hogy előre már 
a siker gyönyörűségének örömteljes vad poharát üritgették, mint 
később megértettük. Az ég azonban nem úgy akarta, mert az első 
riadó s vészágyu szó hallatára seregünk fáradtsága mellett is 
rögtön talpra kelvén, hatalmasan kezdette verni az ellenség csor
dáit ; zászlóaljam is rendbe állván, késedelem nélkül kivonult a 
város szélére, hogy a majdan futamodó ellenséget űzőbe vegye, 
mely csakugyan is a városból gyalogságunk által kiűzetve egye
nesen a sötétbe észre nem vett csapatomra futott; többen le kon- 
czoltattak közzülök, az elsőt Lovassy Ferenez századosom vágta 
le. Az éj sötétében veszedelmes lön mind azáltal helyeztetésünk, 
mert a futás által menekülő móczok után a városból gyalogsá
gunk egy része is kinyomulván, felénk lövéseket tettek, és egy 
golyó saját hajfürtömet is streifolta. Vakmerőségek diját tetemesen 
megfizették a gaz móczok, mert majd kétszázan estek el közülök, 
inig gyalogságunkból csak öt egyént öltek le szállásán alvása 
közben.
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Déván történt megtámadtatásunk után következő nap, február
7-én folytatni akará útját seregünk Szeben felé, de alig tett egy 
órai utat, szemben találkozék Dem tábornok kevés seregével, mely 
hat roncsolt ágyú fedezete alatt a vízaknai szerencsétlen ütközet 
után Szászsebes és Szászvároson keresztül egész Déváig vonult 
vissza, és velünk személyesen találkozék, hol egy napi megpihenés 
után ismét csatába kelle ereszkednie, mivel a Vízaknánál győz
tes ellenség előnyeivel élni akarván egész Piski helységig, Dé
vához másfél órányira hozta nagyszámú seregét, és ottani élcsapa
tunkat február 9-én reggeli hat órakor már oly keményen támadta 
meg, hogy alig volt képes visszatartani, mig Déváról seregünk 
többi része a tábornokkal megérkezett. Mely közben zászlóaljam
ból két szakasz, Nadányi József főhadnagy és Fráter Béla hadnagy 
alatt, együtt csatározott a rendes huszárokkal az ellenség chevaux- 
legersjei ellen. Seregünk megérkeztével a Piski helység mellett 
lévő hídnál fekvő magas dombon ágyúink az ellenség ellen kisze- 
geztettek, az ütközet egészben megkezdetett, s változó szeren
csével mindkét részről a legnagyobb elkeseredéssel 12 óra hosszáig 
folyvást tartott, mely közben a mieink keresztül nyomván a réten 
az ellenséget, zászlóaljammal én is csata rendben álltam, s másfél
óráig oly rettenetes kereszt ágyutüznek voltunk kitéve, hogy azon 
alkalommal szalontai Mogyorós Gergely altisztem egy ágyúgolyó 
által kezefejét elveszte, nemkülönben Varga Sándor ugyancsak 
szalontai nemzetőr pedig háton oly ágyúgolyó ütést kapott, hogy 
annak következtében lováról eszméletlenül rogyott le, nem halt 
ugyan meg, de több heti orvoslás után folyvást beteg, és szol
gálatot tenni máig sem képes. — E veszedelmes állásunkat kénytelen 
valék megváltoztatni, s mintegy száz lépésnyi távolnyira állani lel 
ismét, hol az ágyúgolyóknak nem voltunk oly nagyon kitéve.

A csata folytában egyszerre parancsolatot kapván a fővezér
től az egész lovasság az ellenség lovasait ataquirozni, a jeladásra 
zászlóaljam is késznek és bátornak mutatkozott. Első találkozásba 
('Treffen) a Vürtemberg, másodikba a Mátyáshuszárok, harma
dikba a bihari lovasság állt. Megtuvatván az ataquhoz a trom
bitajelszó, a Würtemberghuszárság neki vágtatott az ellenségnek, 
egy erdőcske mellett kellett elvágtatnia, hol az ellenség gyalog
sága elrejtőzve leskelődött, és a mi vágtató huszárainkat rend
kívüli dechargeval fogadta, mire a huszárok visszafordultak, 
azaz realiroztak ; ezt nemzetőreink meglátván, harminczöt kö
zülök megfutamodott, ezek között több palotai svábok és a

21*
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helyettesített egyének, mi arra mutat, hogy a pénzért fogadott 
nemzetőr nem lévén érdekelve becsületét a szégyentől félteni 
annyira, mint a valódi nemzetőr, csak zsoldjára gondol, melyet haza 
vinni kívánt, olcsó életével megkaphasson. Egyébb iránt a meg- 
futamodottak harmadnap múlva visszakerültek ugyan a zászló
aljhoz, de miután jelenlegi zászlóaljamnak háromnegyedrésze mind 
helyettesekből áll, s félő, hogy hasonló esetben hasonló hátrálást 
fognak elkövetni, czélszerü volna akkép intézkedni: hogy a he
lyettesítés netán még ezután is előadandó alkalommal meg ne 
engedtessék, mert légyen meggyőződve a tisztelt bizottmány, hogy 
a helyettesek csoportja hazánknak kárt, megyénknek pedig gya
lázatot eszközöl, s nem csinál erényt a bátorság és kitartásból.

A piski nevezetes csata után, melyet a nagy lengyel gene
ral maga véresnek nevezett, melyet csak egy Bem nyerhete meg 
rettenthetlen bátorsággal párosult ügyeségével, folytatánk utun
kat Pádon keresztül Szászvárosnak és Alvincznak, innét egye
nesen Károly-Fehérváron keresztül, az ellenség kezébe lévő vár 
bástyáitól kényelmes ágyú lövés távolságra Veresegyháznak, Szász 
Csanádnak tartva, Meggyesre és Maros-Vásárhelyre, hol több idő 
óta két főtisztemmel itten vagyok. Zászlóaljam többi része Dézs, 
Retteg, Szamosujvár, Kolozsvár, Torda, Balázsfalva, Marosujvár, 
Medgyes és Gálfalvára detachiroztatott, hogy általok Középerdélv- 
országon át a közlekedés fentartassék. A piski nevezetes ütközet
ben részt vett egész sereg félhónapi ajándokdijjal jutalmaztatott, 
miben zászlóaljam is részesülni fog Bem tábornok ur ide kül
dött írásbeli rendelései szerint.

Nemzetőreim lovai közzül részint ágyúgolyók, részint a 
kemény és terhes szolgálat által számosán elhulltak, melyeknek 
számát tisztelt megyém kebelébe leendő visszaérkezésem alkal
mával bé fogom adni a tisztelt bizottmánynak.

A február 9-iki győzelem tette lehetségessé, hogy az oly 
szükséges székelységgeli összeköttetés megtörtént; csak igy történ- 
heték meg, hogy harmincz nap múlva az erdélyi reactio hatalmas 
fészke Szeben városa a magyar hadsereg kezére jutván, kiverje Bem 
a testvérileg egyesült Erdélyből a muszka absolutismus osztrák fel
szólításra itt működött seregét, S e nagy pillanat f. hó 11-én éji 
10 órakor volt, e pillanat harmincz ágyút adott, melyek közt 16 
muszka, 5 osztrák és 9 magyar vala, azok közzül tudnillik, melyek 
Vízaknánál tőlünk elvétettek. Tömérdek lőszert és apró fegyvert, 
sok oláh, szász, osztrák és muszka foglyokat is kaptunk. Rövid időn
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meg lesz semmisítve az osztrák sereg ; ma már, nem hivatalos utón 
ugyan, halljuk, hogy Brassó is a miénk, Károly Fejérvár kész lesz 
az általadáshoz. Annyit már f. hó 16-ról hivatalosan ád tudtunkra 
az öreg tábornok ur, hogy seregünknek egy vegyes csapatja által 
sikerült Vöröstoronynál a szorost elfoglaltatni; az ellenség fut 
Moldovába, sőt a muszkák ki is mentek, egy zászlóalj osztrák 
katonasággal. Büchner, Pfersman, Jovich, Gräeser generálok pedig, 
(utolsó vélem szolgált 15 évig a Villielmhuszároknál), Fogaras föl
dén keresnek szétvert seregükkel kiéhezve, elrémülve, bujkálva 
menedékhelyet.

Tisztelt bizottmány! mikor ily sok örvendetes eredményről 
vagyok, szerencsés értesíteni tisztelt megyénket, el nem mellőzhetem 
megemlíteni, mikép nemzetőrei zúgolódni kezdtek a már rájok nézve 
hosszasnak látszó szolgálat miatt, és kívántak volna már jelenleg 
hazafelé indulni; sürgetésükre három rendű kérelmet voltam ed- 
digelé már kénytelen a fővezérséghez benyújtani. Az elsőre nem 
is felelt, a másodikra azt mondá, hogy miután kívánt eltávozásuk 
egy hasonló számú lovasság alakítását fogja szükségessé tenni, a 
hazamehetési engedetem megadatik ugyan, de oly feltétel alatt, 
ha lovaikat, szerszámaikat és fegyvereiket is az álladalomnak 
átengedik, mire azonban tőlem nyilatkozatot kívánt. Válaszom a 
general ezen különös kivánatára természetesen az lön, hogy azt nem 
teljesíthetjük, mivel nem tulajdonosi joggal, hanem a megyénktől 
birt dolgokról van szó; mire ő f. hő 12-kéről azt felelte vissza: 
hogy jelenleg a körülmények akkép fejlődnek ki, hogy a kezem alatti 
nemzetőrséget haza bocsájtani egyáltaljában lehetetlen. Én és velem 
lévő főtiszteim helyben hagyták a fővezérnek válaszát, mert azóta 
kevesebb már nemzetőreinkkel a bajunk,s békével tűrve teljesitik szol
gálatukat, de az igazság érdekében, (kivévén deczember hónapot hat 
egész hónap elfolyta óta mindig ellenség előtt szolgálnak,) kénytelen 
vagyok megvallani, hogy némileg igazok van, mivel tudtommal a 
tisztelt megye csak a téli szolgálatra parancsolta ki őket, most 
eljővén a tavasz, a szántóvető ember a munka időt hasz
nálni kívánná.

Azok között, melyeknél fogva zászlóaljam a haza menetelt 
kívánja, főhelyet foglalt az is, hogy elrongyosodtak, ruháik elnyüt- 
tek, nincs módjokban csináltatni újakat, mert azon 12 krból, mit 
eddigelé naponként kapnak, ruházatra éppen nem jut. Ugyanazért 
bátor vagyok felkérni a tisztelt bizottmányt, hogy a Hodossy Mik
lós kormánybiztos urnái már kért, de meg nem adott 8 pengő
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krajczár pótlékot megadatni méltóztassék. Szolgabiró Súgó László 
ur által a végre kezembe adatott ugyan még Halmágyon létem 
alatt 1800 p. forint, de oly feltétel alatt, hogy addig ne osszam 
ki, mig a tisztelt megye e részbeni határozatát nem veendem ; és 
én valóban még máig sem adtam többet naponként 12 krnál 
egyenként, mert vártam tisztelt megyém válaszát. Miután azonban 
már az eljövetelemkor Hodossy Miklós úrtól felvett pénzösszeget 
egészen kiadtam, s a rendes napi dijjakat nem volt honnét fizet
nem, hozzá nyúltam az 1800 írthoz, és most abból teljesítem a 
legénység fizetését.

Ki is magamat kegyeikbe ajánlott, tisztelettel vagyok 
a tisztelt bizottmánynak,
M.-Vásárhelyeit, márczius 19-én, 1849,

alázatos szolgája :
G e n c s y, 

őrnagy.

Az eredeti Biharvármegye levéltárában 570/49, irattári szára alatt. —

L X V .

A honvédelmi bizottmány rendélete az 18Í9. évi mártius 21-ikéröl 
Biharvár megy éhez, a szabadcsapatok további élelmezésük tárgyában.

(Kívül.) Érk. márcz. 24-én. 1849.

(Belől.) 3652. sz.

A honvédelmi bizottmány.
Biharmegye közönségének.
Önök f. hó 19-én, 529 és 530/849. sz. a. kelt felterjesztésére, 

melyben az erdélyi széleket védő nemzetőreiknek a megyebeli sza
badcsapatok által eszközlendő felváltását azon nyilvánítással ké
rik, hogy ellenkező esetben a szabadcsapatoktól f. hó 27-től kezdve 
az élelmezést és ellátást lesznek kénytelenek megtagadni,— válaszol- 
tatik : mikép felvilágosító, sürgető, vagy kérő felterjesztéseiket, je
lentéseiket, akár mely körülmények iránt is, mindenkor szívesen 
veszi s elvárja a kormány, de azt határozniok oly csapatokról, 
melyek közvetlen a kormány rendelkezése alatt állanak, miszerint 
ha felváltás végetti kimozditások rögtön nem eszközöltetik, az el
látást, és élelmezést tagadják meg tőlük, épen nincs a maga he
lyén ; s ezen határozatuk annál inkább helytelen, s annál inkább
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roszaltatik, mert a hadügyminisztérium ez ügyben megtevő már 
előleges intézkedéseit, mely intézkedések mikor és mi idő alatt 
hajtassanak teljesen végre, azt megszabni nem önöket, hanem 
őt illeti.

Ha hogy tehát a kérdéses szabadcsapatok f. hó 27-én túl sem 
lennének kimozdítva, e miatt tőlük az ellátást s élelmezést meg
tagadni a legszigorúbb felelet terhe alatt ezennel eltiltatnak önök.

Debreczen, márczius 21. 1849.

A honvédelmi bizottmány elnöke 
távollétében :

N y á r y  P á l .  
h. b. t.

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 565/49. irattári szám alatt. —

Mészáros Lázár leirata az 1819. évi mártius 28-ikáról Biharvár- 
megyéhez, az önkéntes őrhad kiállítása tárgyában.

(Kivül.) Érkezett márczius 31-én. 1849.

7976/n. ö. A hadügyministeriumtól. Biharvármegye közönségének N.- 
Váradon. Hivatalból.

(Belől.) 7976/n. ö.

A hadügyministeriumtól.
Biharvármegye közönségének.
Debreczen, mártius hó 28-án. 1849.
A megyének f. hó 19-én tartott bizottmányi üléséből 538—541. 

szám alatt kelt felterjesztése a hadügyministeriumhoz tárgyalásra 
áttétetvén, reá válaszul:

Mihelyt annyi önkéntes felszerelve, felruházva együtt van, 
hogy azokkal az őrvonalon álló nemzetőröket, ha nem is egyszerre 
mind, de legalább azok egy nagy részét felváltani lehetne, jelen
tessék fel a hadügyministeriumnak, nehogy azok itthon a megyé
ben dijaztatván, az álladalomnak sokáig terhére váljanak, és hogy 
azonnal azokat rendeltetésük helyére küldeni lehessen.

Kellő szolgálati rend fentartása végett, a kiállított önkéntesek 
helyheztessenek azonnal a 6. és 8-ik hadmegye főparancsnok
sága alá.

A megye egész befolyását oda huzni ne terheltessék, hogy
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erős, alkalmas legények soroltassanak be az önkénytesek közzé, 
fiatal gyerkőczök a tábori szolgálatba nem valók, ha az álladalom 
az önkénteseket fizetendi, azoknak hasznukat akarja venni.

A tisztek megválasztásában, vagy kinevezésében a legnagyobb 
óvatosság szükségeltetik, a haszontalan tisztikar az egész hadat 
haszontalanná teszi.

A biharmegyei nemzetőrök becsülettel szolgáltak táborozá
sokban, az álladalom elvárja, hogy azok helyettesei, az önkénytes 
őrhad, mivel nagyobb fegyelem alatt leend, rendfentartásban. 
szolgálati pontosságban azokat még felül haladja.

A hadügyministerium az ö n k é n y t e s ő r h a d ,  (nevez
tessék igy a most kiállítandó mozgósereg, mert mindegyik mozgó,) 
felruházása és felfegyverezése tekintetében a működőszak osztályai
nál a rendelkezést megteszi.

Hadügyminister : 
M é s z á r o s  L á z á r .

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 589/49. irattári szám alatt. —

L T 7 Í I
Szépszögi Ferencz jelentése az 1849. évi ápril 1-éröl Biharvármegye 

bizottmányához, a mozgósereg megalahilásáról s kiindulásáról.
(Kivül.) Érk. ápril. 2-án. 1849.
A biharmegyei mozgósereg parancsnoka. J e le n té s e  a biharmegyei bizott

mányhoz a bentirtnak.
(Belől.) 2. 1849.

A biharmegyei mozgósereg parancsnokától.
Tisztelt megyei bizottmány.
A fent irt sereg vezérletére a tisztelt bizottmány bizalma 

által én neveztetvén ki, a sereg mikénti állásáról hivatalos jelen
tésemet a következendőben van szerencsém bemutatni.

A fentirt sereg, alispán Miskolczy Lajos ur közremunkálásá- 
val 6 századokra osztatva, zászlóaljjá alakíttatott., azonban részint 
a kiállítandó egyének ki nem állása, részint a röktöni útnak indí
tás miatt, zászlóaljam teljes állásáról biztos jelentést nem tehetek. 
Zászlóaljam egy százada ma már Feketetón van, az utolsó két szá
zada pedig csak ma indulhatott ki Püspökiben volt eddigi állomása 
helyéről, én pedig magam holnap fogok zászlóaljam után indulni
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s miután Csúcsára várnom kell századaim hova leendő küldése 
iránti rendeletét a kolozsvári főparancsnokságnak, zászlóaljam tel
jes állásáróli alapos jelentésemet is csak Csúcsáról küldhetem 
meg a tisztelt bizottmánynak, minthogy pedig zászlóaljam zászló, 
dob s fegyver nélkül bocsájtatott el a röktöni indulás miatt, a 
következendők iránt vagyok bátor a tisztelt bizottmány röktöni in
tézkedését kikérni :

Alezredes Marzsó Imre ur által elvitt zászló adassék nékem 
át, úgy szintén a most bent lévő n. őrségnél levő dobok közül 
annyi, mennyi zászlóaljamnak szükséges, mint szintén zászlóaljam 
felfegyverezése idejéig, a nemzetőröknél lévő bármi nemű fegyve
rek, legyenek azon szükséges dobok és fegyverek álladalmiak vagy 
községiek.

A századok rendezése alkalmával tett több rendű felterjesz
tésekből meggyőződvén arról, hogy a besorozott ujonczok között 
igen sokan vágynak olyanok, kik a helységek elöljárói által nem 
a megyei határozatban kimondott békességes időig, vagy legfeljebb 
négy évig fogadtatnak, hanem egyik 6, másik 10 hétre, vagy egy 
évre, mely ha igy áll, temérdek akadályokkal lennék küzdeni kény
telen, mert midőn az ujoncz a katonai gyakorlatokba bele jön, 
akkor lennék kénytelen haza bocsájtani, ennek elkerülése tekinte
téből méltóztassék minden községi elöljáróknak szoros kötelessé
gükbe tenni, hogy a megyei határozat értelméhez képest fogadják 
ujonczaikat, s kik már zászlóaljamnál vágynak és kevesebb időre 
fogadva, azokkal a végzéshez képest, kötendő uj egyezségre lépni 
legrövidebb idő alatt el ne mulasszák.

Tapasztaltam továbbá ugyanakkor azt, is, hogy minden előre 
való orvosi vizsgálat nélkül adatván be az ujonczok, olyanok is 
soroztattak be, kik a jelen háborús időkben teljesítendő terhes 
szolgálatok végbevitelére egyátaljában nem alkalmasok, ugyanazért 
mihelyest zászlóaljam rendes állomásba helyeződik, kötelességem
nek fogom tartani, az orvosi vizsgálat utján alkalmatlanokat s 
egyátaljában szolgálatra nem való egyéneket újak s alkalmasok 
általi felváltás végett haza küldeni.

Jelen zászlóalj huzamosabb időig való megmaradása kimon
datván, miután minden zászlóaljnak, hadbíróra., számvevőre, or
vosra és porkolábra elkerülhetlen szüksége van, külömben is igen 
nagy számú lévén a zászlóalj, s énnékem a tisztán katonai dolgok
kal tömérdek elfoglaltatásom lévén, azon személyzetnek kiállító
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sáról s létesítéséről hatóságilag rendelkezni s hova előbbi felállá
sáról intézkedni méltóztassék.

Tisztelettel lévén V.-Olasziban, április 1-én, 1849,
a tisztelt bizottmánynak 

alázatos szolgája 
S z é p s z ö g i  F e r e n c z ,  

őrnagy.
— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 589/49. irattári szám alatt. —

LXVIII.
A honvédelmi bizottmánynak az 1849. évi ápril 14-én 5635. e. 

szám alatt kiadott ren delete a vésztörvény alkalmazása iránt.
Az ideiglenesen Nagy-Kállóban székelő rögtön ítélő vegyes tör

vényszék által kérdés intéztetvén a honvédelmi bizottmányhoz az 
irán t: vájjon azok, kik a vésztörvényszékek megalkotása előtt let
tek honárulási vád miatt elfogva, illetékesen ezen törvényszékek 
által itélendők-e ? s általában megkeresést intézett az említett tör
vényszék a bizottmányhoz, hogy határoztassék meg a határvonal, 
meddig a törvényszék bíráskodási köre kiterjed s a melyen túl nem.

Minél fogva a fenebbi kérdésre nézve általános szabályul s 
minden vésztörvényszékek által követendő zsinórmértékül ezennel 
megállapittatik:

Mikép mindazon honárulási váddal terhelt egyének, kik a 
vésztörvény meghozatala óta fogattak el, habár tetteik a törvény 
keletkeztét megelőzte időre esnének is, ezen röktön ítélő bíróság 
eljárása alá tartoznak. S épp azért a törvényszéknek nem a tény 
mikori elkövetése, hanem a befogatás idejét kell mindig szem 
előtt tartani.

Kelt Debreczenben, ápril 14. 1849.
A honvédelmi bizottmány.

— A »Közlöny« 1849-ik évi 81-ik számából. —

Drágos János levele az 1849. évi ápril 21-érői Sántha György kor
mánybiztoshoz, a Janen Avram és Buteanu Jánossal folyamatba

tett alkudozásról.
(Kívül.) Orszgy. képviselő Drágos János. Kormánybiztos Sántha György urnák. 

Hlból. Halmágyon. Lovas legény sietve vigye. Brád. ápr. 21. 849,
Érk. ápril 22. r. 7. órakor. 1849,
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(Belől.)
Kormánybiztos Sántha György urnák!
Brádon, ápr. 2Ó-án. 1849.
Megbízatásom, illetőleg idejövetelem okát nincs időm most 

hosszasban leírni, azt ön úgy is tudja; eddigi eredményéről azon
ban röviden tudósítani azért látom jónak, hogy minden perczben 
s mindenre készen kell ugyan lenni, mindazonáltal a fölhívásom 
folytán .lanku Avram és Buttyán Jánostól éppen most kapott vá
lasz, mely szerint értekezésre lett idézésüket elfogadva, helyt és 
időt jelölnek, jogosít, reményt táplálnom, hogy ezen eddigelé 
volt szomorú helyzetnek békés utón végét érendjük. — Miről a 
vidéken lévő aggodalom lehető enyhítése végett előlegesen tudó
sítani jónak láttam addig is, mig kellően rendelkezni szükség leend.

D r á g ó s  J á n o s ,  
országgyűlési képviselő.

— Az eredeti if. Bölöny Sándor okiríánygyüjteményében. —

Az igazságügy ministerium előterjesztése a hépviselőházhoz az 1849. 
évi ápril 24-ikéröl, a vésztörvény magyarázata tárgyában.

Mélyen tisztelt képviselőház !
A rögtönitélő vegyes törvényszékek alakítása, s ítélete alá 

tartozó esetek tárgyában törvényhozásilag megállapított, szabály
rendeletek alkalmazására, nézve, a Nagy-Kállóban felállított bíró
ság több észrevételei mellett kérdést intézvén a honvédelmi bi
zottmányhoz azon határvonal meghatározása végett, meddig a 
törvényszék bíráskodási köre kiterjedhessen, a honvédelmi bizott
mány, a »Közlöny« utján 5,635. sz. a. folyó hó 14-én kibocsátott 
rendeletével akként intézkedett, hogy »mindazon honárulási váddal 
terhelt egyének, kik a vésztörvény meghozatala óta fogattak el, 
habár tetteik a törvény keletkeztét megelőzte időre esnének is, 
ezen rögtönitélő bíróság eljárása alá tartoznak, s ép azért a tör
vényszéknek nem a tény mikori elkövetése, hanem a befogatás 
idejét kell mindég szem előtt tartani.«

Ezen rendelet, egyik rögtönitélő vegyes bíróságnál előfor
dult esetben, — melyet a bírói szereptől különvált törvényhozás 
elébe részletesen terjeszteni szükségesnek nem láttam, — magyará-
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zatokra s a bíráskodások felfüggesztésére szolgáltatott alkalmat. 
Ugyanis:

Egy honárulás vétkével súlyosan terhelt egyén még a vész
törvények keletkezte előtt fogatván el, reá fenérintett rendelet 
értelmében a vésztörvények szigora alkalmazható nem lenne akkor, 
midőn véle egy időben és talán kisebb mértékben elkövetett hon- 
árulási bűntettért a később befogottak a törvény súlya alá esnének.

Az itélőszék azért, mert egyszerre elkövetett, s egyenlő 
bűnnel szemben két külömböző eljárásnak helyét nem látta, további 
eljárását felfüggesztvén, kormányzó elnök úrhoz tett felterjesztésében 
sürgette ezen összeütközésnek kiegyenlítését, s maga alkalmazha- 
tása végetti utasítását.

Kormányzó elnök ur sem a bírói függetlenséget kormányren
deletekkel korlátozni, sem egyedül a törvényhozás körébe tartozó 
törvénymagyarázási jog gyakorlatába avatkozni nem kívánván, 
bátorkodom a fent előadott esetre nézve fenforgo elvkérdésnek 
eldöntését a mélyen tisztelt képviselőház bölcs intézkedése alá 
oly alázatos véleménynyel terjeszteni, hogy

Miután a rögtönitélő vegyes törvényszékek eljárását szabá
lyozó rendeletek 9-ik $-a anélkül, hogy a befogatás idejére nézve 
külömbséget tett volna, azt rendelné, hogy az ott pontonként 
elősorolt vétségi esetekben csak jelen szabályok értelmében mon- 
dathatik ítélet, minélfogva azokra nézve minden más rendkívül 
felállított bíróságokat, s kiadott rendeleteket megszüntetett,

Miután továbbá azt, hogy egy nagyobb beszámítás alá eső 
vétkes, csak azért, mert elébb fogatott be, a törvény súlya alól 
menekedjék, a vele egy időben vétkező s talán kevésbé terheltek 
pedig azért, mert később fogattak be, egész szigorral sujtassanak, 
az osztó igazsággal megegyeztelni nem lehetne ; s a fenyítékre 
nézve mértékül maga a tény, nem pedig a befogatás ideje vé
tethetnék. — Végre

Figyelmet érdemelne azon körülmény is, mikép megtörtén
hetett, hogy egy vagy más helyen, a törvények hozatala előtt 
befogottakra nézve, a törvény szigora már végre is hajtatott,—

Minden további félreértések s ámagyarázások kikerülése 
végett, szabályul megállapítandó s a honvédelmi bizottmánynak 
folyó év ápril 14-én 5635. sz. a. kelt rendelete módosítandó 
ekkép lenne :

Mindazon egyének, kik a vésztörvényekben elősorolt vétségi 
esetekkel terheltéinek, — bár tettük vagy befogatásuk a törvény
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kelet,keztét megelőzött időre esnék is, a rögtönitélő vegyes bíróság 
eljárása alá tartoznak.

Kelt Debreczenben, ápril 24. 1849.
N a g y  K á r o l y ,  

igazságügyi osztályfőnök.
— A »Közlöny« 1849. évi 97-ik számából. —

X Ä 2 T X .

Drágos János levele az 1849. évi ápril 25-ikéröl Sántha György 
kormánybiztoshoz, a román nép főnökeivel megkezdett alkudozásairól
(Kívül.) Drágos János képviselőtől. Kormánybiztos Sántha György urnák. — 

Hivatalból. Halmágyon.
Érk. ápril 25-én, 1849.
(Belől.)
Kormánybiztos Sántha György urnák !
Vaskohn, ápr. 25-én, 1849.
Hozzám intézett fölhívására röviden azt kelletik válaszolnom, 

miként teljes hatalmú biztos Csányi László ur a kormány által 
ugyancsak kiküldetésem alkalmával tudósittatott; én tehát csak 
azért véltem szükségesnek elmenetelemről tudósítani, hogy ha 
netalán a vonaloni intézkedésre valami szükség lenne, készen 
találja önt is a tudósítás; — mert hogy mibe járok, azt, úgy tu
dom, hogy bizodalmas együttlétünkben tudomására juttattam, s 
minthogy fel sem tehettem, hogy egymást minden erőn ne segi- 
tenők, eredmény előtt a dolognak hivatalos közzétételét nem tár
tára szükségesnek, annyival is inkább, mert mint fentebb mondám, 
már Csányi ur előtt tudva van ; — különben is a dolog inkább 
kínálkozó alkalomnak kellő időbeni czélszerü felhasználásától, sem 
mint formalitástól függő lévén, ennek mulhatlan következése az, a 
mi valósággal most van, t. i. nyombani érintkezés magával a 
kormánnyal.

Ez úttal is tehát csak lehető röviden azt irom meg, hogy 
én a felkölt román nép főnökeivel összve jöttem, tőllük megér
tettem, miszerint ők a magyar hon javára s annak függetlensé
gének lehető megalapítására fegyvereiket leteendik, ha a kormány 
annak becsülettel leendő letételüket elfogadja. Most én lehető leg
gyorsabban megyek Debreczenbe. — De a kristyóri hágón fel
dőlvén, némi időt töltök már az útba, és igy nehogy a fegyveres
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erő vezérlőivel lévő viszonyok miatt a dolog miben létét nem 
tudva, valami magát előadhassa, szükségesnek tartom önnel 
tudatni azt is, miként alezredes Csutak Kálmán urrali megálla
podás folytán a mi fegyvereink bizonytalan időre, mig t. i. fel
sőbb intézkedés jövend, megtámadólag nem működnek, hanem 
pihennek, erről én a felkőitek főnökeit Csutak ur belegyezésével 
tudósítottam, komolyan tiltván el őket minden mozdulattól. így 
áll tehát a dolog ma, mi lesz tovább ? meglátjuk.

D r á g o s  J á n o s ,  
országgyűlési képviselő.

— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

L X X I I
Vukovics Sebönek az 1849. évi május 7-én 1086/ig. sz, a. '« vész
törvényszékek kcrületezés alapján való rendezésük tárgyában kiadott 
rendelete, a május 26-án 1662lig. sz. a. kibocsájtott rendeletben fog

lalt módosítások szerinti szövegezésben.

A rögtön ítélő vegyes bíróságok, czélszerübb eljárás és azon 
baj megszüntetése tekintetéből, minélfogva ily bíróság némely vi
déktől felette távol létezett, másutt pedig egynél több is közel 
találtatott, e bíróságok ezennel a kerületezés alapján következő- 
kép rendeztetnek :

1. §. Rögtön ítélő vegyes bíróságok ezentúl az alább követ
kező helyeken fognak ítélni.

2. §. A vésztörvény alá tartozó esetek tárgyalás végett 
mindég azon bíróság elébe fognak vitetni, melynek kerületéhez a 
tény helyszíne az alábbi sorozat szerint tartozik.

3. §. A bíróságok helyei, a városokat mindenütt az illető 
megye területéhez odaértve lesznek :

á) Szabadka, hová Csongrád, Bácsmegye a volt csajkás kerü
lettel és a péterváradi vidék,

b) Arad, hová Temes, Arad, Zaránd, Torontál, Csanád, Krassó 
megyék és a bánsági végvidék,

c) Pest, hová Pest, Fehér, Tolna, Baranya, Zala, Somogy, 
Veszprém megyék, a Jászság és Kis Kunság,

d) Nagy Várad, hová Bihar, Békés, Kraszna, Közép Szolnok- 
megyék, a hajdú kerület és a Nagy Kunság,
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e) Sziget, hová Mármaros, Bereg, Szatmár, Ugocsa megyék 
és Kővár vidéke,

f) Miskolcz, hová Abauj, Torna, Borsod, Heves, Szabolcs, 
Gömör, Ung, Zemplén, Sáros, Szepesmegyék,

g) Komárom, hová Komárom, Esztergom, Bars, Nyitra, Hont, 
Győr, Sopron, Moson, Vas, Pozsonmegyék,

li) Ö Zólyom, hová Trencsén, Árva, Turócz, Zólyom, Liptó; 
Nógrádmegyék,

i) Kolozsvár, hová Kolos, Doboka, Belsőszolnok, Tordame- 
gyek, Aranyosszék és Besztercze vidéke,

ft) Nagy Szeben, hová Szebenszék, Hunyad, Alsó és Felső 
Fejérmegyék, Szerda, Szászváros, Szászsebes, Ujegyház, Megyes, 
Sinkszékek, Fogaras és Brassó vidéke, Udvarhely, Csik, Három, 
Kőhalom és Segesvárszékek tartoznak.

4. § Azon rögtön Ítélő vegyes bíróságok, melyek a feljebb 
elősorolt helyek valamelyikén már felállítva vannak, továbbá is 
meghagyatnak, kötelesek azonban a bírósági tagok névjegyzékét e 
rendelet elolvasása után azonnal ide felterjeszteni.

5. §. Azon vegyes bíróságok pedig, melyek a fent kijelölt he
lyeken kivül másutt léteztek, ezennel megszüntetnek. De mielőtt 
feloszlanának, felelet terhe alatt kötelesek irattárukat s a még el 
nem Ítélt foglyokat, rendes lajstrom mellett azon vegyes bíróság
hoz átküldeni, melynek köréhez eddigi eljárási helyök a 3. §-ban 
csatolva van. Az illető bíróság az ekép történt átvételekről e mi- 
nisteriumhoz azonnal jelentést teend. Ezen rendelet alól csupán 
a főhadsereggel együtt mozgó vegyes bíróság vétetik ki, mely to
vábbi intézkedésig a maga hivatásában meghagyatik.

6. §. Valamint törvény szerint ezen bíróság ott állittatik fel, 
hol a íenforgó körülmények annak szükségét előidézik, úgy viszony 
hol a hazáhozi hűség megszilárdulása miatt a hazaárulási bűnök 
esetei többé nem fordulnak elő, ott a rögtön itéló bíróság létezé
sének szüksége megszűnik.

Ezen tekintetből a kormánybiztosok s illetőleg a főispánok 
kötelességévé tétetik, hogy mindkét esetben, midőn a körülmények 
vagy uj bíróság felállítását, vagy a meglevőnek megszüntetését 
javasolják, az iránt ide tudósítást tegyenek.

Kelt Debreezenben, május 7-én, 1849.
V u k o v i c s S e b ö ,

igazságügyminister.
— A »Közlöny« 1849. évi 99, 106 és 117-ík számaiból. —
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X J ^ Z S X X J L .

Szépszögi Ferencz jelentése az 1849. évi május elejéről, kelet nélkül, 
Biharvármegye bizottmányához, a bihari önkéntes őrhad zászlóalja

hadképtelenjeiröl.

(Kívül.) Vettem május 5-én. 1849.

(Belől.) Bihari önkéntes őrhad zászlóalj parancsnokától.
Biharmegye tisztelt bizottmányának !
Múlt hó 20-ról tett. jelentésem következtében ide csatolva 

van szerencsém megküldeni a zászlóaljamból eddig meghalt egyé
nek névjegyzékét, megjegyezvén, hogy eddigi elmaradásának egye
düli oka: kezemhez csak most lett megérkezése, s midőn ezt 
bemutatom, bemutatom egyszersmind a zászlóaljból eddig orvosi 
vizsgálat után alkalmatlanoknak s szolgálatra nem használható 
besorozottaknak névjegyzék szerinti kimutatását, szintén megemlítve, 
hogy a jelentésemben tett határidőrei haza n$m menetelük oka az, 
mivel zászlóaljam szerteszéjjel levő helyekre szóratván, előbb út
nak nem indíttathattak.

S z é p s z ö g i  F e r e n c z ,  
őrnagy.

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 197/49. irattári szám alatt. —

Vukovics Sebönek az országban felállított röktönitélö vegyes bíró
ságokhoz az 1849. évi május 12-éröl 1257. sz. a. intézett rendélete, a 

vésztörvény alkalmazása tárgyában.

A rögtön ítélő vegyes törvényszékek eljárását szabályozó s a 
f. évi Közlöny 32-ik számában köröztetett országgyűlési határozat 
által, az abban elősorolt haza árulási vétségekre nézve a rendes 
bíróság eljárása felfüggesztve lévén, világosabb értelmezés végett, 
a törvényhozó nemzeti gyűlés újabb határozatához képest, szabályul 
ezennel kijelentetik; hogy mindazon egyének, kik a rögtön ítélő 
bíráskodási törvényben elősorolt vétségi tényekkel terheltetnek,
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bár tettük, vagy befogatásuk a törvény keletkeztél megelőző időre 
esnék is, a rögtön ítélő vegyes bíróság eljárása alá tartoznak. 

Kelt Debreczenben, május 12-én. 1849,

Igazságügyminister: 
V u k o v i c s  S e b ő .

— A »Közlöny« 1849. évi 106-ik számából. —

Szépszögi Ferenc jelentése az 1849. évi május 25-ikéröl Biharvár- 
megye bizottmányához, a 'bihari önkéntes örhad zászlóaljának létszám-

kimutatásáról.

(Kívül.) Érk. junius 1-én. 1849.

(Belől.) 84. A bihari önkéntes őrhadi zászlóalj parancsnokától.

Biharvármegye tisztelt bizottmányának !
Az ide csatolt létszám kimutatásból, a bihari önkéntes őr- 

hadzászlóalj eddigi teljes állása valamint kitűnik, úgy tisztán 
kitetszik az is, hogy a szabályozott létszámig hány ember hiány
zik még a zászlóaljhoz, melynek alapos kimutatását a tisztelt bi
zottmánynak megküldeni a midőn nem kések, egyszersmind jelen
teni kívánom azt is, hogy főparancsnok Cserey alezredes ur ren
deleté folytán, az ujonczok átvételére junius 1-re egy főtisztet 
kelletvén rendelni N.-Váradra, hadnagy Orlandi Lajos urat kül
döttem, ki azóta reményiem kiküldetését bejelenteni nem késett; 
jelenteni kívánom továbbá a kimutatásba is jegyzésbe tett azon 
észrevételemet is, miszerint zászlóaljamnál, a mostaniak között is 
van még legalább 80 olyan egyén, kik haza küldendők, s első ízben 
is .csak azért nem küldettek haza, mert saját hibájokat eltitkol
ták, hanem a gyakorlatok közben, de különösen a május 6-ki havasi 
expeditió alkalmával lehetett hibájukat kitudni, a mely miatt kato
nai szolgálatra éppen nem valók.

Van szerencsém ide csatolva megküldeni a N.-Váradról lett 
elindulás ótai számát a zászlóaljból megszökött és elhalt egyéneknek.

S z é p s z ö g i ,
őrnagy.
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Jegyzet. Mind a mellett van még a zászlóaljban legalább 80 
olyan egyén, kik a hadi szolgálatra egyátalában alkalmatlanok, 
mit mind a mindennapi tapasztalás bizonyít, mind a május 6-án 
a havasokon tartott expeditió alkalmával különösen észre lehetett 
venni, hogy sokan az öregség s többen bélszakadás és egyéb ba
jokban sínlődvén, katonai szolgálatra éppen alkalmatlanok, kik az 
alkalmatlanok felett tartott első izbeni vizsgálat alkalmával hibá-
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jókat nem csak nem jelentették, sőt még tagadták, és csak az 
utbani erőltetés miatt tűnt ki hibájok.

Kelt Gyulán, május 25-én, 1849.
S z é p s z ö g i ,

őrnagy.
(A szökevények névjegyzékében 26 ember és pedig: Szalacsi János 

b.-sz.-mártoni, Magyar Mihály b.-újfalui, Lázár János f'öldesi, Őri József b.- 
ují'alui, ünutz Tódor kosgyáni, Pauliszen György, Orzsán Flóra, Boros János, 
Vásárhelyi Gábor, Argyillán Tógyer, Sz^rakutz Vaszali, Albuj Tógyer, Far- 
kuca György, Kriszte Mitru f.-lugosi, Holhus Simon f.-lugosi, Pantiu György 
hőkéi, Kapusznyák János b.-pataki, Kiiszik Jákob várvizi, Nagy József mar- 
gittai, Varga László v.-velenezei, Kána Flóra grosi, Pasku Vaszali betfiai, 
Balog János tót-falui, Jouc Vaszali beznyei, Pap Mitru szabolcsi és Mitron 
Mitru szabolcsi illetőségű önkéntes őrhadbeli közlegények vannak szökevénye
kül kitüntetve. — A LXXIII. és LXXV. számú okmányok mellékleteikben 
közlött elhaltak neveik a munka 156-ik lapján közlötteken kívül: Barta János 
sassi illetőségű, továbbá Tolmács Gligor, Komlóssi, Bakó János és Szilágyi 
Sándor.)

— Az eredeti Biharvármegye levéltárában 918 49. irattári szám alatt. —

L X X V I .
Cserey ezredes levele az 1849. évi junius 5-röl Beöthy Ödönhöz, egy 
nemzetörségi csapat kcszentartása tárgyában, s a vármegye bizott

mányának arra hozott végzése.
(Kivül.) Aljegyző Gyulaíi Antaltól. Sántha György alispán urnák. Hivatalból.

Várad-Olasziban.
(Belől.)
2016. sz. 6-ik hadmegye főparancsnokságától.
Nagyvárad, junius hó 5-én, 1849.
Biharmegye kormányzó főispánjának ! Ezredes Beöthy Ödön 

urnák !
Biharmegyei nemzetőrségi alezredes Grf. Haller Sándor je

lentését eredetiben s ugyanezen megyei szolgabiró Servánszky 
Sándor az előbbenihez tett átiratát másolatban, egy nemzetőrségi 
csapat készentartását lőfegyverrel, kaszával és lándzsával, — tár- 
gyazókat, tisztelettel ide mellékelem további intézkedés végett.

A mellékleteket tisztelettel vissza kérem.
C s e r e y ,

ezredes.
1574.

V é g z é s
Alispán Sántha György ezennel kiküldetik, hogy azon kör

nyéket, hol a havasokban tanyázó oláh lázadók beütésétől ele-
22*
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gendő őrök hiánya miatt tartani lehetne, személyesen megtekint
vén, hol szükségesnek látja az útvonalokon a körülményekhez ké
pest kisebb nagyobb számban őröket állítson ki, a lázadók tábo
rához közelébb eső környékeken pedig mindenfelé lovas czirkáló- 
kat küldjön ki, kik a netán mutatkozó beütésről azonnal hirt vi- 
vén, a lázadók visszaverésére a megkivántató erő összpontosit- 
tathassék, e czél elérésére alkalmazandók lesznek a váradi s belé
nyesi járásban lévő megyei fegyveresek, lovas katonák s a só 
csempészet meggátlása végett a megye határánál czirkálni szokott 
lovas őrök is.

Kelt Biharvármegye bizottmánya 1849-ik évi junius 4-ik s 
több napjain Várad-Olasziban tartott üléseiből,

G y u l a f i  A n t a l ,  
aljegyző.

— A hiteles másolat if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

XjXSZTT II.
Kormányelnöki rendelet az 1849. évi junius 20-áról 395leln. i. sz. 
a. az ország Tcülönbözö helyein eddig létezett vésztörvényszékek be-, 
szüntetésök s egy központosított vésztörvényszéknek Pesten leendő föl- 
. állítása tárgyában.

Az igazságügyminisztér előterjesztésére azon tekintetből, hogy 
a honárulási bünvádak minden eseteiben az elvek egysége s a 
febr. 13-ki törvény által megrendelt eljárás egyformasága tartassák 
meg, s mivel az ország kormányának Budapestre áttételével ezen 
bűntények feletti bíráskodás központosittathatik, rendelem mint 
következik :

1. Az ország külön helyein eddig létezett rögtön Ítélő vegyes 
bíróságok ezennel megszüntetnek.

2. Azok helyett az egész országra nézve Pesten állittatik fel 
egy országos rögtön ítélő vegyes bíróság.

3. Az illető törvényhatóságok s kormánybiztosok az elő
forduló honárulási vádak eseteiben megtévén azonnal a vizsgá
latot, és a szükséghez képest a vádlottak letartóztatása iránt in
tézkedvén, a vizsgálati irományokat az igazságügyi minisztériumhoz 
küldik fel, honnan, ha a feljelentett tény a febr. 13-iki törvény 
súlya alá esik, a vádlottaknak az országos vegyes bíróság elébe
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állítása, ha pedig az eset a felhívott törvényben előszámlált bűn
tények osztályába nem sorozható, a vádlottaknak illető hatósági 
törvényszék általi ítélése fog elrendeltetni.

Jelen rendelet foganatba vétele az igazságügyi miniszterre 
biz a tik.

Pest,-junius 20-án. 1849.

Ország kormányzója : Igazságügyminister :
K o s s u t h  L a j o s .  V u k o v i c s S e b ő .

— A »Közlöny« 1849. évi 137-ik számából. —

Szemere Bertalan rendélete az 1849. . évi augustus 4-ről Hodossy 
Miklóshoz, az állami vagyonúknak Arad félé elszállításuk tárgyában.

Hodossy Kormánybiztos urnák !
Nagyvárad august. 4-én. 1849.
Pontos intézkedéseket teend, hogy minden álladalmi vagyonok 

még ma és holnap Arad felé a legbiztosabb utón elszállittassanak, 
kellő őrizet alatt,

Előre menend erélyes biztos, ki ut közben a további fuvarozásra 
tógátokat rendelend, és jelentést tesz Aradon, vagy ott ahol, az 
illető ministeriumnál.

Belügyminister: 
S z e m e r e  B e r t a l a n .

— A hiteles másolat if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —

l s z s z u s : .

Hodossy Miklós levele az 1849. évi augustus 4-ikéröl Sántha György
höz, a tenkei körösi átjárat megtekintése s az álladalmi vagyonok 

Arad félé szállításuk tárgyában.
Kormánybiztos Hodossy Miklós.
Alispán Sántha György urnák !
Szíveskedjék alispán ur még ma azonnal megyei mérnök 

Tóth Sámuel úrral együtt Tenkére kimenni, és ha ott a Körösön 
veszedelem nélkül keresztül menni lehet, még reggelig arról enge-



met értesíteni, hogy Váradról a szekereket arra indíthassam, és 
ezen esetre a Váradról indulandó szekerek Aradvármegye széléig 
fogván menni, ezen megyén kívül Aradmegye szélébe eső és 
Aradig található helyeken a lehető legnagyobb számú szekereket 
kirendelni, az aradmegyei tisztviselőkkel egyetértve, s Aradon, 
vagy ott a hol a minisztériumok vagy kormány lesznek, jelentést 
tenni a szekerek megérkezéséről. Hogy ha pedig Tenke felé menni 
nem lehet, akkor ezen rendelkezések a szalontai vonalon lesznek 
foganatba veendők. Alispán urnák e viszontagos időben tanúsított, 
erélye biztosit a sikerről.

Várad Olasziban, augustus 4-én. 1.849.
Kormánybiztos : 

H o d o s s y  M i k l ó s .
— Az eredeti if. Bölöny Sándor okmánygyüjteményében. —



ZÁRSZÓ.

Mielőtt könyvemet a nagy közönség s az illetékes körök 
megbirálásuk elé útnak bocsájtanám, legyen szabad még tisztelt 
olvasóimhoz egy szives kérelmet intéznem.

Ezen kérelem indoka az, miszerint én magam érzem legjob
ban, hogy munkám, — dacára annak, hogy az egykorú hírlapoknak 
s a szabadságharcunkra vonatkozólag megjelent műveknek leg
nagyobb részüket áttanulmányoztam, az itteni vármegyei és városi 
levéltárakat átkutattam, s más levéltárakból és egyes megbízható 
emlékezetű egyénektől a szükséges fölvilágositásokat lehetőleg meg
szereztem, sok helyen, s különösen Biharvármegye történelmének 
a szabadságharc végső napjait tárgyazó szakára vonatkozólag, főleg 
a miatt, mert 74 darab végzés egészben, 2 pedig fele-fele részben 
ki van törölve a vármegye jegyzőkönyvéből, s az ezen végzésekre 
vonatkozó iratok kivétettek és megsemmisittettek a levéltárból, 
— nagyon hézagos.

S ettől eltekintve is sok helyen kihullott kezemből a kuta
tás fonala, mert sehol nem találtam adatokra, melyekkel a tátongó 
hézagokat betömhettem vagy legalább áthidalhattam volna

Nekem a kitörőit végzésekből csak 3 darabot sikerült föl
találnom, az 1036, 1037 és az 1574/ex 49. számú végzéseket, eze
ket, illetve ezek két utóbbiját, miután az 1036/49. számú végzés
nek közlése, a menynyiben az a több helyen közölt függetlenségi 
nyilatkozatnak szóról-szóra jegyzőkönyvbe lett bevezetését tartal
mazta, fölösleges volt, közöltem is munkámnak 164—167 és 339 
s 349-ik lapjain

Arra kérem tehát vármegyénk történelmének nevében tisztelt 
olvasóim közöl azokat, kiknek birtokukban hiteles kiadványban 
megvolna Biharvármegyének az 1849. évben 816 -  819, 826—830, 
834, 835, 837, 838 842, 855, 857, 1047, 1052, 1056, 1059,1060,
1082, 1084, 1086, 1084, 1155, 1157, 1162-1164, 1211, 1212,
1218, 1219, 1222, 1223, 1227, 1228, 1251, 1253-1255, 1257,
1259, 1263, 1265, 1266, 1269-1272, 1281, 1282, 1293, 1535,
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1572, 1572, 1573, 1577, 1578, 1593, 1594, 1603, 1632, 1637, 
1638, 1642, 1654, 1675—1678. 1699 és 1700. szám alatt hozott 
valamelyik végzése : legyenek kegyesek azt hozzám lemásolás 
végett pár napra beküldeni, ugyanerre kérvén azokat is, kiknek 
birtokukban Biharvármegye 1848—49-iki történelmére vonatkozó 
valamely okmány van. Lemásoltatásuk után én azokat köszönetéin 
mellett röktön viszszaküldendem, a másolatokat pedig a »Hazánk« 
cimü szakfolyóiratban öszszegyüjtötten közé teendem.

S arra is fölkérem szabadságharcunk azon kortanuit, kik 
emlékeikből hozzá járulhatnak a munkámban észlelt hézagok kipót
lásukra, s az abban fennmaradt homályok eloszlatásukra, szíves
kedjenek élményüknek legalább ezen részét szintén öszszegyüjtöt
ten leendő közlés céljából velem közölni, vagy valamelyik hely
beli lapban közrebocsájtani. Ez anynyival inkább sürgős, mert már 
is kevesen élnek ama nagy napok szereplőik közöl, ezek is las
sanként kidőlnek, s a sir hantjaival velők együtt befödi örökre a tör
ténelemnek egyes, talán pótolhatlanul becses adatait is.

Ezen utón talán öszszegyüjthetö lenne ismét azon kincs, 
melytől történelmünk a fölsorolt végzéseknek vármegyénk jegyző
könyvéből lett kitöröltetésök által megfosztatott, s mindenesetre 
oly adatokkal gazdagodnék Biharvármegyének 1848—49-iki törté
nelme, melyekhez a kutató kéz nehezen vagy soha nem juthat.

Éppen ezért nem csak szívesség az, a mi kérelmem tárgyát 
képezi, hanem hazafiui kötelesség is

így aztán ezen korszaknak későbbi történelemirója szeren
csésebb leend mint én, az az adatok teljességével rendelkezhetend, 
mig én csakis úttörő munkát végezhettem.

Nem azért hozom ezt föl, mintha ki akarnék térni a kritika 
elől, hanem csupán azért, hogy munkám elbírálásánál legyenek 
szívesek figyelembe venni ezen körülményt az illetékes bírálók. 
S nem elnézést kérek ezen körülmény figyelembe vételének kérelme 
által gyakorolni, hanem a helyzet méltatását.

A mit én kérek, az az igazságos kritika, legyen az bár akár- 
mily szigorú.

írtam N.-Váradon, az 1885-ik évi pünköst ünnepén.

Hegyesi Márton,
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