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Kimnach Károly: 

Budavár visszafoglalása 1849-ben 
(Részletek a kéziratos naplóból) 

Az év sötét kilátásokkal indult. A polgárok azon tanakodtak, milyen lehetőségek 
fordulhatnak elő a jövőben. így közeledett január ötödike. A város telve volt izgalommal. 
Egyszer csak mindenki a bányasétányra szaladt! Mi történt? 

Windischgrätz herceg vezényletével bevonult a kb. 45-50 ezer emberből álló császári 
hadsereg. Elgondolkodtató, kritikus pillanat! Mi lesz ezután? 

A császári hadsereg akadálytalan bevonulása láttán mindenki a lakásába menekült, én is 
merev léptekkel siettem hazafelé. Tudósítottam Házmánt! - „Siessen amilyen gyorsan csak 
lehet, mert Önnek , mint a magyar kormány tagjának még nagy baja eshet. Gyorsan, gyorsan! 
Különben már nem jut át Pestre!" - Holmija már rég oe volt csomagolva. Nagy nehezen 
sikerült Pestre jutnia. Ot t egy biztos búvóhelyen tartózkodott egészen március végéig, 
amikor végre át tudott menekülni Szegedre. Egy órára rá bevonultak a császáriak. 
Feltartóztatás nélkül meneteltek az utcákon, hogy az ismételten felvonuló tömegeikkel 
imponáljanak a lakosságnak. 

Tehát a fővárost a hadsereg birtokába vette. Windischgrätz jól érezte magát a királyi 
várban. A mi várnegyedünk osztozott a többi sorsában, itt is hemzsegtek az ellenséges 
katonák. 

A város külső képe változatlan, a lakosság magatartása nyugodt maradt. A megszokott élet 
folytatódott. A farsangi örömökben semmi zavar nem volt észlelhető. 

Mit is lehet tenni a túlerővel szemben? 
Úgy látszott, Windischgrätz hercegnek nagyon tetszett a Buda-Pest-i (Ofen-Pesth) 

tartózkodás, mert különben érthetetlen marad a haditaktikában, hogy miért nem sietett 
azonnal a semmiképpen sem lebecsülendő ellenségének nyomába? Csak 1849. február 26-án 
mozdult ki Budáról. Április közepén felégettette a hajóhidat és hadi szerencséjét Ausztria 
irányába folyamatosan hátráló hadimozdulatokban kereste. 

Buda a császári csapat kezében maradt, Hentzi generális irányításával, aki a lehetőségekhez 
mérten megerősíttette. Ezalatt Pesten a szalagokkal ékesített győztes huszárokat ezerszeres 
szívélyességgel köszöntötték, még a lovaikat is becézgették. 

Nehezen lehetett Pesttel kapcsolatot teremteni. A nagy átkelő csónakok számára csak az 
Irgalmas Testvérek kórháza feletti Duna-szakaszon engedélyezték a közlekedést. A Lánchíd 
megrongálódott, a hajóhidat felégették. Üzleti összeköttetések miatt ugyan szabad volt 
Pestre átmenni, azonban a Várba való visszatérésnél a kapuk előtt mindenkit átvizsgáltak, 
hogy nincsenek-e nála forradalmi nyomtatványok. 

Minden hozzátartozóm a szülői házban1 élt, mit kerestem volna én akkor Pesten? A 
Várban tilos volt éjjel az utcán mutatkozni, tehát otthoni pihenőt tartottam, mely alatt igen 
jól éreztem magam. Kedvelt szórakozásom volt ablakomból messzelátón át a szabadság 
országát nézni, a Duna bal partján kémlelődni. 

Buda április 25. Elviselhetetlen volt számomra itt az ún. „fekete-sárga" börtönben a 
senyvedés gondolata, ahol a friss, éltető szabadság-levegő egyetlen atomját sem tudtam 
belélegezni. Kockáztattam! Pesten voltam! - és ez nagyszerűen sikerült! Pesten zászló zászló 
mellett a magyar lobogó élénk színeiben. 
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Ezzel szemben Budán minden egy halottas menethez hasonlít. Politikai jelként itt 
mindenütt a komor fekete-sárga zászlók lengenek. Milyen csúnyák ezek a színek! Fekete a 
halál, a sárga az irigység - igen bennünket irigyelnek! Ausztria bennünket tönkre akar tenni, 
még mindig nem tudja megemészteni a mi közel ezeréves fennállásunkat. Nincs szüksége 
szabad gondolkozású magyarokra, csak egy magyar tartományt akar, melynek emberanya-
gát, kiapadhatatlan segítség-forrásait (Hilfsqelle) es kincseit kedvére igazgathatná, uralhatná! 

Ausztria! Nem a jólelkű nép, melynek szép ligetei, hegységei vannak, hanem a Dinasztia 
abszolutista kormányzata akar bennünket egy új formával üdvözíteni. Ó , sötét kormányzat, 
amely a szabadság fiait egy meggyűlölt kormányzati forma t ámaszául rabszolgákká akarná 
alakítani! 

Sikerül ez vagy sohasem fog sikerülni neked? 
Kérdezzétek Szolnok, Jászberény, Tápióbicske, Hatvan, Kápolna, Isaszeg és Gödöllő, 

kérdezzétek Komárom, Vác, Bátorkeszi, Körmend, Tata, Csallóköz lakosságát, a legújabb 
magyar történelem e kiemelkedő helyei mind a Te hírnevedet, hősies cselekedeteidet, 
verhetetlennek hitt hadsereged dicséretét fogják megénekelni! 

Milyen elbizakodottan büszke, milyen dölyfös volt bevonulásod január 5-én Buda-Pest 
falai közé és milyen csúfos, kislelkű a visszavonulás áprilisban. 

Milyen történetek, milyen sorsok játszódtak le ebben a rövid időszakban? Ó , Dinasztia, 
elrettentő példája lettél Európa minden uralkodójának abban, hogyan lehet bátor népek régi 
jogait eltiporni. Átok az ilyen működésre! - Népeidnek szerető apja lehetnél és helyette 
zsarnokka alakulsz! 

Bécs, Prága, Lemberg, hagytad, hogy legszebb városaid megsemmisüljenek, hagytad, 
hogy ártatlan lakosok ezreit kegyetíenüflemészárolják, de ebből a megsemmisülésből nő ki a 
csírája saját megsemmisülésének. 

Ti elbizakodottak voltatok, Isten elhagyott benneteket, minket, az összezúzottakat, a 
letaposottakat megsegített az Isten. Az ártatlanul megöltek vére bosszúért kiált, mi nem 
akarunk bosszút, ez túl kicsinyes volna, a nép gyűlölete fog benneteket megalázni és tönkre 
tenni. 

Ez erősíti önfenntartásunkat és ezt érdemli a d ö l y f - ezért előre! 
Mielőtt szét estél, nem fogunk nyugalmat találni. Isten velünk! A háromszínű lobogó 

győzni fog és majd újból fényben ragyog Mátyás büszke vára! 
Április 27-én este 8 órakor visszatértem Pestről a Bécsi-kapuhoz, ahol háborítatlanul 

beengedtek. Milyen boldog voltam, hogy ilyen könnyen átcsúsztam, nagyon izgultam az 
elrejtett kiáltványok és kokárdák miatt. Elbeszélésemnek nem volt vége. N e m hittek 
szavaimnak, az igazságot híven tükröző közléseimnek! 

A várparancsnok, Hentzi vezérőrnagy, közzé téttette, hogy azok, akik a Várban akarnak 
maradni, kötelesek maguknak két hónapra a legszükségesebb élelmiszereket beszerezni. 
Akik nem tesznek eleget a felhívásnak, hagyják el rögtön a Várat. 

Házunkból senki sem hagyta el otthonát. Én magam részéről szívesen lettem volna a 
körfalakon kívül, de ekkora gyávaságot mégsem követhettem el, mivel öreg édesapám2 és 
testvéreim a várban maradtak, házunk védelmére. 

Elég tartalékunk volt lisztből, szárnyasokból, hüvelyesekből, zsírból stb. A pincében 100 
akó bor állt, ez még hosszabb ideig is kitartott volna, ilyen előkészületek után következett a 
gyönyörteljes hónap, az édes, virágzó május és ezzel megkezdődtek a háborús események. 

1849. május 4-e, péntek. A hegyek, melyek Budát, a Királyi várost körülveszik, üdezöld 
színben pompáztak, a május eleji gyengéd napsugarak emberek ezreit csalogatták a szép 
bástyasétányra, de senkinek az arcán nem sugárzott öröm, balsejtelem szállt meg mindenkit 
arra a hírre, hogy a honvédek ellenségesen viselkednek ezzel a várossal szemben és ez a 
sejtelem valóra vált. Ügy látszott, hogy május 4-e a város szerencsétlen napja lesz. 

Ugyanis ezen a napon a 25-30 ezer emberből álló magyar hadsereg Görgey Artúr 
vezetésével áthaladt a Szép Juhászné és Lipótmező környékén, maja szakaszonként 
nyomakodtak a város körüli magaslatokra és déli 12 órakor több oldalról elkezdtek a városra 
lövöldözni. Ez a heves támadás lövegekkel, különböző nagyságú golyókkal, gránátokkal, 
rakétákkal megszakítás nélkül 24 órán keresztül tartott. 

'A Kimnach-házban ma az Állami N y o m d a működik . 
2Kimnach Lajos Kristóf Buda város tanácsának céhbeli építőmestere. Az első várbeli ev. 
templom, az Áll. N y o m d a tervezője, kivitelezője. 
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Ebben a sanyarúságban, a bentlakók nemcsak tulajdonuk szétdúlásától, nemcsak a 
koldusbottól féltek, hanem életükért is aggódtak, különösen azért, mert az Eszterházv 
herceg háza mögötti lőportoronyban több mint 2000 mázsa lőpor volt felhalmozva és ennek 
esetleges felrobbanása mindkét várost romokba dönthette volna. Ebben a siralmas helyzet-
ben még e napon este 10 órakor, heves golyó- és gránátesőben, egy küldöttség indult Hentzi 
vezérőrnagyhoz a táborparancsnokságra, hogy kíméletet kérjenek a város számára. A 
küldöttséget Wallheim polgármester vezette, tagjai voltak a városi tanácsosok, Keller, 
Thoma sen., Kimnach Lajos sen. 

A vezérőrnagy nemsokára megjelent és egészen kimerülten rogyott a nyugágyra. Néhány 
perc nyugalom után meghallgatta a küldöttség kérését, utána erős nyugodt hangon felolvasta 
Görgey generális felszólítását és az erre küldött választ. Mindkét írást másnap már 
nyomtatott plakátok ismertették a közönséggel. 

„Ez, uraim - mondta ez az én megmásíthatatlan elhatározásom, én a Monarchiához hű 
maradok, a hadseregem ugyanilyen nemes szellemben gondolkozik, én az utolsó emberemig 
védem a várat, és ha az utolsó emberem elesett, magam veszem kézbe a kanócot, 
megsemmisítem az építészetnek e szép emlékét és magamat vele együtt. Különben uraim, 
legyenek nyugodtak, odáig nem jutunk el. Én az önök városát kímélni fogom, ahogyan az 
erőmből telik. Pest meg fogja jegyezni a mai leckét, ezt a várost 6 órán keresztül lőtték ma a 
Várból és én remélem, hogy ezá Ital az ellenség kevésbé fog bennünket nyugtalanítani. Ma 
még kíméltem Pestet, nem engedtem gyújtóanyaggal tölteni a golyókat, de ha az insurgensek 
(önkéntesek) ismétlik a háborgatást, akkor Pestet izzó golyókkal és gyújtóanyagot tartal-
mazó bombákkal fogom lövetni." 

Ez sajnos néhány nap múlva bekövetkezett. 
Ezzel elbocsájtotta a küldöttséget. Mindenki a legnagyobb életveszélyben, de sértetlenül 

érte el saját lakását. 
Az állandó, szakadatlan támadás, a jelentősen megsérült és kigyulladt házak minden lakost 

elcsüggesztettek, úgy, hogy többen közülük azzal a kéréssel ostromolták a polgármestert, 
kérjen Hentzi vezérőrnagytól ismételt engedélyt arra, hogy elhagyhassák a Várat. E 
sokszorosan kimondott kívánság teljesítése céljából indult el a 2. küldöttség május 7-én este 
6 órakor. Tagjai voltak Wallheim polgármester, Pálott, Nersdolik városi tanácsosok, Thoma 
József sen., Krasch Mihály és Krejnike polgárok. A küldöttség Hentzi parancsnoknál 
ismételten szót emelt a város megóvása craekeben és kérte, hogy kapjanak engedélyt a Vár 
elhagyására az öreg, beteges férfiak, nők, gyerekek és más elcsüggedtek. 

Hentzi vezérőrnagy megadta az engedelyt, de csodálkozott, nogy most, amikor olyan jól 
állnak a dolgok, mikor minden órában várható az utánpótlás érkezésének biztos híre, akkor 
kezdenek félni a bentlakók. Kívánta, hogy a polgárok épségben maradjanak, mert sajnos az 
életet nem lehet pótolni. Készségesen hozzájárult, hogy mindazok, akik el akarnak menni, 
másnap este 7 órakor és kétnaponként ugyanabban az időben a Vízikapun át eltávozhassa-
nak. Éhben az időpontban addig szünetelteti a tüzelést, míg a kivándorlók lőtávolságon túl 
jutnak, lássák el magukat olyan jelvénnyel vagy jelzéssel, hogy az ellenség részéről se érhesse 
őket veszély. 

Másnap az ittmaradottaknak szívszaggató látványt nyújtottak az aggastyánok, férfiak, 
nők, gyermekek százai, akik karjukon vagy hátukon a legszükségesebb ruhát, fehérneműt 
tartalmazó batyukat cipelve szakadatlan golyózápor közepette elhagyták a Várat. -
Találkozunk még? és vájjon hogyan találkozunk? - kérdezték egymást könnyező szemekkel 
az utolsó kézszorításnál. 

A bombázás egyre hevesebbé vált. A magyarok a lövegágyúkkal egyre közelebb 
nyomultak és töltött bombákkal lőtték a várost, a házakon egyre több kár keletkezett. A 
lakosság már néhány nap előtt kénytelen volt a dohos, nyirkos pincékbe menekülni. A város 
teljes lerombolása elmaradhatatlannak látszott. Ekkor indult Hentzi vezérőrnagyhoz a 
harmadik küldöttség. Tagjai: Wallheim polgármester, Pálott és Nersdolik városi tanácsosok, 
Abrus városi helytartó (Stadthaltereirath) és Kimnach, Tenczer polgárok, azzal a kéréssel 
fordultak hozzá, engedjen át egy küldöttséget az ellenséges táborba, hogy a város 
megkímélése érdekében szóljon. 

Hentzi vezérőrnagy erre engedélyt adott, de hozzáfűzte, hogy a küldöttség védelmére 
sem a tüzet nem szünteti meg, sem egy biztonságot nyújtó jelzést kitűzni nem enged. Ilyen 
körülmények között magától adódik, hogy vakmerőség lett volna a baráti és ellenséges 
golyók között ezeket a lépéseket megtenni. Végül a vezérőrnagy kérte őket, hogy a 
jövőben kíméljék meg őt a küldöttségektől, mert nem fog egyet sem fogadni, ő majdnem 
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bizonyos abban, hogy az ellenség visszavonul és a felmentés egy napon belül biztosan 
remélhető. 

A harmadik, eredménytelen küldöttség ezzel a további kéréseknek is elzárta az útját . A 
rettenetes, mind hevesebbé váló lövöldözés, egykori királyaink kastélyát sok magánházzal 
együtt romokká változtatta. 

A nedves pincékbe összeszorult emberek megbetegedtek, meghaltak. Ezért a polgármes-
ter, hogy magának szemrehányást ne tehessen, hogy a város megmentéséért valamit is 
elmulasztott volna, elhatározta több más visszamaradt polgártársávalegyütt, hogy a tilalom 
ellenére is, kötelességből még egy küldöttséget állít össze. Engedélyt szerettek volna kapni 
arra, hogy egy írást az elővárosi alsófokú bíróságra küldjenek, mellyel néhány magyar 
polgártárs átmegy a magyar táborba és kíméletet kér a város számára Görgey generálistól. 
A 4. deputáció ugyanolyan összetételű volt, mint a harmadik, egy taggal bővítve, Porkoláb 
Dániel udvari ügyvivővel (Hofagent), akit szószólónak neveztek kí. Délután 5 órakor 
indultak el a táborparancsnokságra. Hentzi generális az udvaron lovon ülve utasította el a 
küldöttséget, nem adta meg nekik a szót. De amikor a polgármester kérte, olvasná el ezt az 
írást, melyet az ellenséges táborba óhajtanának küldeni, mert az ő előzetes tudta nélkül 
semmit sem akarnak tenni - átolvasta a sorokat és engedélyezte azok elküldését. De 
eredményt a város számára ez sem hozott. Nemsokára rá május 21-én a várat ostrommal 
bevették, mely alatt az uralkodójához hű szolga, a vitéz, az emberbarát vezérőrnagy, Hentzi 
parancsnok hősi halált halt. 

Ha a lakosság szíve a megszállás alatt félelemmel és ijedtséggel telt meg, mégis vigasztaló 
lehetett számukra, hogy Hentzi parancsnok személyében egy emberséges, segítségnyújtásra 
készséges főnökük volt. 

Ez az ellenséggel körülvett férfi nem önmagáért, hanem a Habsburg-dinasztia érdekében a 
feltétlenül szükséges győzelemért aggódott. Éjjel-nappal rendeleteket írt, példa nélküli 
bátorsággal intézkedett egészen a hősi halálig. Uralkodója iránt érzett odaadása e szerencsét-
len háborúnak legnagyobb fényessége volt. Ez az ember ezer feladat teljesítése és a félelmetes 
bombázások közben sem felejtette el, hogy gondoskodásának nemcsak a hadseregre, hanem 
a lakosságra is ki kell terjednie. A város tapasztalhatta emberségét és tettekkel bizonyított 
segítségny ú j tását. 

Már jóval az utak lezárása előtt, bölcsen gondoskodott arról, hogy a lakosság egy esetleges 
megszállás esetén ne szenvedjen élelmiszerhiányt. Ezért nyomtatott plakátokon hívta fel a 
Vár valamennyi lakójának figyelmét arra, hogy 2 hónapra szükséges élelmiszerrel lássák el 
magukat - aki ezt nem teheti, hagyja el a Várat. Mindenki sietett, hogy eleget tegyen a 
felhívásnak, de az első napokban már húshiány keletkezett, mert a Vár hirtelen lezárása miatt 
a mészárosok nem tudták készletüket feltölteni. Amikor azt a parancsnok megtudta, 
engedélyt adott arra, hogy a hadseregnek szánt vágómarhákból 6 db-ot a lakosság 
megsegítésére levágjanak és amikor ez a mennyiség is elfogyott, jóindulatúan engedélyezte, 
hogy beteg és törékeny személyek igazolás felmutatása alapján továbbra is kapjanak a 
hadseregtől kis adag marhahúst. 

Amikor a paliszádokkal (sövénnyel) körülvett városi vízmű kiszolgálását a lovak 
abrakhiány miatt nem tudták teljesíteni és ezáltal a Várban vízhiány keletkezett, Hentzi 
parancsnok elrendelte, hogy a hadsereg raktárából kell biztosítani a lovak szükséges 
takarmánymennyiségét és az ezért ellenségeskedő kocsisok élelmezését szintén ebből kell 
megoldani. 

Nem kevesebb gondot okozot t a parancsnoknak egy esetleges tűzvész keletkezésének 
lehetősége. Megparancsolta, hogy minden padlást meg kell tisztítani szalma, fa, nád és más 
gyúlékony anyagoktól. Hogy meggyőződjön a szükséges tisztogatás végrehajtásáról, 
elrendelte, hogy az ebben a rémiaőben városkapitánnyá kinevezett Nerodolik városi 
tanácsos két katonatiszttel valamennyi padlást együttesen felülvizsgálják. Később elrendelte, 
hogy minden házban tárolni kell a szükséges vízmennyiséget. Amikor belátta, hogy a 
lakosság korsókkal, kis edényekkel nagyon nehézkesen tudja a vizet házhoz szállítani, 
elrendelte, hogy Kresz Chewnteger v Kleinheinz kk ezredes felügyeletével hat vizeshordók-
kal megrakott szekér ingyen szállítsa el minden házhoz a szükséges vízmennyiséget, mellyel 
az esetleges tűz már az első lángbaboruláskor rögtön eloltható. 

Amikor ezen dicséretes gondoskodás ellenére több ház leégett, e sajnálatos eseményeknél 
is együttérzését mutatta. A tűzvész helyein személyesen megjelent és vigasztaló szavaival 
bátorságot öntöt t a lakosságba. Elrendelte, hogy a városi katonaság köteles segítséget 
nyújtani az elemek leküzdésében. Egy utász különítmény feladata volt, hogyha gyúlékony 
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anyaggal töltött golyó vagy bomba esik egy házra, rögtön megvizsgálja, nem okozott-e a 
felrobbanás szerencsétlenséget. 

Amikor a városi őrség tagjai, akik a városháza védelmét látták el, nagyon aggódtak az 
elővárosokban lakó családjaik sorsáért, kérték, hogy szabadjon nekik a Várat elhagyniok, a 
parancsnok nem utasította el őket. A városháza és a benne található pénztárak védelmére egy 
megerősített szakaszt rendelt ki. 

Hentzi parancsnok bölcs gondoskodásának, emberségének, segítségnyújtásának köszön-
hető, hogy a várost nem érte nagyobb szerencsétlenség. Bölcs felismerése kímélte meg a 
polgárok tulajdonát a teljes elpusztítástól. A Vár hősies védőjét megilleti a köszönet, az 
őszinte nagyrabecsülés. Önfeláldozása a legfelsőbb haduráért, a szorongatott polgárok iránti 
emberbarátsága, emberszeretete, energiája, kérlelhetetlen szigora, rendeleteinek végrehajtá-
sában, a polgárok szívében hálás elismeréssel él. Példamutatása nemzedékről nemzedékre, 
mint egy hősi monda terjed tovább. 

Nem érte meg ugyan, hogy fejét borostyán ékesítse, de cselekedeteinek és nemeslelkűségé-
nek emléke mindig megmarad. Ö mint katona, a hűséges és áldozatos odaadás legszebb 
bizonyítékát adta. 

Az éjszaka május 20—21-e között különösen nyugodtan telt el. Egyetlen lövegtüzet sem 
lehetett hallani, olyan volt, mintha á természet hosszú viharok után lecsillapodott volna. 
Nem tudtam aluani. Reggel 3 és 4 óra közöt t feljöttem a pincéből, nem hallottam 
fegyverdurranást, de a levegőben egy állandó zúgás, susogás volt kivehető. 

Ebben az időben kezdődött az ostrom és a bátor, hősies védelem ellenére a mi honvédeink 
reggel 4 óra után bevették a Várat. A pincében elhelyezkedő különböző személyiségeket 
felizgatta a honvédek vitézsége, és politikai hozzáállásuktól függően örültek vagy szomor-
kodtak. - „Az Istenért, tűzzük ki gyorsan a háromszínű lobogót!" - mondták a császári 
érzelműek — „hadd lássák a magyar urak, milyen patrióták vagyunk, milyen csodálattal tölt 
el bennünket a Vár bevétele!" 

Én nem tudtam egy gúnyos mosolyt elnyomni. 
Akkoriban a fekete-sárga klikk a magyarokat az egekig emelte és nem volt lovagiasabb nép 

nálunk. A legtekintélyesebb férfiak nem átallottak - nem alázatosságból, felelemből -
minden honvéd előtt kalapot emelni. Néhány héttel később mennyire köpönyegforgatókká 
váltak és hogy rángatták a piszokba és sárba a nemzet minden dicséretes tulajdonságát, 
melyeket azelőtt olyan nagyon istenítettek. Vae victis! 

Tehát vissza! A megszállók egy részéhez tar tozott egy század lovasság Kresz Chavauxle-
gen vezetésével, akiket az alsó várkertből felözönlo honvédek a Vártérről hátrálásra 
kényszerítettek a Ferdinánd térig. Szemtanú voltam. Házunk előtt vezényelt a lovaskapi-
tány: „Lóról! Lovat kantárra! Fegyvert le! Pihenj!" Kb. 5 m-re a legénység arcvonala előtt 
lerakta fegyverét a földre, ezalatt a lovaskapitány házunk kapubejáratában hiába próbálta 
pompás kardpengéjét kettétörni. Nem sikerült, de felesleges is volt, mert néhány perc múlva 
tiszttársaival együtt a magyarok foglya lett, és a legkisebb bántalom nélkül, becsületszóra 
házunk első emeletén ellátásban részesült. 

Amíg e jelenetek lejátszódtak, házunk tisztára díszített belső udvara majdnem egy tragikus 
esemény nézőtere lett. Megjelent egy pirossapkás (vörössapkás) százados hat honvéd 
kíséretében és fesztelenül le akarta lövetni az én szegény öreg édesapámat. És mi okból? 
Félreértésből, a házunkban visszamaradt szép utazókocsi miatt! 

A Várat már bevették, az ellenállást megtörték, már egy kapitánynak sem volt joga ilyen 
eljárásra, amely az elkeseredett harcban még megbocsátható. 

Apám lehajtott fejjel ült egy alacsony lótrágyarakáson, minket, körülállókat szuronyok 
hegyével szoríttak vissza, és ekkor jön a barátja, az öreg Tálus több huszártiszttel az 
elfogottak meglátogatására és megpillantja apámat, mint a mentőangyala! A dühöngő 
vörössapkás öldöklő kedvében megakadályozva azzal a fenyegetéssel távozott: „Ti fekete-
sárga kutyák, jöttök még a pengém alá!" 

A nyers, szívtelen szájhős már csak fenyegetni tudott, de ártani nem. 
A legnagyobb veszélyen túljutottunk ugyan, de az egyes behatoló honvédek fosztogatását 

nem lehetett megakadályozni. így Vilmos bátyám zsebéből kitépték értékes aranyóráját, 
elvitték a Házmántól megőrzésre átvett dúsan aranyozott órát is, és saját fehérnemű 
készletemből kinek mi tetszett. 

Kinek volt ebben a pillanatban bátorsága ilyesmit megtiltani? Mindenki örült, hogy 
megmentette életét. 
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A honvédek a pincét is fel akarták kutatni, nincsenek-e ott bujkáló horvátok? „Nincsenek" 
- mondtuk, és hittek nekünk. 

Ezalatt az utcákon állandó harcok dúltak. Egy kk határőrcsapat a Bécsi kaputól 
visszanyomulva a Ferdinánd kaszárnyát akarta elérni a Tavasz utcácskán át, de amikor 
kétoldalról honvéd csapatok vonultak fel, a szerencsétlenek szembeszálltak a túlerővel és 
tüzeltek, miáltal néhány honvéd hősi halált halt. 

Most már nem volt pardon (bocsánat)! Egy teljes sortűz és 70 horvát kiterülve feküdt a 
földön. Az eseményt követően az óbudai zsibárusok, a háború „hiénái", minden ruhájukat 
elrabolták. Délig ott hagyták fekve a meztelen holttesteket. Kíváncsi emberek százai - főleg 
asszonyok - szégyenkezés nélkül nézegették őket. Este a megmerevedett testeket mint 
fatuskókat szekerekre dobták, majd a katonai temetőben elásták. 

Milyen látványt nyújtott a Vár belső része? 
Felszakított utcakövezetek, félig fedett házak, füstölgő tornyok, belőtt falak, szanaszét 

fekvő ruha-rongyok (foszlányok), széttört fegyverdarabok, számtalan vértócsa - mindenfelé 
pusztulás, mindenütt rombolás. 

A benyomuló csőcselék ide-oda forgolódott, fosztogatott a királyi palotában éppen úgy, 
mint a magánházakban. De a rablási kedvet hamarosan letörte az a parancs, hogy a Vár 
kapuinál senki sem engedhető ki batyuval vagy csomaggal. A Bécsi kapu téren az ellopott 
tárgyakat elég magas rakásokban hordták össze. Ezeket oizonyítás ellenében visszaadták a 
károsultaknak. 

Az ostromnap estéjén már minden ment tovább a maga régi útjain, a későbbiekben már 
nem is gondoltak a 17 napos megszállás alatti sok ijedtségre. 

Hogy a budai vár erődítmény jellegét megszüntessék, leépítették a várfalakat, eltávolítot-
ták a kapukat. Elrendelték a fel nem robbant golyók begyűjtését. A házpadlásokról több 
mint 180 ágyúgolyót szedtek össze, ezeket hatástalanítottak, eltávolították. 

Hátsó istállóépületünknél, a tűz színterén bombadarabokat, rakétahüvelyeket és számos 
szétrobbant gránátot találtak a magasabb építőiskola tanulói, akik e feladatot elvégezték. A 
teljes virágzásban pompázó kertünkben utólag 7 holttestet húztak elő a bozótokból és 
szállítottak elföldelésre. Egyszóval, a természet gyönyörű hónapjában mindenütt megmutat-
kozott az emberi pusztítás, megsemmisülés, a halálos borzalom. 

A harcok alatti időszakban semmittevésre ítélt iparosok megint munkához jutottak. A 
megszállás alatt keletkezett károkat helyre kellett állítani. A mi padlásunk északra fekvő 
oldalának erős gerendái mint a fogpiszkálók, úgy szétforgácsolódtak, ide új alkatrészek 
kellettek. Megrongálódott a cserépfedés is. A hosszú istállóépületen teljesen új tetőszéket 
kellett létesíteni. Az utcákon számtalan munkás az omladék és görgeteg eltakarításával 
foglalatoskodott. A paliszádok eltávolítása hosszabb időt vett igénybe. 

Mialatt a tulajdonosok és testületek a lakóházak és középületek legveszedelmesebb 
kárainak kijavításával foglalkoztak, a kormány emberek százait azzal bízta meg, hogy a Vár 
körbástyájának falait félmagasságig elhordják. Ezáltal kezet fogtak egymással a rekonstruk-
ció és a demolálás, azaz az újjáépítés és a rombolás. 

A városban visszatért a megszokott életforma, a maga kialakult szokásaival, szórakozásai-
val. A hála-istentiszteleten összegyűlt Görgey, Aulich, Damjanich tábornokok, mint rég 
ismert személyek tűntek fel előttünk. Olyan hanyagsággal mozogtak, mintha azelőtt is így 
lett volna, és soha többé nem lehet változás. 

Amikor a vár utcáit már eléggé megtisztították, a honvédek teljes díszben (parádéban) 
kilovagoltak a Dísz térre, hogy vitézségükért és hősies önfeláldozásukért kitűzzék rájuk az 
újonnan alkotott katonai becsület-jelvényt. A jelvényen egy ezüst tölgyfakoszorú közepén a 
három halmon az apostoli kettős kereszt állt. Fenséges látványt nyújtott, amint az erős, 
bátor, háborút viselt nonvédek feldíszített nemzeti öltözékükben büszkén fel és alá lépdeltek. 

Sátoraljaújhely kétszáz éves iskolája 
A magyar pedagógiatörténet szempontjából is jelentős események színhelye volt 1989-ben 

északkeleti határszéli városunk, Sátoraljaújhely. Ez év szeptemberében ünnepelték ugyanis a 
Kossuth Lajos Gimnázium fennállásának 200. évfordulóját. De a jubileumi ünnepség előtti 
és utáni hónapok is bővelkedtek különböző rendezvényekben, így az egész 1989-es esztendő 
a bicentenárium szellemében telt el. 
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