
nem saját püspökségét készíti elő. Amikor valóban Bradács lett a püspök, azonnal 
börtönbe csukatta Habinát, aki onnan Egerbe szökött. A ruszin kispapok tanára lett, 
mint a keleti szertartásokat és az egyházi szláv nyelvet egyedül ismerő egri 
„szakember". Kézjegyét egy ritka, Magyarországon egyedüli példányban meglévő 
Liturgikon őrzi. 

Földvári Sándor 

A budai polgári lövészegylet 
Kimnach Károly naplója alapján 

Nemrég került a kezembe a régi budai lövölde fényképe. A lövöldét ükapám, 
Kimnach Lajos tervezte és egy barokk épülethez illesztette 1826-ban. A barokk részt 
1930-ban lebontották, de az általa tervezett klasszicista épületet meghagyták, műem-
lékként tartják nyilván. Az épület helye: II. ker. Bakfark Bálint u. 2. (azelőtt Szegény-
ház u. ill. Iparostanuló u.) 

Ükapám 1785-ben Pozsonyban született és 1866-ban Budán halt meg. Elődeihez 
híven kőműves lett. Vándor- és gyakorlóévei után Budán telepedett le, ahol mint 
építőmester és a város polgára 1812-ben tette le esküjét. Ügyvédi diplomát szerzett 
Károly fiával (a napló írójával) tevékenyen részt vett Buda város feladatainak megoldá-
sában, Károly és Vilmos fiaival a lövészegylet életében is. 

Három kötetes, gótbetűs, több mint 1000 oldalas naplójából közreadok néhány, a 
lövészegyletre vonatkozó részletet. Ezek megmutatják az egyletben zajló életet. 

Ünnepi „fénylövészet" (1842) 

Kimnach Lajos gyakran szervezett a lövöldében kellemes, vidám estéket. Most az az 
eredeti ötlete támadt, hogy néhány barátja bevonásával ún. „fénylövészetet" rendez. -
A kitűnően sikerült összejövetelen az egyleti tagokon kívül számos kiemelt vendég 
vett részt. Különös örömöt okozott Sándor Móric gróf örökös főlovászmester megjele-
nése, aki a többiekhez hasonlóan nagy élvezetet talált a céltáblák közepébe erősített 
fények sikeres megcélzásában. A verseny, az udvaron éjfél körül felhordott vacsora 
annyira elragadtatták, hogy kérte, tartsanak rövidesen hasonló éjszakai lövészetet a 
saját grófi költségén. - Az estén Kimnach Lajos célzott a legpontosabban, ő nyerte meg 
a fődíjat, a 6 db. körmöci dukátot. 

Ferenc József látogatása a budai polgári lövészegyletben (1868) 

Ritka családi esemény történt őfensége hosszabb budai tartózkodása alatt. Budán 
magyar főhercegnő született, ki a keresztségben a Mária Valéria nevet kapta. Az öröm 
általános volt, különböző ünnepségeket tartottak a városban. A budai lövöldében 
április 28-án ünnepi lövészetet rendeztek. E délután beláthatatlan néptömegek, felnőt-
tek, gyerekek hosszú sorokban vonultak ki az utcára. Megszállták az útvonalat, melyen 
a király kíséretével elhaladt. Mindenki közelről szerette volna látni és üdvözölni kirá-
lyát. 

Az uralkodó érkezésekor Paulovics László, Buda főpolgármestere, az egylet 
főlövészmestere, a királyi családot üdvözlő beszédében kiemelte, hogy 1867 a király 
áldásos megkoronáztatásának éve egybeesett a lövészegylet fennállásának 100. évfor-
dulójával. 
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A király magyar nyelvű válaszát a polgárság a vihar zúgásához hasonló éljenzéssel 
köszönte meg. Ezután őfensége belépett a feldíszített fogadóterembe és biztos lövéssel 
megnyitotta az ünnepi lövészetet. Távozásakor a jelenlevő miniszterek társaságában 
beírta nevét a vendégkönyvbe. A válogatott hölgyekkel telt karzat, az élénk nyüzsgés, 
vidám beszélgetés az udvaron, a lőállások felőli durranások, a zenekar zengő hangjai, 
az uralkodó irányában mutatkozó elragadtatás, a művészeknek gazdag anyagot szol-
gáltatott egy emlékezetes óra színes ábrázolásához. 

A budai polgári lövészegylet megalakulásának 100. évfordulója (1871) 

A lövészegylet tagjai régóta tervbe vették a 100. évforduló megünneplését, de ez 
pénzügyi okokból egyre halasztódott. Érczhegyi Ferenc főlövészmester ismerve az 
egylet anyagi helyzetét, kijelentette, hogy a cél érdekében kész bevetni saját teljes 
vagyonát. 

Sok nehézség után végre hozzáfogtak a terv megvalósításához. Érczhegyi Ferenc 
főlövészmester és Kimnach Károly a rendezőbizottság elnöke heteken át késő éjszaká-
ig kitartóan és lelkesen végezték a szervezés munkálatait. E mellett az utóbbi a várható 
esemény iránt érdeklődést keltő cikkeket írt és helyezett el az újságokban 

A pompás jubileumi ünnepség-sorozat aug. 17 és 23-a között zajlott le, nagy látoga-
tottság mellett. 

A budai polgári lövészegylet közgyűlése (1872) 

A március 26-án megtartott közgyűlést összekötötték a főlövészmester megünneplé-
sével. A lövölde kapuját, udvarát, feljáratát, nagy termét drapériákkal, zászlókkal, 
lövészjelvényekkel díszítették fel. Karácsonyi Guido gróf, mint a testület tagja, két szép 
fogatot bocsátott az egylet rendelkezésére, abból a célból, hogy a küldöttek ezeken 
kísérhessék Érczhegyi Ferencet Várban fekvő lakásából a lövöldébe. Érkezését hatal-
mas éljenzéssel fogadták és az udvaron felállított zenekar rázendített a lövészindulóra. 

A közgyűlés elején több beszéd hangzott el. A szónokok méltatták a budai polgári lö-
vészegylet jeleritőségét a polgárság összetartozásának, erkölcsi erejének elmélyítésében, a 
polgári erények kibontakoztatásában, a katonai kiképzésben és ezáltal a szeretett haza 
védelmi erejének növelésében. Ezután a nagy teremben leleplezték a jubileumi időszakban 
elnöklő Érczhegyi Ferenc portréját, melyet a tagság költségén készíttettek el és amely a 
főlövészmester példamutató, odaadó munkásságát az utódok előtt is hirdetni liivatott. A 
leleplezést követően a zenekar Kölcsey Himnuszát szólaltatta meg. 

Az ünneplés befejeztével rátértek a többi napirendi pontra. Megállapították, hogy a 
tagok száma a múlt évi 259-ről 402-re növekedett. Kiemelték, hogy az elmúlt év során 
József főherceg is belépett az egyletbe. Ismertették az egylet pénzügyi helyzetét, 
beszámoltak a megtartott lövészetekről, melyek során 26583 lövést adtak le. Elhatároz-
ták, hogy régi jelvényüket olyanra cserélik át, amelyik a város címerét és a trikolort is 
ábrázolja. Tervbe vették új egyleti zászló beszerzését. A tisztújítás során Érczhegyit 
ismét főlövészmesterré, Kimnach Vilmost a legidősebb lövészmestert tiszteletbeli 
főlövésszé választották. A közgyűlést záró banketten, melyen több mint 100 személy 
vett részt, felköszöntötték a királyt, József főherceget, a honvéd sereget, Buda polgár-
mesterét, Házmánt, a budai lövészeket, a testvérlövészegyleteket (pl. Hermannstadti-
Nagyszebeni), a lengyel lövész-testvéreket, stb. 

Kapcsolat a testvér - lövészegyletekkel (1873-1874) 

1873-ban az oravicai lövészegylet meghívására küldöttség utazott az újonnan létesí-
tett lövölde megnyitásának ünnepségére. Mindenkinek saját költségén kellett az 
utazást vállalnia. Az 50 %-os menettérti jegy is 16 f-ba került. Az utazás este 7 órától 
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másnap délelőtt 10 óráig tartott. - A kitűnően rendezett ünnepségen a magyar küldött-
ség résztvevői négy kellemes napot töltöttek a német testvérek társaságában. 

1874-ben a budai lövészegylet küldöttsége Eperjesre utazott, ahol a lövészegylet 
zászlószentelő ünnepségén vett részt. 

A budai lövészegylet veteránjának temetése (1874) 

Váratlanul elhunyt Kimnach Vilmos építőmester, a lövészegylet tiszteletbeli 
főlövészmestere. Beszentelése a Vízivárosban, Hattyú-utcai házának udvarán zajlott le. 
Nagy megtiszteltetést jelentett, hogy a szertartáson megjelent a kalocsai érsek Haynald 
Lajos exellenciás úr. Jelen voltak Augusz Antal báró a volt budai helytartóság nyug. 
elnöke, Ráth Károly főpolgármester, Kammermayer Károly polgármester, Gerlóczy 
Károly alpolgármester, Petrovich és Alkér városi tanácsosok, jó barátok, ismerősök és a 
budai polgári lövészegylet számos tagja, vállra vetett puskájukkal, pompás egyleti 
zászlójukkal. 

A ház tágas udvara nem tudott mindenkit befogadni, a gyászolók olyan mértékben 
szorultak ki a Hattyú utcába, hogy megszűnt a kocsiforgalom. A halottasmenet megin-
dulásakor a lövészek 12 tisztelet-lövést adtak le. A Vízivárosi temetőben, a sírnál az 
egylet titkára Virágh Gyula hosszú beszédben búcsúztatta el lövésztársát. 

Magirius Gyuláné 


