
Adatok Czirjéfc Mihály testőríró életrajzához. 

SepsizoJtáni Czirjék Mihály legrokonszenvesebb testőríróink 
egyike. Nemcsak könyvével az,1 hanem egyéniségével is: azzá 
leszi életének egy Kazinczy följegyzette, finom epizódja, azzá 
teszi dicsőséges katonai pályája és tragikus sorsa is. Amit róla 
eddig tudtunk, azt legalaposabban, több mint két emberöltővel 
ezelőtt, Ballagi Aladár kutatta föl és mondta el.2 Azóta ismere-
teinket (csak alig valamivel) Szinnyei József gyarapította.3 Amit 
ők tudtak, azt próbálom az alábbiakban ú j adatokkal megsze-
rezni s pályafutásának képét, legalább vázlatosan, megrajzolni. 

A Czirjékek ősi háromszéki református4 nemesek voltak. Sep-
sizoltán (régibb nevén Zoltánfalva) volt az ősi fészkük, egy másik, 
alighanem kathoiikus ágúk Csíkszentsimonban, a Szent Anna-tó 
közelében élt. Az ősök előkelő emberek voltak, nem egy közülük 
magas tisztségig vitte: Dénes a XV. század elején Sepsiszék, 
Antal a század végén az egész Háromszék főkapitánya volt, Vi-
tályos meg Mátyás király korában épenséggel királybíróságig 
emelkedett. A család nagy vagyona mégis elúszott: 1580-ban 
Czirjék Simon vesztette el egy gyilkossági perében.5 A XVIII. 
században a család egyik ága már Középszolnok megyében élt.e 

egy másik Szatmár vármegyébe került s ez utóbbiból, Czirjék 
András és Mikolay Teréz gyermekéül7 1753-ban8 Szárazberekben 
született költőnk. Szülei tekintélyes embereik lehettek, mert a vár-
megye két gyermeküket ajánlotta a bécsi testőrséghez. — Mihály 
a sárospataki kollégiumban végezte tanulmányait s alig 18—19 
éves korában fölcsapott katonának. Testvérbátyja, Lázár már 
ekkor — 1767. július 29. óta — Bécsben volt. együtt szolgált a test-
őrségnél a szomszéd Szabolcs küldte ikét Bessenyeivel. De mivel 
egy Czirjék (Sándor) már 1761-ben ott van az első testőrök kö-
zött s Lázár után 1768. szeptember 14-én Szatmár megye Czirjék 
Jánost is a testőrséghez küldi, (bár nem tudom megállapítani, 

1 Érzékeny levelek, melyeket f r an tz iáu l m a g y a r r a fordí to t t Cziriék 
Mihály m a g y a r nemes testőrző. Bétsben, Tra t tner , 1785. 

2 A magyar kir. testőrség története. 1872. 218—225. 1. 
3 Magyar írók. II . 537. 1. 
4 A testőrsé^nél 1787-ben kiáll í tott Dienst Stand Cz i r j ék Mihályt 

tévesen róm. ka thol ikusnak mond ja . (Irodtört . Közi. 1935. 65. 1.) 
5 Nagy Iván: Magyarorsz. nemesi családai. I I I . k. 202. 1. 
c Kempelen: Magyar nemesi családok. III . 212. 1. 
7 Szinnyei: id. h., Horány i nyomán . 
8 Horányi, id. m. 755 1. (idézi Ballagi is) és Kazinczy: Magyar 

Pantheon. Abaf i kiad. 376. 1. Az évszám megfelel a Cz i r j ék minősítési 
í a p j a i n szereplő korának . 



liogy ezek is testvérei-e, vagy csak atyafiai), egyelőre Mihálynak 
nem sok a reménye, hogy hamarosan maga is gárdista lehet. 1772 
márciusában a 52. számú Gr. Gyulai Sámuel-gyalogezredhez ke-
rül hadapródnak s harmadfél esztendő múlva, 1774. decemberé-
ben, ugyanott zászlós (Fahnen-Cadet) lesz.9 A legjobbkor. Ek-
korra Lázár bátyja leszolgálta a testőrségnél köteles hat esztendőt 
s — nyilván, mert előmenetele nincs — a maga kérésére kinevezik 
a 2. számú Kálnoky-huszárezredhez hadnagynak.10 .Mihály 1775. 
május 1. folyamodik bátyja helyére s nagyon hamar, már május 
15-án el is foglalja azt.11 Bárótzi Sándoron kívül a testőrírók 
közül senkit sem talal már Bécsben, csak a szintén erdélyi Ke-
rekes Zsigmond került még oda félévvel előtte, aki éppen Bárótzi 
megkezdett munkáját. Dnsch Erköltsi Leveleinek fordítását foly-
tatta, de hamarosan elhúnyt.12 Bárótzin kívül egyetlen írónk sem 
szolgált oly sokáig a testőrségnél, mint Czirjék. Sok időt töltöt-
tek együtt s Bárótzival együtt jártak el erdélyi honfitársukhoz, 
Dantzkay Józsefhez, ha Barcsav Bécsbe rándult: a négy erdélyi 
ember szívesen hallgatta meg egymás és mások fölolvasott kísér-
leteit. Bizonyosra vehetjük, hogy Bárótzi ösztönözte a fiatal Czir-
jéket is munkára, fordítgatásokra. De a kezdetet a testőrök iro-
dalmi munkásságához, úgy vélem, elsőül mindig a nyelvek s 
elsősorban a francia nyelv kényszerű tanulása adta. 

Czirjék testőri pályafutásáról nem sokat tudunk. Mindvégig 
hadnagy (Unterleutenant) maradt, aminthogy a testőrségnél alig 
volt remény az előmenetelre. Magasabb állás kevés volt s ezeket 
is inkább a testőrségtől csapathoz került s harctéren kitűnt tisz-
tekkel töltötték be. Ennek köszönhette fényes pályáját Barcsav 
Ábrahám s viszont ezért volt Bárótzi — aki sohasem hagyta el 
a testőrségei — húsz évi szolgálat után is csak főhadnagy.13 Hogy 
C zirjék mégis 12 esztendeig, előlépés nélkül, itt maradt, annak 
oka az lehetett, hogy, az 1778-iki bajorországi harcon kívül, há-
borúnak egyelőre nem volt híre, s méginkább, hogy egy leány 
szíve kötötte Bécshez. Az idillt, mely Beöthy szerint14 „Chodo-
wieczki ónjának való tárgy". Kazinczy jegyezte föl a Pályám 
Emlékezel ében.15 1784. februárjában Kazinczy regmeci szom-
szédjának. Rolly Józsefnek, vendégei érkeztek: Czirjék Mihály 
testőr jött meg a mátkájával, akit azért hozott magával, „hogy 
a bécsi leány hozzászokhatnék azon sivatag hottentott földhöz, hol 
az urak bajuszt hordanak s caflétlan hajakat". Rolly ebédre hívta 
meg Kazinczyt és anyját, mert tudta, hogy Kazinczy is ..szeret ol-
vasni és irkálni": ekkoriban Gessner-fordításán dolgozott.16 A fia-
tal pár — szebb leányt és szebb ifjat, írja. keresve sem találhatni 

9 Minderről 1. IK. id. helyén. 
10 M. kir. hadileoélíár, testőrs. i ratok. Protoc. I. (1760—68.) — 1767. 

VII. 31. — Jánost 1. u. o. 466. 1., 1768. IX. 14. 
11 Irodtöri. Közlemények, id. h. 
12 U. ott, 1932. 311. 1. 
1 3 U. ott, 1934. 398. 1. 
14 A szépprózai elbeszélés. II . 104. 1. 
15 Abafi-kiad. 88—89. 1. 
16 1785-ben fejezte be. L. Weszely Ödön: Kazinczy Gessne r - fo rd i -

tása. Budapest , 1891. 10. 1. 



— asztalnál ült. A leány Colardeau Abel ár d és Heloízá ból olva-
sott föl sorokat, Czirjék pedig fordítását ellenőrizte abból és ja-
vítgatta. A fordítás „aranyozott szélű papirosra vala írva, be-
hintve aranyozott és kék porral, s a kék és rózsaszín tambour 
pántlika, mellyel által vala tűzve, hosszú fodrokkal nyúla ki a 
papirosból". Kazinczy boldogan nézte az idilli képet; de termé-
szetesen a bécsi írói ikörből érkezett, idősebb Czirjék is érdeklő-
dött Kazinczy írói próbálgatásairól, ha már Bécsben nem, Rolly-
tól hallhatta hírüket, összebarátkoztak. 

Czirjék távozásakor Regmeeen hagyta menyasszonyát. Ab-
ban reménykedett, hogy itt a megyében hivatalt kap s elveheti 
mátkáját.17 Nem sikerült állást kapnia, mint testőr, nem házasod-
hatott meg: az idillt szertefoszlatta az élet prózája. Kazinczy 
Gessner-fordításának egy részletét azonban magával vitte Bécsbe 
s átadta Bárótzinaik, aki hamarosan nemcsak maga gyönyörkö-
dött benne, hanem erdélyi, már említett barátainak is „idő ked-
ves mulatásul" ismételten fölolvasta.18 A következő évben meg-
jelent Czirjék kötete: hogy Kazinczynak tetszett, azt már el-
mondottuk. Költőnk még élt, mikor nyomtatásban is kedvező, 
sőt dicsérő sorokat olvashatott róla: a Gr. Sztárai Mihály szabol-
csi főispánnak ajánlott munkáról Horányi azt írta, hogy „versus 
sunt huius pulcerrimi amoenis nempe descriptionibus, sententia-
rum splendore ornati cum gravitate, at sponte sine tumoré 
fluentes".19 A alóban költői nyelvvel versenyez sorainaik pompás 
könnyedsége, sima folyása; méltán mondja Ballagi, hogy „fordí-
tásán az idegen forrásnak nyoma sem látszik, sőt olvasásakor 
könnyen azt lehetne gondolni, hogy eredeti művel van dolgunk"".20 

Beöthy kissé óvatosabban csak annyit említ, hogy „alexandrin-
jei tetszetős lendülettel és bizonyos simasággal folynak";21 de 
bátran kimondhatjuk, hogy Czirjék volt a testőrírók legjobb for-
maérzék íi és legiköltőibb kedélyű poétája. Tájszólásokkal zamatos, 
kedves előadása feledteti, hogy kissé bőven ontja a szavakat: 

17 Pályám Emlékezete. Id. kiad. 278. 1. 
18 Cz i r jék levele Kazinczyhoz, 1784. augusztus 20. — Kaz. Lev. 

I. 62. 1. 
19 Nooa Memoria Hungarorum, 1792. 756. 1. — Horány i csak ab-

ban téved, hogy mindhá rom herold f o r r á s á n a k Colardeaut t a r t j a : „Con-
tinet haec o p e l l a . . . insigni vena atcfue elegantia l inguae H u n g a r i c a e 
tria Cl. Collardi Galli poemat ia" . Csak az első rész első (nagyobbik) 
levele Colardeaué s eredetileg vol taképpen Pope he ro ld j a : Eloisa to 
Abelard. A másik levél Dora t műve s tőle való a h a r m a d i k rész is: 
Barnevál Trumán barátijához. A középső rész, Hertzeg Asszony Vallier 
XIV-ik Lajoshoz Blin de Saiumore m u n k á j a : Lettre de la ducliesse de la 
Valliére a Louis XIV, précédée du'n Abrégé de sa vie. Cz i r j ék együt t 
talál ta őket egy Collection d'Héroides et pieces fugitives en vers d e 
Mrs. Dorat , Pezay, Blin de Sainmore, Colardeau, de la H a r p e et Autres 
c., Liegeben, 1769. megjelent hatkötetes kis (12-r.) gyű j t eményben , ame-
lyet Fazekas Mihály is jólösmert . (Kazinczy Lev. III. 17.) A prózai be-
vezetések is megvoltak fo r rásában . — Claude Joseph. Dora t Lettre de 
Zéila c. héro id já t (Poesies, Geneve I. 121.) Kis János fordí to t ta (Poétái 
munkái. 1865. 73. 1. Y. ö. EPhK. 1912. 827. 1.) 

20 (Id. m.) 1872. 222. 1. 
21 A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. 1887. I I . 

104. 1. 



Colardeau sorszámát a magyarban több mint kétannyival for-
dítja:22 Dayka fordítása jóval tömörebb, Kazinczy jóval utóbb is 
(1803) azt hirdette Czirjékről, hogy neve örökké élni fog ,,a' Di-
csőség templomában."23 Hálával gondolt rá, hogy — mint láttuk 
— Bárótzi hajlandóságát megnyerte számára. 

Munkája tehát, amelyben bizonyára Bárótzi Sándor is, mes-
tere, de Barcsay is örömét lelte, szép sikert ért el. 

1787-ben életére ú j fordulat következett. II. József török hábo-
rújának már fújdogált a szele. Katalin cárnő a Krim-félsziget vissza-
adását megtagadta a Portától, a szultán az orosz követet a Hét-
toronyba záratta. A cárnő erre megüzente Törökországnak a háborút. 
Ausztriát pedig szerződés kötelezte a segítségre. 11. József leirat-
tal kérdést intézett a testőrséghez: „ob und welche Garden bev 
Ausbruch eines Krieges zu Feld Regimentern im dermaligen 
Charakter übertretten wollen".24 Nemcsak Czirjék jelentkezett 
azonnal.25 hanem „azokon kívül, kiket a hosszas F. Udvari hív-
szolgálat a' tsatázó-piatzon szolgálni alkalmatlanokká tett.26 

minyájon készek az ellenséggel szembe-állani"'.27 A különböző 
lovas- és gyalogezredekhez kettesével jelentkeztek, a legtöbben 
azonban, kilencen, a székely huszárezredhez, ahova a testőrök kö-
zül B. Naláczv József már 1775-ban mint főhadnagy vonult be.28 

Ennek az ezrednek, amelyet Mária Terézia 1762-ben állított föl.29 

azért volt nagy a népszerűsége az erdélyiek között, mert alapos 
része volt a Hóra és Kloska nevéhez fűződött oláh lázadás elfojtá-
sában,30 színszékely volt a legénysége, de ekkorra színmagyarrá 
cserélődött már az eleinte nyugdíjasokból alakított tisztikara is. 
Czirjéket mindezenfeliil még valami vonzotta a bukovinai hatá-
ron. az erdélyi bércek és szorosok mentén Fábry ezredes hadosz-
tályához tartozó ezredhez: ott szolgált, mint svadronyos kapitány 
(Premier Rittmeister) Lázár bátyja is. Végre előmenetelre is volt 
kilátása; ráadásul hírek járták, hogy II. Józsefnek nagyon jól-
esett a testőrök szépszámú jelentkezése s örömében meg akarta 
hagyni a hadizsoldon felül gárdista-fizetésüket is. ,,E' még nem 
bizonyos, legalább még magok se tudnak a' Gárdák semmit felölle 
— teszi óvatosan a hírhez Szacsvay Sándor Magyar Kurírja.,31 — 
de a háború itt volt s vele a boldogulás reménye. Október elejére 

22 Egyet. Philol. Közlöny: 1913. 152. 1. 
23 Kazinczy Levelezése: HI. 1. 1. 
2i Hofkriegsrat (HKR), Prot. 1787. G. 2279. 1. (Bécsi Hadilevéltár). 
25 U. ott G. 2507. 1. 
26 Talán éppen Bárótzi Sándorra céloz. 
27 Bétsi Magyar Kúrir, 1787. 619. 1. (Szeptember 22.) 
28 IK. 1935. 64. 1. A Delmaide név helvesen Wilhelm v. Dellawerde-

O t t e n b u r g első kap i t ány , aki századát Naláczv helyett , mivel hadnagv 
nem vásárolhatot t kap i t ány i helyet, Blaskovich József főhadnagynak 
ad ta el s ennek helyét vette meg 1773. szeptember 24-én Naláczv. 
fAmon v. Treuenfels , Geschichte des K. K. 11. Huszárén Regimentes 
Herzog Alexander o. Württemberg. 1878. 15 1.) — Naláczv nem sokáig 
volt az ezrednél: 1778. m á j u s á b a n , a híres Benyovszky Móric idejében, 
m á r nem szerepel a tiszti névsorban. 

29 Amon v. Treuenfels id. m. bevezetésében. 
30 U. o. 28—52. 1. 
31 Bétsi Magyar Kurir, 1787. 628. 1. (Szept. 26). 



megjött az áthelyezés s az első vasárnap a testőrség hivatalos mi-
séjén már ú j ezredük formaruhájában tarkállottak a gárdisták* 
akikhez a mise után kapitányuk, Gr. Károlyi Antal, beszédet inté-
zett s arra kérte őket, ,ne tsak arra vigyázzanak az Urak, hogy 
Kapitányok 's Majorok lehessenek, hanem arra, hogy \ itéz Ele-
ieknek halhatlan hadi dicséretjeket fenn-tartliassák, Hazájoklioz 
s F. Királyokhoz való örökös hívségeket megbizonhassák."32 

Czirjék november 1-én már a székely huszárezredben szol-
gál.33 amely a bekövetkezett török és francia háborúkban a mo-
narchia egyik legkiválóbb csapattestévé verekedte magát. Gr. Ne-
mes János alezredes lovasosztályába osztották be, svadronyos kapi-
tánya Killyéni Székely Antal lett, háromszéki születés, és testvér-
bátyján kívül itt szolgált Bárótzi Sándor unokaöccse, Kövesdi Boér 
Sándor is,34 utóbb Barclay Argenisénék fordítója. Félesztencleig 
csakugyan megkapták gárdista fizetésüket is, ezt csak 1788. júliu-
sában szüntették be.35 Czirjék ekkor már — május 16. óta s 
visszamenően február 17-iki ranggal — főhadnagy volt36 és pedig 
(hosszú testőri szolgálata mégis javára vált) az osztálynál rang-
ban a legidősebbik s mivel kapitánya sokat betegeskedik, volta-
képpen a századnak ő a parancsnoka. Gyors előlépését azonban 
nemcsak korának és hosszú szolgálatának, hanem, s leginkább, 
vitéz magatartásának köszönhette.37 

A harcok eleinte Moldva főhelye, j assy körül folytak s Czir-
jéknek gyakran volt alkalma vitézségét megmutatnia. 1788. au-
gusztus 51-én a székely huszárok és éppen Nemes gróf két százada 
védte ki Onestinél Ibrahim Nazir pasa támadását: tatárok és ja-
nicsárok ellen, mint száguldó vihar, kaptak a hátukba a lófő-fiak 
és szörnyű vérfürdőt rendeztek.38 Október derekán Fábry már 
Foksánynál támadja a törököt s a székely huszárok „ez a nagy-
szerű és érdeme szerint már sokszor megdicsért csapat (írja liarcje-
lentésében Fábry) olyan lendülettel és keményen támadott az el-
lenségre, hogy azonnal 54 török holtteste maradt a csatatéren, a 
többi, ha foglyul nem esett, elmenekült."39 El kell képzelnünk 
Czirjéket, a hős tisztet, Nemes György székely huszáraival — az 

32 U. o. 662. 1. (október 10.) 
53 Muster Liste, Zágon, 1792. — Ober Lieutenant Michael von Czir j ék , 

gebürt ig von Hungarn , Szárazberek. 58 Jahr , Reformier t , ledig. A° 1771. 
als Kays. Cadet bey Sam. Gyu lay , al ldort 775. zum Fähn r i ch avancier t , 
au 1774. zu die Hungar i sche Nobel Garde als Unter Lieutenant und 
1-ten Nbr. 1787. von der Ga rde zu -Szeckler Huszárén als ober Lieute-
nant . — HKR. Musterlisten des K. u. K. 11. Huss. Rgmts. — Az adatok-
ban egy-egy év öregbítés van (1. IK. 1955. 65.), de ez az adat helyes. 

34 Kövesdi Boér Sándor ekkor iban (1787.) főhadnagy , 1789. szep-
temberében részt vesz a híres mart ines tyei ütközetben. 1792-ben 2. Ritt-
meister, r. kath. , nős. 1795. febr . 26-án az I. sz. császár-huszárezredhez 
helyezik át. 

35 HKR. Prot . 1788. G. 5054. 1. 
30 U. o. G. 2145: „ . . . a v a n c i e r t und d a d u r c h nach der Kriegs Ge-

bühr in einen höheren Gehal t getretten s i n d : . . . Cziriek zum ober 
Lieutenant" és Bétsi Magyar Kur i r 1788. 425. 1. 

37 Ballagi: id. m. 218. 1. 
38 Arnon o. Treuenfels: id. m. 37. 1. 
39 U. o. ). 



imént még idilleket élt Bécsben — mint küzd a székely határokon 
és védi tűzzel, lélekkel a hazájába vezető útakat. 

V alóban Marrojeny oláh vajda a következő tavasszal — má-
jusban Czirjék még Kimpolungnál csatázik — a szorosokat akarja, 
egyszerre mind, áttörni: a bozzai, törcsvári, tömösi hágók ellen 
egyszerre támad s 9000 török indul csupán a tömösi szoros elfog-
lalására, amelynek szirtjein, a predeáli sáncokon Leyritz őrnagy 
védi az átjárót.40 Nyár dereka van s az erdők homályának leplé-
ben erős oszlopokban, megingathatatlan erővel, „nagy dühvel" 
ront előre a török. Bármily hősiesen védekeznek Leyritz csapatai, 
a török nagy vérveszteséggel is, már-már eléri a hegyfokát. Alul 
az erdőkből újabb 800 főnyi segítség kezd előnyomulni. Mikor ezt 
I1 ábry észreveszi, 150 önként jelentkező gyalogost és a „magát 
győzelemre vagy halálra meg-határozott, meg-rettenthetetlen" szé-
kely huszárezred öt szakaszát rendeli támadásra. Élükön Pávai 
\ ajna Gábor kapitánnyal — e volt testőrtiszt az ezred legendás 
hőse — (Székely Antal betegen hátul vau) és Czirjók főhaclnagy-
gyal, mialatt a hegytetőn már folyt a szuronyharc, elébb csak 
megmutogatták magukat a töröknek, hogy azt megtévesszék és cél-
jától eltérítve, maguk felé csalják s a nyilt terepen ütközetre 
kényszerítsék. Mikor azonban a jól fegyelmezett török csapat nem 
állt kötélnek s az éj folyamán lassan a sáncok felé kezdte fölvere-
kedni magát, a gyalogosok tűzbe fogták őket, A ajna és Czir jék, a 
két gárdista pedig székelyeikkel rohamra indult. Négyórai véres 
kard- és szurony- („fegyverkés"-) harc következett, rettentő öl-
döklés, de a huszárok győztek. Leyritzet fölszabadították az ú j ro-
ham alól, a török eszeveszetten menekült Sinaja felé, Vajna és 
Czirjék székely lovasai pedig vágták és aprították „az erdő bé vá-
gások közt futkosó és bujkáló ellenséget, míg tsak lóval lehet 
menni." A harci mámor még a nagybeteg Székely Antalt is előre-
csalta: meghallván, hogy százada tűzharcban van. „sebes nyar-
galva ment utánuk *s elegyedett a harcba.'"41 Ott van Czirjék szep-
tember 22-én a híres martinestyei ütközetben is, de Kóburg e 
nagyszerű diadala és Belgrádnak sokszor megénekelt bevétele után. 
a harcok elcsöndesednek. Járőrharcok és előőrsi csetepaték közt 
telik az idő, közben II. József meghal s 1791. augusztus 4-én asis-
towói béke végét veti a török háborúnak. Czirjék már az első 
években is becsülettel megfelelt az intelmeknek, amelyeket gr. 
Károlyi Antal a harcba indult testőrök lelkére kötött. 

1789. karácsonya óta a székely huszárok Miricsesztnél táboroz-
nak42 s 1790. őszén Czirjék hosszabb szabadságot kap.43 

A békekötés után hazakerülnek, éppen Háromszékre, Czirjék 
százada Zágonba, a Miikes falujába. Ügy látszik, nyugalmasabb 
idők következnek. Czir jék Lázár valami baklövést követett el: 1792. 
január l-jével (mint utóbb Kisfaludy Sándort) az 1. helyőrségi ez-

40 U. o. 63—64. 1. és Bétsi Magyar Kurír: 178, 799., 839. és 842. 1. 
41 Az idézetek a Bétsi Magyar Kurírból valók (1. előbbi jegyzetün-

ket), de az események leírásában Amon v. Trenenfels id. ezredtörténe-
tére t ámaszkodtunk . 

42 HKR. Létszámjelentés a 11. h. ezr. á l lomány jelentései (Muster 
Listen) között. 

43 HKR. Prot . 1791. A. 244. 1. 



redhez helyezik át44 s azontúl a munkácsi várban teljesít szolgála-
tot. Mihály pedig — már negyvenedik évéhez közeledik — házas-
ságra gondol. A szép bécsi leányt már elfeledte, emléke ifjúkori 
álomnak ha élt benne, talán a leány is férjhezment. 1792. nyarának 
végén érkezik kérvénye a bécsi haditanácshoz. „Siebenbürg. Gral 
Comtlo ddto 21. Aug. zeigt an, das Szekler Huszárén Rgmt. seye 
vorwortlich eingeschritten, womit dem Oberlieut. Czieriek bewil-
ligt werde sich mit der Hauptmannswittwe Szeckel gebohren 
Gyárfás zu vereheligen. Da vermög Copie des Depositenscheins 
die Braut bei ihrer ersten Yereheligung im Jahre 784. die Heurats 
Caution sichergestellt und gegenwärtig den weiters beigehenden 
\ erzichtsrevers gefertigt habe, so bittet das Gralcomdo, womit ein 
umgeänderter Depositenschein erfolget werden wolle.45 

Killyéni Székely Antal — Czirjéknek hosszú időn át kapitá-
nya — (bár sokat betegeskedett), túlélte költőnket:46 az asszony 
nem lehetett az ő özvegye, annál kevésbbé. mert a Hauptmann 
(nem Rittmeister) megnevezés gyalogsági tisztre vall; a haditanács 
által kiadott házassági engedélyeikről vezetett könyvben47 ugyanis 
az asszony első házasságáról ezt találtam: „2-tes Szeckler Regi-
ment. — Hauptmann Székely. — Gyárfás Teréz. — 1784. XI 24. 
exped. — Caution auf Realitäten intabuliert 6000.— fl." Itt tehát 
a 2. székely határőr gyalogezred egy századosáról van szó: nemes 
Székely Károly kapitány aktív szolgálatban, 1791. augusztus 21-én 
halt meg, hét évi házasság után, s két kis árvát hagyott hátra. 
Ezek Székely halála után Killyénben laktak. Gyárfás Teréz, az 
özvegy, Gyárfás Elek lécfalvi birtokos leánya; apjának Lécfalván 
nemesi kúriája, 12 telkesjobbágya. 152 hold szántóföldje és 44 
hold rétje volt. Czirjék békés táborozásuk közben Killyénben ös-
merkedett meg vele, a menyecske kapitányának volt a rokona, 
talán sógornője, és családi körben keletkezett vonzalmuk s szü-
letett meg az ú j frigy gondolata. A legfelsőbb haditanács hama-
rosan megküldte az engedélyokiratot; a Heiratsbuch szerint: 
„Szekler Huss. (Rgmnt.) — Cziriek Ob. lieut. — Szekeli Theresie 
gebohren Gyárfás. — Laut Exp. 7. 7-br. 792. — Caution: die bey 
der Wittwe 1-ten Heirat auf Realitäte versichert. Caut. 6000. — 
Exp. 20.9."48 A betáblázott összeg felét föloldották, talán a há-
ború miatt, úgy látszik, nem volt szükség ennyi óvadékra. 

Gyárfás Teréz nem sejthette, hogy ú j boldogsága még rövidebb 
ideig fog tartani, a daliás huszárfőhadnagy alig több, mint félesz-
tendőt élvezheti fiatal házaséletének szépségét. Otthon voltak, szü-
lőföldjükön, a szerette Erdélyben, egyelőre béke volt, a helyőrségi 
szolgálat teremtette gondtalanabb életet élték; nem látták a nyu-
gaton egyre jobban tornyosuló fellegeket. 1795. januárjában Czir-

44 Amon o. Treuenfels: id. m. 89. 1. 
45 HKR. Prot. 1792. B. 1110. 1. 
46 1807. márc . 31-én, mint őrnagy vonult nyugalomba. (Amon o. 

Treuenfels: id. m. 243. 1.) 
47 Heiratsbuch I. k. (1755—1785.) 137. 1. versoján. 
48 U. o. II . k. (1785—1810.) 53. 1. versoján. — A Székely Károlvról 

-szóló adatokat 1. HKR. 1784. G. 3302. és Vormerkbuch über pensionierte 
Witwen. 



jék még a nagyszebeni hadi pénztárból kapja főhadnagyi fizetését45* 
s január 21-én XV1. Lajos Párizsban a guillotine alatt vérzik el. Ha 
Ferenc király eddig késlekedett, most elkövetkezett, mert a meg-
döbbent Európa is követelte, a megtorlás pillanata. Az év tavaszán 
Erdély békéssé vált határairól a fényesmultú székely huszárezre-
det is Wurmser hadseregéhez, a Felső-Rajna partjaihoz rendelték. S 
mikor Czir jék Mihály elbúcsúzott if jú hitvesétől, alig sejtette, hogy 
többé sohasem látja viszont: nemcsak az özvegynek, neki is tragi-
kuma lett, hogy kétszer érezte magát közel a boldogsághoz és sorsa 
mindkétszer megtagadta tőle. Egy 1789-ben Fábryt dicsőítő rövid 
költeményén kívül többé sohasem írt verseket.50 

Czirjék ezúttal régi ismerősnek, volt testőrtisztnek: a Barcsay 
környezetéből jólösmert \ argyasi Dániel Lajos őrnagynak lovas-
osztályába került: eddigi fölöttese, gr. Nemes György lett az ezred-
parancsnok. Egy darabig komolyabb harcban nem volt részük. A 
szövetségesek németalföldi győzelmei a francia erőket ott kötötték 
le; Németalföld meghódítása után azonban Wurmser is támadni 
kezdett. Ezredünk Kehi közelében, a Rajna mentén láncolatosan 
látta el az őrszolgálatot Almsweiertől Auenheimig, sváb földön. A 
franciák is nyugtalankodtak és szeptember dereikán huszárjaink 
Stollhofen és Kehi között több támadást vertek vissza.51 Október 
közepén Wurmser végre Weissenburg ellen indult, az élen, mint 
elővéd, a székely huszárezred nyomult előre: ettől kezdve nemcsak 
az ezrednek, hanem éppen a Daniel-osztálynak, amelyben Czirjék 
is szolgált, sok dicsőség jutott osztályrészéül. Fort Louis elestében 
(nov. 14.), mikor 111 ágyút zsákmányoltak, övék volt a főszerep. 
Valóságos diadalmenet volt a harcuk: alig 10 nappal utóbb Weiers-
heimnél aratnak győzelmet, karácsony napján bevonultak Weissen-
burgba, de Czirjék századát rögtön őrjáratra küldték ki s a szé-
kely fiúk hamarosan kézitusába kerültek a franciákkal. Szokott 
heves rajtaütésükkel sok ellenséget lekaszaboltak s a támadó oszta-
gokat visszaverték. — A sok diadalnak azonban az év végére, a 
szövetségesek egyenetlensége miatt, vége szakadt. December 29-én 
elrendelték a Rajnánál a visszavonulást. A székely huszárok, mi-
után Fort Louist levegőbe röpítették, utolsóknak jöttek vissza a 
Rajna hídján. Nagyszerű viselkedésükért Daniel alezredessé, Czir-
jék Mihály kapitánnyá lépett elő. Hosszabb téli pihenő követke-
zett, de szabadságra, hazamenetelre — ily messziről — gondolni 
sem lehetett. Hadiszállásuk Speyer környéke, s mikor a nyáron 
újból föllángol a harc, a Neckar és a Rajna mentén csatáznak. 
Június 19-én a legszörnyűbb és legvéresebb kézitusák egyikét 
vívják meg, augusztusban megint Baden mellett, Stollhofennél csa-
tázik Czir jék s a bázeli béke újra csöndet teremt. 

1795. nyaráig nem kerültek nagyobb ütközetbe; de nyáron 
már megint a Neckar part ján vannak s szeptember 24-én Heidel-
bergnél a már-már győzedelmes franciákkal szemben egyik leg-
gyönyörűbb győzelmüket vívják meg, a rajnai két császári had-
sereg között megteremtik az összeköttetést s a hadseregbe újra bi-

49 HKR. Prot. 1793. J. 56. 1., jan. 12-iki nyi lvántar tás . 
50 Magyar Músa, 1789. 7. sz. Közli Ballagi is, id. m. 440. 1. 
51 Ez és az a lábbiak az ezred története a l ap ján . Amon v. Treuen-

fels: id. m. 89—115. 1. 



zalmat, öntudatot, lelket öntenek. A Neckar vize véres a halottak-
tól. ,.AUe Stabs- und Oberoffiziere des Regiments haben sich in 
den Gefechten des . . . 24. September 1795 mit Ruhm bedeckt" — 
mondja az ezredtörténet:52 Czirjék is a nap hősei közé tartozott. 
Ha szíve bizonyára minduntalan hazafájt is, az ezred folytonos 
diadalútja mámorossá tette a lelkét. 

A következő tavaszig — Napoleon Olaszországba vonta a 
főerőket — fegyverszünet volt, amely május 31-ig tartott. Június 
közepén Gr. Sztaray Mihály altábornagy hadtestében, Oggers-
heim körül állnak harcban.53 A székely huszárok sok győzelmük-
től szinte megittasulva harcolnak. Többször előfordul, hogy az 
ellenség szétválik s a mögöttük rejtett ágyúk fogadják tüzükkel 
a mieinket: a székely huszárok ilyenkor maguk kérnek engedélyt 
a támadásra s olyan hévvel, feltartóztathatatlanul rohannak az 
ágyúk poklán át az ellenséges tüzérségre, hogy az szörnyű meglepe-
tésében védekezni sem tud. Czirjék méltó hozzájuk, de méltó ma-
rad a Rajna balpartján is, ahová nemsokára visszakerülnek: jú-
nius 28-án Nieder-Achernnál ismét kitűnteti magát. Egy erdő-
szélre kikülönítve, Nussbach felől előnyomuló ellenséges csapatot 
vesz észre. Gyors elhatározással s a szokott erős lendületű táma-
dással rajtuk üt huszárjaival s mert a szomszédos század észre-
veszi a harcot és támogatására siet, vissza is űzi és megszalasztja 
a franciákat.54 Ez az idő — június 22. óta — különben is folyto-
nos harcokban telik: „meg-szűnés nélkül való viaskodásban vól-
tanak az ellenséggel — írja a Magyar Merkurius55 — a nélkül, 
hogy a' strapátziák és a' veszedelmes környülállások, az ő bátor-
ságokat és álhatatos el-tökélettségeket meg-lankaszthatták volna." 
Nem rajtuk múlott, hogy Sztárainak a Rench mellől Bühlig s 
onnan Stollhofenig és Steinbachig (a Rajna ós Baden városa kö-
zött) vissza kell vonulnia, oda, ahol a székely huszárok s veliik 
Czirjék, már harmadszor harcolnak. Itt következik el az ezrednek 
egyik legszomorúbb „véres tsatája", amelyben, több tiszttársával 
együtt, Czirjék Mihály is megsebesült.56 Kigyógyult-e sebéből s 
résztvett-e a bajor földön Jourdan ellen vívott győzelmes csaták-
ban,5' az ezred nürnbergi kalandjában, Károly főherceg AVÜTZ-
burgi nagyszerű diadalában s utána betegedett-e meg, nem tud-
juk. \ agy sebétől kínozva, vagy kórtól gyötörtetve sínylődött 
télen át kórházakban s lassan gyógyulva hányódott-vetődött 
egyre közelebb hazájához. Hányszor fölcsillanhatott benne a 
gondolat, hogy hamarosan viszontlátja if jú feleségét, otthon, a 
székely havasok között! Mégis, március lett, mikor még mindig 

52 Id. m. 131. 1. 
53 Bétsi Magyar Merkur ius 1796. 750. 1. 
54 Amon v. Treuenfels: id. m. 150. 1. 
55 1 796. 814. 1. 
50 U. o. 837. 1. (Hivatkozik rá Ballagi is): „az Erdélyi Székely H u -

szárok közzül Kap i t ány Székely Sándor és H a d n a g y Ferentzy el-estenek; 
. . . Hadnagy gr. Lázár és Regement -ad ju tán t Gelb e l - fogat ta t tak . . . Teleky 
Tamás és Czirjék kap i tányok , 's-Lukáts, Szentes és Mottók Hadnagyok 
sebet kap tak . " (Székely halálát a lább megcáfo l j a : valóban később, mint 
őrnaggyal is ta lá lkozunk vele az ezred történetében.) 

57 Fournier, Napoleon. I. 146. 1. 
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betegen, magyar földre került. Pestről Ceglédre vitt az útja: Er-
dély felé . . . 

A többit a ceglédi ref, egyház Matricula Defunctorumja 
mondja el:58 

,.1797. március 14. — T. Czirjék Mihály Ns. Székely Lovas 
Regementből való kapitány, aki a Ns. Regementből a frantzia há-
borúból jővén és szándékozván Erdélybe, itt le betegedett és meg 
hólt a feljegyzett napon délelőtt 11 órakor s eltemettetett 16-ik 
Mártii". 

Halálának adatát a bécsi hadilevéltárban találtam meg:59 el-
eddig Nagv Iván nyomán 1798. szerepelt az irodalomtörténet-
ben.00 Halálozása helyére is a hadilevéltár egy adata vezetett.01 

Czirjék Lázár. Mihály bátyja, aki azóta is, hogy találkoz-
tunk vele, Munkács várában teljesített szolgálatot, 1797. áprilisá-
ban szabadságot kért Ceglédre, hogy ott elhúnvt öccsének hagya-
tékát rendezze. Szabadságáról május 7-én tért vissza,02 maga is 
rokkantán; a következő évben podagrája miatt nyugdíjba vo-
nult.03 Az özvegyről, akinek sorsa éppen olyan tragikus lett. 
mint Czirjéké, nem tudunk semmit. Távol, a Rajna mellett a hu-
szárok májusban vidám táborozásra vonultak s rajnai bor mel-
lett pihenték ki fáradalmaikat;04 1801. elején tértek vissza Er-
délybe. Az ezredtörténet gyönyörű részleteket mond el diadal-
menetükről.05 amellyel hazájuk sóik dicsőséges harcukat ünne-
pelte: a babérkoszorúkból egv levél Czirjék emlékének is jár. 
Ivépét, melyet 1875-ban esy kései szárazberki rokona. Czirjék 
Imre adott a M. T. Akadémiának, (utóbb tévesen Bessenyeiének 
tartották) Barabás Miklós renoválta.66 

Gálos Rezsó. 

58 Czeglédv Sándor ceglédi ref. esperes k. ba rá tom volt szíves 
számomra a kértem adatot kijegyezni. 

59 HKR. Pro t . 1798. C. 437". 1. 
60 Ballagi A. is m e g j e g y z i (id m. 219. 1.), hogy nem t u d j a , hon-

nan ve t te Nagy Iván ezt az adatot . 
61 A had i t anács j egyzőkönyve iben azontúl C z i r j é k r ő l már csak 

egy ada t van : Szoboszlay Gerge ly (úgy látszik, buda i vagy pesti) 
cs izmadia az e l h á n y t k a p i t á n y 52 f r t . adósságának megtér í tésé t az 
ez red tő l kér i . Prot . 1797. K. 176. 1. (Nem kap ta meg.) 

62 HKR. Pro t . 1797. F. 617. 1. 
02 HKR. Prot . 1799. D. 228. 1. 
04 Amon v. Treuenfels: id. m. 197. 1. 
6r> U. o. 20S. 1. 
Iir' Akadémiai Értesítő: 1875. 168. és 174. 1. 


