
férfikorukat a magyar történelem sorsdöntő szakaszában élték, nem kerülhető ki a válasz arra a kérdésre, hogy 
vajon hogyan viszonyultak az egykori palini földesúr fiai a kor lényegéhez, a nemzet jövőjét eldöntő 
reformeszmékhez? 

A legidősebb fiú, Eduárd, katonai pályára lépett, s mint huszárkapitány kamarásságot kapott, majd ezredessé 
nevezték ki. 1848 szeptemberében a császáriak oldalán harcolt a fiatal magyar honvédsereg ellen. Az Országos 
Honvédelmi Bizottmány nevében Kossuth Lajos határozatban közölte a megyével, hogy Inkey Eduárdot 
hazaárulónak tekintik, és elrendelik minden ingó- és ingatlan vagyonának zárolását.57 A szabadságharc leverése 
után a bécsi udvar tábornokká léptette elő, majd „a legfőbb elhatározással" 1856. augusztus 10-én osztrák bárói 
rangot kapott.58 A család többi tagjának a magyar nép sorsáról vallott nézetei — enyhén szólva — nem egyeztek 
Inkey Eduárd ezredesével. 

Inkey Kázmér (született Palinban 1818. február 23.) 1848 szeptemberének válságos napjaiban az önkéntes 
nemzetőröket szervezi a kapornaki járásban, majd századosként segítette a betolakodó horvát seregeket kiverni 
Kanizsáról. Perczel Mór vezetése alatt, a hátráló sereget üldözve „kitűnően viselte magát": elvettek az 
ellenségtől 3 ágyút.59 Később a Klapka György vezette I. hadtest 47. zászlóaljának parancsnoka. Ebben a 
minőségben vett részt 1849. április 19-én a nagysallói csatában is. Maga a fővezér így írt erről emlékirataiban: 
„. . . már a délutáni órákban eldőlt a csata, mikor jelentékeny ellenséges haderő jelent meg a honvédség mögött. 
Az I. hadtest valamennyi zászlóalja támadásra indult, s sikerült az ellenséget a Garam völgyének magaslatairól 
visszaszorítani. „ . . .a 47 zászlóalj Inkey Kázmér vitéz őrnagy alatt leginkább kitüntette magát." Ot t volt 
Buda 1849. májusi ostrománál is, a „különösen kitűnt vitézségével Nagy Sándor tábornok . . . Inkey Kázmér 
őrnagy,6' Buda várának 1849. május 21-i ostroma alkalmával az 54. zászlóalj őrnagya volt, s a második ki a 
falakra feljutott!62 A vár bevételekor kifejtett hősiességéért alezredessé léptették elő. 

Felesége, a „világszép" Berchtold Eleonóra az egész hadjárat során mindenre elszántan kísérte, „olykor a 
csaták színhelyén is halált megvető bátorsággal lovagolt férje oldalán."63 

Világos után besorozták közkatonának, és Galíciába, a császári hadsereg ottani „strafkompániájába" 
küldték. Rajta kívül még két Inkey volt honvédtiszt, a legifjabb, Inkey János (született Palinban 1825. január 
14-én) honvéd századosként harcolt Leiningen-Westerburg Károly hadtestében.64 

Bátran mondhatjuk, hogy a palini Inkeyek többségükben nem hátráltak meg a forradalom fejleményei elől, a 
polgári társadalom megteremtésének, a magyar nemzeti függetlenség eszméjének nemcsak hívei, hanem 
munkásai is lettek, önként lépve át a polgári értelmiség életformájába. 

Dr. Gőcze Rezső 

Közép-Ajtai Veres Sándor 
emlékei a szabadságharcból 
és a rákövetkező évtizedekből 

1. Borbély Sámuel úr, a székely-keresztúri állami tanítóképezde igazgatója, a történelem érdekében nemes 
munkára vállalkozott, hogy a vezetése alatt álló intézetnél működött tanférfiak arcképét és életrajzait 
összegyűjtse s megőrizze az utókor számára. 

Minthogy én is, mint gyakorlóiskolai tanító a hazai népoktatás szolgálatában kilenc évet ezen intézetnél 
töltöttem el, tehát bekövetkezett az, hogy a megtisztelő felhívásnak engedve íme magam írok magamról, amint 
alább olvasható lesz is, nem valami mosolygó, de a valóságnak minden esetre meg fog felelni; 

Születtem Kóboron, Nagy-küküllő megyében (régebben Kőhalomszék) 1826. március hó 6-án. Apám Veres 
Sándor, ki középajtai székely huszár családból származott, ev. ref. pap volt a nevezett községben. Anyám 
Kendi Mária volt, ref. pap leány, kinek ősei is mind papok voltak. Én tehát papi és katona vérből származtam s 
talán ezen körülményben fekszik az oka annak, hogy életem oly gazdag volt ellentétekben. 

1,7 Degré Alajos és Kerecsényi Edit: Az 1848—49. évi szabadságharc zalai történetére v o n a t k o z ó iratok. In: Zalai T ü k ö r 1974. I. 
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" Novak Mihály i. m. 82. old. 
60 Klapka György: Emlékeimből. , Bp., 1986. 222. old. 
61 Pusztaszeri László: Görgey Ar tú r a szabadságharcban. Bp., 1984. 377. old. 
" Pallas Nagy Lexikona. Bp., 1895. IX. kötet . 
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Már 13 éves voltam mikor apám a reformátusok székely udvarhelyi főiskolába adott. A gramatika, 
syntaktikta, retorika, poétika, oratória és logica classisokat végezve, kitűnő sikerrel tettem le a deáki 
sigoriumot. Felvétettem a felső tudományok hallgatására, a bölcsészeti szakcsoportra. Azonban ezen 
emlékezetes évben félbe is szakadt tanulói pályám, mert én is felcsaptam Kossuth-huszárnak az udvarhelyszéki 
zászlóaljhoz 1848. évi szeptember 8-án. 

Mikor öreg tanáromhoz, Magyarosi Sz. József rektor professzorhoz mentem búcsúzni, s egy ideiglenes 
bizonyítványt kértem tőle a végett, hogy ha majd elesem s levetkőztetve kikutatják zsebeimet, legalább tudja 
meg a csalódott kifosztós, hogy tanulóféle ember voltam, ki nem zsákmányért, hanem egy szent eszméért 
fogtam kardot. 

2. A toborzó parancsnokság irodájában, az akkori székháznál, Berzenczey László kormánybiztos jelenlété-
ben vettek fel, s itt tettem le a katonai hűségesküt. Itt azonnal Jánosi őrnagynak, az oroszhegyi derék szittyának 
a rendelkezése alá adtak, ki szervezési munkálatokkal lévén megbízva, irodai szolgálatra használt tizedesi 
ranggal és díjazással. így én közlegény úgy szólván nem is voltam. Századunk később Homoród-almáson, 
azután Városfalván szállásoltatott el s innen lóval, régi divatú kovás pisztolyokkal, s valami letett törékeny 
egyenes karddal felszerelve, az agyagfalvi gyűlésre mentünk. Azután maros-Vásárhelyre kerültünk, de 
nyergeink még nem lévén, ezen hosszú lovaglásban csak úgy szőrén últük a lovat, s pisztolyainkat a kardszíj 
övedzőjében, vagy csizmaszárában helyeztük el. Vásárhelyen rövid pihenőnk volt. Itt gyűlt össze a számra elég 
erős, de ágyuk és tapasztalt vezér nélküli székely tábor. Itt voltak azon rakott szekerek is már, melyben a feldúlt 
Szász-Régenbői szállították a zsákmányt azok, kik onnan Urbánt elébb kiverték volt. Az élénkség, öröm és 
lelkesedés csak néhány nap tartott. Ez alatt egy alkalommal a piacon ámolyogva véletlenül egyik volt 
tanáromat, Szabó Györgyöt, a jeles pedagógust láttam magam előtt egy nagy szuronyos puskával. Beszélgetés 
közben a közeledő Gedeonnal vívott csata kimenetele felőli reményéről kérdezősködtem. Aggodalmasan 
jegyzé meg, hogy seregünk bár elég nagy, de egy része meg van rakodva zsákmánnyal, s az ilyen nép nem 
szokott a csatába kitartó lenni. Igazat mondott. Mikor a csata napjára virradólag a sereget nagy nehezen fel 
lehetett verni, s az a városból a császáriak elé kivonult, balsejtelmek szállták meg a polgárságot. Kifejezést adc' t 
ennek Berzsi János ügyvéd is, mikor vendégszerető házánál, hová elszállásolva volt, a búcsúebédnél azon 
kijelentéssel kiválogatott legjava palackborából, hogy igyunk, mert könnyen megeshetik, hogy úgy is mások, 
érdemtelenek isszák meg még ma. Reám nehény maródi ló felügyelete lévén bízva, pár huszárral ki se mentem 
volt a csatatérre. Úgy délután kiindultam, hogy a reám bízott istállókat megvizsgáljam, s a legényeket 
készenlétre figyelmeztessem, mint rendelve volt. Alig értem le az udvarra, mikor hallottam egymás után 
eldördülni Gedeon ágyúit. Kevés idő múlva csomagoltak a polgárok, rohant visszafelé seregünk, menekültek a 
lakók, zsibongott a város. Házi gazdám búcsút mondva, féltósebb holmijával kocsira ült, magam pedig 
meggyőződvén, hogy további parancsra hasztalan várok, menekülést rendeltem a huszároknak, kik vezetéken 
cipelték a beteg lovakat. 

Mi lett velünk nem tudom, mert én meg sem álltam Maros-Kálig, hol — talán — Nagy Károly nevű huszár 
pajtás saját szíves szülői házához vezérelt estére s ott megháltam. Másnap századomat felkeresve, parancsot 
kaptunk a Gyergyóba vonulásra. Ezen útban betekinthettem felső Sófalvára, hol deák koromba a Mátyus 
József úr vendégszerető házánál, a téli vizsgálatok utáni rövid szünidőkön, igen kedves napokat töltöttem volt 
ezelőtt. Itt még nem feledték volt el, hogy mint fuvolás és gitáros, énekkedvelő s akkor még jókedvű fiatal 
ember, pár hasonló kollegámmal sokszor reggelig elmulattunk a magyaros szívességéről híres Mátyus családok 
körében. Nem csak örömmel fogadtak, hanem a házikisasszonyok látván fogyatékos felszerelésemet rögtön 
fölkerestek a padláson egy régi insurgensi nyeregszert czímeres nyeregtakaróval, s ezt még egy kis párnával is 
kiegészítve, tökéletes úrrá tettek az előbbi állapothoz képest. így jutottam Gyergyóba sokaktól irigyelt, 
kényelmes ülésben. Itt mint egy két hétig éltem közös koszton a lovammal, a mennyiben ő a zabot csak úgy 
természetes állapotban ette, én meg valami kenyérfélének megsütve ettem vele. 

Itt létem alatt egy elég nehéz éjjeli expedícióban vettem részt. Századunknak el kellett menni Parajdra a 
sóbányahivatalhoz s a netalán befolyt pénzkészletet elhozni. Néhány tiszt vezetése alatt estefelé indultunk el s 
hajnalban érkeztünk Parajd felé s onnan néhány lovas és tiszt megjárták a bányát, de hiába Heydte már elvitte a 
pénzt. Ezután leviziteltek a kedves Háromszékre, az ezrekre menő erdélyi mindenrendú menekültek ezen 
Eldorádójába. Itt aztán, a hamisítatlan székely vendégszeretet ezen hazájában, jó élet volt. Nem tartott sokáig. 
Megkezdődtek br. Neytével való csatározások ki Erdóvidéke felől fenyegette Háromszéket. Ezen időben több 
apró csatában vettem részt Hidvégnél, Miklósvárnál, s Felső Rákosnál; míg Heydte ezen nem annyira veszélyes 
mint inkább nyugalmunkat a kemény téli hidegben szüntelenül zavaró ellenség a ríkai csatában nagyobb 
vereséget szenvedve elmenekült Kőhalom felé. 

Ezután hosszabb pihenőnk volt, mert császáriak Bem tábornok Erdélybe jövetelének hírét hallván 
békealkudozást kezdtek a székelyekkel. A béke meg is köttetett oly feltételek alatt, hogy a székelyek adják át 
hadifelszereléseiket s a katona lovakat. Én így hallottam akkor. A tárgyakat Hidvégre kellett szállítani; de 
milyenek voltak azok. A lovakat és fegyverrel rakott szekereket magam is láttam. Néhány bogos, szánandó, 
szurtos gebe, melyeket vezetéken inkább húztak, mint vittek a legények, két használhatatlanná vált Gábor 
Áron-féle ágyú és egy rakás régi, rozsda ette, kakastalan kovás pisztolj és puska, megtörött kardok. Azt 
beszélték akkor, hogy mikor br. Heydte a szállítmányt meglátta keserű mosolygással így kiáltott fel: „Hát a 
kossoth huszárok ilyen lovakon szalajtották meg s azok a tintás önkéntesek ezekkel a fegyverekkel szedték le 
az én sval izser jeimetF.zen rövid béke idején szétoszlottuk Háromszék vendégszerető községeiben, s az 
értelmiséghez tartozó családoknál lovastól szívesen, ingyen ellátásban részesültünk. Én előbb Szotyorban 
Nagy Erzsi kisasszonynál szállásoltam néhány pajtásommal; ezután Al-Dobolyba, Baczoni István ev. ref. 
lelkészhez vonultam egyedül. 
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Erdély többi részétől tökéletesen el volt zárva Háromszék s még is — a levegőben — bejutott a mindenkit 
örömre lelkesítő hír, hogy Bem valóban Erdélyban van s nemsokára mi is hozzá csatlakozunk. Meg is kaptuk a 
rendeletet csakhamar az összegyűlésre s én is érzékeny búcsút vettem egy sűrű havazásos téli estén a szeretett 
családtól, hogy Kökösben századomhoz csatlakozhassam. Ezt Szász-Hermányban értem utol. Ezen utamban 
szintén pórul jártam. A sűrű ködbe nem láthattam messze, s amint egyedül elmerengve lépésbe a főúton 
mentem menegettem, egy portyázó kozák csapatot csak akkor vettem észre, mikor csak nem szemközt 
voltunk. Villámsebesen vissza vágtattam. Egy darabig űztek s lőttek utánam, de jó lovam megmentett. A 
Hermányba létező utat, melyet menet meghaladtam volt, megtalálva, bementem s jelentést tettem a 
kozákokról. Huszáraink elég gyorsan kivonultak a jelölt helyre, de akkor eltűntek már Brassó felé. 
Hermányban rövid ideig voltunk állomásban s nagyobbára készenlétben éjjel-nappal, mert tudtuk, hogy 
Brassó védelmére már muskák vannak benn s ezek kozákjai csaknem a faluig szoktak portyázni. Ezek azonban 
azok közül valók voltak, kiket a szászok saját védelmükre hoztak volt be; mert a forradalmat elnyomó orosz 
sereg csak később tört be az országba. 

Mint akkor hallottuk, a Bemmel való csatlakozás céljából, elindítottak innen — talán —, hogy Fogaras felé 
Szebennek menjünk. Alig vonultunk Szász-Szentpéterig, Brassó felől ellenséges csapatok közeledtek, s még 
csatarendben sem állottunk, már megkezdődött az ágyúzás mind két részről. Századunk ágyúfeldezetre volt 
rendelve s nagy hideget kellett kiállanunk a mozdulatlan állásban, míg egyszer egy csapat kozák megrohant. 
Horváth Ignác parancsnokunk rohamra vezényelt, de alig ért néhányad magával a kozákokig, több dzsida 
szúrással kivetették a nyeregből, mi visszarohantunk, s tüzéreinket leszúrdálták, ágyúink is alig szabadultak 
meg. Folytonos csatározás közt vissza vonultunk Aldobolyba, s az ellenség a dobolyi hídnál tovább nem 
követett. 

3. 43 év után csak homályosan emlékszem vissza a dologra, de úgy tűnik fel nekem, hogy azután nemsokára 
— talán — Sárosi őrnagy vezetése alatt Kőhalomszéken keresztül Segesvárhoz mentünk, s ott Bem tábornok 
hadaival csatlakoztunk. Annyit tudok, hogy azután Meggyesnél két napig véres csatánk volt Puchnerrel, aztán 
a második napon két mesteri lövéssel, melyek két lőporos kocsit röpítettek a levegőbe, kiugrasztotta Bem az 
ellenséget erős állásából s csaknem Nagy-Csűrig verte a késő éjjelig. Ekkor visszavonult Segesvárra, honnan 
azonnal Segesdre rendeltek ki előőrsre, s ott voltunk addig, míg Puchner Szebenból kerülő utakon 
elhurcolkodott, hogy az öreget Segesváron bekerítse. Mikor mi portyázaton Puchner előőrseivel találkoztunk, 
s rendelet szerint Segesvárra bementünk, üresen találtuk a várat, mert mint mondták, az öreg éjjeli két órakor 
nagy csendben onnan egész hadával elmenekült. Mi Balavásárra mentünk át s ott hosszasan tartózkodva tudtuk 
meg, hogy az öreg hová túnt el Segesvárról; t. i. mihelyt sikerült Puchnert kicsalni Szebenból, azonnal ott 
termett az egyenes úton, s míg Puchner ótet nagy fáradással kerülő utakon jőve meg akarta fogni Segesváron, 
addig ő ült be a generál kommandóba Sze"benbe. Később minket is odarendeltek s előbb Kis-Tornyon, majd 
benn Szebenben állomásoztunk. Itt minden külső szolgálattól fel voltam mentve, s mint őrmester csak irodai 
dolgokat végeztem. Midőn Bemhez csatlakoztunk, a derék Prany lett századosunk, s azután őrnagyunk, 
később: a Kossuth-huszárok egy részével -— ha jól emlékszem — a Bánátba rendelték el. 

Eladdig mindenki saját ruhájába járt a századunkba; ahány annyiféle: czondra zeke, szászbunda, bőrös 
bekecs, sőt a meggy esi csatába egyik pajtás határozottan valóságos női viklerbe hallgatta az ágyúdörgést. Kik — 
mint tehetősebbek — katonai ruhával láthatták el magukat, azok veres csákót, vagy sipkát, szürke rövid atillát 
veres zsinórral, s vörös-szürke pantallót viseltek. Szebenbe mátyás huszároknak neveztek el, s kaptunk kék 
csákót nemzeti Vitézkötéssel, sötétbarna atillát veres zsinórral és veresszürke nadrágot. Magam nem soká 
örülhettem az új egyenruhának, mert Bethlen Gergely ezredesünk útján felhívás érkezett, hogy azok, akik a 
huszárok közt literátus emberek s németül, vagy oláhul tudnak, ha gyalogságnál tisztek lenni óhajtanak, 
jelentkezzenek. Pranyval sok jó fiú ment el századunkból, kiket általános sajnálattal nélkülöztünk s 
kedvetlenek voltunk. Huszonnégyen jelentkeztünk, kiket Bem tábornok személyesen nevezett ki gyaloghad-
nagyoknak 1849. június 9-én. S rábíztak Fenei Dániel őrnagyra egy sereg román és szász újoncval, hogy — mint 
híres absichtoló — belőlük alsóbb és felsőbb tiszteket, utóbbiakból pedig magyar katonákat formáljanak. 
Egyelőre a nagy ronda kaszárnyába szállásoltak el. Rövid időn parancsot kaptunk, hogy újoncainkat Szegedre 
vezessük ki. A hosszú úton nagy gondot adott az újoncok megőrzése, kik az elszökést még a jól elzárt 
kaszárnyába megkezdték s az egész úton folytatták. Még elindulásunk előtt hallottuk, hogy az oroszok 
Brassónál betörtek s mikor Szegedre értünk, akkor már ott találtuk a menekülő országgyűlést s hallottuk, hogy 
Görgey csata nélkül vonul dél felé az oroszok előtt. Rövid időn minket is levittek Arad mellé s onnan hol erre, 
hol arra addig rendeltek, míg — amint emlékszem — augusztus 12. körül egy este, mikor csapatostol a szabad 
ég alatt táboroztunk, az a parancs érkezett, hogy a tábori tüzeket hadjuk égve, az újoncokat, kik még teljesen 
felszereletlenek voltak, bocsássuk szét s tisztekül vonuljunk Világos alá. Úgy történt. Mikor oda reggelre 
megérkeztünk, ott találtuk a Görgei táborát s vele szembe félkörbe egy óriási muszka tábort. Mindkettő pihenő 
állapotban. Az alku már meg volt kötve, délután megtörtént a végzetes fegyverletétel, mellyel az 1848—49-diki 
magyar szabadságharc, mely a hazaszeretetnek a hősies elszántságnak oly sok és dicső példáit mutatta fel a 
világnak, be volt fejezve. A fegyvereket az oroszok vették át; osztrákot irmagul sem láttunk azon időben. 

4. A Fegyver letétel után a muszkák azonnal számbavettek, összeírtak s megkezdődött a fogolytábor 
élelmezése. Minden fogoly tiszt kapott napjára egy frtot, Almási-féle bakóban s e mellett kenyeret, húst, s bort ; 
a törzstisztek 2 frtot s a Kossuth-bankó is járt még, csakhogy nagyon leszállott értékben; pld. egy itczebor vegy 
egy svábkenyér 2 fr. volt. Visszarendeltek Gyulába. Utunkon nem kísért senki. Az orosz főhadiszállás kapuján 
falragaszokon kaptuk meg a parancsot, hogy hová menjünk. A kiinduláson s a végállomáson is egy-egy 
muszkacsapatot találtunk a helyiség végein. Ennyi volt az őrizet. Foglyok csak annyiban voltunk, hogy a 
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helyiségből kilépni nem volt szabad. Erdélyiekül összetartottunk. A sorsra bíztuk magunkat. Szökésre nem is 
gondoltunk az ismeretlen vidéken, mert hallottuk, hogy portyázó kozákok a menekülőkkel rosszul bántak. 
Általában úgy tapasztaltuk, hogy az orosz tisztek közt SOK mívelt ember van. Míg alattuk voltunk, kardot és 
egyenruhát szabadon hordhattunk; sót nem egyszer történt Gyulában, hogy orosz tisztek magukkal vittek a 
cukrászhoz s ott lignerrel, süteménnyel vendégeltek meg. A legtöbb beszélte a német és francia nyelvet. Ez a 
szomorú gyöngyélet sem tartott sokáig. 

Nemsokára víg bandaszó mellett osztrák lovas csapat vonult be nagybüszkén Gyulába. Átadtak az 
osztrákoknak, kik minden honvéd ruhát lerakattak, harmadnapra kardjainkat a Wenkheim kastély udvarán 
leadatták. Az átvételnél azonban orosz altisztek voltak jelen. Egész kazal volt egy földszinti szobában 
kardokkal felhalmozva, köztük sok díszes ősi szablya is. A műtéteit pár magasabb rangú orosz és osztrák tiszt 
a palota erkélyéről nézte végig. Búsan, mint mely madárnak szárnytollait kitépték, vonultunk ki a kastély 
udvaráról lakásainkra. Rövid iclón azon fedezet alatt Aradra kísértek vissza az osztrákok, hol templomokban, s 
összebombázott házakban seregenkint bezártak s első három napon ennünk sem adtak, sem hozzánk senkit 
nem bocsátottak. Én néhány erdélyi pajtással a rácztemplomba estem volt, hová m. e. 150-en voltunk bezárva. 
Három napon túl szabad volt a szíves polgároknak hozzánk bejönni és így némi élelemhez s borhoz is 
jutottunk. Úgy 10-12 nap múlva megkezdődött a sorozás minden fogdában. (A legényeket hallomás szerint 
még korábban tömegesen vették át az osztrákok.) A sorozásnál nem volt nehéz szabadulni; sokan kapták meg 
a passzírsájnt s én is ezek közé estem a következő módon. 

Egy gonosz kelevény következtében mely nekem az útban sok keserűséget okozott, jobb mutatóujjam 
elvetette a körmöt s emiatt a meggyógyulás után is nyomoréknak látszott. Sorozáskor a bizottság a templom 
fiókjában, mi pedig a hajójában a fiók bejáratánál tömörültünk s vártuk, hogy a beszállítottak kibocsátásakor 
tauglich vagy untauglich lesz a jegyzőkönyvre diktálva, mit néha ki lehetett venni. Egyszer kilépett az orvos 
szivarral a kezében s nézett körül, na szivarozót látna. Gyorsan elővettem gyufatartómat s tűzzel kínáltam meg, 
rossz mutató ujjamat, mely azelőtt sokáig volt merev — egyenesen előre tartván. Rágyújtott s a tüzet 
megköszönve, ujjam baja után tudakozódott németül. Én azonban elterjedt hiedelemből, hogy aki németül 
tud, azt hamarabb besorozzák, magyarul mondtam mutattam, hogy mereven maradt. Jól megnézett s 
visszament. Mikor nevemet kiáltották s bementem a fülkébe, németül kezdték feltenni az általános kérdéseket, 
de kijelentve, hogy nem értem, előszólítottak egy altiszt forma ifjú embert, aki igen folyékony magyarsággal 
kérdezett ki nevem, születési helyem, sat. felől. Azon kérdésre, hogy tudomásom szerint van-e valami festi 
félszegségem, ujjamat mutattam, mire az orvost szólították elő, ki szemlátomást felismert, s jó formán meg sem 
vizsgálva, bediktálta, hogy untauglich für immer. A „kimenet" szóra meghajtottam magam, s mikor az ajtó 
betevódött utánam, nagyot ugrottam örömömben s kijelentettem a pajtásoknak, hogy én már hallottam is, 
hogy szabad vagyok. Mikor a sorozás lejárt, s a megszabadultaknak kiosztották apasszírsájnokat, s kivezettek 
az udvarra; eléhoztak egy szakadozott öreg sárga fekete zászlót s alatta mindnyájunkat feleskettek a császár 
hűségére; csak aztán engedték meg, hogy a templom kerítéséből kiléphessünk. Egyikünknek szekere, 
másiknak lova lévén Aradon egy kettős fogatot ütöttünk össze, s öten Nagy-Várad—Kolozsvár felé haza 
indultunk. 

5. A sok törődést, s nélkülözést alig épülhettem ki a szülői háznál, decemberben már új veszély fenyegetett. 
Mikor Háromszékről Kőhalomszéken át a megelőző télen Segesvár felé mentünk, Zsomboron pihenőnk volt s 
én a papnál szállásoló századunknál valami szolgálati ügyben megfordultam. Ekkor azt a meggondolatlanságot 
követtem el, hogy kézbesítés végett levelet hagytam a papnál, ki apámmal egy tractusban szolgált. Ez látszólag 
nagy szívességgel ajánlkozott is a kézbesítésre. De a ravasz ember felfogta levelemet, s mikor Kőhalmon — 
mint talán minden központon — szabadságharc bevégződése után egy katonai nyomozó bizottság alakult, a 
levél alapján bejelentette ott, hogy apám szász traktusban szolgál, s a fia mégis a rebelliseknél szolgál, mint tiszt. 
Ezért szegény apámat sokat is hurcolták volt ezen időben. 

Ez a bizottság tehát szemmel tartott s megtudva, hogy hazakerültem, kiadta a rendeletet a csendőröknek, 
hogy Kóborról engemet s Csomor Pistát, ki szintén honvéd tiszt volt, kísérjenek be. Én erről december 13-án 
este éppen akkor értesültem, mikor már a csendőrök másnap kijövendők voltak. Csomorral ki ezen titkos 
intézkedést valahogy megtudta volt s velem közölte, gyorsan elhatároztuk, hogy mivel Háromszéken 
mindkettőnknek van ismeretsége, s a szászok üldözése oda el nem ér, oda meneküljünk. Nagy-Baconban egy 
vezetőt fogadtunk fel, ki Bikszádon s a Torjai Büdös nevű hágónál gyalog s a lovakat csaknem kétméteres 
hóban vezetve, átkalauzolt Torjára, hova éppen virradatkor érkeztünk meg Kun Gáborhoz tértünk be, kinek 
fia iskolatársam s jó barátom volt. 

A bujdosás évei nevelő munkával teltek Alsó-Csernátonban s Domokos József házánál az 1852. év tavaszáig. 
Azután m. e. félévig Márkosfalván Barabás Józsefnél hasonló minőségben, de mivel ebből megélni nem lehetett, 
búcsút mondtam a házi nevelésnek s jelentkeztem S. Szet. Györgyön Kovács kapitánynál, akkori háromszéki 
beczirka komiszáriusnál egyszersmind, irodájában valamely alkalmazást kérvén. — A nagyhatalommal 
felruházott, egészen osztrák szellemű, szigorú katonás férfi aránylag elég szívességgel fogadott s bizonyítvá-
nyomat látván megígérte a pártfogását. Ez a fogadás nagyon feltűnt környezetének, mert a főbiztos nagyon 
ridegen szokott volt elbánni azokkal, akikről tudta, hogy a forradalomban részt vettek. Az előnyös kivételt én 
is csak annak köszönhettem, hogy a kapitánynak egyik nőtestvére Keller János udvarhelyi ügyvédnek s orsz. 
képviselőnek volt a neje, s a testvéröcsém, Ferencz deák korában itt volt házi nevelő, és a családját az üldözések 
idején sem hagyta el, mikor a képviselő be volt fogva s övéi üldözve. Felvett tehát a főbiztos fizetéstelen 
conceptracticansnak, s ezen három hónap alatt, míg szolgálatában voltam, sok szívességben részesített, sót a mi 
csaknem példátlan volt, még fényes estére is hívott meg házához. Ez mind szép volt, de hát nekem nem ilyen 
dologra, hanem fizetésre volt szükségem, miből tisztességes munka után élhessek. Ebben is akart a kapitány 
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segíteni, mert a militar und civil geuvenementhez (ilyen nevei voltak akkor a közhivataloknak) fellaczirkszád-
junktnak saját irodájánál. De ott fenn magyar emberre nem igen lévén szükség, tagadó választ kaptunk; s hogy 
igen jól voltam ajánlva, azt közvetlenül ezen fóhivatal irodájából Szebenból tudtam meg. 

A bírói hivatalok is rendeztetvén napidíjasokra volt szükség. Én tehát a szentgyörgyi stadtischdelegiertes 
bezirksgerendhez (ennek magyar nevét nem ismerem, valami járásbíróságféle volt) folyamodtam s ki is 
neveztek 80 kr. napi díj mellett. Főnököm itt Fekete Sámuel volt, a helybeli kreisgerichtnél (megyei 
törvényszék féle) tanácsos, megbízva mellékesen ezen kisebb bíróság vezetésével. Az öreg régi jurista volt. 
Tömérdek irodai munka s mina németül; de legalább fenn tudtam magamat tartani utána. Az 1854-ik évben 
ismét bírósági rendezés történvén előléptettek az udvarhelyi kreisgerichthez jobb fizetéssel napidíjasnak. Itt is 
eltöltöttem egy évet, tehát a bachrendszerben összesen három évet. 

6. Az udvarhelyi kollégium, melyet Heydte oláhai feldúltak volt, tanáraink buzgósága folytán annyira helyre 
vette volt már magát, hogy a tanítás rendesen folyt , s elég népes is volt. Míg a hivatalnál voltam is, sokszor 
megfordultam a tanodában. Jól esett, ha falai köz t lehettem, ö r e g tanárom, Magyarosy egyre biztatott: 
„Hagyja ott domine azokat a németeket s jöjjön vissza a kollégiumba. Patakiból nemsokára rendes tanárt 
csinálunk s foglalja el a helyét. Hadja ott azokat a németeket." 1855 nyarán apám meghalván, az eddiginél 
nagyobb gond hárult a testvérek közt reám is, s midőn egy folyamodványomra, melyben a jog akadémiára való 
bejárhatás végett egyszerű áthelyezést kértem Szebenbe, az aberlandsgerichttől tagadó válasz érkezett, 
elhatároztam, hogy a mindig bizonytalan diurnástasággal szakítok, s visszamegyek a collégiumba. Beadtam a 
lemondásomat; sok sikertelen marasztalás után kaptam egy dicséretekben ragyogó enthebungsdekretet, 
kibúcsúztam, s elfoglaltam a felajánlott segédtanári állást, mely 420 v. é frttal s a collégiumban egy kétszobás 
külön lakással járt. Kötelességeim ezek voltak: tanítottam a II—VII. tehát hat gimn. osztálynak a tanterv 
szerint német nyelvet; az V., VI. és VII. osztálynak magyar irodalomtörténetet és irálytant, az V. és VI. 
osztálynak mennyiségtant, földrajzot és általános történelmet; egy önként ajánlkozókból álló osztálynak 
franczia nyelvet. Ezek mellett viseltem az iskolai tanácsban és tanítói értekezleteken jegyzőséget és az utolsó 
évben a könyvtárosságot is. Végre magántanítója voltam több 4. és 5-ik gimn. osztálybeli tanulónak ezen 
osztályok minden tantárgyában. 

Ezek az adatok az erről nyert eredeti bizonyítványból vannak véve, melyet az 1855/6., 1856/7. és 1857/8. 
évekről kaptam Magyarosi József, Kis Ferenc, Korondi Mózes és Patak Pál tanárok aláírásával 1868. évi 
szeptember 24-én. Feljegyeztem ezeket azért, hogy lássák, mikép ez a segédtanárság nekem nem volt valami 
rózsás állapot, mert a bizonyítvány meleg elismeréssel szól, mi csak fáradságos munka árán lehetett. 

H á r o m évi szolgálat után megváltam a segédtanárságtól, mely részben az említett Kis József-féle 
alapítványból tartott fenn, s az alapító levél értelmében három évenkinti választással járt. Ámbár elődöm Pataki 
Pál 9 évig volt ezen állomáson, én ezt végleges elhelyezkedésnek mégsem tekintettem, készséggel fogadtam el 
háromszéki Zágon község meghívását, nol Demeter Samu, a híres ref. pap és a népoktatásügy emelésének 
lánglelkű apostola éppen az iskolák szervezésével foglalkozott. A dolgot együtt már megbeszéltük volt. Tehát 
kibúcsúztam Udvarhelyről. 

7. Zágonban ekkor a fiúiskolánál az elemi tantárgyak négy évre voltak beosztva, négy rendes tanító alatt. Én 
a 4-ik osztályt kaptam. A pap a hit- és erk. tant tanította, s vezette az iskola ügyeit. En vittem a jegyzőséget. 
Fizetésem 420 fr lakás és 6 öl fa. Az 1858/9-ik isk. évben részint a tanítási anyag célszerű beosztása, részint 
tanítói lakások és tantermek berendezése, felszerelése sok gondot adott, mert állandó iskolai épület még nem 
volt, s mindezeket bérházakban kellett elhelyezni. Azonban Demeter buzgósága és Zágon jóra kész népe hamar 
segített a bajon. A lakosság nagy többsége ev. ref vallású lévén, a polgári község igazgatásában is ezek vitték a 
főszerepet. Volt azonban a rom. Katholikusoknak és a görögkeleti románoknak is egy házuk Zágonban, külön 
iskolákkal. Mindhárom hitfelekezeti jellegű volt, de a község jelentékeny segélybe részesítette addig is 
mindezeket. Kevéssel odamenetelem után a község egy tekintélyes dotációt tett iskolai célokra, mely 
elhatározó befolyással volt az iskolák jövőjére. Volt ugyanis Zágonnak közel 20 ezer frtja, az akkori kormány 
által talán 55-ben keresztülvitt államkölcsönből kötvényekben. Meghatározták, hgy ezt tegyék pénzzé 20 ezer 
frtra kiegészítve, adják át a ref. hitfelekezetnek iskolai alapul s népesség aránya szerént dotálják a más két 
hitfelekezetet. Erre sok utánjárással meg is nyerték a felsőbb engedélyt. Az által biztos alapokra lett fektetve az 
iskolák és a tanulók sorsa részint adományozás, részint hitel útján komaszált szép iskolaházakat is építettek 
akkor még csak fából. Később ugyanezen telken gyönyörű cserepes kőépületet állítottak, melynél szebb falusi 
iskola nemigen van a hazában. 

A Zágonban töltött 12 év igen nevezetes része volt viszontagságos életemnek. Ha nem volna igen merész a 
kifejezés, ezen időt nevezhetném életem fénykorának. Bár szerény, de állandó fizetéshez, s lakáshoz jutottam. 
1863-ban házasságra léptem Imecs Idával, imecsfalvi Imecs Ferenc és zágoni Bartha Klára leányával, ki egy év 
múlva Ferencznek keresztelt fiammal ajándékozott meg. Ez idő szerint a fiam segédtanár a sárospataki állami 
tanítóképezdénél. 

Iskolánk rövid időn oly szép hírre tett szert Háromszéken, hogy az ottani tekintélyesebb úri családok 
köréből is sok fiút hoztak iskolánkba, kik közül többen voltak házamnál gondoskodásra, kosztra és szállásba 
elhelyezve, kiket nőm — fiatal kora dacára — a szülök nagy megelégedésére tudott ellátni és gondozni. 

Az 1868.diki 38-dik törvénycikk által a hazai népoktatás rendeztetvén, 1869-ben a közokt . kormány több 
néptanítót küldött ki 300 fr. áll. segély mellett, 6 hónapra részint Németországba, részint Svájcba az ottani 
iskolai viszonyok tanulmányozására, s részletes jelentéstétel végett. Ezen kitüntetésben én is részesültem. 
Részemre Chemnitz szászországi gyárváros és környéke volt kijelölve, hol az iskolai viszonyok, s általában a 
kultúra jó hírnek örvendett. Azonban sok iskolánál a rendes tanítás az azon vidéken nagy jelentőséggel biró 
krumpliszedés (pityókaszüret) folytán szünetelvén, megfordultam Türingiában s déli Poroszországban is a 
jelzett iskoláknál. 
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Visszajövetelem után azonban újabb kitüntetésben részesültem, hogy a Naeys. vallás és közoktatásügyi m. 
kir. minisztérium két évben a Kézdivásárhelyen szervezett néptanítói póttanfoTyam vezetésével bízott meg. Az 
1870-iki évben az ország különböző részeiben állami tanítóképezdét állítottak fel, s a tanítói állások betöltésére 
pályázat hirdettetett. Csík, Háromszék és Udvarhelyszék egyesített tankerület akkori tanfelügyelőjének 
Antalfy Károlynak biztatására pályáztam én is, és azon év aug. végén a Székely-Keresztúron állított 
képezdéhez gyakorló iskolai tanítónak ki is neveztettem 700 fr. törzsfizetésböl és szabad lakásból álló díjazás 
mellett, mégpedig végleges minőségben. Igazgatóvá Gyertyánffy István a jeles pedagógus neveztetett ki ezen 
intézethez, Iii adaig középiskolai tanár volt Sz. Udvarhelyen s a svájci iskolaügyek tanulmányozásából csak 
azelőtt jött volt haza. Zágontól tehát, hol az iskolák községivé alakítása iránt már javában folyt a mozgalom, s a 
hol szerettek is, végképp búcsút vettem. ( . . . ) 

Érdemes olvasó! Az öndicséret vagy mások kisebbítése soha sem volt kenyerem. De mivel e sorok nem 
annyira a nyilvánosság, mint inkább az emlékezet számára vannak írva, s egy egész emberéletre terjednek ki, el 
kellett mondanom az igazság érdekében. Meglehet, hogy ahol a dolog természeténél fogva élő személyekre is 
vonatkoztam, ott óvatosságból talán el is hallgathattam volna egyet mást az udvariasság kedvéért. S ha nem 
tettem, ne vádoljon senki. En a kicsinyben hű képet akartam hátrahagyni, hogy majd midőn az utókor a múltat 
tanulmányozza, takaratlan állapotban lelje fel az építéshez szükséges anyagok közt ezen fövényszemet is. 

És most béke veled jámbor olvasó. Midőn e vázlatot bírálod, ne feleddel, hogy ezt ember írta, s az ember 
műve tökéletes nem lehet. 

írtam brassómegyei Hosszúfaluban 1891. év december 31-én. 
Veres Sándor 

felső népisk. igazg. tanító 

Fejezetek a repülés 
pécsi történetéből 

Pécsett a repülés hosszú múltra tekinthet vissza. Kezdete az 1929. Pünkösdhétfőjén megtartott repülőnap 
volt, amelyet az akkori magyar repülősajtó az Aviatika már jó előre bejelentett. Kaszala Károly, Endresz 
György szórakoztatták bámulatos produkcióikkal a nagyszámú közönséget, a bemutató nagyszerű propagan-
dája volt a repülésnek. Ezt követően az események felgyorsultak, és még az év során 800 taggal megalakult a 
Baranya-Pécs Aero Klub, elnöke Keresztes-Fischer Ferenc, a város főispánja lett. 

A következő évben — 1930-ban — az országban elsők között indult meg a légi forgalom Budapest és Pécs 
között a kiváló tulajdonságú, 8 üléses Fokker gépekkel. Megnyílt Podhradszky Andor vezetésével az első 
vidéki motoros sportrepülő-iskola is a pécsi közönség áldozatos anyagi segítségével vásárolt három Hungária 
iskolagéppel. Ősszel a kormányzó és a város előkelőségei jelenlétében felavatták a 100 ezer pengő költséggel 
felépült új hangárt, ami azután hosszú évekre nyújtott otthont a pécsi repülőknek. Sajnos az első baleset is 
bekövetkezett, 1932 májusában az egyik iskolagép dugóhúzóba esett, a motor leállt. A lezuhanás közben a 
pilóta Hevér József megsérült, utasa Kalmár Ágoston meghalt. 

Ősszel húszezer ember fogadta az országos körrepülésen bemutatkozó vörös színű, hatalmas, Kálmán 
I.ászló légügyi főellenőr vezette FIAT BR 3 típusú gépet, az olasz kormány ajándékát annak emlékére, hogy az 
óceánrepülők kongresszusára érkező magyar óceánrepülőgép a római repülőtéren leszállás közben lezuhant. 
Pilótái Endresz György és Bittay Gyula repülőhalált haltak. A volt repülőtérre vezető út ma is Endresz György 
nevét viseli. 

A harmincas évek gazdasági válsága miatt 1934-ben az utasrepülés megszűnt, noha igen közkedvelt volt a 
pécsiek körében. A repülőteret 1938-ig a magyar légierő IV. közelfelderítő százada foglalta el Podhradszky 
Andor százados parancsnoksága alatt, amikor is visszakerültek Szombathelyre. 

Közben több pilótapiknik és csillagtúra színhelye volt a mecsekalji város az akkori magyar sportrepülés 
kiválóságainak — Bollmann Béla, Pettendy János, Tasnádi László — részvétel. A repülőtúrákon angol 
sportrepülők is szerepeltek. 1938-ban életrehívták a Nemzeti Repülő Alapot és 1939-ben Reiben Antal, Kovács 
Elek és Varga Gyula oktatók irányításával megkezdődött a motoros kiképzés a világhírű Bücker Jungmann 
iskolagépeken. 

Az egyetemi ifjúság is részt kívánt venni Pécs repülőéletében, a Baranya-Pécs Aero Klub utódaként 
megalakult a Pécsi Egyetemi Repülő Klub a PERC, elnökéül Faluhelyi Ferenc egyetemi tanárt választották. 

Ä karcsú vitorlázógépek 1940 júniusában emelkedtek a levegőbe, az első oktatói gárdát Körmendy Vladimír 
és Mráz Gyula váltották fel. A PERC rövid időn belül szép eredményeket ért el, az ország klubjainak 
középmezőnyébe került. Már 1941-ben 4 géppel 2365 felszállást végeztek és több mint 34 órát töltöttek a 
levegőben. A békés sportrepülést 1941 áprilisában bombák robbanása szakította meg. Két jugoszláv gép 
megtámadta a Belgrád elleni bevetésre induló német vadászgépeket, különösebb károk azonban nem 
keletkeztek. A háborús viszonyok dacára gépállományuk 1944-ben 1 l-re emelkedett, e típusokat Rubik Ernő 
tervezte. Számos „C" vizsga és teljesítményrepülés' született. Közben egy baleset során — 1942 tavaszán — 
berepülés közben Gyurcsik Dezső és Hegedűs Sándor életüket vesztették. 
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