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az „obsItos” hazatér –  
SZALAY ELEK VISSZAEMLÉKEZÉSÉNEK VÉgE

Csaknem negyedszázad telt el azóta, amikor közöltem Szalay Elek negyvennyolcas 
honvéd hadnagy visszaemlékezéseinek csonkán maradt eredeti változatát.1 Sajnálattal 
vehettük tudomásul, hogy a Bem erdélyi hadjáratát végigkísérő, általában pontos és hite
les krónika befejezése elveszett. A kutatói szerencse azonban közvetve ugyan, de utolért. 
Süli Attila kollégám egyéb forrásnyomozásai közben az Országos Levéltárban egy mikro
film-tekercsen rátalált az általa is használt visszaemlékezés némileg szerkesztett átírására, 
amelyet Szalay Elek Pál nevű fia vetett papírra.2 Mivel lényegi eltérés nincs a két változat 
között, szükségtelennek tartottam az új szövegváltozat közlését, csupán az eddig hiányzó 
befejezést teszem közzé. Ez a rész kevés ténylegesen történeti értékű utalást tartalmaz, 
viszont érdekes mikro-történelmi adalékokkal szolgál a fegyverletételt követő időszak
hoz, a rövid orosz megszálláshoz, a főhős kalandos hazatéréséhez és megállapodásához, 
családalapításához. 

Elöljáróban röviden felelevenítem Szalay Elek életútját, aki az 1820-as évek máso
dik felében született az Alsó-Fehér vármegyei Hariban, gazdálkodó család sarjaként. 
Szalay a forradalom előtt minden bizonnyal a közeli, a Kemény-család birtokában  
levő, túlnyomórészt román lakosságú Lándorban lehetett gazdatiszt, vagy haszonbérlő. 
Bizonyos tekintetben családtag is, mivel báró Kemény László özvegyét, Szalay Annát 
következetesen édesanyjának mondja, a Kemény-fiúkat pedig mostohatestvéreiként 
említi. Szalay Elek 1848 nyarán önkéntesként lépett be a gróf Bethlen gergely és gróf 
Mikes Kelemen által Kolozsváron szervezett 15. Mátyás- (egy ideig Kossuth-) huszár
ezredbe. Ifjabb Szász Károlyt megemlítve bizonyos, hogy ha nem is tanult a nagyenyedi 
Református Kollégiumban, annak szellemisége megérintette.3 Bem erdélyi hadsereg
ében egészen 1849 júniusáig a Mátyás-huszárezred 3. századában szolgált, itt a szakasz
káplárságig (szakaszvezető) vitte. 1849. június 9-én hadnaggyá nevezték ki a júliusban 
Hódmezővásárhelyen megalakult, de Kolozsvárt és környékén, nagyrészt románokból 
kiállított 137. zászlóaljhoz. Története Világos mellett szakadt meg. A kapituláció után 
kezdetben Tordán vonta meg magát, s csak 1851-ben tért vissza hari birtokára. A pol
gári életben szorgalmas és takarékos gazda volt, adományaival hozzájárult a református 
egyházközség anyagi jólétéhez. Élete utolsó éveit elvonultságban töltötte. 1896. március 
10-én Hariban halt meg.4 Emlékiratát Pál fia némileg szerkesztve, gördülékenyebbé téve – 
bár ő sem volt igazán a toll mestere –, valószínűleg apja halála után duplikálta. 

1  Lenkefi 1993. 145–172. o. A periodika, benne a forrásközlemény az arcanum.hu internetes oldalon elérhető.
2  Volt kolozsvári Ereklye-Múzeum gyűjteménye (Biblioteca Academiei, Romania, Filiala Cluj) №. 753. 

(MNL OL Filmtár, 17 669. sz.) 
3  Jakó Zsigmond könyvében hiányosak a különböző évfolyamok névjegyzékei. Lásd: Jakó – Juhász 1979.
4  Lásd: Lenkefi 1993. 145. o.; Bona 1999. III. k. 226. o. 
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A két történetváltozat-fonál összekötésével sima átmenetet próbálok létrehozni, ezért 
a korábbi közlemény végét pár mondatban átvezetésként idézem az újhoz, hogy ezáltal 
némi fogalmunk legyen Szalay Pál „szerkesztői” hozzáállásáról. 

A korábbi változat: „Én hirtelen felállítom a legénységet az út szélére és tisztelgek. 
Megállítja Kossuth a kocsiját, kérdé hová valók vagyunk, s ki a parancsnokunk. Mondom, 
s mondván hogy a parancsnok bent maradt Holdmezővásárhelyt. Köszönt és távoztak. 
S ugy hallám, hogy azért megy oda, hogy a [vezé]rek közötti versengést kiegyenlítse. 
Beérkeztünk Aradra. Arad mellett Tápéba.5 A Tisza partján beszállottunk, itt [egy ideig] 
maradtunk folytatva a gyakorlatokat. Ott voltunk, m[ikor] a puskaporos torony lőpor fel
robbant, megrezgetve az egész [vidéket].6 Innét Lugos felé indítottak, s délben egy hely
ségbe érve beszállunk, de amint ezt megtevénk, láttuk, hogy a távolból egy nagy számú 
ellenséges lovasság közeleg a falu felé. Meglátják ezt a tisztek, szekérre kerekednek,  
s illaberek elszaladnak. Én és galambosi kapitány, zsidó, helyt maradtunk, az altiszteket 
és legénységet, akinek fegyvere volt, a kertek mellé állítottuk, s amikor a lovasság közel 
jött volna, rátüzeltettünk. Ők megfordultak vissza ahonnét jöttek. Mi is egy óra múlva 
elindultunk fel Lippa felé. Egy csinos községbe érve, ami egy [víz] mellett feküdt, beszáll
tunk, ott találva elszaladott tisztjeinket. 

Innét másnap Lippára mentünk, ott háltunk. Reggel Máriaradnára, ott a legénységet 
künn telepítettük le. Innét másnap Világos felé mentünk, s egy síkságon letelepedtünk. 
Ott töltöttünk két éjet, s egy napot. Onnét visszamentünk Máriaradnára, újból künn tele
pítvén le a legénységet. Mi tisztek utána bementünk Máriaradnára a vendéglőbe, s amikor 
legjobban ennénk, hallunk ágyúszót a távolból, s mondják, megérkezett Bem.” 

Az új változat: Innen másnap Lippára7 mentünk, hol megháltunk, s az utána követ
kező nap Máriaradnára,8 innen egynapi időzés után Világosra,9 hol két és fél napot töltöt
tünk, s újból vissza Máriaradnára. Ezen két helyen mindég künn a szabadban táboroztunk. 
Amint ez utolsó helyen letelepednénk, mi tisztekkel bementünk Máriaradnára étkezni, s 
amikor legjobban ennénk, hallunk egy ágyúdörejt. 

Azonnal felugrunk, s sietünk legényeinkhez, kik már a hegyeknek vették volt mago
kat elillanandók. Ekkor is csak galambosi kapitánnyal10 maradtam, mert a többiek akkor 
is cserben hagytak s elillantak. Lándori11 báró Kemény györggyel,12 ki akkor csak 14 éves 
volt, sőt én küldtem örökké el, hogy menekedjék, akit lehetett, visszahajtottunk, s sorba 
állítottuk. S mikor indulunk, jön egy magas rangú honvéd tiszt vágtatva – amint mond
ták Asbóth13 volt – s kérdi, hol vannak többi tisztjeink? S feleletünkre, hogy elillantak, azt 
mondja: mindegyiket haditörvényszék elé állítja, s főbe löveti. 

5  Természetesen a Szeged melletti Tápéról van szó. 
6  Az újszegedi lőszertár felrobbanása 1849. július 28-án történt. 
7  Lippa, Temes vm., ma Lipova (R). 
8  Máriaradna, Arad vm., ma Radna (R). 
9  Világos, Arad vm., ma Şiria (R). 

10  Bona 2008. 395. o. Azonos (az egyébként római katolikus, korábban a cs. kir. 37. gyalogezrednél had
nagyként szolgált) galambos (golubics) Alajos (1812–1868 után) honvéd századossal, a 136. honvédzászlóalj 
volt ideiglenes parancsnokával. 

11  Lándor, Alsó-Fehér vm., ma Nandra (R). 
12  Szilágyi 1898. 443. o. „…br. Kemény györgy tizedes a honvéd gyalogságnál. Mint 14 éves gyermek-ifjú 

lépett be az enyedi főiskolából a hadseregbe. Később lándori birtokos, jogvégzett.” Bona gábor szíves közlése 
szerint 1834–1893 között élt, s a 135. honvédzászlóaljban szolgált. 

13  Asbóth Lajos (1803–1882), honvéd ezredes. 
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Tovább menve Világos felé, valami szőlők alatt egy a szőlő aljában levő csinos úrilak
ból az ablakon kiszólt valaki: – Tiszt urak! Állítsák meg a legénységet, s jöjjenek be az 
altisztekkel! 

Úgy is tettünk, felhívására bementünk az altisztekkel együtt, cseberrel bort hozatott 
az épület ura, avval megkínált, mondván: – Igyanak barátim! Ki tudja, ki issza meg bora
imat, mert Görgei14 éppen most rakja le a fegyvert a muszkáknak. 

Összenéztünk a váratlan hírre, hátunkat borzongás járta át. Mégis a szívességből 
néhány pohár bort kihajtogatva csapatunkhoz siettünk, s folytattuk utunkat Világos felé. 

Útközben többekkel találkoztunk, kik már menekültek a fegyverletétel elől, hogy leg
alább ne essenek fogságba, s meghallva tőlök a történteket, mi is „Isten hozzád”-ot mond
tunk a legénységnek, s ki merre lehetett, igyekezett menekülni. 

Én galambosival s nehány altiszttel a fegyverletétel helye felé ballagtunk, hol már 
megindult, folyt a menet nagy porban. A nagy zavarban találkozunk több tisztekkel a 
mieink közül, kik lehangolva, elkeseredve beszélik a dolgot, s nemsokára találkozom 
báró Kemény györggyel, ki szemeivel keresett már engem. 

Itt aztán megfogadtuk Rákosy őrmester15 szekerét – mert miután felesége marko
tányosné volt, volt lova, szekere –, s hányan reáfértünk, azt elfoglaltuk, s indultunk Nagy
várad felé. 

Az én lovamon legényem ült, s jött utánunk. Egyszer csak azt mondja Juhász főhad
nagy,16 hogy engedjem lovamra ülni, mert a nagy melegben összezsúfolva alkalmatlanul 
ül. Intek legényemnek, hogy adja át lovamat, s a legényt a saroglyába ültettem. 

Nemsokára egy mellékúthoz érünk, s azt mondja galambosi Rákosynak, hajtson ide 
jobbra, mert itt az országúton megfulladunk a nagy porban, ez is oda vezet ki. Így mi 
jobbra tértünk a mezei útra, Juhász főhadnagy pedig nem tudom, sietségből-e, vagy szán
dékosan, nem követett minket, amit későn vettem észre, s így ment el kedves drága lovam
mal együtt, hogy soha többet sem lovamat, sem a főhadnagyot ez életben nem láttam. 
Kevés pakkja, mi a szekeren maradt, maradt kárpótlásul nekem. 

Amint tovább haladnánk egy falun keresztül, valami honvédek árultak vászonneműeket, 
cipőket, bakancsokat, melyek a görgei táborából maradtak meg.17 Tovább menve egy köz
ségben megebédeltünk, s ott vásároltam egy hámos lovat 27 pengő forinton, amit a szeke
resnek adtam, hogy legyen az övé, amiért engem, s testvéremet Kolozsvárra szállít. Aztán 
a lovat lógóba18 tettük. 

Így érkeztünk aztán Nagyváradon túl egy faluba estére, hol azon éjszaka egy Pakular 
nevezetű oláhnál háltunk meg. Reggel ételt készíttettünk feleségével, s mikor hozzá akar
tunk ülni, valaki az oláhot kihívja, s azt mondják neki künn, hogy takarítsa el házából a 
magyarokat, mert jönnek a muszkák, s ahol magyart találnak, felgyújtják a házat. Az oláh 
mondja nekem a dolgot, én kimegyek az utcára, hogy kapacitáljam a népet, kik oda cső
dültek, hogy ne tartsanak semmit, nem lesz baj. Mikor visszajöttem az udvarra, hát azalatt 
a szekeres a többiekkel elillantak, magukkal vive podgyászomat is, csak báró Kemény 

14  görgei Artúr (1818–1916), honvéd tábornok. 
15  Nem sikerült azonosítani. 
16  Nem sikerült azonosítani. 
17  Talán Borosjenő, Arad vm., ma Ineu (R.). Innét fel kellett adnom az útvonal-rekonstrukció kísérletét, 

mivel Szalay csak elnagyolva ír mind a Nagyváradra, mind a hazafelé vezető útról. 
18  Értsd: a szekér oldalához lazán odakötve. 
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györgy maradt hátra. Ekkor az oláhok felbátorodtak, s követelőleg léptek fel, hogy azon
nal hagyjuk el a házat, s fenyegettek, hogy megvernek. Esmerve az oláh bátorságot, nem 
tágítottam, hanem parancsoltam a gazdának, hogy tegye az asztalra a reggelit, s menjen 
ki, mondja meg a népnek, hogy be ne merészeljen jönni valaki, mert azonnal keresztül
lövöm. Pisztolyaimat, s kardomat az asztalra tettem, hogy lehessek készen minden táma
dásra, s a reggelit elköltöttük. Mikor készen lettünk, egyik pisztolyomat én, és kardomat, 
másik pisztolyomat a bárónak kezébe adva kimentünk. De az oláhság utat nyitott, s békén 
távozhattunk. Így vihettem ki csak, hogy nem kellett reggeli nélkül elindulnunk. 

Tovább mentünk hát Nagyvárad felé, ketten minden bántalom nélkül. Amint halad
nánk, hát csak látjuk, hogy akik cserben hagytak útitársaim, nyargalnak vissza azon hír
rel, hogy Nagyvárad tele van muszkákkal. Ekkor mondom: – Már mindegy, nincs több 
veszteni valónk, menjünk be Nagyváradra. Úgy is lett, mindnyájan szekérre ültünk, s így 
beérkeztünk a városba az Erdély felőli kapun. Amint bementünk, egy csomó muszkával 
találkoztunk, kik hillérkedtek19 az utcán, s ránk ügyet sem vetettek. Itt aztán galambosi 
utasítására egy jobb oldali utcába tértünk, hol legtöbbnyire zsidóság lakott, s egy vendég
lőbe, hol egy özvegy zsidóné és három leánya lakott, behajtattunk. 

galambosinak ezen utasításával megmenekedtünk az Aradra való kísértetéstől. Őt 
magát többé nem láttuk, rokonai között eltűnt, s neki volt is oka magát elrejteni, mert mint 
elszökött osztrák tisztet, bizonyosan kivégezték volna, ha kézre kerül, mert ő mint honvéd 
is foglyul esett volt az osztrákoknak, s onnan ismét hozzánk visszaszökött volt. 

Azt a napot a vendéglőben töltöttük, s estefelé a vendéglő udvara végében levő pata
kon csolnakázó fiatalabbik 15 éves zsidó leánnyal kokettíroztunk,20 csintalankodtunk. 
Másnap aztán bátrabbak lettünk, s felmentünk a piacra, s ott a »Naphoz« címzett vendég
lőben mi is ettünk-ittunk, s senkinek semmi köze hozzánk nem volt, bár minden hely el 
volt özönölve, benn a vendéglőben, az udvaron és az utcán, merre csak jártunk, muszkák
kal. Hallottuk, hogy a németek kérték Paskevics muszka főparancsnokot,21 hogy adjon át 
minket, de ő ezt megtagadta. 

Egyik reggel kirukkolt a muszka katonaság Paskevics elébe a piacra, a gyalogság kör
ben állva, imára lett vezényelve, mikor fövegeiket levették, s fél térdre bocsátkoztak, láttuk,  
hogy az egész rőt hajú, mint a róka. Akkor közel voltam a főparancsnokhoz, hol mellette 
volt egy fiatal – amint mondták, Konstantin nagyherceg volt.22 Előttök aztán elvonult a 
cserkesz lovasság23 tisztelegve, mind szürke lovon ültek, s mind szép barna, fekete baju
szú legények voltak. Paskevics középtermetű, köpcös ember volt. 

Amint a vendéglő udvarán néhányan állnánk, látjuk, hogy bejön egy szekér, kiszáll 
belőle egy nő, két fiú és egy leány, azt mondták róla, hogy Kossuthné, két fiával és leá
nyával.24 

19  Értsd: dévajkodik, teszi-veszi magát. 
20  Értsd: kacérkodtunk, enyelegtünk 
21  Paszkevics, Ivan Fjodorovics gróf (1782–1856), Varsó hercege, orosz tábornagy, főparancsnok. 
22  Romanov, Konsztantyin Nyikolajevics nagyherceg (1827–1892). 
23  Kaukázusi származási hellyel négyszázadnyi könnyűlovasság vett részt az intervencióban. Hivatalos 

megnevezésük az orosz hadrendben kaukázusi muzulmán lovasezred, amely valójában hat századból állt. 
24  Kossuthné Meszlényi Terézia (1809–1865), Kossuth Ferenc (1841–1914), Kossuth Vilma (1843–1862), 

Kossuth Lajos Tivadar (1844–1918). Érdekessége ellenére a mozzanat nem valószínű. 
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Később Olasziba25 mentünk szállásra, s éppen olyan helyre jutottunk, hol három 
gyászba öltözött nő volt, kérdeztük gyászuknak okát, mire azon felvilágosítást adták, 
hogy két fitestvérük a csatában hullott el, s édesanyjukat is nemrég vesztették el. 

Itt egy estve kártyázgattunk, s mintegy 11 óra tájt éjjel kopognak az ablakon, bebo
csáttatást kértek, be is eresztettük őket, kik hárman voltak civil ruhában, de beszédjük
ből kivehettük, hogy tisztek voltak, s az üldöztetés elől menekülnek. Szénát kértek lovaik 
számára, amit kaptak, s a háziak által meg is lettek vendégelve. Egyik aztán kérdi, nincse 
valami nélkülözhető fehérneműnk, miután nekem volt – adtam két rendbeli változót. 
Pénzzel kínáltak, mit nem akarva elfogadni, egyik mondja: – Vegye csak el kérem, még 
jól foghat, míg Erdélybe visszaérkeznek! Aztán el is vettem – mennyit, nem emlékszem –, 
de bizony jól fogott, mert ezüst pénzzel fizettek, s már a Kossuth bankót nem használhat
tuk. Akkor éjjel aztán elmentek. 

Egy alkalommal egy ernyős szekérrel találkozva, megismertem benne egykori pre
ceptoromat26 Szász Károlyt,27 csak nagyot sóhajtottam és tovább mentem. 

Olasziban, hol szállva voltunk, a családnál volt egy könyvecske, tán »Arany trom
bita« című, abban jeles vezéreink arcképe volt látható magyarázatokkal, s némelynek tet
tei versben megörökítve.28

Klapkáról29 ez állott: »Klapka, kit megillet a tábori sapka« – folytatását nem tudom. 
Bemről30 ez állott: »Ha az Isten az erdélyi hegyeket mind egymásra rakná,/ S annak 

tetejébe Bemet állítaná,/ S a bombák mennykövét juttatná kezébe,/ Hogy addig lőttessen 
minden királyságot/ Míg kikiáltaná a köztársaságot./ S akkor sem lenne Bem táti nagyobb 
magánál/ Minden vezéreink vezércsillagánál« stb. nevezett könyvet nem láttam azolta 
többet. 

Egy alkalommal Nagyváradon a vendéglő előtt állván 1/2 12 óra tájt látom, hogy egy 
magas rangú honvédtiszt tört a piacon keresztül (arany galléros), nem tudom, ki lehetett, 
elébe kerülök s tisztelgés után kérdem tőle, nem tudja-e mi történt itt velünk? Foglyok 
vagyunk- e itt, vagy szabadok, minket itt nem von kérdőre senki, különben erdélyiek 

25  Váradolaszi Nagyváradnak a Sebes-Körös jobb partján volt külvárosa, ma Olosig néven a város szer
ves része. 

26  Értsd: tanító, házitanító. 
27  Mivel a preceptorkodás kötelessége volt az enyedi „felsősöknek”: „...az olyan diákokat, akik „a tudo

mányok olcsó sáfárlására nem akarnának a főurak gyermekei mellé praeceptornak menni, azzal akarja bün
tettetni, hogy ilyenek ne csak Enyedről, de a testvér kollégiumokból is kicsapattassanak.” Szemerjai Szász 
Károlyról (1829–1905.), id. Szász Károly (1798–1853) negyenyedi professzor (1848/49 államtitkár) fiáról lehet 
szó. Elemi és gimnáziumi tanulmányait Nagyenyeden végezte, felsőfokú tanulmányait Kolozsvárott kezdte 
1845-ben, 1848-ban matematika szaktanítói oklevelet kapott. A pesti egyetemen matematikai, a Hadi Főta
nodán hadtudományi előadásokat hallgatott. Amikor 1849-ben Debrecenbe került, a Vallás- és Közoktatás
ügyi Minisztérium fogalmazója lett. Ezt követően beállt a hadseregbe, ahol kezdetben káplár volt, később had
nagyi rangot szerzett. A fegyverletétel után menekültként bujdosott Tiszaroffon a Borbély családnál, majd 
Bején a Szentmiklóssy családnál nevelősködött. Pályája csúcsán MTA tag, politikus, református püspök.  
http://www.bethlengabor.ro/files/ertekeles/SzaszKaroly.pdf (kivonatolva) Az idézet Jakó – Juhász 1979. tanul
mánykötetéből való, 24. o. – Köszönet Somogyi grétának a forrásért. 

28  Sárosi gyula (Lajos) (1816–1861), Ponyvára került Arany Trombita című verses, politikai pamflet jel
legű krónikája a szabadságharcról első kiadása 1849-ben jelent meg. 

29  Klapka györgy (1820–1892), honvéd tábornok. 
30  Bem, Józef Zachariasz (1794–1850), honvéd altábornagy. 
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vagyunk. Erre azt felelte, hogy mentől elébb tudósítani fog. Azután mindjárt megtud
tam, hogy Görgeinek testvére,31 s éppen görgeihez ment, ki akkor a vendéglő soron lakott. 

Mi akkor a vendéglőbe mentünk, hol sok muszka tiszt volt, s elfoglaljuk azon asz
talt, melynél eddig is szoktunk étkezni. Ezen asztalnál egy cserkesz tiszt is ült, kikkel jó 
viszonyban éltünk. Már javában étkeznénk, bejön egy schwalizer32 tiszt, körülnéz, szeme 
megakad rajtam, s engem jól szemügyre vesz. De észreveszi ezt az asztalunknál ülő cser
kesz tiszt is, ki egy kissé be volt kapva, feláll, a tiszthez megy, csákóját leveszi, s újból a 
fejébe vágja, másodszor is, s harmadszor úgy vágta fejébe a csákót, hogy hanyatt esett. 
Felszeszpetelődik33 onnan a schwalizer a muszka tisztek nevetése között, s elmegy anél
kül, hogy szólna valamit. Tudtam már, hogy baj lesz. S csakugyan, kevés idő múltán jön 
vissza erős patróval34 be a vendéglőbe. Azt mi korán észre véve, a cserkesz tisztet egy 
szomszéd szobába bújtattuk, s bézártuk, a schwalizer pedig, miután nem látta a vendég
lőben, a patróval együtt visszavonult. Onnan aztán kieresztettük a cserkeszt, ki az asztalt 
borral rakatta aztán meg, s közénk elegyedve a muszka tisztek is, együtt mulattunk, koc
cintottunk, lett olyan víg élet, hogy no! Különben mi sem maradtunk adósaik. 

Ebéd után két órakor dobolnak, s hirdetik, hogy minden honvéd tiszt, bizonyos szál
láson jelenjen meg. Most gondoltuk: vajon mi lesz velünk? De mégis határoztunk, bármi 
történjék is, elmegyünk. Ott két muszka tiszt és két civil biztos fogadott, kikérdeztek 
nevünkről, rangunkról, s melyik csapatnál szolgáltunk. A kikérdezés után utasítottak, 
hogy mikor dobolni fognak, újból gyűljünk össze, s elbocsátottak. 

Másnap reggel aztán doboltak, hogy gyűljünk össze Olasziba. Ott aztán muszka útle
velet kaptunk, minden hadnagy kapott 25 ezüst huszast, a nagyobb rangbeliek aránylag 
többet, ami ugyan jól fogott, mert a Kossuth-bankó már használhatatlan lett. De hogy 
ki kegyéből történt ezen lőhnungozás,35 nem tudtam meg, bizonyosan nem az osztrákok 
kegyéből. 

Az útlevél így hangzik: 

273. szám 
Útlevél 
Mely mellett a volt honvédseregnél mint hadnagy 135. zászlóaljnál szolgált Szalay 

Elek, miután magáról a köteles térítvényt kiadta, Alsó-Fehér megyébe Lándorba, mint 
állandó lakhelyére szabadon bocsáttatik és utasíttatik. Kelt Várad-Olasziban augustus 
24-én 1849. Bihar megyében 

     N. N. s. k. biztos 
(alább) 
Testvére /br. Kemény györgy/ 14 éves 
      pecsét
 

31  görgei Ármin (1812–1877), honvéd alezredes. 
32  Értsd: (osztrák) könnyűlovas. 
33  Értsd: felkászálódik, felcihelődik. 
34  Értsd: őrjárattal. 
35  Értsd: zsoldosztás. 



822 

Lenkefi Ferenc

Ezen útlevél eredetije az Ereklyemúzeumban van elhelyezve Kolozsvárott. Az útlevél 
külső felén muszka írás van: Dimitrevics (rangját nem olvashattam ki), s nagy muszka 
nyomtatott pecsét. 

Nagyváradra a világosi fegyverletétel után két nappal érkeztem, s ott 10 napot töltöt
tem. Innen aztán az útlevél biztonsága alatt Kolozsvárra indultunk, addig csak egyetlen 
egyszer találkoztunk muszka katonasággal Csucsa36 felé, kiknek útlevelemet felmutatva 
tovább bocsátottak. 

Kolozsvárra érkezve ott már a hídfők sárga feketére voltak festetve. Tovább menve 
leghamarább barátaim közül Jenei Elekkel37 találkoztunk, ki aztán figyelmeztetett, hogy 
le a piros sinórral, s uniformissal, mert itt már nem Magyarországon vagyunk. Így aztán 
siettem mentül elébb elérni Mámihoz, hol a szervezéskor ruháimat hagytam, hogy átöl
tözhessem. Meg is kaptam hiány nélkül otthagyott ruháimat, másfél évig őrizte a néni, 
Isten áldja meg poraiba is érte. Tehát civil lettem. 

Legelső dolgom volt utánanézni báró Kemény Lőrinc38 volt principálisom39 után. 
Meg is találtam özv. Fikker Károlynénál, ki Hariból40 menekült volt oda valami rongyos 
elnyűtt ruhában, mit a mások szívességéből kaphatott. Ők Zsibón41 tették le a fegyvert,  
s míg Kolozsvárra értek, az úton gräniczerekkel42 találkoztak, kik mindenökből kifosz
tottak valamennyi honvédet, kikkel találkoztak, s így csak ingben, lábravalóban mezítláb 
érkezett a báró is Kolozsvárra. Így bánt az Urban43 népe a védtelenekkel, kik előtt azelőtt 
csak futni tudott. 

Itt aztán kiöltöztettem a bárót minden gúnyával, s átmentünk Tordára,44 de már keve
sebben, mert Kolozsvárott sokan elmaradtak. Itt szerencsénkre találkoztunk gyárfás 
Istvánnal, volt magyarbükkösi45 gazdatiszttel, ki családjával oda menekült volt, s ki szí
ves volt szállására befogadni nehány napig, míg más szállást kaptunk. De baj volt itt is, 
mert hármunknak, úgymint br. Kemény Lőrinc, br. Kemény györgy, s nekem összesen 
csak hat ezüst forintom volt, amiből egy kalap vásárlása után maradt 3 frt. 50 kr. De hogy 
ez is fogyatékán volt, eladtam egyik tiszti magyarkámat46 25 forinton, s még holmi apró
ságokat, hogy valahogy éldegéljünk, mert még hazamenni Lándorba veszélyes vállalat 
lett volna az oláhságon keresztül menni. 

Egyik szombaton reggel, mikor heti vásár szokott lenni Tordán, jókor kimentem a 
piacra tudakozni, ha vidéki emberrel találkoznám, a vidéki állapotokról. Hát hallom  

36  Csucsa, Kolozs vm., ma Ciucea (R.). 
37  Szilágyi 1898. 443. o. Jenei Elek a 15. huszárezred őrmestere volt, később birtokos Asszonynépen (Alsó-

Fehér vm.).; Bona 1998. II. k. 133. o. főhadnagyként utal rá. 
38  Szilágyi 1898. 443. o. Szerinte báró Kemény Lőrinc tizedes volt a honvéd gyalogságnál. „A magán

életben intelligens és nemes szívű főúr.” Bona 1998. II. k. 199. o.; Báró Kemény Lőrinc (1827–1886) hadnagy, 
lándori birtokos, nőtlen. 

39  Értsd: feljebbvaló, elöljáró. 
40  Hari, Alsó-Fehér vm., ma Heria (R.). 
41  Zsibó, Közép-Szolnok vm., ma Jibou (R.). A zsibói fegyverletétel 1849. augusztus 25-26-án történt. 
42  Értsd: román határőrök. 
43  Urban, Karl (1802–1877), ekkor cs. kir. ezredes. A cs. kir. 17. (második román) határőr gyalogezred 

parancsnoka. 
44  Torda, Torda vm., ma Turda (R.) 
45  Magyarbükkös, Alsó-Fehér vm., ma Bichiş (R.) 
46  Értsd: tiszti atilla. 
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»csá munyak«47 mindjárt megesmertem, hogy édesanyám béresének szava, volt örö
möm, s még nagyobb, hogy kérdezősködésemre mondja, hogy édesanyám báró Kemény 
Lászlóné48 él, s szintén Dani és Ádám49 fia is, kik otthon maradtak. 

Anyám 40 véka búzát küldött, s két deberke50 túrót eladásra, egyik deberkét megtar
tottuk a magunk számára, s az eladott búza árának egy részét. Így nyílt meg aztán meg
élhetésünk forrása. De szomorúak voltak azon hírek, hogy a lándori udvart az oláhok 
földig lerombolták, elvittek minden szarvasmarhát, lovakat, disznókat, egész nyáj juhot,  
a búza asztagot lecsépelték, Cintosra a lagerbe51 vitték a búzát élelemnek. Anyámat, s két 
mostoha testvéremet egy zsellérjük Uomi a Märii (?)52 mentette meg az életnek, magá
hoz vivén őket, s onnan át Magyarbükkösre az egészen magyar faluba, hol az udvari erdő
pásztornál lakoztak a forradalom lezajlásáig. Az említett lándori zsellér nem csak életöket 
mentette meg Anyáméknak, hanem amit lehetett, egyebeket is Bükkösre szállított, ame
lyek aztán ott épségben megmaradtak. 

Magyarbükkösön nem lévén református pap akkor, a hívek felszólították az otthon 
maradt nagyobbik fiút, Dani bárót, hogy tartson könyörgéseket, s így volt papjok az azon 
pályára készületlen Dani báró, együtt imádkozva Istenhez, s együtt reménykedve a jobb 
jövő bekövetkezése felett. 

Én Tordán még 1849 novemberében megnősültem, s így aztán magamhoz vettem 
Kemény Lőrinc és györgy bárókat, s együtt éltünk 1851. év tavaszáig. Jó, de itt sem lehet
tem egészen nyugodtan, mert itt is ellenségem akadt. Ugyanis a leányba, kit nőül vettem, 
szerelmes volt a szolgabíró fia, s abbeli bosszújában, hogy ideálja az én nőm lett, bepana
szolt, feljelentett, s így 1850 év tavaszán sorozásra hívtak be Kolozsvárra. Úgy-e nemes 
bosszú magyar embertől? 

De ekkor is Isten megsegített. Mert amint Kolozsvárra értem, találkoztam egy huszár
társammal, ki már sejtette, hogy miért vagyok ott. Ő így fogad: 

– Az Isten rendelte, hogy találkozzunk, a vizsgáló orvos segédje jó barátom, gyere 
hozzá, van-e pénzed? 

Mondom: – Van nehány aranyam! 
Így aztán elmentünk ketten az orvoshoz, hol beajánlva kérdi az orvos: – Volt-e tiszt? 

Mondom: – Nem! Ő azt mondja bizalmasan: – Tőlem ne titkolja! Mondom erre: – Voltam 
hát! Az orvos sajnálkozva mondja: – Akkor nem menthetem meg. 

De – mondom – nem úgy vagyok feladva mint tiszt. Ő azt mondá: – Akkor aztán meg
menthetem!

Így aztán az orvos egy suspensoriumot53 alkalmazott, s avval a sorozó bizottság előtt 
megmenekedtem az ármánytól, mert az elbocsátó levélben, melyben alkalmatlanná let
tem nyilvánítva, Urban volt aláírva, s így a későbbi még kétszeri eléhívatásom alkalmával 
elég volt igazolványom elémutatása. 

47  Értsd: állathajtószó, a. m. jobbra ’lovak... (monyas/többesben monyak = csődör/ök). 
48  Nagy 1860. VI. k. 176. o. – Özv. báró Kemény Lászlóné, Szalay Anna. Négy fia: Lőrinc, györgy, Dániel 

és Ferenc. Kővári 1854. 146. o.; Szilágyi 1898. III/1. V. fejezet 74. o. Özv. Keménynét Amáliaként ismeri. 
49  Lásd az előző lábjegyzetet, Ádám tévedés lehet. 
50  Értsd: döbörke, döbönke, bödönke – hordó alakú kis faedény. 
51  Cintos, Alsó-Fehér vm., ma Atintiş (R), a román felkelők táborának székhelye. 
52  Értsd: Omul Mariei a. m. Mária embere/férje (?) Köszönet Somogyi grétának a megfejtési kísérletért. 
53  Értsd: felmentvény. 
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1851-ben tavasszal én is Hariba költöztem, hol volt csekély birtokocskám, s az oláhok 
által lerombolt házam. Azolta itt éldegélek, fáradoztam, családot alkottam, de most már 
elbetegeskedve csak amint lehet, számlálgatom hátra levő napjaim, míg a hívó óra ütni fog. 

Kelt Hariban 1893-ban 
Atyám Szalay Elek leírása után átírtam, Szalay Pál”
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Ferenc Lenkefi

THE “VETERAN” RETURNS HOME – THE END OF ELEK SZALAY’S REMINISCENCES 

Abstract

Elek Szalay served as a Mátyás Huszár soldier, then as a Honvéd infantry second-
lieutenant during the Hungarian War of Independence in 1848. The original version of 
the unfinished reminiscences he wrote about Józef Bem’s campaign in Transylvania was 
published in 1993. Fortunately, a slightly edited transcript of the whole reminiscences 
has also been found, written by Szalay’s son Pál in 1893. The hitherto missing final part 
contains only few references of actual historical value, but it provides interesting micro-
historical data in connection with the period following the capitulation and with the short 
Russian occupation (which is described by Szalay as a disciplined and benign rule). The 
source also speaks about the adventurous homecoming of the protagonist, about his set
tling in bourgeois life and starting a family. Its inartificial style brings the period prior to 
1851 close to the readers: the difficult times leading to consolidation, the conditions and 
the everyday life in Transylvania.
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Ferenc Lenkefi

DER AUSgEDIENTE SOLDAT KEHRT HEIM – DER ABSCHLIESSENDE TEIL  
DER ERINNERUNgEN VON ELEK SZALAY

Resümee

Die Veröffentlichung der unvollendet gebliebenen ursprünglichen Fassung der 
Erinnerungen von Elek Szalay, Matthias-Husar von 1848, später Honved-Infanterieleutnant, 
die den Feldzug von Bem in Siebenbürgen verfolgen, erfolgte im Jahr 1993. Dem Zufall 
ist es zu verdanken, dass eine teilweise redigierte vollständige Umschrift der im Jahr 
1893 verfassten Erinnerungen zum Vorschein gekommen ist, die vom Sohn, Elek Pál 
Szalay, niedergeschrieben wurde. Der bisher fehlende Schlussteil enthält zwar nur wenige 
Verweise, die tatsächlich von historischem Wert sind, führt jedoch interessante, mikrohis
torische Daten im Zusammenhang mit der Zeit nach der Waffenniederlegung, der kurzen 
russischen Besatzung, die auch aufgrund der Erfahrungen von Szalay diszipliniert und 
wohlgesonnen war, der abenteuerlichen Heimkehr des Protagonisten und dem Beginn sei
nes bürgerlichen Lebens sowie seiner Familiengründung. Mit dem direkten Stil bringt die 
Publikation dem Leser die schwierige Herausbildung der Konsolidierung, die damaligen 
öffentlichen Zustände und den Alltag in Siebenbürgen näher.

Ferenc Lenkefi

LE RETOUR D’UN SOLDAT RÉFORMÉ – LA FIN DES MÉMOIRES D’ELEK SZALAY

Résumé

Publiée en 1993, la version originale des mémoires incomplets d’Elek Szalay, hussard 
Mathias de 1848, puis sous-lieutenant fantassin, relate les événements de la campagne de 
Transylvanie de Bem. Heureusement, la transcription complète légèrement remaniée, mise 
sur papier par le fils prénommé Pál de Szalay, des mémoires écrits en 1893 fut retrouvée. 
La fin qui manquait jusqu’à maintenant contient peu de références d’une réelle valeur his
torique, mais elle apporte des contributions micro-historiques intéressantes à la période 
qui a suivi la reddition, à la courte occupation russe qui, selon les expériences de Szalay, 
fut disciplinée et de bonne foi, au retour mouvementé du protagoniste à la vie civile et à la 
fondation de sa famille. Son style direct nous permet de prendre conscience des difficultés 
de la consolidation et du quotidien, ainsi que des conditions générales qui régnaient alors 
en Transylvanie.
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Ференц Ленкефи

«OТСТАВНОЙ СОЛДАТ» ВОЗРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ – КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЙ  
ЭЛЕК САЛАИ

Резюме

Публикация оригинального варианта, незавершенных воспоминаний Матиаш-
гусара кавалерии сорок-восьмого, затем рядового пехотинца, лейтенанта, сопро
вождающего до конца военный поход полковника Бем в Трансильвании Элек 
Салаи была осуществлена в 1993-ем году. Благодаря удаче нашлась полная, слегка 
отредактированная перепечатка воспоминаний в 1893-ом году, которую записал 
на бумагу сын Элек Салаи, по имени Пал. Окончание, которое отсутствовало до 
сих пор, содержит мало информации фактического исторического значения, но 
служит в качестве интересных микро-исторических дополнений о периоде насту
пившем после капитуляции, о короткой, по опытам Салаи дисциплинированной, 
благонамеренной российской оккупации, о приключительном возвращению домой 
главного героя, и об его уравновешенности в гражданской жизни и после этого о 
создании им семьи. Своим непосредственным стилем он доносит близко к людям 
формирование тяжелой консолидации до самого 1851-ого года, состояние обще
ственных дел и будней той эпохы Трансильвании.


