
FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

KEMÉNY JÁNOS 

KISS JÓZSEF LEVELEI AZ EMIGRÁCIÓBÓL 
1855—1868 

Kiss József 1821-ben született Földesen (Szabolcs vm.), kisnemesi család
ban. Az iskoláit a szülőfalujában kezdte, majd Debrecenben folytatta. 1847-
ben fejezte be a tanulmányait a református főiskola elvégzésével. 1947 őszén 
Nagyváradon, a Bihar vármegyei jegyzői hivatalnál vállalt munkát, melynek 
révén tanúja lett a megyegyűléseken zajló politikai harcnak. Kezdettől az el
lenzékkel rokonszenvezett. E rokonszenv, és persze az ifjúi lelkesedés és a ha
za sorsa iránt érzett aggodalom a katonai pályára sodorta: 1848 novemberében 
önkéntesnek állt a honvédseregbe. Az 55. honvédzászlóalj tagjaként 1849 ja
nuárjától Bem tábornok parancsnoksága alatt szolgált. A Piski-csatában esett 
át a tűzkeresztségen, az itt tanúsított helytállásáért kapott hadnagyi rangot. 
Részese volt Nagyszeben visszavételének. A szebeni győzelem után zászlóal
ját a Verestoronyi-szoros védelmére rendelte ki Bem. Kiss József számára itt 
ért véget a magyar szabadságharc. Az osztrák—orosz túlerő 1849. július 20-án 
a Havasalföldre szorította a Verestoronyi-szoros védőit. Kodri bej előtt, Ki-
neninél tették le a fegyvert.1 

A szabadságharc bukása után Kiss József több mint 18 évet töltött emigrá
cióban. A kineni fegyverletétel után előbb a kalafáti, később a viddini, majd 
pedig a sumlai internálótáborba került.2 Kiss József élt a szultán által a fog
lyoknak adott lehetőséggel: áttért a mohamedán hitre, amivel megnyílt az út 
számára a katonai pálya felé.3 1850. február l-jén, tartalékos hadnagyként 
lépett a török hadsereg szolgálatába. Ali efendi néven, Omer pasa főhadiszállá
sán szolgált.4 1851-ben a boszniai, 1852-ben a montenegrói felkelést leverő tö
rök csapatok egyik tisztje volt.5 1853 májusában — amikor Omer pasa segéd
tisztje lett — a 4. ulánus ezred főhadnagya volt. Omer pasának sokat köszön
hetett a katonai ranglétrán való gyors emelkedésben: hamarosan kapitány, 
majd 1854 szeptemberében másodőrnagy lett. Omer pasa szimpátiája ehhez 
természetesen kevés lett volna. Segítette az előmenetelét a magas iskolai kép
zettsége, a katonai szolgálatban szerzett számtalan tapasztalata, a személyes 
bátorsága, az élet minden területén megnyilvánuló kitartása, nem utolsó sor
ban pedig az, hogy megtanult törökül és jól beszélt franciául és németül is.G 

Omer pasa mellett harcolt a krími háborúban (1853—1856). A Törökország 
európai részén — Tutrakánnál és Szilisztriánál — vívott csatákban szerzett 
érdemeiért a pasa személyesen tűzte ki a mellére az „arany érdempénzt". Az 

1 Kiss József életének 1849 előtti eseményeiről bővebben 1. a szerző Kiss József levelei 1847— 
1849. című forrásközlését in: Hadtorténelvii Közlemények, 1991. 4. sz., 140—162. o. 

2 Acs Tivadar: Magyarok és a Risorgimento. A magyar légionisták életrajzgyűjteménye. Bp., 
1961. 68. o. 

3 Bács-Kiskun Megyei Levéltár (BKML) Katona-család iratai. Kiss József levele Katona 
Zsigmondhoz; 2. sz. levél, 1859. április 22. 

4 Uo. Kiss József személyére vonatkozó iratok; Regno ď Italia Consiglia ď Ammine de Co-
mandi Militari Stato di Servizio (a továbbiakban: Szolgálati lap). 

5 Ua. 
6 Uo. Kiss József levele édesapjának; 43. sz. levél, 1855. augusztus. 
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Ingur mellett 1855. november 6-án vívott véres csata után a Medzsidie-rend 5. 
osztályával tüntették ki. 1856 áprilisában, Omer pasa kíséretének tagjaként 
tért vissza Konstantinápolyban 

A pasa 1858-ban meg akarta házasítani feleségének egyik rokonával, Kiss 
József azonban visszautasította az ajánlatot. Ha ez nem történik, talán követ
te volna Omer pasát Bagdadba, ahová helytartónak nevezték ki.8 így azonban 
Konstantinápolyban maradt, ekkor már mint török őrnagy.9 Itt érte az olasz 
szabadságharc híre. 1859 júniusában Tüköry Lajossal és Kalmár Ödönnel 
együtt felajánlotta szolgálatait az alakulóban lévő Magyar Légió parancsno
kának, Klapka tábornoknak. Klapka örömmel fogadta az ajánlkozásukat, 
mindhármuk számára a rangjuknak és képességeiknek megfelelő tiszti állást 
ajánlott fel.10 Kiss József Tüköry Lajossal, 1859. július 21-én érkezett meg 
Klapkához, Genovába.11 

Közben azonban alaposan megváltozott a helyzet Itáliában. Franciaország 
és Ausztria 1859. július 8-án Villafrancánál váratlanul fegyverszüneti megál
lapodást, majd július 11-én békét kötött.12 Kiss József őrnagy július 28-án meg
kapta ugyan a Magyar Légió 2. zászlóaljának parancsnokságát, tényleges harci 
cselekményre azonban ezt követően már nem került sor.1-5 Az így feleslegessé 
vált Magyar Légiót feloszlatták, Kiss Józsefet a török szolgálatból kilépett 
tiszttársaival együtt várakozási állományba helyezték.1,1 

1860 júliusától a 15. olasz királyi hadosztály törzskarában, Türr István tá
bornok parancsnoksága alatt szolgált.1"' Részt vett a Garibaldi vezette, 1860. 
október 1—2-án vívott volturnói csatában.10 Október 2-án alezredessé léptet
ték elő.17 1861—62-ben különböző katonai vizsgálóbizottságok tagja volt.18 

A magyar szabadságharcban való részvételéért 1864. január l-jén megkapta 
a Hon véd-Emlékérmet.19 Klapka tábornok megbízásából 1865-ben diplomáciai 
küldetésben Bukarestben járt, 1966 júliusában pedig Türr tábornokkal együtt 
azzal a feladattal bízták meg, hogy Bukarestben és Belgrádban puhatolják ki 
egy esetleges magyarországi betörés lehetőségeit.20 

1868-ban a nyugdíjazását kérte,21 és még ez év őszén hazatért Magyarország
ra. 1870-ben az újjáépített Ferenc-csatorna Rt. igazgatósági tagja, majd pedig 

• 

• 

7 Uo. 44. sz. levél, 1856. ápri l is 3. 
8 Uo. 46. sz. levél, 1858. márc ius 17. 
9 Acs Tivadar: A genova i lázadás . A Magya r Nemzet i Igazgatóság regénye , 1859—1861. Bp., 

152—153. o. 
10 UO. 153. O. 
11 Veress Sándor: A m a g y a r emigra t io a Kele ten. Bp. , 1879. II . k . 368. o. 
12 Világtör ténet . (Felelős szerk. : N. A. Szirnov) Bp. , 1964. VI. k . 528. o. 
13 Veress: i. m. II . k . 369. o. Acs augusz tus l - jé t adja meg a zász lóa l jparancsnokok ki je lö

lésének idejéül . L. Acs: A genova i lázadás , i. m. 266. o. 
14 Veress: i. m. II . k. 347. o. és Koltay-Kastner Jenő: A Kossu th -emigrác ió Olaszországban. 

Bp., 1960. 184. o. 
15 Ács: A genovai lázadás . I. m. 654. o. és Kiss József szolgálati lapja . 
16 Uo., va l amin t Kecskemét, 1898. j ún ius 12. XXVI. évf., 24. sz. és Kecskeméti Lapok, 1938. 

j ú n i u s 5. LXXI. évf., 23. sz. 
17 Kiss József szolgálati lapja . 
18 Lukács Lajos Az olaszországi Magyar Légió tö r t éne te és anyakönyve i , 1860—1867. Bp. , 19Í6. 

78., 106—107. ós 127. o. 
19 BKML Katona-csa lád i ra ta i . Kiss József személyére vona tkozó i ra tok . 
20 A c s ; Magya rok és a Risorg imento . I. m. 68. o. és Kossu th Lajos i ra ta i . (Sajtó alá r e n d -

dezte Kossuth Ferenc) Bp . , 1898. VI. k. 439—440. o. 
21 BKML Katona-csa lád i ra ta i . Kiss József levele édesap jának , 51. sz. levél, 1868. jú l ius 16. 

és 52. sz.levél, 1868. ok tóbe r 5. 



hamarosan az igazgatója lett. Ezt az állást töl töt te be az 1898. június 4-én 
Budapesten bekövetkezet t haláláig.22 

Az alábbi levelek a Bács-Kiskun Megyei Levéltár őrizetében vannak, a K a 
tona-család fondjában, ahová Kiss József húgának, Ka tona Zsigmondné Kiss 
Már iának a közreműködésével kerül tek. A leveleket be tűhíven közlöm, kelet
kezésük időrendjében, a közérdeklődésre számot nem ta r tó részek kihagyásá
val. A kihagyásokat a szokásos módon — (...) — jelölöm. 

1. levéln Konstantinápoly, 1855 augusztus 

Kedves Szüleim! 
Több izben irtam K. Szüleimet hallétem és sorsom felől tudósítandó; — fájdalom 

azomban mind ez ideig nem valék szerencsés választ nyerhetni. —24 Ismét írok most 
az óhajtva várt válasz nyerhetés boldog reményeiben. 

Magyar honbóli ki jövetelem ólta török katonai szolgálatba vagyok. Az 1853k évi 
május hóig, mint főhadnagy szolgáltam a 4k Uhlanus Regimentnél, s ekkor Omer 
Pasa25 Maréchal Eő Exeja26 mellé jöttem mint Segéd-tiszt, hol — hála az ő jóságá
nak csak hamar Kapitány, s a múlt évi (1854) Septemberben Secund-Major2' lettem. 

Szenvedéseim leírásával nem terhelem K. Szüleimet. Elképzelni egy ember párt
fogás pénz, s minden nélkül egy idegen országban mit szenvedhet, mig három ran
got avanzirozhat. 

Igaz voltak idők, midőn a testi lelki szenvedések alatt születésemet átkoztam meg, 
most már lelkem eltompult, s meg szoktam az idegen éghajlat levegőjét, mellynek 
kártékony befolyása három hosszú évi hideg-lázzal gyötrött volt. 

Törökül megtanultam beszélni oly jól mint az anyai nyelvemet, franziál beszélek 
jól, németül hasonlóan. Ah a nyomorúság a legjobb iskola!! Jelenleg Constantinapol-
ba vagyunk, több társaimmal, s rövid időn vagy Cirkassiába,28 vagy Crimbe me
gyünk. 

Csak egy vágyam van még az életben, Ked. Szüleim és testvérimről, bár mi kevés 
tudósítást nyerhetni mi, — ha Ked. Szüleim fáradságokat pár sort írni nem sajnál
nák — könnyen meg történhetik: nevezetesen Schnell Ignác ur Wáradi kereskedő
nek a fia itt van Constantinápolba, s minden hóban leg alább egyszer kap levelet 
hazulról ; ezen urat fia ki nekem barátom megkérte, hogy ha Kedves Szüleim hozzá 
Váradra a nekem írt levelet elküldik, ő expédiai ja Stambulba nékem. A levélnek e 
szerint két Covertje lenne a kűlre „An Hernn Ignaz Schnei" íratván megkérvén 
egyszersmind egy pár sorba hogy fiának szolló levelével nekem ide Constanitinapol-
ba küldeni legyen jó. A belső Covertre pedig melly nekem szóllna, francziául: Mon
sieur Ali Agha Adjutant Major de Cavallerie. Constantinápol. 

22 Uo. Kiss József ál tal í r t és vele kapcso la tos egyéb t á r g y ú i ra tok . — Budapes t i t eme tésén 
megje lent Szilágyi Dezső, a képvise lőház e lnöke , L á n g Lajos, a képvise lőház a le lnöke, D a r á n y i 
Ignác fö ldművelésügyi miniszter , az egykor i olaszországi ba j t á r sa i közü l T ü r r I s tván t á b o r n o k 
és Mogyoródy Adolf ezredes . A részvétnyi lvání tó levelek közöt t J ó k a i Móré is o lvasha tó . 

23 BKML Katona-csa lád i ra ta i . Kiss József levele édesap jának , 43. sz. levél. 
24 Ez az első levele, amely ik el jutot t a c ímzet tekhez . 
25 Az erede t i neve La tas Mihály (1806—1871). 1828-ban a horvá to r szág i ogulini ezred h a d a p 

ródjaként megszökik ezredétől . Át tér a m o h a m e d á n h i t re és felveszi az Omer efendi nevet . 1839-
ben m á r ez redeskén t ha rco l Szír iában, 1842-ben L ibanon ko rmányzó j a lesz. 1848—1850 közöt t 
a Moldvát és Havasalföldet megszál ló tö rök sereg főpa rancsnoka . P u c h n e r ide szorí tot t se re 
gé t szívesen fogadja, míg az 1849 n y a r á n ide m e n e k ü l t h o n v é d c s a p a t o k a t lefegyvereztet i . 1853-
ban az orosz- török h á b o r ú b a n fővezérré nevezik k i . Oltenizza mel le t t 1853. n o v e m b e r 4-én visz-
szaveri az oroszok t á m a d á s á t . 1854-ben fe lment i Szilisztriát és bevonu l B u k a r e s t b e . Ezu tán 30 
ezer főnyi sereg élén a K r í m b e kü ld ik a Szevasztopol t os t romló angol és francia sereg megsegí 
tésére . 1855-ben egy hadtes t élén Karsz fe lmentésére küld ik , de elkésik . 1859-ben kegyvesz te t t 
lesz, száműzik . 1862-ben lever i a hercegoviná l felkelést és s ikeresen harco l Montenegró ellen. 
Táborsze rnaggyá nevezik k i . 1867-ben a k ré ta i felkelés leverésére kü ld ik . 1868—69-ben h a d ü g y 
miniszter . 

26 Marsall őexcellenciája. 
27 Másodőrnagy , a lő rnagy (lat.). 
28 Cserkeszország, m o s t : Adige Au tonom T a r t o m á n y , SZU. 
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Reménylvén hogy bujdosó fiók óhajtását pár sornyi válasszal telyesiteni fogják, 
Kedves Szüleim kezeit s testvérimet Csókolva vagyak 

hű fiók 
József 

f: Ali Adjutant Major Aide Camp 
de Généralissime Orner Páscha :) 

2. levél29 Konstantinápoly, 1856. április 3. 

Kedves Szüleim! 
Utolsó levelemet Constantinapolból iram, melyre K. Szüleimet válaszát, annyi évek 

után az elsőt leirhatlan örömök közt megkaptam, Mingreliában30 a Sziva vize31 mel
letti lágerban. Hogy ily későn válaszolhatok reá oka az, ment hol mi háborúztunk 
t:i: a Kaukázusi muszka országban nem hogy posta de még madár sem járt. 

Fen érintett levelemben iram, hogy vagy Krímbe vagy Asiába megyünk, miután 
azonban Omer Pásba az Ázsiai hadseregek főparancsnokságát vette át én is mint 
segéd-tisztje természetesen követtem. 

November hatodikán az Ingur32 melletti véres csatában Muhranszky muszka tá
bornokot tönkre vertük, a muszkák hat ágyú hét munitiós szekér tizenkét subalter-
riüs tiszt33 négy ezredes és hétszáz ember elvesztése után vissza húzódtak Tiflis34 

felé. 
Ezen csatában a mostan uralkodó Császár által alapított s nevéről nevezett Med-

zsidie decoratiót3"' kaptam meg, miután már az előtt egy hóval az európai török 
honban! csatákbani (Turtakán,* Silistria37) szolgálatomért arany érdem pénzt fel
tűzte a Marchai mellemre. — É szerént két érdem jel fedi jelenleg azon mellet, me
lyet negyven kilenczbeni menekülésemkor alig fedett egy rósz kabát. Most ismét 
cifra uniformisba járok, érdemcsillagok fedik mellemet, még oly ember is van ki 
irigyelve nézi, nem tudván, hogy e csillagok alatt a cifraságoknak, a sziv többé örül
ni nem tud. 

Az Inguri csata után téli szállásra húzódtunk Redut-Kaié38, a Fekete tenger észak
keleti partján fekvő városig, miután a következő négy hónapokban folyvást tarta
ni szokott esőzés, mely a Kaukázusi tartományokat annyira jellemzi a téli operati
on9 lehetlenné teszi. 

E szerént megláttuk a Kaukázust és Cirkassdat is. Ki hitte volna egykor midőn a 
geográfiában Trácia Macedonia Görög ország Kis Ázsia Armenia Siria Circassia 
stb. mappáit40 tanultam, hogy egykor ezen tartományokat nem csak mint utazó be
járom, hanem csaknem minden városaiba lakni fogok; s jobban meg fogom ismer
ni mint hazámat, ki hitte volna midőn tengerről halottam mesélni, hogy az Arohi-

29 BKML Katona-család iratai. Kiss József levele édesapjának, 44. sz. levél. 
30 Ny-Grúzia része, 1803-ban került orosz fennhatóság alá. 
31 Kaukázusi folyó. 
32 Kaukázusi folyó, Anakliánál ömlik a Fekete-tengerbe. 
33 Altiszt (lat.). 
34 Grúzia fővárosa, a Kura folyó két partján fekszik. Most: Tbiliszi. 
35 Medzsidije (Medjide vagy Medzsidje)-rend: 1851 augusztusában alapított törökországi ér

demrend polgárok és mohamedán törvénytudók részére, a császári kormány hivatalos ügyeinek 
végzése körül szerzett érdemekért. A rendnek 5 osztálya van. A rendet török alatvalók csak 
20 évi kiváló szolgálat jutalmaként nyerhetik el. A magasabb osztályba lépéshez az újabb ér
demeken kívül szükséges volt az is, hogy az illető az V. osztályt 2, a IV-et és a III-at 3—3, a 
Il-at 4 évig bírja. A hadjáratokban eltöltött éveket kétszeresen számították. E szabály alól 
azonban a belföldiekre nézve sok esetben kivételt tesznek, a külföldiek pedig nem is esnek 
a szabály alá. 

36 Tutrakan (BG.), a Duna jobb partján, Oltenitával szemben fekvő város, fontos dunai át
kelőhely É felé. 

37 Szilisztria (Silistra, Durostorum, Dorosztolon, Derszter, ma: Silistra, BG.), a Duna jobb 
partján, fontos átkelőhelyen fekvő, katonailag igen fontos erőd. A krími háborúban az oroszok 
1854 májusában sikertelenül ostromolták. 

38 Redout-Kale (Szuhum-Kale, Chumi, Szuhumi, ma: SZU), a Fekete-tenger ÉK-i partján 
fekvő város. A redout ostromtechnikai kifejezés (fra.), sokszög alakú sáncot, különálló kisebb 
bástyát vagy erődöt jelent. 

39 Hadművelet (lat.). 
40 Térképeit (lat.). : 



pelagust41 minden irányban, a Fekete tengert, a tengerek ezen legszeszélyesebbét 
egészen körül hajózom, s rajta kétszer hajó törést fogok szenvedni. — 

Ki gondolta volna hogy első távozásom az apai háztól, oly távozás leend, melyből 
vissza térni s az apai tűzhelyet meglátni nem fogom soha!! De — az ember gondol, 
Isten végez. 

Most ismét Constantinapolba vagyunk a Marchallal, az udvarnál, mi fog velünk 
történni a béke után nem bizonyos. 

Kedves húgom férjihez menetele igen kellemetesen lepett meg. Sok szerencsét neki 
és kis fiának, nevelyen belőle embert a világnak, ki hideg ésszel, kemény szívvel 
nézzen elibe minden bajnak, s tályékozni birja magát bármely előre nem látott vagy 
gondolt körülmények közt is. Külön levelet akartam neki irni, de 19 napi tengeri 
utazás után felyem annyira zavart, hogy nem tudom képes lennék e mind azt mit 
neki akarok irni kifejezni. Jövőben. Most meg bocsásson. (...) 

Sándor öcsémet szívesen üdvözlöm, sok szerencsét kívánok neki is, nyugodtabb 
életet élyen, nem oly zavarost mint az enyim. Ök nyugodtan élnek, embert nevel
nek a világnak, mi embereket ölünk már hét esztendő óta. 

Az arcképemet küldőm, a mint hamarjában egy porosz photografus elkészíthette, 
a kép jól van találva, csak kissé rosszabbul néz ki mint valósággal mi annyi tengeri 
utazás után természetes. Az uniformis, az Adjutansi egyen ruha, mellyet mi Omer 
Pacha Adjutánsai a Silistriai csata után meg különböztetésűl kaptunk, a külső ér
dem-jel az érdem pénz, a belső a Medzsidie decoratio. 

(...) 
Isten áldja ked. Szüleimet, s testvérimet. Kezeket csókolva vagyok fiók 

3. levéli2 Konstantinápoly, 1856. május 19. 

Édes Mari! 
Múlt évi December 8kán kelt leveledet f. évi Aprilbe kaptam meg. Én már e le

veled vétele előtt akartam neked írni, hanem hogy ugy járok vele, mint jártam a 
Kedves Szüleinknek irt leveleimmel, hogy soraim csak fájdalmat és aggodalmat sze
reznek, sőt azon gyöngéd szeretet, mely sziveitekben irántam él, mely egyetlen kin
csül maradt nekem kötél mely még az élethez köt, még nagyíttatja veletek sorsom 
árnyék oldalalt. Meglehet hogy sötétebben írok, mint gyöngéd szivetekhez szállni 
kellene, de a valót kellett és akartam irni. — 

Sokat szeretnék neked irni, hiszen hét hosszú éve hogy nem láttuk egymást, any-
nyi beszélni valónk lehetne együtt de ahoz idő és alkalom hiányzik. Ha időm leend 
hét év alatt folytonosan vezetett naplómat, ki hagyván belőle a had tudományi jegy
zeteket, melyek tégedet nem érdekelhetnének le tisztázom számodra és elküldöm.43 

Az én naplómba nem egy Carthausi gyáva beteges panaszát fogod olvashatni, ha
nem egy testbe lélekbe szenvedő ifjúnak a hatalmas sors elleni elszánt küzdését, s 
ezen egyenetlen harcából megfoghatsz győződni a költő amaz szavainak igaz vol
táról „Nincs veszve bár mily sors alatt, ki el nem csüggedett". — 

Leveletekből, a tiedből és Kedves férjedéből a legnagyobb örömmel olvastam, 
hogy boldogul és megelégedetten éltek. Isten adja kedves Marim, hidd el nekem 
hogy rám nézve boldogság azon tudat, hogy boldogok vagytok. — A mii a hazame
netelt illeti, had j átok e hurt kedvesim! fájdalmas hangot ád ez. 

A telyesülhetlen vágyak csak felverik a sziv nyugalmát hasztalan. — A találko
zást illetőleg ez megtörténhetik később csak hogy még most bizonyost nem irhatok, 
attól függ itt maradok é vagy elmegyek Constántinapolból. 

41 Archipelagus (gör.) : szigettenger, általában szigetcsoporttokkal tarkított tengerrész, illetve 
szigetcsoportok neve. Jellegzetes példája az Égei-tenger. Minden bizonnyal Kiss József is erre 
utal a levelében. 

42 BKML Katona-család iratai. Kiss József levele húgához, Katona Zsigmondné szül. Kiss 
Mária, 11. sz. levél. 

43 Tudomásunk szerint Kiss József naplója nem került elő, s annak a levélben említett rö
vidített változata sincs meg. 
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Hogy gondolok e rád annyiszor mint te én reám? Hát van e még nekem valakim 
a világon rajtatok kívül? — 

Ha néha szolgálatom a tenger pántra vezet a mindenfelől érkező katonaságot szá
razra szállíttatni, látva az anyákat testvéreket nőket, harcból megtérő kedveseiket 
kar j okba szorítva öröm könyeket sírni: gondolom így fogna fogadni engem az én 
jó Marim ha mehetnék. — 

A múlt napokban épen ily kiszálítás alkalmával érkezett a negyedik uhlánus Re
gement, hol ezelőtt én is szolgáltam, és a Regementtől egy fiatal hadnagy igen jó 
barátom, (Tüköry Lajos — Selim) ki hat hónapig elvólt fogva a muszkáknál. A mint 
a partra lépett határtalan örömmel szorítá kebléhez ott váró édes annya az ifjút 
felkiáltván „Isten elébb utóbb meg elégii szenvedésünket, de az emberinek ritkán 
van béketűrése véget várni". — A tiszt kibontakozva az anyai karokból felém nyuj-
tá jobját, s kérdezvén, mit mondasz barátom egy ily szilárd hitű anyához. — Anyád
nak igaza van Selim, felelék, és utánna gondolám, hát e nőnek több hite lenne mint 
nekem. — 

Isten veled Kedves Marim, (...) vagyok 
szerető testvéred 

József 

4. levélVl Konstantinápoly, 1856. október 6. 

Kedves Sándor ! 
Júliusban kelt, s hozzám intézett soraidat köszönöm, igen röviden irsz, igaz, de 

remény lem jövőben bővebben fogsz velem közleni némely téged illetőket. 
írod, hogy a német nyelv nem bírása, és a pártfogók hiánya miatt, pályádon előre 

nem mehetsz. Engedd meg nekem, hogy saját életemből egy példát beszéljek el e 
pontot illetőleg. Én 1849-iben éppenugy nem tudtam mint te, s 53-ba már a Marchai 
mellett német rapportokať'5 és hadijelentéseket írtam hibátlanul, és beszéltem né
metül, 54-be pedig franciául beszéltem és írtam, és éppen az utóbbinak köszönhe
tem, hogy jelenleg is, midőn a Marchai minden európai születésű adjutánsait be-
rukkoltatta regementjeikhez csak egyedül én maradtam mellette s e két nyelven 
kivül még törökül is jól megtanultam, és így hét év alatt három nyelvet tettem sa
játommá. S ki tanított rá? Magam magamat, kivévén a franczia nyelvet, melyben 
— örökös köszönetem érte — nagy segítségemre volt a Macedóniai franczia Consul 
szives barátsága. E körülmények voltak a megmentőim. Nem csak, mert befolyás
sal voltak előmenetelemre, hanem főképen azért, mert ez fölébresztette bennem az 
ön bizodalmat, s meggyőzött arról, hogy pártfogót, erőt magában kell az embernek 
keresni és találni. Én vissza emlékezve iskolai éveimre, mily ellenszenvvel voltam 
a nyelvtanulás iránt, és most mily könnyen tanultam. Átláttam hogy elszánt aka
rat, vasszorgalom mellett mindenre képes vagyok. E percztől minden sikerült a mi
hez csak fogtam. Midőn 49-be a 4. Uhlanus regimenthez kerültem, még igen gyön
ge lovas voltam, de 51-be már a Concentrátio alkalmávali classificatiokor40 az egész 
regimentbe a harmadik lovas voltam, s mint Reitschul Comandás47 a Reitschulba 
voltam Commandirozva.48 Elkezdtem a mathematicai tudományokat tanulni oly szor
galommal minőre ember képes lehet, imádságos könyvem lett a Radeczky Feld-
instruktiója. Hányszor gúnyoltak és kárhoztattak társaim, midőn a mint estve le
ültem ugy vir adtam fel pislogó gyertyám mellett. De minden átvirasztott éjjeimet 
minden gúnyt felejtettem, midőn a Muszka háború kezdetén a Sumlai49 és Silisztriai 
fortificatiók50 készíttetésénél mint generál stabs tiszt alkalmazva voltam. 

Ne hidd, hogy ezzel azt akarnám mondani, hogy tehát valami nagy Katonai Ca-
pacitas lettem,világért sem, hanem csak ott voltam, a hol van egy osztrák tiszt, ki 
a felsőbb kat. iskolákat végezve mint hadnagy kilép vagy a pionír chorhoz, vagy a 

44 BKML Katona-család iratai. Kiss József levele öccséhez, Kiss Sándorhoz. 
45 Jelentések (ném., fr.). 
46 Osztályozáskor (lat.). *-
47 Lovasiskola-parancsnok (ném.). 
48 Vezényelve (ném.). 
49 Sumla, Sumna (ma: Sumen, BG.) stratégiai fontosságú hely, mivel a dunai átkelőhelyek

ről Szilisztriából és Ruscsukból D-nek vezető utak itt találkoznak. 
50 Erődök (lat.). 
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General-stabhoz.51 Bnyit kellett küzdenem, hogy párhuzamba léphessek több itt lévő 
magyar tiszt-társaimmal, kik othon kat. iskolákat végezve ezen képességgel már 
birtak, és hogy akármely körbe egy magyar tiszt nevére becstelenséget ne hozzak, 
és elmondhassam, hogy tiszt vagyok, nem csak olyan ki végig csörgeti kardját az 
utcán, hanem vévén a szót tiszt valódi értelmében. Ismereteimet szinte a stoicizmu-
sig menő kitartással, élet halál meg vetésével, és nyelvbeli ismerettel párositva (me
lyek közül különösen a francia igen sokat nyomott, örökös közlekedésbe élvén a 
francia és angol hadsereggel) muilhatlanul szükségessé tudtam magamat tenni, s 
meggyőztem fellebb valóimat arról, hogy ugy tekintettek mint oly embert, kire a 
mit rá biztak megvoltak győződve hogy elis végzi. Mire többek közt csak a meg
halt francia Maréchal Saint Arnauldnak,52 kihez egykor igen fontos depesekkel53 

voltam küldve az Omer Pasához irt levelét emlitem, melyben szolgálatomat dicsér
ve elő léptetésemre kéri a Pasát, igy rekesztvén be levelét „ce jeun officier est bien 
capable, il est résolu a tous, et n' a pas peur de mort des martyrs". (: E fiatal tiszt 
sokra képes elvan határozva mindenre, és nem fél még a mártyrok halálától sem. :) 
Ily dicsérő beszéd egy francia Marchai szájából eléggé megjutalmazott ugyan egy 
becsületért élő katonát, de koránsem ért fel azon jutalommal, mit én öntudatom
ban találtam, mert tudtam, hogy mind ezt magam teremtettem magamnak, én a ki 
49-be németül nem tudtam, s párt fogóm senki, de üldözőm elég volt. És hidd el 
nekem Édes Sándor! ki megszokta tetteinek jutalmát és büntetését öntudatában 
keresni és találni, az nincs elveszve soha; és az ilyen ember nem fogja mindég kia
bálni, mit elég szomorúan van módom tapasztalni, itt lévő, s nálam százszort jobb 
körülmények közt lévő honfitársaim némelyikén, hogy néki még az élet örömök
kel adós, hogy ő még csak szenvedett, és semmit nem élvezett, és nem fogja, a leg 
szerencsésebb körülmények közt élő embert választván ki s azzal hasonlitván ma
gát össze, maga en magát elégedettleniné és boldogtalanná tenni: hanem meg gon
dolja, hogy a világ millióinak legalább is két harmada szerencsétlenebb mint ő. 
Elátkozott az ki praeteinsiofckal54 áll elő ott, hol tennie kellene, tenni nem másért, 
hanem édes magáért!! Rossztól nem félni, jót nem reményleni, ez az élet filozófia, 
mit az élet nem hazudtol meg soha. 

És ha mostan te mind ezekre azt kérdeznéd, de boldog vagy e tehát te, ezen filo
zófiád és eszméid mellett? És én kit a körülöttem lévők jóban roszban egyforma 
hideg felsem vevésseí, inkább derült, mint bus kedélyei megszoktak látni, s hallani 
tőlem az általok optimistaiaknak nevezett tanácsaimat, melyekért ők engem abban 
a perczben, melyben elmondom excentricusnaik neveznek, de néhány nap múlva 
mindég megváljak hogy igazam van, ha én mondom mindezek mellett, nem csak ta
gadólag felelnék, hanem még azt is mondanám, hogy nem is reménylem, hogy vala
ha az lehessek, azt mondanád nem de hogy Contradictioba55 vagyok magammal. Pe
dig a dolog másként van. Boldog lenni és a legboldogtalanabbnak hinni magát, na
gyon két különböző dolog. És azért, hogy az ember nem reményi magát elhagyni 
gyáva oda engedéssel, sőt magát a világ közép pontjának képzelve az emberiséget 
és a világ forgást megátkozni szűkkeblűség. Egy férfi keblében élni kell a törekvés
nek sorsát jobbítani igyekezni, még akkor is, ha a sikerhez igen kevés vagy semmi 
remény, ha nem egyébért csak azért is, hogy legyen egy azon nyugodt öntudaton 
alapuló vigasztalása a szerencsétlenségben, hogy mindent mi tőle telt meg tett, és 
igy nem ő oka saját szerencsétlenségének. Tenni küzdeni csak a siker biztos remé
nyében szolgai dolog. És különösen a mi pályánk a kat. pálya az hol, tűrés, ön meg
tagadás szenvedés, oly megkivántató kellékek mint a mindennapi kenyér. Hányszor 
kellett nekem hét év alatt a csata előtti estvén éhesen lefeküdni, és álmodni a hó 
és sár tetején nem a holnapi jóllakásról, hanem a jövő nap dicsőségéről, hányszor 
kellett látnom éreznem, hogy midőn meg tettem kötelességemet, tékozoltam élte
met, elibém léptettek egy gyávát egy ostobát, s nem gondolkoztam a mellőzésről, 

51 Az u t á szka rhoz vagy a tö rzska rhoz (fr. és ném. ) . 
52 Saint-Arnaud, Jacques Leroy de (1796—1854), f rancia t ábornagy , ö n k é n t e s k é n t részt vesz 

az 1822—29-es görög szabadságharcban , azu tán Algér iában harcol , és i t t 1847-ben d a n d á r t á b o r n o k 
lesz. Louis B o n a p a r t e 1851. ok tóber 26-án hadügymin i sz t e r r é nevezi ki , n a g y része van az 1851. 
december 2-i á l lamcs íny előkészí tésében. 1854-ben a k r í m i angol és f rancia csapa tok fővezére. 
1854. s zep tember 10-én az A l m a folyónál megver i az oroszokat , n e m s o k k a l ezután megbetegsz ik 
és haza té rése közben megha l . 

53 Ér tes í tésekkel , h í r ekke l (fr.). 
54 Igényekke l , követe lésekkel (lat.) . 
55 E l l en tmondásban (lat.). 

— 185 — 



hanem azon törtem a fejem, hogy tüntessem ki magamat még jobban, mert hej 
Édes Sándor nehéz egy idegen hadseregnél szembe tűnni, hányszor kellett magamat 
egésségesinek hazudni csak hogy hátra maradni ne kéntelenittessem a hadseregtől. 
De csak igy értem azt el, hogy én ki minden itt lévő honfitársaim közt a legkisebb 
rangba léptem át, — mert közülünk hadnagyi rangon alul senki török szolgálatba 
nem lépett, — egynéhányat kivévén rangba mind utói értem, és ugy értem utói, 
hogy a vállaimon lévő épaule tteknek56 nincs egy hajszálnyi vékony arany rojtja 
sem melyért verejtékem ne hullott volna. De reménylhettem e egykor hogy utói 
érem. Bizonyosan nem, és miután utói értem megvagyok e elégedve, egy áltáljában 
nem. A katonai pálya olyan mint egy magos hegyen fekvő pompás csarnok, mely
hez a feljutás fáradtság életveszély közt történik, s ha az előcsarnokba feljutottál 
csak kiolthatlanabb szomj kinoz, a felsőbb régiókbai feljuthatásért. Rósz katona az 
ki a turniszterjébe57 nem hordja a marchall-botot. 

Ezeket nem azért irom ily hosszason neked, hogy talán serkenteni, vagy épen dor
gálni akarjalak. Világért sem. Én sokkal jobban becsülöm benned azt, hogy a sor
soddal meg vagy elégedve, és hivatalodat betölteni képes vagy. — Ha a hivatal ki-
nozza az embert, az jogosan történik mert fizeti is, de ha az ember kinozza a hiva
talt ez jogtalanság, ez hálátlanság. 

Mindezen hosszú levelemnek más célja nincs, mint egy kis vázlatot nyújtani ne
ked, az óltai életemről, hogy Magyar hont elhagytam, melyből megfogod Ítélhetni 
mennyire lehet igazuk azoknak a férfiaknak, kik irántam sympáthiával viseltetvén, 
jövőre szép reményekkel biztatnak, s talán többet várnak tőlem, mint a mennyit 
egy mostoha sors elleni küzdésem egykor eredményezni képes leend, de én szerin
tem Camas, a Zuávak58 derék ezredese, ki Malakoff™ sánczai mellett karddal kezében 
halt meg épen oly dicső, ha nem oly szerencsés is, mint Camou ugyancsak franczia 
ezredes, ki első(nek) tűzte ki ezrede zászlóját a vérben ázott sánczokra, és Generál 
lett. 

Isten veled Kedves Sándor, fogad a távolból testvéri csókomat, és megengedj 
hosszadalmas soraimért, s ne vedd ugy mint ha egy leczkét akartam volna neked 
tartani (...) 

József 

Konstantinápoly, 1858. március 17. 

Kedves Szüleim! 
(...) 
A mi az én házassági viszonyaimat illeti, hidjék el K. Szüleim, hogy ámbár az én 

projectalt(il házasságom tisztán inclinations'12 házasság lenne — én birtam és birok 
magam felette anyi őn uralkodással, hogy ha a körülmények kénszeritő hatalma 
nem gyakorolna ez ügyben igen nagy befolyást, én soha ki nem mondtam volna e 
szót házasság. 

A törők socialis és familiai élet az egész európaitól elüt. Egy oly rangba lévő tiszt
nek mint én vagyok nőtlenül élni, kivált ha regimentnél van szégyen, és annyi mint 
rósz morális conduitot63 feltétetni magamról. Én nekem három évi Constantinapol-
bani létem alatt leg alább háromszáz házasságot proponáltak, és épen ez az oka 
hogy a Generalissimus Orner Pasát Bagdadba hová Gouverneurnek04 ment nem kő-

56 Vál ldíszeknek, vá l l ro j toknak ( ír . ) . 
57 Ta r so lyában (i'r.). 
58 A zuávok eredet i leg az Algér iában levő Zuavia lakói , ak ik régtől fogva min t je les zsoldos 

k a t o n á k vol tak i smere tesek . Algéria meghódí tása u t á n a f ranciák is a lka lmaz ták őket , f rancia 
t isztek és al t isztek vezetése alat t . Később a bennszü lö t t ek teljesen k i m a r a d t a k a csapatokból , 
a h e l y ü k r e francia önkén te sek ke rü l t ek . Ezek a f rancia zuávok kü lönösen k i tűn tek a krími, 
h á b o r ú b a n (1854—55), I t á l iában (1859) és Mexikóban (1862—63). 

59 A Kr ím félsziget DNy- i o lda lán fekvő t enge rpa r t i város , Szevasztopol D-i o lda lának f ő -
bás tyá ja , amelye t 1855-ben Pél iss ier megos t romol . 

60 BKML Katona-csa lád i ra ta i . Kiss József levele édesap jának , 46. sz. levél. — Az e levele t 
megelőző levél, ame ly re K. J. a lább hivatkozik , n e m ke rü l t levél tárba. 

61 Tervezet t (lat.) . 
62 Vonzalmon alapuló, szere lmi ( lat .) . 
63 Erkölcs i magavise le t (lat.—fr.). 
64 K o r m á n y z ó n a k , he ly t a r tónak (fr.). 
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vettem, én a ki neki négy évig nem csak Adjutánsa hanem saját vallomása szerint 
jobb keze voltain, Ö ugyan is kifáradván végre a házassági ajánlatokban utolyára 
saját nejének egy rokonát egy alig 13 éves Cirkassiai leányt akart velem elvétetni, 
amit tenni nem akarván ha bár a legnagyobb höfflicheittal65 de még is elváltunk 
egymástól. — (...) Rám nézve a házasság a peu prés condition« sans quoi non de 
ma tranqvilité, peut être de ma reputatione,60 annyival is inkább mert minden szol
gálatba levő honfi társaim hármunkat kivéve nősek. — 

Ha protections07 házasságot keresnék egyetlen út volna törők nőt elvenni, de erre 
én képes nem vagyok és nem leszek soha, több Ehrgeiz68 van bennem hogy sem a 
nőmnek a protectiója által valamit elérni akarnék. (...) A házasság eszméjivel no
lens volens69 meg kell barátkozni. Csuda e ha több vonzalmat érzek saját vérem 
saját nemzetem iránt, — mint más nemzet leányához. A nehézségek melyeket Ked
ves Szüleim a házasság iránt írnak már nekem (...) sok álmatlan éjszakát okoztak, 
nem azért mintha a kőztűnki év különbség valamit tenne. Én a Malit mint öt éves 
gyermeket ismertem Verestornyon, természetesen ragyogó körülmények közt, s ő 
az egy kori hadnagynak múltját jelenjét tudhatja és tudja, és ha a gyermeki von
zalom a száműzetés nyomorai közt, mely oly súlyoson nehezült e családra évei szá
mával egyre nőt, azt ugy hiszem sem én sem ő nem kereste, tehát a kőztűnki évi 
különbség semmi nehézség, — vagy leg alább egyik részről is ön csalás nem lehet. 

A mi a többi nehézségeket illeti, azok természetesen sujjosabbak. Az én mostani 
fizetésem 800 piaszter havonként, és a mi az austriai pénzláb szerént az érc-pénz 
rendkívüli magos agio ja következtében 12 ausz. arany havonként, — melyből ter
mészetesen itt Constantinapolba csak magam élhetek a szörnyű drágaság miatt ( : 2 
húszas egy font hus :). De én ha csak ugyan házasodnék egy percig sem maradnék 
itt, (...) kin a provincián oly olcsón lehet élni, a mily drága itt minden. — Legsuj-
josabb azon körülmény hogy ha én, a mi katonánál nagyon lehetséges, a becsület 
mezején elvéreznék, hátra hagyni egy nőt, s talán gyermeket is. — (...) Van e a 
siron tul is kőtelezetség? Nem elég e egy kinos életnek minden csapásait magára 
hagyatva kiállani egy töredékeny embernek? — hanem még nyugott öntudattal meg 
se lehet halni. — (...) 

Hogy mit fogok tenni ezen ügyben nem tudom, az egész dologból nem tudok tisz
tába jönni. (...) Le fogok talán mondani ezen házasságról de én azt tudom hogy ha 
erről lemondok lemondtam örökre minden házasságról. (...) Ha vagy jobra vagy 
balra dől ezen űgy kötelességemnek fogom tartani K. Szüleimet róla tudositani. — 
Talán jövő levelembe Statióról is hova menendek irhatok. Isten velünk. — Kezöket 
csókolva vagyok 

ihű fiak 
József 

(...) Épen levelem bezárásakor érkezik az Damaskusi posta azon szomorú hírrel, 
hogy Lórody70 barátom, egykori Székesfehérvári ország gyűlési követ később itten 
alezredes a Generál-stábnál, ki az Omer Pasát Bagdadba követte az Arabbakkal 
történt össze csapás alkalmával, hol egy détachement71 comandírozott három go-
jótól mellbe találva meg halt. Én elvesztettem benne egy derék fegyver-társat leg
hívebb barátot, leverő fájdalmamba csak az a vigasztalásom maradván: hogy a bol
dogult a becsület mezején halt dicső halált. Adjon az ég minden becsületes katoná
nak hasonló halált!! — Hogy e rongy élet annyi keserűsége leg alább a halál percei
ben valamennyire megédesűljön. Béke poraira!! 

65 Udvar iasságga l (ném.) . 
66 Legalábbis feltétel, ame ly né lkü l sem a n y u g a l m a m r ó l , sem a jőh í r emrő l n e m beszé lhe

tek (fr.). 
67 Érdek (lat.). 
68 Becsvágy (ném.) . 
69 A k á r tetszik, a k á r n e m (lat.). 
70 Valószínűleg Lórodi (Eischl vagy Eischel) Ede, ak i a s zabadságha rc idején minisz ter i t a 

nácsos , Madarász e lvbará t ja és h iva ta lnoka . A Kutah ia i fogságban r e n d ő r oszt. főnök, ezredesi 
rangga l . Á t t é r a m o h a m e d á n h i t re , tö rök szolgálatba áll, ő M e h m e d vagy A h m e d b e j . 1858 e le 
j é n a Bagdad k ö r n y é k i h a r c o k b a n esik el, ame lyeke t a t ö rökök a fel lázadt a r a b o k k a l és bedu i 
n o k k a l v ívnak . 

71 Különítményt (fr.). 
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6. levél72 Konstantinápoly, 1859. április 22. 

Édes Zsiga! 
(...) Ezután önnek és Marinak egyedül fogak írni s önök lesznek oly jok levelei

met szegény szerencsétlen Anyámmal közölni. Mert a mitsoda levelet legújabban 
kaptam Atyámtól az el vágta köztünk minden Correspondentiát,73 melyet hogy ön
nek Copiaban7í élnem küldök, hogy saját szemeivel győződhessen meg mennyire me
het egy ember egy apa vallásos bigotságában csak azért nem teszek mert őt a fiúi 
kegyelet még iszonyú tévedése és igazságtalanságában is kimélteti velem. Soraiból 
csak »nyit írok „Miután (saját szavai) a Krisztus szelíd vallását elhagytad, és egy 
hamis Profeta hitére tértél soraid csak sebet okoznak, s ez az oka hallgatásomnak, 
melyet hogy most félbe szakasztok beteges Anyád siránkozásának köszönheted." — 
sat. Én nem akarok sebet okozni senkinek különösen Apámnak, s azzal a resigna-
tioval75 mely egy martyrnak becsületére válna le mondok azon örömről hogy vele 
levelezhessek. (...) A mi az én törökké létemet illeti, a mi haragjának oka lehet, 
erről annyit írtam már neki, hogy maga a megszemélyesített kétkedés is hitt volna 
szavaimnak. (...) Utasítottam Kmety úrhoz ki Tbnok Kmety76 urat, öttsét itt meg
látogatva haza utazott hogy kérdezze tőle a milyen török ő én is olyan vagyok sat. 
— A mi a haza menetelt illeti erről is sokat írtam, de hijjába. 

Most önnek édes Zsiga miután talán minden haza irt leveleimet nem olvasta rö
viden írok némely dolgokat melyek sorsomra felvilágosítást nyújtanak. — nem fá
rasztom önt szenvedésem elő sorolásaival, mert annak még emlékezete is oly kese
rű, hogy átkoznom kellene a sorsot mely annyi csatában egy golyót nem küldőt fe-
lyembe. — 49 be én mint atyámnak is írtam nem kalandvágyból jöttem keletre ha
nem a muszka bayonetek és ágyúk űztek a török határ szélre, tehát még csak nem 
is emigráltam. — Most ott áltam a nagy világba elhagyva mindentől, egy fillér nél
kül nyelv tudás oly tudomány vagy képesség nélkül melynek hasznát vehettem vol
na, mert az iskolába tanitnak de nem az életnek. Láttam hogy egy uj pályát kel
letvén tanulnom, évek múlva talán jöhetek oda hogy csak nyelvet tudjak. Rám jött 
a betegség a sárga hideglelés, mely 3 évig kínozott. Annyi veszteség nyomorhoz még 
a betegség még a láz mely a török föld égető napja alatt irtózatos pokoli kin, egy 
kétségbeesett ifjúnak sok volt. Kétszer ragadtam pisztolyomat hogy végett vessek 
mindennek!! Talán jobban is tettem volna, soktól, legalább attól hogy saját apám 
oly levelet írjon mint a milyet utoljára írt, — melyet ha egy más halandó irt vagy 
szemembe mondott volna, lelkemre mondom vagy ő vagy én érte volna meg a kö
vetkező napot, — meg lettem volna kímélve. Oda adtam volna életem felét csak 
kórházba csak fedél alá vigyenek mert lázba egy rongy sátor alatt éjjel ázni nap
pal égni nem kis dolog, jobbra balra csak jaj csak halál vonaglás átkozodás napon
ként 200 halott, éhenhalás, szóval egy valódi képe a pokolnak. Ez volt a Wíddini 
láger. — A Sultán felszóllítván mindnyájunkat tiszteket hogy kinek kedve van a t. 
vallás színleges fel vétele mellett, mely eddig csak annyiba van és fog ezután is ma
radni hogy török nevünk van, — szolgálatba léphetünk. Én számot vetettem ma
gammal, láttam, hogy ez legalább oly pálya melyet már tudok, és a melyen egy 
embernek ki nem gyáva kilátásai lehetnek. — Ó de ez nem oly könnyű volt mint 
gondoltuk a szenvedés még itt kezdődött, melyet most leirni hosszas volna. — 

Minden társaim vagy tanácsot vagy segítséget kaptak hazulról én öt évig egy sort 
sem. De büszkébb voltam hogy sem panaszkodjam hajthatatlan Caracterem erősebb 

72 BKML Katona -csa l ád i ra ta i . Kiss József levele sógorának , K a t o n a Z s i g m o n d n a k ; 2. sz. 
levél . 

73 Kapcsola t (lat.). 
74 Másola tban (lat .) . 
75 Belenyugvássa l (lat .) . 
76 Kmety György (1810—1865) honvéd t ábornok . 1848 ok tóberében a győr i 23. honvédzászlóal j 

•őrnagya, december 10-én a lezredes . 1849. j ún ius 16-án t ábornok , bácsi s e regpa rancsnok . A v i 
lágosi fegyverletétel u t án Törökországba menekü l , á t t é r a m o h a m e d á n h i t r e — ő Izmail pa sa —, 
A leppóban te lepedik le. 1851 végén Angl iába megy . 1853-ban, az orosz- török h á b o r ú k i tö résekor 
visszatér Törökországba , ahol egy anatól ia i hadosz tá ly p a r a n c s n o k s á g á t k a p j a meg. 1855-ben 
K a r s v á r á n a k véde lmét i rányí t ja . Szep tember 29-én a t a c h m a n i fenns íkon legyőzi Muravjev 
t á b o r n o k csapata i t . 1859-ben K o n s t a n t i n á p o l y b a n a m a g y a r légió t ag ja inak szervezésében és 
Genovába való szál l í tásában t evékenyked ik . 1860-ban a tö rök k o r m á n y Szír iába küld i , ahol egy 
f ranc ia - tö rök hadosz tá ly p a r a n c s n o k a . U g y a n e b b e n az évben a nyugdí jazásá t kér i . 1865-ben 
l ia l meg Londonban . 

— 188 — 



volt hogy immoralitásra haj j ol j on, így magamnak köszönhetve mindent vergődtem 
oda hol vagyok. — Vesse rám az első követ az ki azokon keresztül ment mint én a 
nélkül hogy tántorodott volna, mert én nem tántorodtam. (...) 

Mi a haza menetelt illeti ezt is anyiszor irtam. — Itélyen kegyed édes Zsiga. Men
jek haza, tagadjam meg magamat, semisitsem meg morális életemet s akkor — mi 
lesz belőlem. — Tíz évet eltöltöttem itt hogy kenyerem legyen, hadjam itt, tudván 
az othoni vagyoni állást. — Büszke lehetne rám Atyám, nem mintha én azt hinném 
hogy valami nagy ember lettem, mert senki jobban nálam nem tudja kicsinysége
met, hanem azért, mert oly óriási küzdelmek dacára, melyek oly embereket kiket 
egykor félistenként imádtunk le sülyesztettek ki áltam a tűz próbát, s élek a nélkül 
hogy becsületemet szenny, s lelkemet bűn tudat terhelné. (...) Hogy magyar vagyok 
azt nem szájaskodás hanem tettel lehet s akarom meg mutatni, s bárki töröknek 
rágalmazzon is annak csak azt mondom adjon az ég szegény nemzetem minden fiá
nak oly érzelmeket minő az én keblemben él, adja az ég hogy minden fija anyit b 
ne többet áldozzon érte mint én, mert én mindent áldoztam, mi egy ember előtt 
kedves lehet! Egyébiránt én már annyit szenvedtem, hogy a többek közt még apám 
méltatlankodását is elszenvedhetem. Most egy pár szót, vagyoni kérdésről. Hogy én 
erről említést tettem is oka az volt mert a három éves béke, egy eléggé bizar gon
dolatot támasztott fel bennem t:i : házasodni akartam. Ismertem egy leányt, szán
tam mert szerencsétlen volt mint én, s mert két szerencsétlen oly hamar meg érti 
egymást, szerettem mert rajtam kívül senkije nem volt e nagy világon. — Elakar
tam venni, de tudván, hogy engem fizetnek addig míg élek, fizetnek azért hogy 
mindennap meg halyaik, ezért tettem É. atyámnál kérdést vagyoni állása és ha lehet 
segítséginek nőm részére, halálom esetírei igénybe vételéről. De emberbe bizni nem 
kell soha, még ha saját apja is az embernek. A dolog eredménye az lett, hogy e sze
gény leánynak azt kellett mondanom mit Hamlet mondott „Eredj Kolostorba sze
gény Amália". Ez a szegény teremtés mindenem volt, megédesíthette volna élete
met, szorosabban kapcsolhatott volna az élethez. Ezt is elvesztettem, s vele min
dent ! ! (...) írjanak szegény anyámnak mondják meg neki hogy szenvedő f Íjának 
erős hite van hogy ő meg érti fiját s nem tör felette pálcát hanem inkább azt mond
ja Ne ítéljetek hogy ne ítéltessetek. — (...) Isten önnel édes Zsiga Marival együtt 
ezerszer csókolva vagyok 

szerető sógora 
Kiss 

7. levél71 Torino, 1860. június 30. 

Édes Zsiga! és Mari! 
Kérlek ezen ide zárt levelet a rajta lévő adresre küldj étel el. Szegény barátom 

Őrnagy Tükörynek halál hírét vagyok kéntelen édesannyával tudatni. Egy év ólta, a 
harmadik gyász hir mit magyar honba irok, azon négy barátim közül kikkel elhagy
tuk a török szolgálatot, csak én élek még, mint egy szomorú élő sir emlék dicsőén 
elhunyt barátim sirhalimi felett. Mindegyiknek halála által egy egy kötél szakadt 
el mely az élethez csatolt, de különösen Lajos halála össze zúzta lelkemet!! Isten ve
letek többet nem irhatok, sok dolgaim, és lélek állapotom miatt. Csókollak szívből 

Kiss 
Ui.: Tüköry annyának szóló levelet tegyétek egy borítékba és írjátok rá Dománek 
Terézia asszonyságnak Körös Ladány, Békés megye. (...) 

8. levél78 Torino, 1861. június 22. 

Kedves Atyám! 
(...) Ha sorsom jelenleg körülményeit akarnám írni, ez pedig tulhágja e levél kö

rét, s correspondentiánk félbeszakadását vonhatná maga után. — Egyébiránt azt 
ugy is lehet gondolni és képzelni. 

77 BKML Katona -csa l ád i ra ta i . Kiss József levele Ka tona Zs igmondnak , 3. sz. levél. 
78 Uo. Kiss József levele édesap jának , 49. sz. levél. 
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A mi az én, és minden kint lévő becsületes társaim hazamenetelét illeti, ez nem 
tőlünk, hamem a Nemzettől függ, s attól hogy fogja magát a haza viselni a .ylenni 
vagy nem lenni" kérdésében. 

Gonosz időket élűnk, a farkas bárány bőrbe jár, s a szent iras ama szavai „a ki 
hiszen idvezül", meg fordítva áll; nem csak nem idvezül, de elkárhozik. — (...) 

hű fia 
József 

9. levél19 Torino, 1861. június 24. 

Kedves Szüleim! 
(...) A Cavour80 temetése leírása, hibás ha engem ezredesnek nevez, mert én al

ezredes vagyok, egyébiránt miután Mogyoródival81 egy napon nevezetesen múlt év 
Sept. 20k:Vl1 lettünk alezredesek, köztűnk semmi különbség nincs, ha szinte a Marczi-
usi ünnep leírásában Mogyoródi neve az enyim előtt ált is. Nem foghatom meg de 
nem is köszönöm meg a Girokuti féle Naptárnak rólami tudósításait, nagyon Don 
Quichotte-iisan hangzik. Ha én biografiám kiadásába bele egyeztem volna (ámbár 
eleget erőltettek rá) nem is említve Hamvay Kovács Imrét,82 ki az általa szerkesz
tendő albumba igen kérte életrajzomat, inkább a Világhírű Dumas Sándor83 franczia 
regényíró, ki velem igen jó barátságba van töbszöri kéréseinek engedve, általa írat
tam volna. Egy ember ki az efféléknek örül, inkább a „Monte Cristo" iróját fogná 
választani, mint a Girokuti-naptárét. — A naptár tudósítása már anachronismusá-
nál fogva is nevetséges. — 

Én nem a Légióhoz hanem az olasz hadsereghez tartozom, ámbár tulajdonképpen 
a Legio is az olasz hadsereghez tartozik az 59be az olasz kormány és a Magyar Co
mité84 közt létre jött Conventio85 értelmében, mind addig míg a Magyar határt át 
nem fogja lépni. — A török országba nyert érdemjeleimet meg tartottam, hogy ki-
lenz évi szolgálatom után csak ezen két érdemjellel hagytam el török országot nem 
a török kormány hanem a körülmények okai. (...) 

hű fiók 
József 

10. levélm Torino, 1861. augusztus 

Kedves ötsém! 
(...) Itt a vér ismét omló félben van, — most e perczben még Turinból irom e 

sorokat, de kérdés mikorra meg kapod itt leszek e még? Ha Októbert elérhetjük Ca-
tastrof nélkül bővebben beszéljünk a kijövetel iránt. — 

Politicaról nem iroik, mert itt az idők olyanok, hogy az események nem vasúti, de 

79 Ua. 50. sz. levél. 
80 Cavour, Camillo Benső, conte dl (1810—1861) olasz államférfi, az egységes Olaszország egyik 

megteremtője. 1852-től 1859-ig és 1860-ban Piémont miniszterelnöke. Vezetésével Piémont 1860-ban, 
a közép- és dél-olaszországi népmozgalmakat és Garibaldi győzelmeit kihasználva, Róma és 
Velence kivételével egyesíti az olasz királyságot, amelynek 1861-ben első miniszterelnöke lesz. 
Az 1850-es években kapcsolatban áll Kossuthtal és a magyar emigráció más képviselőivel. 1859-
ben megállapodást köt velük, melynek eredményeként az osztrákok ellen küzdő piemonti had
sereg keretében megszervezik a Magyar Légiót. 

81 Mogyoródi (Kaiser) Adolf, lovag. 1848—49-ben honvéd hadnagy, a világosi fegyverletétel 
után Hamburgba menekül. 1852-ben Magyarországra jön mint emlsszárius, elfogják majd sza
badon engedik. 1859. július 28-án őrnagy, a harmadik zászlóalj parancsnoka a Magyar Légióban. 
1860-ban részt vesz a palermói és a volturnói csatában. Megkapja a Savoyai-rendet. 1861-ben 
alezredesi rangban, Acquiban, a Magyar Légió parancsnoka. 1866-ban a poroszországi magyar 
légió parancsnoka. 

82 Újságíró, ak i a Családi Kör c ímű l a p b a n 1861-ben „Levelek Olaszországból" c ímen több 
c ikke t közöl. 

83 Alexander Dumas, idősebb (1803—1870), francia regényíró. Közreműködik Garibaldi fel
szabadító hadjáratában, megírja Garibaldi és Türr István életének történetét. 

84 Az emigráns m a g y a r k o r m á n y , a M a g y a r Nemzet i Igazgatóság (Kossuth Lajos, Teleki 
László gr. és K lapka György) . 

85 Valószínűleg az 1860. szep tember 10-i megá l l apodás ra gondol . 
86 BKML Ka tona -csa l ád i ra ta i . Kiss József levele öccsének. 

190 — 



telegrafii sebességgel rohannak, tehát mit e perczben irnék, mikor meg kapnád 
ódonság lenne. Bizonytalanság minden. Soha hon Critikusabb napokat nem élt mint 
e perczben. Egyéhbiránt bár mit olvasandatok is telegráf, vagy újságban hidd ne
kem (én ezt három évi tapasztalásomból, melyett itt az olasz nép körében e nép 
erényeit ismerve tanulva szereztem), mondhatom, hogy a Crizisből olasz hon bátran 
s ditsően fog ki jönni, bár mint szeretnék is az ellenkezőt ellenségei, szóval én op
timista vagyok. (...) 

A legio feloszlatása mint máskor is irtam az én állásommal egybefüggésbe nincs 
mert és a légióhoz nem hanem az olasz hadsereghez tartozom. Egyébiránt a Legiot 
feloszlatni nem is akarják, csak néhány kitartás nélküli egyének, kiknek jobb lett 
volna othon maradni, zavarokat csinálnak. Ezek az urak már egy év alatt kifáradtak, 
s akkor midőn az olasz kormány fizeti és ruházza őket. Hát mi mit mondjunk ak
kor, kiket 12 év alatt nyomor, csalódás, üldözés nem birt kifárasztani. (...) Kedves 
szüleimet csókolva vagyok szerető testvéred 

Józsi 

11. levéŕ1 Tori/nó, 1867. június 23. 

Édes Mari! 
Régen igen régen nem irtam képzelhetitek az okát. Vártam hogy kedélyem csi-

lapodjon, ha ugyan képes csilapodni, s nem akartam lázas örömeitek közé tolakod
ni keserűségemmel. Ez tehát a vég melyért fáradtunk. Óh emberiség mily őrült vol
tál és leszel midég! De elég. íme látod feltettem magamba hogy csak rólam és ró
latok irok, de lehet é hogy ki ne törjön belőlem. Áldozzon fel az ember jelent jövőt 
szóval az egész életet, csak azért hogy a magát Magyar Minisztériumnak nevező 
pictus masculusok,88 amnestiaval prostituáljanak bennünket, mint 19 éven át rósz 
életők miatt a társaságból kitaszított rósz személyeket. •— 

Eh! mit. Nem érdemes hogy az ember az időt vesztegesse, csak a rá-gondolással is. 
(...) 

testvéred 
Józsi 

12. levélso Torino, 1867. szeptember 8. 

Édes Mari! 
(...) Meg látogattam az expositiot90 Parisban. Mit irjak rola? Oly látomány, mely 

lefesthetlen, látni kell hogy az embernek fogalma legyen róla. — A mit az emberi 
ész genie ipar szorgalom kitartás teremtett és teremthet mind ott van, nem mint 
eredmény csak, hanem mint működő csodája az emberi haladásnak. Mert a gépek 
pokoli lármáját, csodához hasonló működését hallani látni lehet. Egy oldalon ké-
szitenek minden féle szövetet, más oldalon egy apróra vágott fa-halom két gépen 
villám sebességgel keresztül menve mint papiros áll elő. Itt metszik tisztitják a 
gyémántot, amott 41 perez alatt egy pár czipőt állitnak elő, — könyvet kellene Ír
nom, hogy csak közelítőleg is leírjam. Az emberi haladás nem a magyarországi utat-
lan utakon haladó szekér hanem villám sebességgel rohanó gép. — 

És ezt az emberiséget, mely ma holnap a levegőt mint közlekedési tényezőt fogja 
uralma alá keritni, ezt az emberiséget akarják politikai és különösen vallásos ne-
vettségességgekel le lánczolrai. Akarják hogy ne kaczagjon fel midőn Ádám és Éva 
nevetséges meséjével, a Krisztus mythológiájávail tele beszélik a fejét, s meg ölni 
igyekezvén a rationalismusát. Akarják hogy a társaság melynek alapja ő, s melynek 
czéljának az ő boldogságának kellenne lenni, de a melyben ő mint egy minden in-
diividualismustól meg fosztott pária lézeng: fecsérelje el vérét és munkája verej-

87 Uo. Kiss József levele h ú g á n a k , 13. sz. levél. 
88 Bábok (lat.). 
89 BKML Ka tona -csa l ád i ra ta i . Kiss József levele h ú g á n a k , 14. sz. levél. 
90 Világkiáll í tást . 
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tekét. Szegény setétség emberei s institatióji,91 az idő a haladás lelke keresztül fog 
rohanni rajtatok, s miután pulverizált92 benneteket el fog fújni hogy hiretek sem 
marad, s a későbbi kor hinni sem fogja, hogy a 19. században midőn az emberi ész 
oly csudákat mivelt mint itt láthatók haladásának (...) nevetséges akadályokat tud
tak csak elibe gördíteni. — Na, megint benne van fogod mondani. Igen, és jobban 
mint valaha. — 

Én rám a Párisi expositio két benyomást tett. Egyik ez: rehabilitálta előttem sa
ját nememet az emberiséget, melyet már utálni kezdtem midőn láttam minden nap 
hogyan hagyja magát lealacsonyitni nem a rabszolgaság, hanem az állatig, de itt 
kénytelen voltam elismerni, hogy „nem halt meg csak aluszik". Le szorítva egy tér
ről annál hatalmasabban emeli fel fejét a másikon. Másik impressiom ez: szép do
log a vallás de mihelyt egy cast — a papság mesterséget monopóliumot csinál belő
le, a leg nagyobb akadálya lesz az ember haladásának és boldogságának. Láttam az 
expositio azon részében melyben az Egyiptomi régiségek vannak, a múlt világ 
a múlt civilizátio (melyből a görög római civilizátiok eredtek) emlékeit, melyek ma, 
hála a derék Champollion (francia tudós I. Napóleon egyiptomi uti társa volt ki a 
hieroglifák olvasását feltalálta) zsenijének, mint tárt könyv állanak előttünk, s egy 
Mózes előtt 10 ezer évig terjedő civilizátiot mutatnak fel, midőn más nemzetek a 
görögöt sem véve ki még mint pásztorok sem voltak ismeretesek, és láttam hogy az 
emberiség történeteinek e kincseiből a keresztyén vallás, midőn Teödosius93 alatt 
Egyiptomba be vitetett 60,000t a leg óriásibb vandalizmussal a mi csak valaha exis
tait mint bálványokat össze töretett, s oka lett hogy év ezredek történelme velők 
s bennök el veszett. Oh valóban a Cristianismus csak sötétséget árasztani jött a föld
re, s felül múlja még a Muhamedennismust is ki az egyiptomi könyvtárt elégette. A 
Cristianismussal jött a világra a közép kori setétség mely által az ember barommá 
lett s csak akkor kezd az emberiség haladni mikor a vallás iránt indifferentismus94 

kezd be állani. Ezen közép kor vetette meg alapját mind annak mit máig is szen
ved az emberiség, mely közép korban ha az arabok meg nem mentik részint, részint 
felnem találják az astronomíát orvosi tudományt és a mathesist hol lennénk ma?! 
íme ily impresslot költ én bennem az a flagrans contradictionr, a mi van egy felől az 
ember industrialis, más felől vallásos és politikai haladása közt. — S mind ez mind 
addig igy fog lenni mig a gyermekek nevelését a papok kéziből ki nem vesszük, (bár 
mily vallású legyen az) mert addig vagy ostobákat vagy hypocritákat96 nevelünk, 
mig dél előtt azt tanitjuk a gyermeknek hogy Jósué meg állította a napot, délután 
pedig hogy a föld forog a nap körül-stb. És ez a vallás érdekében éppen ugy mint 
az emberi haladás érdekében egyformán kívánatos ne feledjék a vallás emberi hogy 
a 93as franczia forradalom igazságos dühében nem elégedett meg a vallás eltörlésé
vel, hanem el törölte magát az Istent, melynek nevében századokon keresztül nyom
ták és zsarolták. De elég, nem kell felednem, hogy e levél magyar országba megy, 
nemde jobb is nekem, miután az ily eszmék véremmé váltak haza nem menni. Én 
a feketét fehérnek mondani nem tudom soha. 

Én meg Ígértem hogy Sándornak az expositioról fogok irni, de biz én alkalmasint 
elhagyom, mert ha e levélhez hasonlót írnék, no, még akkor jönne az öreg urtol egy 
dissertatio „Az emberi tévelygésekkel meg homályosított, de a reformatio által ere
deti tisztaságába vissza állított Krisztus vallásáról" mint már egyszer jöt. Áh én 
is azt hittem egykor, de miolta Angliába és porosz országba az az hol a Protestan
tismus uralkodó vallás ismerni tanultam, nem könyvekből ha nem a népnél, csak 
azt mondom, hogy a protestáns jeziutismus épen olyan, hanem rosszabb mint a 
Catholicismusé. — Nem akarva senkinek, legkevésbé Atyámnak vallásos előítélete
it érinteni, ugyan azért inkább hallgatok, mert ha bele jövök akkor már hypokritás-
kodni nem szeretek, s bár mindenki ugy tenne, mert az igazi meg győződésbőil be
szélők száma vajmi kevés. 

(...) Sándor (...) azt irja hogy én nem feleltem két levelére, én semmi féle le-
levelet nem kaptam se tőle se senkitől 5 év alatt ki vévén a leg ujabb időben, ir-

91 Intézményei (lat.). 
92 P o r r á zúzott (lat.). 
93 Teödosius, Nagy, Flavius (347—395), r óma i császár . Nevéhez fűződik a ka to l ikus egyház 

á l lamegyházzá való emelése, a p o g á n y és az ún . e r e tnek val lások bet i l tása . 
94 Közömbösség (lat.). 
95 Nyi lvánvaló e l l en tmondás (lat.). 
9G K é p m u t a t ó k a t , á l szenteket (lat.). 
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tam több izben, s miután láttam hogy csak azért ír az ember hogy az osztrák post-
beamterek mulassák olvasásával magukat felhagytam az Írással. 

(...) Huszonkét éves koromban kidobott a sors a nagy világba, s ha a száműze
tésbe lefolyt 19 évét életemnek át nézem nem találok egy perczet sem melyért pi
rulnom kellene, s ha ma újra kellene kezdenem a lefolyt 19 évet ismét azon az utón 
mennék, mert bár ama hálátlanná vált ügy, nem a mi hibánk hanem a nemzet ön-
elhagyatottsága miatt nem sikeresítthetett, az ernyedetlenül telyesített kötelesség ér
zete vigasztal bennünket. 

(...) Zsigát és gyerekeidet szívesen üdvözlöm, s veled együtt csókolom 
szerető testvéred 

Józsi 

13. levél'*1 Torino, 1867. november 17. 

Édes Mari! 
(...) Itt még mind a leg nagyobb politikai bonyodalmak közt élünk, a romai moz

galom, mely minden esetre az emberi haladásnak az obscuratismus98 elleni küzdel
mévé növi ki magát, mely mint Luther mondta „nem a mi ügyünk, hanem az em
beriségé", jobban elő térbe áll mint valaha, s e nagy drámának még csak az első 
véres act-ja van csak bevégezve. Nincs ma többé egyetlen józan politikus se, ki be 
ne látná, hogy olasz ország és a papismus, mint világi hatalom incompatibilisek, 
meg férhetetlenek egymás mellett. Itt az el keseredetség a felső fokon áll. (...) 

szerető testvéred 
József 

• 

14. levéld Torino, 1868. július 16. 

Kedves Szüleim! 
Emlékezni fognak Kedves Szüleim, hogy haza menetelemet e jelen hóra ígértem, 

(...) fájdalom azonban ismét halasztanom kell, ugy hogy Augustus vége vagy Sep
tember elején reményihetem csak a haza menetelt. Oka e halasztásnak következő. 
A háború végével az olasz hadsereg létszáma leszállittatván több olasz tiszt-társa
immal én is a Reserv-osztályba100 jutottam. Miután azonban az olasz hadi törvé
nyek értelmében a reservnél lévő tiszt két év lefolyta után kérheti vagy activ-szol-
gálatba helyeztetését, vagy pensioba tételét101: én a törvény adta ezen jogot igény
be vettem, s jelenleg a dolog folyamatba van. S minthogy az efféle dolog a kato
nai hyerarchia hosszú közegein lassan és hosszasan megy keresztül, s a hadi ta
nácsba sokáig heverni szokott leg alább más fél hónapot számithatok mig a dolog 
rendbe jön. Meg lehet hogy reménységemen felül elébb tudok bizonyost ügyemről 
s akkor tudósítom Kedves Szüleimet és indulok. (...) 

hű fiuk 
József 

15. levél102 Torino, 1868. október 5. 

Kedves Szüleim! 
íme ismét levelet kell írnom midőn már azt gondoltam hogy ebben a hónapban 

othon lehetek. Az én dolgom itten a pensio felé hajlik. Egy részről egésségem ám
bár annyira a mennyire helyre ált mindég gyenge, és ha a Calabriai vagy Romai 
határ szélen állomásozó részében kellene a hadseregnek Activ szolgálatba lépnem, 

97 BKML Katona-csa lád i ra ta i . Kiss József levele h ú g á n a k , 15. sz. levél. 
98 Elmaradottság (lat.). 
99 BKML Katona-csa lád i ra ta i . Kiss József levele ap jának , 51. sz. levél. 
100 Tartalék állományba (fr.). 
101 Nyugdíjazását (fr.). 
102 BKML Katona-csa lád i ra ta i . Kiss József levele ap jának , 52. sz. levél. 
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pedig a mi csak nem bizonyos, miután hadseregnek felénél több része ott állomá
sozik, az emiitett helyek morális és phisikai pestises levegője ismét tönkre tenné 
egésségemet, pedig már annyit szenvedtem egésségemmel hogy bizony elég. De más 
részről az activitásba jutás végett még talán egy évnél több ideig kellene várnom, 
miután épen most bocsátottak haza 60 ezer embert tehát igen sok számfeletti tiszt 
lesz ismét. Most az a kérdés mennyi lesz a pensio, hogy nem sok előre lehet gon
dolni, miután pensiora nagyon fiatal vagyok, értvén a nyugdijnál megkívántató 
életkort. 

A nyugdijnál az életkor és szolgálati képezik a Criteriumát a nyerendő évi-dij 
menyiségének. Nállam mint emlitém az első kevés a második a szolgálati idő húsz 
év, tehát meg lehetős. Egyébiránt reménylem néhány nap alatt a királyi rendelet 
a nyugdijjazás végett ki fog jönni, s akkor az ugy nevezett Corte dei Conti103 az az 
a Status fő Controli hivatalhoz megy a mely meg fogja határozni a nyugdíj mennyi
ségét, és ez egy kissé hosszas mert minden szolgálati évet, minden egyes tiszti rangot 
documentummal kell bizonyitani. Ha ezen az administration keresztül megy, a nyug-
diji királyi okmány (brevet) pár nap alatt készen van, tizen öt nap kell mig a Fi-
nancz-Ministerium registrálja e ekkor meg van minden. 

Tehát az előbbi hazamenetelem lehetetlen volt, miután az itt létem múlhatatlanul 
szükséges volt. Nékem magyar török és olasz documentjeim vannak, egy ügyetlen 
traductor104 ha személyesen felnem ügyelnék rája nagy kárt tehetne. Egy hónapot 
is elveszteni a húsz évi szolgálatból kevesitése lenne nyugdij janinak. 

Holnap magam Florenczbe105 megyek, hogy a fővárosban a hadűgyministerium és 
Corte dei Continál levő ismerőseim és barátaimmal értekezzek, .különösen hogy volt 
finácz minister s jelenleg a Corte dei Conti elnöke Scaloja Senatorral106, ki igen jó 
ismerősöm beszéljek, s meg kérjem őt hogy a dolog menetelét siettesse, és ha lehet 
soron kivül vétesse tárgyalás alá. Reménylem meg teszi. Tante molis era107, hijába 
a bürokratia csak bürokratia. Mind e mellett ezen évbe minden esetre haza megyek, 
és ha Scaloja Senator segithet a dolog siettetésén, mert ha teheté arról meg vagyak 
győződve hogy meg teszi, reménylem november első felében, vagy tán előbb is in
dulhatok. 

Isten áldja Kedves Szüleimet a viszontlátásig is fiúi tisztelettel vagyok 
hű fiiak 

József 

103 Számvevőszék (ol.). 
104 Fordító (ol.). 
105 Firenzébe 
106 Sclalola, Antonio (1817—1877) olasz közgazdász. 1846—48 között torinói professzor. 1860-ban 

Garibaldi diktatúrájában, majd a nápolyi helytartóság idején pénzügyminiszter, 1860—65. között 
képviselő, 1865-től szenátor. 

107 Annyi küzdelembe került (lat.). 


