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Lenkey serlege 

Megilletődve olvastam a Honismeret 1983/5. számában I. Ágoston László ér tékes írását Len-
key János honvédtábornokról. Gyermekkoromban ugyanis minden nyarat nagyanyámnál töl-
töttem Egerben, s első utunk mindig a rokon huszárkapitány, Lenkei János szülőházához veze-
tett, ahol édesapám minden alkalommal felelevenítette a családi emlékeket. Évtizedek múltán 
— kutatásaim során — ezek hitelességét korabeli dokumentumok erősítették meg. 

Máramarosszigeti családunk tagjai, élükön a napóleoni idő ,,Koburg" huszárezredének nyug-
díjas századosával, Kovássy Károly ükapámmal és fiaival, a városba bevonuló Würtenberg-
huszárszázad fogadói között voltak 1849. május 31-én. Dédapám, Kovássy Albert (aki 1848. 
szeptember 2-án Periasz sáncainál már együt t rohamozott Lenkeyvel) „azonkori jegyzetében" 
így emlékezett meg a huszárok érkezéséről: „. . . Az egész város eléjök ment. A nemzetőrség 
felállíttatott. A tanulóság megjelent. Zászlókkal és örömrivalgással fogadtattak. A megyeháza 
előtt sorba felállott az egész század. Lenkey lelkes beszédében lelszólítá a hatóságot, rendel-
kezzék felölök, míg a minisztérium sorsuk lelett határozand." Ebből az időből két tárgyi emlék 
története érdekes. Az egyik apáról fiúra száll azóta. Most én őrzöm. A másik jelenlegi sorsa 
ismeretlen. Talán e sorok hozzásegíthetnek felkutatásához! 

Lenkeyt Chrenkó János kincstári ispán Színház utcai házában szállásolták el. A századot ha-
marosan a délvidéki harctérre irányították s a kapitány ekkor emlékül egy kardot adott a há-
zigazdának. Pengéjén a FRINGIA és a LENKEY véset volt olvasható. Amikor 1849 szeptembe-
rében a cári csapatok a városba érkeztek, Ivan Ivanovics cári óbestert és Capcziolon adju-
tánst szállásolták be az egy évvel azelőtt Lenkey által lakott szobába. Eleinte csupán udvarias 
volt a kapcsolat, amikor azonban a háziasszony egy alkalommal rutén nyelven szólalt meg, 
valamennyien feloldódtak és attól kezdve családias viszony alakult ki közöttük. A háziak rövi-
desen felfedték titkukat, hogy az ú j lakók szobájában rejtegetik Lenkey kard já t . Az őszinte 
vallomásra az adjutáns kijelentette: ,,Ide aztán nem teszi be a lábát a német!" Lenkey kardja 
így nem veszett el, sőt évtizedek múltán a Nemzeti Színház művésze, Vizváry Gyula birtokába 
került. Vizváry ugyanis a múlt század végén családjával igen sokat időzött ezen a vidéken és 
nyári szabadságát a máramarosi Pável-sósfürdőben töltötte. Kedves baráti kapcsolata alakult ki 
nagyapámmal, a máramarosszigeti Városi Színügyi Bizottság titkárával, Kovássy Zoltán tanitó-
képezdei igazgatóval, s a művész tisztelői barátságuk jeléül neki ajándékozták Lenkey kard-
ját. Századunk elejéről adat van arra, hogy a kard akkor még Vizváry bir tokában volt. De hol 
lehet most? 

A kard érdekes históriája késztetett arra, hogy az általam őrzött, „történelminek" minősít-
hető családi ereklyére vonatkozó hagyománnyal részletesebben foglalkozzam. Ez a tárgy pedig 
a féltőn őrzött ezüst „Lenkey-serleg". Néhány évvel ezelőtt szakértővel vizsgáltattam meg, 
megállapította, hogy 1839-ben készítették Bécsben. A 16 cm magas szép ötvösmunka aranyo-
zott koszorús emblémájának felirata: „JAVADÉRT HAZA". Alatta ott a kapitány monogramja: 
„L J . " 

Az 1839-es évszám azért is érdekes, mert T. Ágoston László most hivatkozott, de más, Len-
keyvel foglalkozó írásaiban is bizonyította, hogy a szabadsághős családjából többen éltek ez 
időben Bécsben. 

Mi lehetett annak a serlegnek útja? Lenkey ugyanis 1848. május 30-án keltezett kőrösmezői 
levelében megjegyezte: a század pénztára és raktárai, de az én holmim is. elmaradt", (ak-
kor, amikor századával át jöt t a Kárpátokon). Arról nincs tudomásunk, hogy a kapitány később 
megkapta-e a személyi holmiját vagy sem, — azaz, hogy abból származik-e a serleg, vagy 
esetleg családunk ajándékozta neki? Mindenesetre ö azt valószínűleg — kard jához hasonlóan 
— emlékül hagyta vissza, amikor a század elment Máramarosszigetröl. Így maradhatott meg a 
családi ereklyék között! 

A Lenkey történet befejezéseként meg kell még említenem a sors különös játékát. Feleségem 
egri és aradi családja is szoros kapcsolatot tartott fenn Lenkeyékkel. Ennek emlékeként őriz-
zük ma is a hű barátnő, Lenkey Ida fényképét. 

Dr. Kovássy Zoltán 
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