
legénységével (ő a honvéd tábornagyja, general of the Landmilice), miként a ministerium 
kívánja, minden szempillanásban kész segedelmünkre sietni. Ez i szó szoros értelmében, 
bizony messziről hozott segítség volna, azonban a kínálkozás idegen földön lakó földieink-
nek minden esetre becsületükre válik." 

Tudjuk , hogy ilyen amerikai magyarokból alakított önkéntes csapat nem harcolt a 
honvédhadseregben. Elgondolkoztató azonban, hogy egy év elteltével, amikor a túlerővel 
szemben komoly anyagi és technikai segítségre is szükség lett volna, nem merült-e fel újra 
Haraszthy neve a forradalom vezetői előtt? Mészáros Lázár hadügyminiszter még 1849. 
január 29. kelt okirattal nevezte ki Debrecenben „az első magyar vadász ezredhez Damburg 
Eduard, amerikai tisztet". Nevét később, egy 1849. június 16-i hivatalos levélben olvashatjuk 
ismét. Ekkor Batthyány Kázmér külügyminiszter közli a hadügyminiszterrel, hogy Dam-
burgot — aki már a mexikói hadjáratban, majd Buda ostrománál is kitűnt — az amerikai 
államokba küldi, hogy a magyar szabadságharc részére anyagi eszközöket szerezzen. 
Küldetése érdekében — Kossuth Lajos kormányzó elnökkel egyetértésben — javasolja, 
hogy ruházzák fel őrnagyi ranggal. 

A terv már későn merült fel. Az azonban valószínű, sőt bízvást biztos, hogy Haraszthy 
ekkor sem tagadta volna meg a felajánlott segítséget, ha hozzá fordulnak. 

Dr. Kovássy Zoltán 

Nagykanizsa 
a szabadságharc idején 
Cser József tanító naplója 

A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának múlt századi kalendáriumai között 
található az 1849. esztendőre szóló Nagy Képes Naptár , és vele egybekötve „Bucsánszky 
Alajos Kis Képes Naptára 1849-ik évre". Mindkettőnek a belső címoldalán az egykori 
tulajdonos aláírása: Cser József tanító. Hasonló kalendáriumok viszonylag szép számmal 
maradtak fenn. Önmagában ezért egyik sem tartozik a kivételesen ritka emlékek és értékek 
közé. Ami miatt mégis megérdemlik, hogy felfigyeljünk rájuk, az Cser József kéziratos 
naplója a Kis Képes Naptár lapjai között . 

A Bucsánszky-féle naptárba befűzött , ceruzával megvonalazott fehér lapokon Cser József 
Nagykanizsa szabadságnarc alatti történetének legnevezetesebb eseményeit jegyezte fel. 
Nem annyira folyamatosak, részletekbe menő eseményleírások ezek, hanem inkább 
emlékeztető feljegyzések, támpontok egy esetleg majd megírandó bővebb emlékirathoz. 
Szerzőjükről semmi közelebbit nem tudunk. Mint naplójából kiderül, őrmesteri rendfoko-
zata volt és tevékeny részt vett Kanizsa szabadságharc alatti közigazgatásának a szervezésé-
ben és irányításában. Bár naplójában mindvégig csak a tényekről számol be, az események 
leírásában a teljes tárgyilagosságra törekszik, mégis jól érzékelhető személyes állásfoglalása. 

Sajátos és feltűnő jellegzetessége a naplónak, nogy 1848 és 1849 azonos hónapjainak az 
eseményei több esetben ugyanarra a lapra kerültek. Ebből, valamint abból a másik tényből, 
hogy a naplóban egy helyen időrendi zavar támad, arra következtethetünk, hogy a szerző 
nem folyamatosan, az eseményekkel párhuzamosan, hanem nagyobb időközökben, utólag 
jegyezte fel emlékeit. 

Az első esemény, amelyről a napló beszámol, 1848. március 15. fogadtatása Nagykanizsán. 
Az utolsó a világosi fegyverletételtől menekült honvédek hazatérése. A napló ezen az 
időközön kívül egyetlen eseményt sem említ, ami arra enged következtetni, hogy szerzője 
nem volt rendszeres naplóíró, csupán a nagy időknek akart emléket állítani. 

Bár Cser József naplója irodalmilag semmiféle különös érdemmel nem rendelkezik, 
dokumentumértékénél fogva mégis megérdemli a kései nyilvánosságra hozatalt ; egyszerű 
darabosságában, igénytelenségében is szép és megindító emléke a Jellasicstól és a közeli 
osztrák hadaktól állandóan fenyegetett dunántúli kisváros szabadságnarc alatti mindennap-
jainak, közhangulatának. 

Könczöl Imre 
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1848. Március 19-én a március 15-én kivívott szabadságot fényes kivilágítással ünnepelte 
Kanizsa. 

Márc. 20-án a fölsőtemplomban, a megnyert szabadságért, hálaadást tartottak. Az 
örömlövések közben egy mozsár-tarack szétrobbant, s egyik darabja Taródv Laci, 3. latin 
osztályba járó tanulót agyonütötte . A város fényes temetést adott neki. A korona 
vendéglőben nagy lakomát csaptak. 

Június 15-én volt az első követválasztás. Jelöltek: Bója Gergely, a kanizsai tanítóképző 
tanára, Babóczky János ügyvéd és Chernel Ignác uradalmi ügyvéd. A választáskor véres 
verekedés támadt, három ember a kórházban, kapott sebeiben meghalt. Június 27-én uj 
választás volt, s Bója Gergely lett a követ. 

Július 6-án az első honvéd zászlóalj Lázár őrnagy vezénylete alatt Kanizsára jött és 
állandóan ott maradt . Július 6-án a kapornaki járás nemzetőrei Kanizsán át a Drávához 
vonultak. 

Júli. 7-én a tapolcai járásból és júli. 8-án a szántói járásból való nemzetőrök vonultak a 
Drávához. Ezeket követte Batthiány (Batthyány) Károly gr. 300 nemzetőrrel . Az átvonuló 
nemzetőröket Csány László kormánybiz tos hazafias beszeddel buzdította, lelkesítette. 

Szept . 11-én Jelacsics (Jellasics) Varasdnál 20 000 főnyi sereggel áttört . Perlaknál és 
Légrádnál is kísérletet tett. A magyar sereg Teleky Ádám gr. vezerőrnagy vezénylete alatt 
Kanizsára húzódot t , s pár napi renaezkedés után tovább húzódott . 

Szept . 15-én (Jellasics) mintegy 30 000 főre becsült seregének egy részével Kanizsára jött. 
A tömeges vonulás 3-4 napig tartott . Azután már csak kisebb csapatok jöttek, mentek. 40 db 
ágyút és sok lőszeres kocsit hoztak magokkal. A városnak kellett adni nekik: kenyeret, húst, 
bor t , babot, fát. Sok kárt tettek a szőlőkben, kukoricában. A marhákat lelőtték, egy pár 
embert legyilkoltak. A sok gazságért aztán a kanizsaiak, ha szőlőkben, mezőn egyet elfogtak, 
agyoncsapták és rögtön el is ásták. A kis kocsmákban többet agyon vertek. Kis-Kanizsán túl 
az erdőben az arra visszafelé menők közül is sokat agyon lőttek. Viharos és nehéz napok 
voltak ezek. Kijutott a rosszból mindenkinek. Különösen a városházánál, akik voltak, mint 
Albanics Flórián bíró, Turkovich György és Buvári János tanácsosok, Vajay Lajos 
szállásmester és Cser József őrmester, állták ki a bajok elejét. A többi tanácsos hol itt, hol ott 
járt, kelt és intézkedett. A derék Albanics bíró erélyének és tapintatának köszönhette a város, 
nogy a mozgalmas időkben nagyobb rombolástól és bajoktól megmenekedett . 

a zep t . 24—25-én a városháznál önkénteseket toboroztak . Mintegy 25-30-at a következő 
napokban Egerszegre küldöttek. Kik onnan 7-8 nap múlva az egész honvédcsapattal 
visszajöttek és segítettek a horvátokat Kanizsáról kiverni. A kanizsai fiúk közül néhánynak a 
neve, kik az önkéntesek közé állottak: Buvári Ferenc, Blau Ignác, Cser Ferenc, Jákopovics 
N., Pánkovics József, Radics József, Redl Ferenc, Taródy N. Vidékiek: Csoknyai János és 
Vald-Erdősi József. 

(Október) Egy pár ezer horvát 6 ágyúval az ifjú Nugen t -Nuzván parancsnoksága alatt a 
város rétjén, u tóbb a zsidó temetőben és körülötte tanyázott . Élelmiszereket követelt, de 
biztatásnál egyebet nem kapott , amiért a várost kiakarta raboltatni okt . 4-én. De a városiak 
ezt megtudván, délután 2 órakor megtámadták a rabolni jötteket, s a H a h ó t o n levő önkéntes 
csapatot segítségül híva, a horvátokat megszalasztották. Estefelé Vidos őrnagy is megérkezett 
a vasmegyei nemzetőrökkel . Sok horvátot megöltek, 70—80 fogollyá lett, egy lőszeres kocsi 
és a baratok zárdájában fölhalmozott temérdek kukoricalisztjük, szalmájuk, vöröshagymá-
juk zsákmányul maradtak. A horvátok Szt. Miklóst és a többi ú t jokba esett falukat 
fölgyújtot ták. A horvátok elűzetése után néhány nap múlva Stadnitzki gróf, káplár 105 
Sándor huszárral jött Kanizsára, kiket Grácból vezetett a haza védelmére. 

Okt . 14-én Percei (Perczel) Mór seregével Kanizsán volt, honnan Muraközbe vonult. 
Okt . 17-én a Murán áttört, a horvátokat Muraközből kiűzte. 
N o v . 9-én Percei M ó r Friesunál — Stejerország — Burits osztr. t ábornokot megverte. 

T ö b b foglyot ejtett. Az őszi esőzések miatt a Dráva és Mura folyók kiáradtak, s az egész 
Muraköz t víz borí tot ta , ezért Percei egész hadi népével visszavonult Letenyére, Kotoriba és 
Légrádba. 

December vége felé pedig a változott országos viszonyok miatt, egész seregével elvonult. 
1849. jan. 1. Percei Mór utóhada Palóckay vezérlete alatt csikorgó hidegben Kanizsára 

jött , s egy napi pihenés után tovább vonult . 
Jan. 13-án förgeteges időben, az öreg Nuzsán osztr. tábornok 13 000 emberrel Kanizsára 

bevonult . Némely házba 13—14 katonat is beszállásoltak. 
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Ápr. 10. N é m e t utcán — Király utca — beszállásolt horvát határőrök Horvát lakatos 8 
éves fiát agyonlőtték, mert a Kossuth dalt énekelte, ö k ugyan azt állították, hogy a puska 
véletlenül sült el. A nép fölzúdult , de azért a 3-4 száz horvátot nem bántották. 

Ápr. 14. Stilfried osztrák tábornok egypár ezer emberrel és 6 ágyúval Kanizsára jött. 
Máj. 27. Csertán László kormánybiztos a városház erkélyéről buzdí tó beszédet mondot t . 

Volt sok éljenzés. Este kivilágítás. Gáspárics Márk szent Ferencrendű barát, a muraközi 
horvátok kedves embere is eljött Kanizsára, s egyik nap, a város ház erkélyéről, tüzelte, 
lelkesítette a népet, akik fölbuzdulva lelkesen éljenezték a derék szónokot . 

Május 17. Stilfriednek Iharos-Berénybe küldöt t pár száz katonáját a somogyi népfölkelők 
megtámadták, a vezető horvát tisztet agyonlőtték és Sáncig kergették a horvátokat. Stilfried 
segítségökre ment és ágyúval lövetett ráiuk. 

Máj. 20. A sánc felé kiállított vasasok Noszlopinak egy pár őrjáratra küldött huszárjától 
megijedtek, benyargalva a főhadiszállás előtt elkiáltották magukat: „Kommen die Ungarn!" 
Stilfried éjjel seregével együtt elszökött. Az ágyuk kerekeit szalmával betekerték, hogy zaj 
nélkül távozhassanak. Reggelre tiszta volt a város. 

Júni. 6-án volt az országos böjt és a fölső templomból körmenet indult a barátok 
templomába. 

Juni. Honvéd táborozás. A nemzetirózsa — cocarda — mellett a vörös rózsát, a 
köztársaság jelvényét is viselték. 

Július eleje. A muravonalt őrző népfölkelőket, csekély számú honvédet, kanizsai 
nemzetőröket , pandúrokat és Csontos N . vadász csapatát, Knezovics osztr. ezredes 
vezérlete alatt álló néhány ezerből álló sereg hat ágyúval visszanyomta és Kanizsára 
bevonult. A sereg a két Kanizsa közt , a réten táborozot t , Knezovics 40-50 főnyi őrséggel az 
uradalmi lakban vett szállást és Sánc felé őröket állított. 

Júli. 10-én Noszlopi Gáspár somogyi kormánybiztos Iharos-Berényben tanyázott , 
honnan Blázsencsics Ferkó huszárkáplár 15"1-magával őrjáratot tartott , s a kiállított horvát 
őrök közül egy-párt lekaszaboltak, 3-at pedig a nép ütött agyon, s aztán berobogtak a 
városba az ezredes szállása elé, ahol sok emher fogta őket körül. A horvátok két lövést tettek 
s egy zsidó kereskedő segédet agyonlőttek. A nép és 15 huszár szétrebbentek, csak a kanizsai 
születésű Blázsencsics maradt ott . Kire, mintegy 15-20 lépésről, 30-40 gránicsár rálőtt, a 
huszár sértetlen maradt, s a lövések után ő is elnyargalt. A horvátok most kisiettek a táborba, 
a huszárok nemzetőröktől kísérve a város végére — Német utca végére — mentek, honnan a 
nemzetőrök a horvátokra tüzeltek. Mivel már besötétedett — a huszárok este 8 óra tájban 
iöttek a városba — az ellenség azt hitte, hogy az egész magyar sereg ott van, azért sortüzet 
bocsátott reájok; s ágyúval lövette a várost. A nemzetőrök közül némelyek megsebesültek, s 
a gránátok egy házat a Német utcán fölgyújtot tak. Az egész város fenekestül fölfordult , s 
bizony a lakósok közül kevés hunyta be a szemét azon éjjel! A huszárok is jó későn 
eltávoztak és sorsára hagyták a várost. 

Aue. 13. A kanizsai marhavásárban lárma támadt és többen kiáltozták, hogy Noszlopi 
(Noszlopy) jön fölkelőivel a horvátokat megtámadni. Lett óriási zavar, fölfordulás, 
lótásfutás. A tolvajok sok holmit elloptak. Végre kisült, hogy az egész csak vaklárma volt. De 
a megesett károkat jóvátenni már nem lehetett. Sok ember megkeserülte a vásárt. 

Aug. utolja felé jöttek haza a honvédek, kik a világosi fegyverletételről menekültek. 

Január első felében hon i smere t i klub alakul t F e h é r g y a r m a t o n . A városi népfront t i tkár 
hívta össze a városban és a környék községeiben honismereti szakkört vezetőket klubalakuló 
honismereti programra. A résztvevők tájékoztatást kaptak a megyei honismereti munkáról , 
az elért eredményekről és a végzendő főbb tennivalókról. Fő feladatként fogalmazták meg a 
tárgyi és szellemi értékek gyűjtését, a földrajzinév-gyűjtés társadalmi támogatását, a falufény-
képezési akció befejezését, az üzem- és brigádtörténet-írást, a falukrónikák írását. Terveik 
szerint havonta találkoznak és megvitatják az. időszerű kérdéseket. 
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