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1848 
Vas megyei eseményeiből 

Az utókor hajlamos a feledésre. Gyermekkoromban — igaz, hogy nem tegnap, hanem bö 40 
esztendeje — a Vas megyei Mersevát melletti Belsővaton még épségben állt egy patkó alakú 
sánc. Ha jól emlékszem, akkoriban levente lötérként szolgált, ám eredetileg is golyók felfogá-
sára emelték. Építtetője a környék földesura, Vas megye sokáig első alispánja, majd 1848-ban 
őrnagyi rangban a nemzetőrség parancsnoka: koltai Vidos Józsel (1805—1849) volt. A betörő 
horvát martalócok ellen szánta a környékbeliek védelmére. A sáncot azóta eldózerolták. Ezt 
csak tényként kívánom leszögezni, nem szemrehányásként — hisz különösebb történelmi becse 
nem volt, tervezett rendeltetését a helyiek szerencséjére nem töltötte be — ugyanakkor azon-
ban némi figyelmeztetésül is. Nem lenne jó, ha a megye reformkorbeli egyik legrokonszenve-
sebb alakjára vonatkozó máig meglévő történelmi becsű emlékek is ebek harmincadjára kerül-
nének. Gondolok a Kemenesmihályfán álló lakó házára és a család kriptájára a mersei határ-
ban, ahol hamvai nyugszanak. 

Ki volt Vidos József? Az egyk legrégibb, 1272-ből származó nemességü, megyebeli család 
sarja, jómódú földbirtokos, aki 1805-ben Mersén (a mai Merseváton) született. Jurátuskodás 
után 1825-ben lépett megyei szolgálatba, 1835-ben aljegyző, 1838-ban — 33 éves korában — 
Vas megye közigazgatásának gyakorlati intézője, első alispán lett. Ebben a minőségben került 
kapcsolatba Széchenyivel, akinek odaadó híve lett és aki a ket te jük közti társadalmi különbsé-
gek ellenére egész sok meleg hangú levelével tüntette ki. Részlet egy 1841. október 23-án kelt 
levélből, melyet a „legnagyobb magyar" Vidoshoz intézett: 

Koltai Vidos József 
nemzetőrparancsnok 
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Vidos Józsel mihálylai lakóháza A Vidos-kripla Mersevát halá-
rában (Czika László felvételei) 

Igen Tisztelt Barátom! 
Néhány órára e vidékre jővén, nem mulaszthatom el magamat néhány sorokkal önnek szíves 
emlékezetébe vissza idézni. Szinte lepergett isméi egy év — és alig láttuk egymást, holott 
szándékunk voll többet lenni, sőt Vasnak egy részét be is járni egymással. . . Hidje el ön, 
igen szeretek önnek társaságában lenni, és kevéssel érzek löbb rokonszenvet, mint éppen 
önnel! Isten segítse s tartsa s maradjon jó akaróm és barátom, mini én vagyok őszintén az 

Széchenyi István 

Kettejük sűrű kapcsolataira nagyon sok adat van Széchenyi levelezéseinek gyűjteményében. 
Ez csak 1847-ben lazult, amikor Vidos a pozsonyi országgyűlésen megyéje egyik követe volt 
és inkább Kossuth, mint Széchenyi oldalán állt. Egy november 6-i t i tkosrendőri jelentés „mér-
sékelt ellenzéki" jelzővel illette. Az országgyűlésen 37 alkalommal szólalt fel. Felszólalásai 
közül öt jelentősebb volt és mondandóit részben törvénybe is iktatták. Kossuthtal nem került 
ugyan bizalmas barátságba, de későbbi levélváltásaikban a kormányzó is megkülönböztetett 
tisztelettel bánt a Vas megyei úrral. 

A szabadságharc alatti szereplése 1848. augusztus 23-án kezdődött, amikor a kormánybiz-
tossá kinevezett Vidos Józsefre bízták a megye mozgó nemzetörségének szervezését. A nem-
zetőrök — és" az ugyancsak Vidos alá rendelt Sopron és Zala megyeiek — továbbá a hozzájuk 
csatlakozott, hazaszökött Sándor-huszárok 1848. október 4-én estek át a tűzkeresztségen. Erről 
Kossuth október 10-én így számolt be a képviselőház előtt: 

Vidos országos biztos s néplölkelés vezérétől vettünk tudósítást, melly szerint Kanizsa táján 
Nugent seregét az ott telkeit néppel megverte és hátra szorította a légrádi hegyek közé. 105 
huszáron kívül, kik Gráczból átjöttek, Vidos úrnak rendes katonasága nem volt, a nép úgy van 
lelkesítve, miszerint Vidos úrnak nem arra kell gondjait intézni, hogy a nép menjen az ellen-
ség elé és üsse, |hanem) hogy ha ellog valaki, agyon ne üsse, noha ezen gondoskodása nem sikerül 
mindig, meri a nép erősen lel van bőszülve ezen rablócsoporl ellen. Így például egy helységet — 
mellynek neve nem jut eszembe — 70 határőr megtámadván, a nép nem nyugodott addig, míg 
egytül-egyig mindgyáját le nem konczolta. Későbbi tudósításaink oda mutatnak, hogy Vidos 
seregeivel hasonlókép megfelelő irányzatban Jellacic tábora előtt dolgozik, s annak körül kerí-
tését részéről is elő mozdítja. 

Ebben lehetett némi túlzás, ugyanis a valóságban a nemzetőrök harcértéke roppant kétes 
volt. Sokan hazaszöktek és ez Vidost annyira elkeserítette, hogy rossz egészségi állapotára 
hivatkozva lemondott parancsnoki állásáról. Még mielőtt ezt ténylegesen valóra válthatta 
volna, ismét összecsapott a betört ellenséggel, ezúttal egy ütközet sorsát mentve meg. 1848. 
október 12-én a Sopron megyei nemzetőrség próbálta Horpácsnál útját állni Theodorovics 
tábornok hadának, amely Ausztriából Horvátország felé vonult, természetesen a határ magyar 
oldalán. Az ötórás ütközet a túlerőben lévő ellenség győzelmével fenyegetett, amikor váratla-
nul a helyszínre érkezett Vidos egy vasi és két soproni nemzetőr-zászlóaljjal. Mint kormány-
biztos és még tisztségében levő nemzetőr őrnagy vette át a parancsnokságot és a menettől 
ugyan fáradt, de érintetlen csapatait egy majornál hadrendbe állította. Nemcsak a futókat tar-
tóztatta fel, hanem az ellenséget is megfordulásra kényszeritette és az rövid, véres harc után 
átmenekült a határon. A horvátok 200 halottat veszítettek, ami az akkori viszonyok közt külö-
nösen véres harcra utalt. Két tiszt, egy altiszt és 34 közember fogságba került. Vidos hivatalos 

'Az ütközet előzményeinek és eseményeinek részletes leírását lásd következő cikkben. 
(Szerk.) 
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jelentéséből: ,,A barbár ellenség Zsira helységei felgyújtotta, Salamonlát kirabolta, erőszakos 
nőlertőztetést követett el". Éppen ezért: a népet alig lehet visszatartani, hogy a fegyver-
telen foglyokon véres bosszút ne álljon".' 

Vidos már Szombathelyről keltezett jelentésében megemlítette, hogy a nemzetőrségben gróf 
Batthyány Lajos, a lemondott miniszterelnök ,,. . . nagy erélyességgel működött". Az első ma-
gyar miniszterelnök későbbi főbenjáró pere során az ügyész ebből a jelentésből is bizonyított-
nak látta, hogy Batthyány fegyveres lázadásban vett részt. Ez volt az egyik jogcím a kivégzé-
séhez. 

A szabadságharc Vas megyei szakasza 1848 karácsonyán, a túlerejű osztrák csapatok érkezé-
sével ért véget. Egy olyan embernek, aki nemcsak jómódú birtokos, hanem évekig megyéje 
alispánja, országgyűlési követ, közéleti ember, majd a legkritikusabb időkben a polgári és 
katonai közigazgatás feje volt, nem lehetett könnyű szűkebb hazájában elrejtőzni. Vidos nem 
is tette ezt. Működését teljesen törvényszerűnek érezte és nem sejthette a szabadságharc leve-
rését követő terrort. Egyszerűen hazament mihályfai kúriájába. Itt törtek rá egy este az elfoga-
tására kiküldött fegyveresek, akik elöl csak az ablakon át tudott menekülni. Bujdosásának 
részletei ismeretlenek, annyit azonban megőrzött a családi hagyomány, hogy hosszabb időt töl-
tött gróf Zichy Lajos somlói pincéjében. 1849 augusztusában megkapta a kolerát. A nagybete-
get Éva testvére haza szállította a mersei birtokukra. Bátyjának ápolása közben ő is megkapta 
a ragályt és 1849. augusztus 31-én mindketten meghaltak. Vidos Józsefet Merse határában, egy 
Cinca parti nagy akácfa tövében temették el. Koporsóját a mersei Vidos-kripta megépítése 
után 1852-ben ide vitette át a család, ahol ma is pihen. A kripta ma is használatban, a család 
tulajdonában lévő, rossz állapotú műemlék, mely a mihályfai lakóházzal együtt megérdemelné 
a tatarozást, sőt ez utóbbi talán egy emléktáblát is. Vidos József hiteles arcképe, sajátkezű alá-
írásával, a Vidos-család Mersén élő leszármazottainak tulajdona. A több mint egy évszázad 
alatt pusztulásnak indult érték helyreállítását 1983-ban a megyei múzeum vállalta. 

Ordas Iván 

Források: Balogh Gyula: Vasvármegye honvédsége 1848—49-ben (Szombathely, 1894). 
Barta István: Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez (Bp.. 1943). I. kötet; 
Kossuth Lajos összes munkái XII. és XIII. kötet (Bp., 1952. és 1957). Dr. Károlyi Árpád: 
Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pere. I. kötet 
(Bp., 1937). Pesti Hírlap 1848. márc. 22. és okt. 24-i száma, valamint néhai Vidos Dániel 
(Mersevát) és néhai Vidos József (Kemenesmihályfa) szíves közlései. 

Egy plébános emlékirataiból 
Az országban kevés helyen örökítették meg olyan élethűen a negyvennyolcas események he-

lyi mozzanatait, mint szülőfalum, Káptalanvis (ma Répcevis) egykori plébánosa, Kozma Pál tet-
te. Neki köszönhetjük, hogy a szájhagyomány egyre jobban halványuló történetei az ő lejegy-
zései nyomán fennmaradtak. Jegyzetei eddig a káptalanvisi plébánia „história domusz"-ában 
nyugodtak, s köszönet illeti Brenner László jelenlegi plébánost, hogy ezeket az élethűen megörö-
kített napokat most közrebocsáthatjuk. Kozmár Pál plébános leírásának érdekessége és érté-
ke, hogy a kortárs szemével, józanul ítéli meg az eseményeket, és nagy tájékozottsággal mond-
ja el az országban történteket is. Hűséggel vázolja a Pákozdtól visszavonuló horvátok útját a 
Fertö-tó vidékéről egészen Kőszegig. 

De szóljon a múlt század hűséges krónikusa, Kozma Pál, a káptalanvisi plébános! 

1848. „Február 28-án kiütvén Franciaországban a forradalom, a király elűzetett és a szabadság 
szellem, mely azt csak éleszté, mint futótűz egész Európát lángba borította. Nem volt egy or-
szág, mely annak lökését többé-kevésbé nem érezte volna. A királyi t rónok inogtak, a vallás 
lábbal tapodtatott. A népeket különös lélek szállta meg, mely beszédeiken, mozdulataikon, szó-
val az egész viseleten meglátszott. Ezt látni, tapasztalni kellett, szóval megmondani nem lehet, 
annál kevésbé leírni. A történelemnek van ez fennhagyva. Aki egyéb iránt ezeket olvasni 
akarja, keresse elő az ez évi újság lapokat. 

A szabadság, testvériség és egyenlőség jelszavai, amelyek Franciaországból hangzottak át, 
hazánkban is megtették hatásukat. Az együttlevő országgyűlés a népnek akarván kedvezni, de 
őt egyszersmind céljainak megnyerni, a robottól felmentette, a dézsmát eltörölte, az úri ható-
ság alól felszabadította, a forradalom zászlaja kitüzetett és március 15-én mindenfelé lengett. 
A törvények gőzerővel alkottattak és csakhamar szentesittettek is, és e nevezetes országgyűlés 
már április hóban bezáratott, a minisztérium megalakult és ugyanez év második júliusára már 
Pestre új országgyűlést hirdettetett és meg is nyílt, ülvén a parlamentben — elhagyván a régi 
jó elnevezését az országgyűlésnek: Felsötábla, Alsótábla — a népképviselet útján választott 
követek. 
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Az ezen szentesitett törvények a hazában létező nemzetiségeket lázba hozták. Midőn máso-
dik július országgyűlés megnyílt , már Erdély és az ország alsó vidéke, az egész Bácska lángban 
volt. A rácok, oláhok, szerbek fegyverben álltak és kimondhatatlan módon garázdálkodtak, a 
magyarokat gyilkolták, rabolták. Szenttamás és a római sáncoknál volt a csaták színhelye, 
ahova a magyar országgyűlésről is több követek mentek, mivel a hadsereg hirdetés, árulás kö-
vetkeztében — mire sem ment. 

Ezen időszakba esik az első újoncozás, melyet a gyűlés rendelt el és július, augusztus hóban 
végre is hajtatott . Itt az első nyomai a honvédeknek, kik később oly híres névre kaptak. 

Horvátország a bécsi német kormánytól buzdítva az engedelmességet megtagadta, követeket 
nem küldött, fellázadt. A lázadásnak élére állott Jellasich bán, a bécsi kamarillának híve, ki a 
határőröket összegyűjtvén és más sok csőcselék néppel az országba tört azon ürüggyel, hogy 
Bécset felszabadítsa. Fehérvárnál találkozott szeptember hónapban a magyar hadsereggel, 
azonban innen megszökött és a hó végén már Bécsben volt. 

Jellasich nagy serege színe-javát Pándorfnál, Moson megyében magával vivén Bécsbe ment, 
míg seregének alját, söpredékét, mintegy tizenötezer embert Teodorovics nevü tábornokra bíz-
ta, hogy vezesse hazájába. Két csapat hat ágyúval Sopron megyén keresztül Vasba tört és Kő-
szegen át Léka felé tar tván Magyarországból osztrák honba ment, hol otthon is volt. 

E sereg Moson megyéből október 8-án indult el és a Fertő töltésein gyors lépésekben 9-én 
Eszterháza mellett a szerdahelyi és a szentmiklósi határban csapott tábort. 10-én reggel korán 
indult és út ját a Nagyerdőn át Lövőnek vette, hol a felkelő nép, melynek rendeltetés szerint 
csak oldalvást kelle vala a horvátokat kísérnie, és néhány Sopronból lejött baka által megtá-
madtatott, azonban az első pár ágyúlövésre a botokkal, vasvillával és vasból hirtelen készült 
dárdával felfegyverkezett nép megfutott , a fikák (bakák) retiráltak. 

A merénylet következménye, hogy az urasági majort felgyújtot ták, a faluban néhány házat 
felperzseltek és kiraboltak. Este Horpácson innen, a lédeci mezőn települtek le. A veszély a 
kert alatt volt, a tábori tűz idelátszott (t. i. Káptalanvisre), ami annál nagyobb rémülést oko-
zott, mert a felkelt néphez csatlakoztak csak gyéren szállingóztak haza. A faluban pedig né-
hány elhagyott öregen és asszonyon kívül egy férfi sem volt már. Szeptemberben mint nemzet-
őrök vonultak be a Dráva mentére. (Lapalji jegyzet: ,,E nap délutánján egy zsidányi ember itt 
egy ágyúgolyót mutogatott, amit a horvátok lőttek. Azt a sirást-rivást, ami ekkor történt, 
képzelni igen, de leírni nem lehet. Volt dolgom!" (T. i. plébánosnak. Sz. J.) 

E sorok irója egész ejjel talpon volt, járta a falukat, bátorságra, elővigyázatra stb. intvén a 
honn levőkét. Rettenetes éjszaka volt. 11-én reggel korán megindult a horvát sereg és hagyta 
el táborát. Már hét órakor reggel az eleje a salamonfai erdő innenső felén feltűnt. Ekkor haza-
jöttem azon szándékkal, hogy papi ruhát veszek és elébe megyek a seregnek, beszélendő a tá-
bornokkal, kérvén öt kíméletre. Gyorsan végeztem és azonnal indultam Salamonfa felé, midőn 
az úton találkoztam egy, a táborból jövő törzstiszttel, kinek neve Mitrozsinovich, megnyugta-
tott egészen. Mondván: nem jönnek ők mint ellenség, hanem mint barát. Kőszegre ment. Utasí-
tásul adta: fehér kendő kitűzését póznán. Meglett . Salamonfára értem. Felmenvén a dombtető-
re, az országúton láttam, hogy a horvátok nagy téren elterülve álldigálnak. Az ott lévő néhány 
öregember és asszony és gyerekeknek mondám: „Elmegyek a táborba". De nem eresztenek 
mondván: „Ha letalálnak fogni, senkijük sem lesz, mit csinálnak!" 

Ekkor látom, hogy távolról felém tart a táborból egy lovas, fehér kendőt lobogtatva és két 
gyalog horvát, egyik a tiszt adjutánsa, másik közember, ki három lovat vezetett. A lovas tiszt 
kapitány hozzánk érvén üdvözölt, én viszont, és azt mondja: „Reverzális mellett e három lovat, 
melyet tegnap embereim azon leégett Lövő faluból hoztak el, akar juk átadni, hogy vezettesse-
nek a kormánybiztoshoz, ki azokat kézre ad ja" . A salamonföi bíróhoz, Torkos Istvánhoz azon-
nal írószerekért küldtem, miközben a tiszttel, ki lovon ült, beszédbe ereszkedtem. Ugyan, 
mondja egyszer csak, soká jön a biró. Soká ám — feleltem és ajánlám a reverzális kiállítását 
irónnal. Elfogadta és a tiszt kivévén tárcáját, belőle egy ívet kiszakít, nekem nyúj t ja , én irok. 
Ekkor három magyar huszár által — mintha az égből pottyantak volna le — körülvetettünk. Az 
egyik a tiszt mellé ugratott, pisztolyát, mely fel volt húzva, a ka rd ja karján lógott, az orra alá 
tartja és üdvözli: „Szerencsés jó reggelt kívánok kapitány úr! Méltóztatik velünk jönni!" és 
midőn a kapitány „Wohin? Daher oder daher?" — vállán kapja: „Erre!" — Salamonfa felé mu-
tat. — ,,A horvát istenedet, már három hónap óta kereslek". 

A vér bennem meghűlt, az emberek térden állva könyörögtek, az egyik huszár rám kiált: 
„Megállj!" — O édes huszár uram — mondám — én ide való ember vagyok!" — és neki adám 
a tisztnek tárcáját , eloldottam a kereket. Salamonfán innen a réten történt a horvát lefegyver-
zése. A huszár szépen kérte a tiszt urat, adná oda a kardját és a pisztolyát. Az utóbbit azonnal 
teljesíté, de a kardot odaadni vonakodott . Erre a huszár elkezd káromkodni, közben nyargal, 
kardját pörgeti, mely éppen úgy szállt, mint madzagra kötött zsindely a gyermek kezében. 
Minden pillanatban lehetett várni, hogy levágja. Amint a huszár kérése teljesült, a legjobb ba-
rát lett, és szépen lekísértetett mind a három alá Gyalókának. 

Ezen huszárok — szám szerint négy, egy pedig Gyalókán patkoltatott — a horvátok után jö-
vő magyar táborból valók voltak, miként később megtudtam. Kémlelödtek és Gógánfáról az er-
dőn keresztül jöttek Gyalókára, midőn a síkon a horvátoktól észrevétettek, ezért ezek tétováz-
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tak. Annál valóbb ez, mert amaz elfogott tiszt is kérdezősködött huszárok után. A huszárok a 
gyalókai ker tek alatt észrevétlenül jöttek fel Salamonfára és fogták el a három horvátot . 
Amint az elfogatás megtörtént, a horvát tábor mozgott és innen hazafutottam, más öltönyt vet-
tem és ismét elibük mentem. Ekkorra már a malomúton Nemesvisre értek. Elöl jött kettő, az-
után három, öt, egy csapat vagy negyven ember tiszttel, végre az egész sereg. 

üdvözöltek, megcsókoltak, daloltak — egyszóval jó kedvvel mentek. A sereg dereka tá ján jött 
hat ágyú, több marha, birka, majd a tábornok Teodorovics, kísérve lovas testőröktől, kik rongyos, 
tépett huszárforma öltönyben, rossz gebéken lovagoltak. Csákóik a francia világból valók voltak, 
melyeken ezen rézbetűk fi tyegtek: „Ez Episzkópusz Zagrabiensis!" — gondolom. A tábornok 
övéivel együtt megállít, velem kezet fogott, beszélgetett. Horvátjai t nógatta, megtiltotta nekik 
vizet vagy bort adni, mert mint mondta, valamelyik a faluba tévedhet és kárt okozhat. 

A tábornok tőlem elbúcsúzván, keze midőn enyémet megfogta remegett és eltávozott. A leg-
jobb remény táplált a dolog jó kimenetele iránt. Tíz óra lehetett. Alig azonban, hogy a tábor-
nok eltávozott, Salamonfa felöl ágyúmoraj hallatszott és a hang után ítélve nagy ágyúk dördül-
tek el, egymás után csakhamar öt. Es úgy volt: A magyar tábor a horvátok utócsapatát Sala-
monfán túl, a lapon utolérte, és azonnal közibük tüzelt. Kilenc maradt halva, kiknél a golyók 
a derék, nyak közt mentek által a testen. A lövésekre a horvátok eszméltek, neszeztek és akik 
előbb csendesen, de mégis dalolva nyugodtan mentek, most lármába törtek ki, káromkodtak, 
fenyegetőztek és futottak. Futottam én is, mint mindenki, haza. Folyosómról láttam (a plébánia 
magaslaton épült Sz. J.) hogy a Répce völgye tele van emberrel. A horvátok futottak, a falun 
keresztül menekültek Peresznye felé. Az ágyúk vágtatva jöttek Salamonfa felöl, nem különben 
a huszárok is. Egy órakor az Üj-Arok nagy hidjánál foglaltak állást, honnan a falun keresztül 
lődöztek a horvátok után. A plébánialak tetején átrepült golyúk sivítása meg egy hó múlva is 
szivemben és fülemben volt. 

A horvátok az úgynevezett Gyürerdöben — mely most ki van irtva —,a nemesvisi határánál 
a Peresznyére vezető úttól foglaltak állást, ágyúikkal éppen az út közepén állítván fel, embe-
reik pedig alul és felül az erdőn innen a határban képeztek csatárláncot. A magyar sereg ágyúi 
Nemesvisen alul, a domboldalon voltak felállítva, meg a katonaság, mely állott néhány fikából, 
önkéntesekből, nemzetőrökből és egypár huszár csapatból, lehetett az egész öt-hatezer, négy 
hatfontos ágyú haubiccal (tarack — Sz. J.) a horvátok csatárlánca ellen. 

A csata csakhamar ágyúzással kezdődött, mit követett a kispuskával való lövöldözés, ökö l re 
nem került a dolog. A csatárlánc felnyomult a káptalanvisi felső szőlőkig. A Szent László-ká-
polnánál állott egy csapat huszár, másik alább a keresztnél, ezen alul a Tömpörnél és a plébá-
nia földeken, nem különben a kert alatt. A templomon túl egy-egy csapat, húsz-harminc fika, a 
lovas nemzetőrök ágyúfedezeten voltak, a gyalogok pedig a faluban a házak elejét támogatták. 
Ejtettek néhány foglyot is, kiket a plébániaház pincéjébe zártak be. Midőn azokat némely fel-
kelő nép, mellyel az udvar tele volt, meg akarta gyilkolni, sőt garázdálkodni is kezdett, egy 
huszár által kérésemre tisztogattatott ki, és nem volt szabad ide senkinek sem belépni. Felelős-
ség terhe alatt egy káptalanvisi vasvillás emberre bízta a foglyok feletti felügyeletet. Neve: 
Német József, másképp: Gegye. 

Ekkor történt, hogy egy huszár, ki Nyitra megyei lévén, tótul is tudott, egyik már jó öreg 
fogollyal beszédbe eredt, és szavára oly háborodásba jött, hogy kirántván kardjá t , mellébe 
döfte, őt átszúrandó, hanem szerencsére kard ja ketté tört, a kezébe maradott darabot hüvelyé-
be dugta és a legnagyobb nyugodtsággal távozott. Kérdésemre: ,,Mit csinál most?" — nyugod-
tan válaszolta: „Ad kapitányom mást." És úgy lett. Másnap találkoztam vele, villogtatva mu-
tatja ú j kardját . Az ágyú közben iszonyúan szólt, a kispuska borzasztóan ropogott. A torony-
ba mentem. Onnan mindent láttam, a mozdulatokat észleltem. 

Délután három óra felé járt az idő, midőn a horvátok elhagyván állásukat, kijöttek az erdő-
ből, és nagy tömegekben vonultak előre. Iszonyúan tüzeltek a huszárokra és a fikákra, akik 
vissza kezdtek vonulni. A toronyból látván a tiszt által adott jelre a fikák visszavonulását 
lejöttem és velük az utcán találkozván. „Fusson mindenki!" — mondták és futottam én is 
házi cselédeimmel Zsira felé egy darabig a fikákkal, de minek utána igen jött a golyó, melyet 
a fütyülés tanúsított, az egyik fika rám mordula: „Takarodjék az úr, agyonlőhetik, minden 
golyó ránk jön!" Megálltam és nagyobb biztonság okáért az Üj-Arokba menekültem, annak 
medrében akarván menekülni és veszélyen kívül érni. Befelé tartottam néhányad magammal, 
midőn is a gyülevizi határban láttam, hogy a Kígyósból nagy tömegekben törnek elő a szer-
zsánok, a partban és a bokorban meghúztam magam. Azon elhatározásban lévén, hogy ha 
felém közelednek és előbb, mint sem ők, engem meglátnának, felállók, magamat megmutatom. 
Ügy történt. 

Jött először három, és midőn mintegy tizenöt lépésre voltak tőlem, felállók. Az első rám fog-
ja a puskáját , céloz: „Bratya, pardon" — mondom neki. Hozzám közeledik megfogja a kabá-
tom gallérját . „Potyáz"! — mondá. Elértettem és a nálam lévő negyvenöt forint húszasban ki-
markolván zsebemből neki adtam. Egy darab a vizbe esett, ezt is meg kellett keresnem. Aztán 
lehúzta a kabátomat, ú j atlasz mellényemet és ott álltam, mint Jézus Pilátus előtt. Kabátom 
azonban — szánalomból vagy miből? — visszaadta, megtartva pipámat, dohányzacskómat, és 
ezzel ott hagyott a kapufánál, megtörténvén az egzekució (ítéletvégrehajtás). Csakhamar jött 
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vagy tizenöt, semmim sem lévén azonban mit elvehettek volna. Elhajtottak a kapitányhoz, ki a 
Kígyósból jött és vele a zsirai CJj-Árok hídjánál találkoztam. Kértem, kísértessen haza. Nem 
tette meg, sőt botom lévén elvette és katonái ezt látván, puskatussal jót húztak nyakam köré 
néhányat. E pillanatban gyúj tot ták meg a plébánia lakot a zsirai felső faluvégen. Figyelmeztet-
tem a kapitányt rá, és kértem a helység megkímélését. Ennek az volt a válasza: ,,E1 kell égni, 
mert a huszárok ide vonultak be!" És megtörtént. Nyolc paj tá t és három házat kivéve az egész 
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község hamuvá égett . Nagy volt a veszély, féltem is, nehogy a faluba kellvén menni e vad csa-
pat által, mely garázdálkodásaiban határt nem ismert, tűzbe dobasson. És íme akadt megváltó, 
egy bellovári nemzetőr tisztben, aki megsajnált és a Répce hídján, a zsirai kovácsmühelynél 
elvett kapitányomtól, kinek valót mondtam, s vele haza Visre jöttem mintegy 15 horváttal ki-
sérve. 

Jókor léptem udvaromba, mire éppen szobám a j ta já t feszegették. A tisztet megpillantván a 
rablók szétugrottak. Kinyitám szobámat, bevezetvén vendégeim főbbjeit, kik minden engedély 
nélkül azonnal, tiszt urammal az élen elvették arany zsebórámat, borotváimat, gyertyámat, 
nadrágszíjjamat és a többit. Sikerült azonban nyolc forintot húszasban, mely nadrágom bal zse-
bében volt, megmentenem. Beosonván a mellékszobába, csendben az almárium fölé dobtam. A 
pincéből két akós hordót gurítottak ki. Megcsapoltam, előbb azonban magamnak kellett belőle 
inni. Jó egypár pohárral ittam azon borbul is, melyet üvegekben hoztam fel. Ekkor történt, 
hogy egy azon vendégek közül tarisznyájából kivette egy kappan forma, ruhába göngyölgetett 
sült húst. Minő volt, nem tudom. Megkínált, de annyot mondhatok, életemben jobb ízűt nem 
ettem. Jól megjegyeztem, a nap folyamán még falat nem volt a számban, noha már délután 
négy óra tájban volt az idő. A pulkaseregböl, mely már az aggodalom után az udvaron kóvály-
gott, a nyomorult kettőt levágatott. Míg a sült krumpli megfőtt, ezt igen kinálták. Elvitték a 
zsirai templom ládájából, melyet fel akartak vágni, ha ki nem nyitom a pénzt, 10 forintot hú-
szasban megkapta a tiszt, mintegy 75 összegben a többiek. 

Elkészülvén az ozsonna, asztalhoz ültünk, számszerint öten. A pulka hamar füstöt vetett, de 
elfogyott a krumpli is, fogyott jól a bor is, ment a mulatság, meglett a barátság. A tiszt úr tá-
bornoka — Teodorovics — iránti tiszteletből a másik sült pulkát szépen becsinálva tálakba és 
tányérokba, melléje kenyeret és néhány üveg bort a szükséges evőeszközökkel, két legény ál-
tal elküldte neki a táborba, mely a Répce és Uj-Arok között a salamonfai réten tanyázott, és az 
elküldött portéka minden sérelem nélkül megérkezett, sőt köszönettel az illető részéről vissza-
jött. 

A magyar hadsereg visszavonulván, a horvátok felégették Zsirát, a többi helységeket pedig 
kirabolták. Mit el nem vettek, összezúzták, az ágyruhákból a tollat szélnek eresztették, min-
dent felforgattak. A rablásban igen nagy részt vettek a közel lévő falvak lakosai, kik a horvá-
tokat nyomban követték, és minek utána a községekből a lakosság szétfutott , és csak a reá kö-
vetkező napon tért vissza, az alkalmat igen fel tudták használni. Én este tiz óra tájban mentem 
át Zsirára, miután az ellenség eltávozott , és alig találtam hat embert, kik a leégett romok kö-
zött lézengtek. 

Oltásról szó sem lehetett. A leégett templom füstös falaival és égnek emelkedő tornyával , 
mint egy kisértet látszott a füstölgő romok között. A tűznek áldozata lett egy öregasszony, ki 
harmadnap találtatott meg. 

A csata tartott mintegy négy óra hosszáig, iszonyú ágyúzás és kispuska sütögetése közt. A 
magyar részről veszteség, mit én tudok, két huszár és egy honvédtüzér, Devics János, ki álta-
lam a nemesvisi temetőben takarít tatott el. A horvátok részéről tetemes a veszteség, egy őr-
nagy és ezenkívül 80—90 fő, kik úton-útfélen a mezőn, hol elestek ásattak el, többeket a hor-
vátok magukkal vittek, vagy pedig a visi bokrokba ástak el, és rajtuk a kutyák vendégesked-
tek, amíg végre figyelmeztetésem folytán a helység bírája által kirendelt emberek mélyebbre 
nem ásták vagy földdel be nem takarták. Az első ágyúlövésre, mely a salamonfai Csonkás ne-
vű erdőből történt, kilenc esett el, kiknek derekukon vagy mellükön fúródot t át a hatfontos go-
lyó. 

A visszavonulás a csatatérről rendben történt, és ekkor vezették el a horvátok lovaimat — 
meg sem is kaptam —, mert midőn a toronyból lejöttem, még megvoltak. 

A horvát tábor minek utána a nap fáradalmait a salamonfai réten kinyugodta, 11-én délután 
öt óra felé indult meg. Kőszegnek vette útját és annak keleti részén levő gyepen meghált. Mi 
történt vele ezután, nem tartozik ide, megtalálható hihetőleg Kőszeg város évkönyveiben és az 
újságlapokban. Lesz bizonyára történetíró, ki mindezeket körülményesen fogja adatni az utó-
kornak. 

A leégett zsirai templom még ezen év őszén tető alá került, az épületfát, téglát és cserepet — 
előbb fazsindelyes volt — a horpácsi községbeliek hordták meg felszólításomra, illetőleg kéré-
semre a legnagyobb kézi veszödséggel és készséggel. Az Isten fizesse meg nekik. Részt vettek 
még a plébániabeliek, a szomszéd községek: Gyalóka, Szakony és Locsmánd lakosai. Zsira köz-
ség lakosai is amennyiben azt a költség engedte, télire egy kis hajlékot gubolyitottak össze, 
ahol magukat megvonhatták. Az igazi építkezés 1849-ben történt." 

Ezekben örökítet te meg Kozmár Pál plébános Nemesvisen és Káptalanvisen történt esemé-
nyeket, melyek az átvonuló horvátokkal kapcsolatban zajlottak le. 

A magyarok visszavonulásával véget ért a csata, a horvátok pedig a rablásuk, fosztogatásuk 
és gyújtogatásuk után a salamonfai réten gyülekezve pihenték ki a nap fáradalmait, és seregük 
még aznap, október 11-én a sötétedés beállta előtt Kőszegnek vette út ját , nehogy újabb táma-
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dás é r je őket. Időközben ugyanis tudomást szerzettek róla, hogy Bük—Csepreg irányából Vi-
dos József vasi alispán serege készenlétben áll ellenünk, ezért a sötétség leple alatt Peresz-
nye—Horvátzsidány—Kőszeg útvonalon erőltetett menetben, menekülésszerüen vonultak és 
12-én éjfél után egy órakor már a kőszegi Alsóerdőben, a csepregi út mellett szállt é j je l i tábor-
ba. Jellemző a menekülésükre, hogy az összerabolt holmikat útközben elhányták, és az út jukba 
eső Peresznyén — mely horvát anyanyelvű falu — csak úgy mertek átvonulni, amikor a Teo-
dorovicshoz hívatott bíró kitűzte az országút mellé a fehér zászlót, hogy ezzel jelezze, kezes-
séget vállal azért, nem éri seregét bántódás a faluban. Sietségüket mutatja, hogy a közel 15 km 
hosszú utat Kőszegig nem egészen három óra alatt tették meg. 

Teodorovics bizonytalanságát és félelmét mutatta, hogy megbízottja, Dmitrasinovics őrnagy 
személyében október 11-én követet küldött Kőszeg város vezetőségéhez azzal, hogy engedjék 
békén átvonulni seregüket. Az őrnagy még abba is beleegyezett, hogy a fosztogatásra szétszé-
ledt embereiket a város lakói összefogdoshassák. A város polgármesterével abban is megálla-
podott, hogy bizonyos mennyiségű élelmiszer ellenében nem engedi be katonáit a városba 
zsákmányszerzésre. A kért élelmiszert meg is kapták. A város vezetősége és a felkelők ennek 
ellenére tartottak a rablástól és a fosztogatástól, ezért nemzetőrökből kordont helyeztek el a 
Gyöngyös folyó partján. Közben a nemzetőrök őrtüzeket gyújtot tak, miket látva Teodorovics, a 
granicsárok parancsnoka nagyobb létszámú ellenségre következtetve kevés pihenő után, még a 
hajnalhasadás előtt a Rőti-völgy felé vette útját egész táborával. 

A nemzetőrökből felállított kordon és a város vezetőségével történt megegyezés ellenére az 
éjszakai órákban a horvátok részéről rablási kísérlet történt a Gyöngyös-patakon való át jutás-
ra. Közben egy kőszegi nemzetőr a közelharcban életét vesztette, mire a felbőszült lakosság kö-
zül sokan a garázdálkodók után eredtek és 72 horvát határőrt fogtak el, kiket visszahoztak a 
városházára. Amikor ezt követően a Vas megyei nemzetőrök és felkelők Kőszeg német a jkú 
polgárait azzal vádolták meg, hogy együttműködtek a horvátokkal, a népharag kihaj tot ta a 
foglyokat az utcára, s ott közülük a felkelők 42-t kaszákkal felkoncoltak. A többi úgy menekült 
meg, hogy börtönük kulcsát eldugták a felkelők elől. A rendet hamarosan a rendes katonaság 
közbelépése állította helyre. 

Másnap megérkezett Kőszegre a Szombathely környékén állomásoztatott sereg, melynek az 
lett volna a rendeltetése, hogy az előzetes értesülések szerint a Szombathelynek tartó Teodoro-
vicsot feltartóztassa. Mikor meghallották a horvátok más irányba történt menekülését, Kőszeg-
re vonultak, de mire ideértek, az ellenség elhagyta a várost. Hiába siettek utánuk Léka irányá-
ba, a horvátok olyan előnyt szereztek, hogy nem érhették őket utol. Akárcsak Jellasicsnak, 
úgy Teodorovicsnak is sikerült megszöknie az országból, amelyben parancsolni, uralkodni 
akart. A horvátok seregének vezére Stájerországon keresztül, tehát osztrák területen vezette 
haza csapatát, hogy kikerülje a magyar nép haragját . 

Meg kell még említenünk, hogy a fentebb említett 42 horvát határőrnek emlékét — kiket a 
kőszegi felkelők koncoltak fel 1848. október 12-én — a kőszegi temetőben a keleti fal mellett 
oroszlános vasemlék idézi fel. Külön érdekessége ezen emlékmű felavatásának, melyre 1853. 
október 12-én került sor, hogy ezt összekötötték egy másik, nagyobb szabású ünnepséggel, a 
katonai nevelőintézet alapkőletételével. Az önkényuralom poli t ikájára jellemző, hogy az ünne-
pélyes alapkőletétellel és a horvátok emlékmüvének leleplezésével Jellasics tábornagyot, Hor-
vátország bánját, a pákozdi csatában csúfos vereséget szenvedett magyarfalót bízták meg. (A 
kőszegi eseményeket a Kőszeg című, 1958-ban megjelent munka, Lovassy Andor: Séta a temető-
ben c. fejezetéből vettük.) 

Szabó József 

Palmeltadisz résziele, párkánytöredék. Pilisszentkereszl (Hornyák László ra/za) 
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Kosaras tói 

Egy „képes" 
fejezet 
az Uránia 
történetéből 

A századfordulón — berlini mintára — alakult Budapesten egy később országos érdeklődési 
körű tudományos ismeretterjesztő egyesülés azzal a céllal, hogy a tudományok és művészetek 
népszerűsítése révén emelje á hazai közművelődés színvonalát. Ez az intézményrendszer az 
Uránia Magyar Tudományos Egyesület volt, röviden URÁNIA. Voltak alapító tagjai, akik 
belépésükkor legalább 200 koronát fizettek be alapítványként az egyesület pénztárába, s ren-
des tagjai, akik felvételéről az igazgatótanács határozott s évi 10 korona tagdijat fizettek. 
Közleményeiket, kiadványaikat a tagok ingyen kapták, Uránia címmel igen színvonalas folyó-
iratot adtak ki. 

Az egyesület keretében működött a Kerepesi úton (ma Rákóczi út) a Rimanóczy palotában az 
Uránia Magyar Tudományos Színház Rt., hol 576 személyes színházterem várta a nézőket. 
Előadásaik, elsősorban a természettudományok népszerűsítését szolgálták, de foglalkoztak 
művelődés-történelemmel, néprajzzal, művészettel stb. is. Felhasználták a korszerű szem-
léltetés minden eszközét, elsősorban a vetítést. Alig hat évvel az első mozgófilm franciaországi 
bemutatója után már mozgófilmet is készítettek. 1901-ben a színház tetőteraszán vették fel A 
tánc című, több mint 20 rövid részletből álló mozgófilm 17 részletét, a tánc történetéről szóló 
ismeretterjesztő előadás illusztrációjának szánták. Néhány korábbi próbálkozástól el tekintve 
innen számítjuk a magyar f i lmgyártás megindulását. Az Uránia fényképészeti műtermének 
vezetője Zitkovszky Béla volt, nevéhez fűződnek a felvételek. Az első filmek sikere után több 
is készült Az Uránia Színház 1916-tól részben s 1929-től csak moziként működött tovább. 
Ma is URÁNIA Mozi a neve a Rákóczi út 21. sz. alatt. Az egyesület f i lmgyártó tevékenységé-
vel részletesen foglalkozott Magyar Bálint: A magyar némafilm története 1896—1918. című 
munkájában. Mozgófilmjeiket elsősorban Budapesten forealmazták, hírük azonban bejár ta az 
országot. A vidéki mozik ismeretterjesztő filmek műsorra tűzésekor szívesen hivatkoztak az 
URANIA-ra. A LIFKA BIOSCOP vándormozi is az URÁNIA fiókintézetének hirdette magát 
(Magyar B. idézett müve). 

A vidéki városok, falvak közművelődési intézményei számára sokkal fontosabbak voltak a 
diaképekkel kombinált előadássorozatok, melyeket az érdeklődők számára kölcsönadtak, ha 
kellett vetitögéppel együtt, de meg is vásárolhatták az előadások diáit a felolvasandó szöveg-
gel, s ezzel nagyon megkönnyítették az előadók munkáját . A vállalat felolvasásoknak s nem 
előadásoknak hirdette a sorozatait. Témájuk igen változatos volt: Szövegük a kor színvonalá-
nak megfelelően igényes, de az egyszerű emberek számára is érthető. 1910 körül már 115 
sorozatot a jánlot tak. Az egy-egy elöadashoz kapcsolódó diák száma 30—140-ig változott. 
Néhány érdekesebb felolvasás címe: Zrínyi a költő, Magas-Tátra és környéke, Dél-német 
nagyvárosok, ő sember élete, Alkohol, A magyar föld zenéje, A vegytan és eredményei, A 
bolygók, Kivándorlás Amerikába, A finn nép kultúrája, Ökori keleti népek művészete, Hazai 
gyógyfürdőink, Az államháztartás, Állami vasgyárak, Mozgás és nyugalom stb. A 115 fel-
olvasás a következő témakörökbe csoportosítható, az utánuk következő szám a darabszámot 
jelzi: irodalom (9), földrajz (10), csillagászat (2), egészségtan (8), Magyarország tájai (13), 
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mezőgazdaság (13), magyar történelemi (21), világtörténelem (22), zene, kémia, ipar, művészet 
stb. (17). Ezeken kívül találtam rajzolt sorozatokat, mondákról (Mátyás és a kolozsvári bíró), 
versillusztrációkat (Mátyás anyja, Toldi), de foglalkozásokat bemutató rajzos sorozatokat is 
(kubikosok élete). 

Az irott szövegek szerzői közül néhány: dr. Simonyi Ernő geográfus, kereskedelmi iskolai 
tanár; dr. Molnár Géza zenetörténész; dr. Schwicker Brúnó föreáliskolai tanár (lásd Karinthy 
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F.: Tanár úr kérem c. könyvéből A bukott férfi c. fejezetet); Csuday Jenő történetíró egyetemi 
magántanár; Szűcs Ernő; dr. Hajnik Emil; dr. György János; dr. Károly Rezső; Ispanovits Sán-
dor; Zsedényi Aladár stb. 

A vállalat 10 év alatt kb. 6-8 ezer fekete-fehér diát készített 82x82 mm-es üveglemezekre 
elég nagy példányszámban. Ezek száma a következő években még gyarapodott. Fényképészeik 
bejárták a történelmi Magyarország egész területét s ránk hagyták fényképeken a 80 évvel 
ezelőtti tájakat, életmódokat, népviseletet stb. Természetesen aszerint, hogy ók akkor mit 
láttak fontosnak, mit kívántak bemutatni azoknak az embereknek, akik számára a sorozatokat 
készítették. Különleges élmény ma látni a verespataki aranyérczúzó vízimalmokat, Kecskemét 
főterét, a szegedi Tisza-hidat, a ceglédi gyümölcsvásárt, a máramarosi faházépítö rutén mun-
kásokat, a különböző népviseletekbe öltözött embereket stb. 

Hová lettek ezek a diák? Valószínű, hogy nagy részüket szemétre vetették. Az 1940-es évek 
végéig többé-kevésbé még használták, de a 35 mm-es diafilm, a „Beszélő képek" sorozat ki-
szorította a nehézkes kezelésű üveglemezeket s az akkori szellemi forrongásnak már meg nem 
felelő tartalmú, mondanivalójú szövegeket. A felolvasások szövege valóban elavult, de a képek 
ma is élnek, egy 80 évvel ezelőtti kor tükörképét adják, s ha még lehetséges,, össze kellene 
gyűjteni s megőrizni e különleges értékeket . ' Ízelítőül mutatunk néhány, üvegről átmásolt 
képet. (Lásd még a hátsó borítót). 

Dudás Lajos 

'Jáki László neveléstörténész, az Országos Oktatástechnikai Központ igazgatóhelyettese 
nemrégiben a tatai várban megrendezett történeti kiállításon mutatta be a megmaradt 
diákat. A tervek szerint ezek egy keszthelyi állandó kiállításon tekinthetők majd meg 
az elkövetkezendő időszakban. (A szerk.) 
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