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ZATHURECKY Istvan szekely 
huszârszâzados emlekirata 
(1849-1856) 

(Az emlekiratr61) 
ZATHURECZKY Istvan (1821-1858) a 
Szekely Nemzeti Muzeumot megalapit6 
CSEREYNE ZATHURECZKY Emilia 
edestestvere. Fohadnagyi, majd szazado
si rangban szolga!ja vegig a szabadsag
harcot. V arfogsagra itelik, es csak 1856-
ban, amnesztiaval szabadul Kufsteinb61. 
Imecsfalvan lesz a val6szinuleg a borton
ben szerzett betegsege aldozata, sirja a 
bar6tj ZATHURECZKY-temet6'ben ta
lalhat6 (I. a kotet vonatkoz6 dolgozatat). 
Emlekirata elsosorban harom szempont
b61 erdekes: betekintest nyujt az ossze
omlas idejenek fegyelmi gondjaiba, ki
egeszfti a Beszterce-videki mellekhad
szinterre vonatkoz6 hianyos ismeretein
ket, es bepillantast enged a nagyszebeni 
hadbfr6sag 1849-es m(fkodesebe ( ennek 
iratai elvesztek), valamint a kufsteini 
bortonviszonyokba, amelyekre vonatko
z6an ezidobol egyetlen masik kellokep
pen targyilagos magyar forrast ismeri.ink. 

Elosz6 

Az 1848-49-es polgari forradalom es 
szabadsagharc resztvevoi tucatjaval irtak meg 
napl6jukat, s szazaval hagytak hatra . tăbbe-ke
vesbe reszletes emlekiratokat. Az emlekiratir6k 
kozott vannak tabornokok es kozlegenyek, ezre
desek es hadnagyok, ornagyok es szazadosok, 
rniniszterek es katonak, kepviselok es kormany-

biztosok. A tucatnyi kiadott napl6 es tobbszaz ki
adott emlekirat mellett azonban mindmaig fontos 
diariumok es memoarok pihennek keziratban, a 
kutat6k alta! ismerten vagy ismeretlentil. A sza
badsagharc vegig szolgal6 31 tabornokanak fele 
hagyott hatra emlekiratokat vagy napl6t, am 
mostanaig mindossze otnek van megbizhat6 ki
adasa, s peldaul a hat altabornagy memoarjai ko
zi.i l VETTER Antale, MESZAROS Uzare es 
Henryk DEMBINSKI-e csak toredekesen vagy 
megbfzhatatlan kiadasban hozzaferheto. Nem 
jobb a helyzet az alacsonyabb rangban szolgal6k 
memoarjaval sem. A mult szazadban ket foly6-
irat is, az ABAFI Lajos alta! szerkesztett Hazank 
es a KUSZK6 Istvan alta! szerkesztett 1848-49. 
Tortenelmi Lapok hasabjain programszeruen je
lentek meg a kti!Onboz6 visszaemlekezesek, de a 
Magyar Orszagos Leveltar, az Orszagos Szeche
nyi Konyvtar Kezirattara vagy a Magyar Tudo
manyos Akademia Konyvtaranak Kezirattara 
meg mindig tăbb mint szaz kiadatlan visszaemle
kezest oriz. A videki leveltarakban, s f61eg a ha
taron tuli kozgyujtemenyek hungarica
anyagaban pedig megbecstilhetetlen szamu me
moar varja a kutat6kat. 

ZATHURECZKY Istvan itt kozolt em
lekirata a Szekely Nemzeti ~uzeu~ kezirattara
b61 keri.ilt el6. E m(f tortenete szinten nincs tanul
sagok nelki.il. A kezirat tartalma ugyanis eddig 
sem teljesen ismeretlen a kutatas elott. 

A szerz6 csaladjara vonatkoz6 adatokat a 
mult szazad nagy magyar csaladtărtenesze, 

NAGY Ivan allftotta ossze. A zaturcsai ZATHU
RECZKY csalad egyike Tur6c varmegye legre
gibb nemes csaladjainak. Eredetet 1255-ig veze
ti vissza. Az id61c folyaman a csalad tăbb agra 
szakadt; Bekes, Bihar es N6grad megyebe egy
arant keri.iltek ZATHURECZKYek. Az emlek
irat szerzoje, ZA THURECZKY Istvan huszar 
szazados egy ilyen ag leszarmazottakent szi.iletett 
az udvarhelyszeki Olaszteleken. Apja, ZATHU
RECZKY Istvan, ZATHURECZKY Janos es JE
SZENSZKY Zsuzsanna masodik gyermeke, 
1817-ben telepedett le Olaszteleken, s szerzett itt 
es Bar6ton "szep terjedelmu javakat". Felesege
tol, NAGY Juliannat61 tizenket gyermeke szi.ile-
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tett. Legidosebb fia, Gedeon (szi.il. 1817) Bihar 
megyeben, Cecken telepedett le. Masodik fia, 
Lajos, 1848-ban halt meg. A harmadik fiu volt 
Istvan, az emlekirat szerzoje. A )1.ârom fiu utan 
negyedikkent egy lany, Emilia szi.iletett. 6 
CSEREY Janoshciz ment felesegi.il. Julianna 
BOER Albert, Maria SZENT-IV ANYI Ignâc fe
lesege lett. A hetedik gyermek, Laszl6 neje 
BOER-leany volt. Ullina meg ot testveliik sziile
tett, Karoly, J6zsef, Lujza (BARTHA Sandorne), 
Gabor es Gyula. 1 

A mult szazad masodik feleben, az 1867-
es kiegyezest kovetoen egyre tobbszor fogalma
z6dott meg az az igeny, hogy fontos lenne ossze
allftani az 1848-49-es szabadsagharc honvedtisz
ti karanak valamifajta eletrajzi gyujtemenyet. Ezt 
a celt szolgaltâk a honvedegyletek megjelent lis
tai csakugy, mint a Kozlony es a Komaromi La
pok alapjan keszi.ilt, meglehetosen bonyolult 
nevsor a honvedtiszti kinevezesekrol. Az elso 
ilyen vallalkozas EGERV ARI POTEMKIN 
bdon, a szabadsagharcban a 14. (Lehel) huszar
ezred hadnagya nevehez ffizodik, aki a kiegyezes 
utan letrehozott magyar kiralyi honvedseg torzs
tisztjeinek, kozti.ik volt negyvennyolcasoknak az 
eletrajzi gyujtemenyetjelentette meg. EGERV A
RI gy(fjtese azonban a megjelentnel j6val szele
sebb kort olelt fel, am az osszegyujtott anyag je
lentos resze keziratban maradt. Szinten egy ilyen 
eletrajz-gyujtemeny osszeallitasat kfserelte meg 
Bacs-Bodrog varmegye fiatal jegyzoje, DUDAS 
bdon az 1870-1880-as evekben . .1878-ban a Va
sarnapi Ujsag hasabjain sz6litotta fel a szabad
sagharc resztvevoit es rokonaikat a honvedtisz
tek eletrajzi adatainak megki.ildesere. A valasz
ad6k kozott volt ozv . CSEREYNE ZATHU
RECZKY Emilia is, aki Imecsfalvar61 1878. 
marcius 27-en ki.ildte meg DUDAS-nak testvere, 
ZATHURECZKY Istvan huszarszazados eletraj
zi adatait, "amint osszeallfthattam ki.ilonfele ira
taib61". Kerte, hogy DUDAS az elkeszi.i lt mun
kab61 ket peldanyt ki.ildjon neki utanvettel. Az 
eletrajzi adatok a kovetkezok voltak: 

"Als6-Zathurcsay ifj . ZATHURECZKY 
Istvan szi.iletett Bard6cszekben, Olasztelken 
1821-ben. Atyja idosb ZATHURECZKY Istvan 
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kituno gazda es nemzetgazdasz; anyja 
TASNADI NAGY JUiia, kitfino honleany es j6 
anya. 

Tanulmanyait Brass6ban kezdte s beve
gezte Sz[ekely]udvarhelyt, mint kitfino matema
tikus es rajzol6. 

1842-ben belepett a DOBRA ezredes ve
zenylete alati all6 szekely huszar ezredhez mint 
hadapr6d. Elolepett 1844-ben mint hadnagy; az 
1848. fi.iggetlensegi harcban SOMBORI ezredes 
alta! kineveztetett f6hadnagyi rang ba . Itt jelet ad
ta a hazaszeretetnek, mert jelen volt az agyagfal
vi gy(f]esen, es URBAN ellen gyozedelmeskedett 
Sz[asz]regennel. M[aros]vasarhelyen a szeke
lyeknek GEDEON ellen folytatott rovid szeren
csetlen kimenetelu i.itkozete utan Uzonban nyert 
allomast. Az osztraknak Haromszekre berorhete
se elleni eloorsegnel reszt vett a magy[ar]ellenes 
szasz es olah felkelokkel vfvott csatakban 
Sz[asz)hermanynal. Midon BEM tabornok az er
delyi hadjâratot megkezdte, tăbb gyozelmei utân 
Szebent megtâmadta; ZATHURECZKY mâr 
mint szâzados volt a BEM tâborâban. Reszt vett 
a csatakban az el so orosz invazi6 es ' Brass6ban 
âllomâsoz6 osztrak hadsereg tomosi szorosnâl 
ki(fzeseig. Ez alkalommal adta BEM a III. osztâ
lyu magyar katonai erdemjf lvenyt". 

A tovâbbiakban ZATHURECZKY Ist
van emlekirata alapjân ismertette a nyari hadjarat 
es a bortonevek tortenetet. Ha DUDAS reszlete
sebb adatokat szeretne, "utalom a tudvâgyat azon 
hiven feljegyzett napl6ra, melyet nevezett fogsa
ga alatt frt, es a Szekely Nemzeti Muzeum iro
mânytarâban orizes vegett letetetett". Ebbol az 
utalasb61 tudjuk, hogy ZATHURECZKY emlek
irata mar ekkor a Szekely Nemzeti Muzeum kez
irattâraban volt. A tovabbiakban igy folytatta: 

" 1856-ban, midon az amnesztia utjan 
megszabadult, Bar6tra indult szi.iloihez, de nem 
elvezhette szabadsagât, mert hazaja sorsanak 
bânata felett elgyengi.iles kovetkezven, az 1858-
ik evnek junius 24-en szivvfzk6rsagban Harom
szeken, Imecsfalvan novere, CSEREYJânosne 
karjai kozt kiadta lelket, az elok kozi.il elkOlro
zott." 



DUDAS ezeket az adatokat hasznalta fel 
ahhoz a rovid eletrajzhoz, amelyet ZATHU
RECZKYrol irt. (A testver adatait BONA Gabor 
kutatasa alapjan csupan ott kell kiegeszfteni.ink, 
hogy ZATHURECZKY 1841-ben allt be a cs. 
kir. hadseregbe, s 1845-ben, nem pedig 1844-ben 
Jett hadnagy. 1848-ban ezrede ezredesi osztalya
ban, ai 1. szazadban volt hadnagy, s alakulataval 
Gid6falvan allomasozott).2 

DUDAS 1884-ben az "Egyetertes" cimu 
lap hasabjain megjelent ujabb felhfvasaban fel- . 
sz6lftotta a resztvevoket es rokonaikat, ki.ildjek 
be az 1848-49-es magyar honvedseg tisztikara
nak eletrajzaira vonatkoz6 adataikat. A felhfvas
ra ezuttal is tucatjaval erkeztek valaszok. DU
DAS gyujtemenyeben a ket felhfvas eredmenye
kent kozel hatvan honvedtiszttol vagy honved
tisztrol maradtak fenn tăbbe-kevesbe reszletes 
visszaemlekezesek es levelek. 

DUDAS ezen felhivasara valaszoltjUlius 
11-en Nagyszebenbol ZATHURECZKY Karoly, 
a 82. cs. kir. gyalogezred alezredese. Mint irta, az 
1870-es evekben egy hasonl6 felhfvasra mar 
megki.ildte a testverere, ZATHURECZKY Ist
vanra vonatkoz6 adatokat, s ezt most is szfvesen 
megtenne. "Azon szivessegre kerem a nagyon 
tisztelt tekintetes urat, velem kozolnie, hogy ha a 
boldogult testverem nem volna-e azok koze fel
veve, hogy meg annyit, amennyire emlekezi.ink, 
feljegyezhessi.ink es a kozlest megtehessi.ik" - fr
ta. DUDAS a levelet julius 13-an kapta meg, s 
19-en valaszolt rea. ZATHURECZKY Istvan 
eletrajza nem ismeretlen elotte, fel is vette mun
kaja I. kotetebe. Az eletrajzi adatokat meg 
ZA THURECZKY Erniliat61 kapta meg. "Bar ne
tan meg fennmaradt arckepet is megkaphatnam ! 
- folytatta - kinek eleresere es napl6janak kozăl
hetese szempontjab61 e levelemmel egyi.itt egy 
idoben bator voltam Imecsfalvara [ZATHU
RECZKY Emflianak] is irni". Kerte tehat 
ZATHURECZKY Karolyt, ki.ildje meg neki a 
napl6 eredetijet hasznalatra, s netalani onall6 ki
adasra. 

Az alezredes augusztus 8-an valaszolt. 
Mint irja, ozvegy CSEREY Janosne ZATHU
RECZKY Emilia meg fogja neki ki.ildeni ZA-

THURECZKY Istvan minden iratat es napl6tore
deket, s (5 azok hasznalhat6 reszet a h6nap vege
ig tovabbftani fogja DUDAS-nak. Levelehez 
mellekelte ZATHURECZKY Istvan 1856-ban 
keszi.ilt arckepet. "Hajzata szoke gesztenye szin
nel vegyi.ilt volt" - irta testvererol. 

Kovetkezo Jevelet egy h6nap mulva, 
szeptember 8-an ki.ildte az udvariasan erdekl6d6 
DUDAS-nak. Kozolte, hogy irt a Szekely Nem
zeti Muzeum orenek, NAGY Geza tanar urnak es 
testverenek, CSEREYNEnek. NAGY Gezat ker
te, hogy szfveskedjen "az boldogult testveremet, 
Istvant, azaz tole s rea vonatkoz6 ottan leteteme
nyezett iromanyokat haladektalanul nekem meg
ki.ildenie", de eddig meg nem kapott valaszt. 
CSEREYNE-tol csak 1849-1855 kozott Nagy
szebenbol es Kufsteinb61, a fogsagb61 frott Ieve
leket kapott. Vegi.il kozolte, hogy ZATHU
RECZKY Istvant BEM kinevezte torzstisztnek 
(ornagynak), de a Kozlonynek ez a szama nem 
talalhat6. Megemlftette, hogy ZA THURECZKY 
Karoly volt 12. (Nador) huszarezredi f6szazados 
szinten rokonuk volt, s Zaturcsan, Tur6c megye
ben halt meg. 6 mag~· a NAGY Ivan munkajaban 
felernlftett 8. testvfr 1849-ben kozhonved, majd 
ormester BEM alatt, 5 csataban vett reszt, "de 
igen fiatal es gyenge testalkatu leven, a menetek 
meghurcoltak, annak kovetkezteben sokat bete
geskedtem - de egyszersmind a katonai palyara 
val6 lepesemet ezen el61>bi kori.ilmeny, hogy 
szolga!tam a honvedsegnel, elokeszitette, fgy 
szolgalok azolta a kozos hadseregben". 3 

A levelezes folytatasa hianyzik. Nem 
tudjuk, hogy DUDAS vegi.il is megkapta-e a kert 
em!ekiratot; val6szinuleg nem. Az 6 vallalkozasa 
is felbemaradt, s keziratos anyaggyujteset csak a 
20. szazad masodik feleben hasznalta fel a kuta
tas. BONA Gabor a szabadsagharc hadseregenek 
szazadosair61 sz616 munkajaban a DUDAS ha
gyatekaban talalhat6 adatokat is felhasznalta 
ZATHURECZKY Istvan eletrajzanak irasanal.4 

Az emlekirat - ahogy a korszakr61 sz6!6 
visszaemlekezesek altalaban - nem mentes a da
tumbeli tevedesektol. Megis ertekes forras, tobb 
szempontb6l is. A szove·g elejen lefrt epiz6d a 
szekely huszarszazad lazadasar61 a honvedsereg 
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fegyelmi problemâiba enged bepillantast. A ka
tonâk ugyanis - ellentetben a kozvelemenyben 
elo keppel - csak ritkân keri.iltek iitkozetbe vagy 
csataba, s szolgalati ideji.ik nagyobb reszet olyan 
unalmas es megerolteto szolgalatban toltottek, 
mint amilyenrol ZATHURECZKY is ir. 

Erdekes az emlekirat azert is, mert egy 
olyan mellekhadszfnter, a Beszterce-videk ese
menyeirol jegyez fel adatokat, amelynek magyar 
forrasanyaga meglehetosen hiânyos es pontatlan. 
A kival6 magyar hadtbrtenesz, GY ALOKA Y Je
no is kenytelen volt megallapftani e harcokr61 
frott tanulmânyaban, hogy egyetlen ·olyan ma
gyar kutfo van, THOROCZKA Y Sândornak a 
73. honvedzaszl6alj tbrteneterol sz616 emlekira
ta, amely a hivatalos osztrak osszefoglal6t61, 
Wilhelm RAMMING ezredesnek a nyari hadja
ratr61 sz616 munkajat61 fi.iggetleni.il sz61 a hadi
esemenyekrol. "Sajnos, ez se mentes azokt61 a 
hibakt61, amelyeket minden olyan fr6 elkovet, 
aki mar csak evtizedek elmultaval, emlekezetbol 
veti papfrra mondanival6jat".5 Bar THOROCZ
KA Y munkajan kfvi.il tovabbi ket visszaemleke
zest is ismeriink a besztercei harcokr6!6, 

ZATHURECZKY munkajanak erteket az adja, 
hogy valamennyinel korabban, s a bortonbeli el
zartsag kovetkezteben - ugy tunik - a megjelent 
irodalomt61 fi.iggetleni.il vetette papfrra munkajat. 
A kezirat megfrasânak ideje pontosan megalla
pfthat6: a devai fegyverletetelrol sz6lva a szerzo 
megjegyzi, hogy immaron ot eve raboskodik. Te
hat 1854-ben frta munkajat. 1854-ig csupân 
RAMMING mar emlftett hivatalos osztrak, 
Heinrich von NEIDHARDT orosz hivatalos osz
szefoglal6ja, illetve CZETZ Janos es PATAKY 
Mihâly meglehetosen pontatlan munkai lattak 
napvilagot az erdelyi nyari hadjarat tbrteneterol.7 

Szinten fontos az emlekirat azert, mert 
emlekezet utan ugyan, de kozli ZA THURECZ
KY nagyszebeni hadbfr6sagi vallomasânak 
anyagat. A nagyszebeni hadbfr6sag iratai ugyan
is vagy elka116dtak, vagy valamelyik romaniai le
veltar melyen pihennek, s ily m6don az itt elftelt 
honvedtisztek peranyaga szamunkra egye!Ore is
meretlen. 
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. Fontosak es jellemzoek a bortbnevekrol 
feljegyzett epiz6dok is. ZA THURECZKY Kuf
steinben raboskodott, s tucatnyi honvedtiszten es 
politikuson kfviil fogolytarsa volt a kolto CZU
CZOR Gergely. A kufsteini borton kenyszeru Ia
k6ja volt TELEKI Blanka es LOVEI Klara is. 
ZATHURECZKY em!ekirata mentes mind a ro
mantikus tulzasokt61, mind a kesobbi bortonem
lekiratokat jellemzo kedelyessegtol. Hasonl6 
frasmuvet csupan egyetlen egyet ismeriink a kuf
steini viszonyokr61, CSIKY Sandor kepviselo es 
kormânybiztos szinten keziratos napl6jat. 
CSIKY 1853. aprilis 12-en jegyezte fel, hogy 
ZA THURECZKY-t a kufsteini vartorony 8. sza
mu zarkajaba helyeztek, junius 5-en pedig SZI
GETI Mikl6ssal, a 11. honvedzaszl6alj volt orna
gyaval tettek egy szobaba, a 27 1/2. szamuba, 
amely a kazamatakban volt. 8 ZA THURECZKY 
- mint ezt testverenek levele es sajat napl6ja is 
mutatja - val6szfn(fleg a bortonben szerzett be
tegsegebe halt beie nem sokkal szabadulasa utan. 
Kufstein ugyanis a legegeszsegtelenebb varbor
ton volt valamennyi kozi.il - ha egyaltalan lehet 
egy bortont egeszsegesnek nevezni. A fiatalon 
elhunyt huszarszazados tehât ugyanugy a magyar 
szabadsagert âldozta egeszseget es eletet, mint 
azok a vertanuk, akikre minden okt6ber 6-ân em
lekeziink. Megerdemli tehât, hogy a bar6ti teme
toben megtalâlhat6 sfrjara minden marcius 15-en 
es okt6ber 6-an keriiljon friss virag. 



ZATHURECZKY Istvan 
emlekirata 

Jegyzet. 1849-ben majus 1-efe az 11. 
szekely lovas ezred 1-6 ornagy 2-ik szazadaval9 

Besztercerol Borg6prundra rendeltettem, hol 
Tiha nevu falu [es] Maroseny ki:izt egy 4 ember
bol all6 post10 szi.inteleni tartasa vaia egyik aga a 
szolgalatnak, mas reszrol a napontai hivatalos 
ki:izlekedes fonntartasa Borg6prund es Beszterce 
ki:izt; es meg egy mas, 1 tizedes es 6 emberbol al-
16 kis csapat hason celra el vaia ki.ildve . . .. ... Az 
egesz szazad alla mintegy 56 lovasb61, mely ki:izt 
30 16nak kisebb-nagyobb sebei leven, a szolga
latra teljesen alkalmatlanok valanak, ezek napon
tai szorgos gy6gyfttatasa, emellett ujoncok, 
amennyibe terhes szolgalatok engedhete, kikep
zese vala egyik fObb teendoim aga, nem emlftve 
a sok ki.izdelmeket, a szlikseges 16tâp beszerzese
ivel (4-5 napig nem letelet), melyek csak lovaink 
kezen legeltetese at[al] p6tolhatak valamennyibe 
sat[i:i]b[bi]; ily ki:iri.ilmenyek ki:izt tele el majus 
hava, amikor az 1-6 ornagy 1-6 szazadat Beszter
cerol foi kelletik vaia valtanom, de fOparancsnok 
TOTH Agoston1 I Besztercerol BEM alta! eltetet
ven es helyibe DOBA Y J6zsef12 vallalvan el 
azon parancsnoksagot, felsz6lfttatâm ez ut6bbi
t61, mivel a ki:izelgo orosz beji:ivetelrol is tudo
masa mar megleven, maradjak a szazaddal elob
bi allomasomba, junius vegevel mulhatatlanul 
megti:irtenend a szazad felvaltasa; mit vaia most 
tenni, mint csendesen turni es varni a megszaba
dftas 6rajat, mely hogy fgy ti:irtenek, vagyis kel
lene ti:irtennie, okait a ki:ivetkezokben n1dom. 
WEER Gyi:irgy 1-so kapitâny 13 Besztercen idejet 
talan igen j61 es kenyelmek ki:izt ti:ilthetven, az 
elotte igenis tudva leve szigoru eletet 
Borg6prundon latva, otet arra bfrtâk, hogy befo
lyasat DOBA Y es BOT AR ornagynal 14 is foga
.natba vegye stb., eredmenye Ion az, hogy 
WEER, mint lovas f61capitany a k6rhaz felligye
letevel bfzatik meg, mint ki.ili:inben azon had
nagy, MARIAFY Albert ur, kit mint szamfelettit 
a szazadhoz veve (ti:ibb, ki.ili:ini:isen idoti:iltesi j6 
tulajdonaiert, mert szolgalattevore szi.ikseg nem 
lett volna, de ezt talan nem is tudta legyen) elve-

gezhet vaia, annyival is inkâbb, mivel midon a 
szâzad elrendelese Borg6ra katonai szigorral ha
gyatek meg, azaz: Minclenki es minden, mi hoz
ză tartozik, semmit es senkit Besztercen hâtra 
nem hagyni, foglalja el B[org6]pr[und] alloma
săt, MARIAFY hadnagy hasonl6ul minden szol
galatteteli cfm nelklil Besztercen maradasa kivf
vatott. De a beteg !ovat es katonapoggyaszât ot
tan, hol jobb gondossăg es apolăsra szămfthatni 
es eszki:izi:ilni lehetsegesebb lesz vaia, kenytelen 
valek a silâny helyre, ki:izelebb kiteve az ellennek 
martalekăul, azaz a havasra felvinni es vitetni. 
1849-be junius 10-en B [ org6]p[rundon] ki:ivetke
zo dolgok ti:irtenenek e szăzadnal , midon tapasz
taltatott az, hogy a lovak gy6gyftasara fordftand6 
rninden mulci:idesek hiăba ti:irtennek - tapasztal
tatvăn az is, hogy !ovat sok făradozăsok utân 
megis kigy6gyftanak, 2000 s egynehany lepes le
pesbe lovaglasai utan, ujra ket-3 nap mulva a 
hasznălhatatlanok sorăba visszaji:innek; minek
utăna minden nyereg- es mas szerszămok is hasz
nalhat6 j6 âllapotba tetetodtek es csakis a szolgă
lattetel nem teljesftesi rosszakarat az, mi minden 
fâradozăsnak ellenszegi.il , es a lovak sebei 
szan[t]szăndekos felszaggatâsa, a meggy6gyftot
taknak szăn[t]szăndekkal nem kfmelete, de sot 
ujb6li i:iszveti:irese szân[t]szăndekos ti:irekvesi:ik 
ti:ibbeknek, annalfogva a szazad kormany at[al] 3 
versen 15 ki:izhfrre tetetett azon szigoru rendelet, 
miszerint ha meg azon nevezett eset fordul elo, 
hogy a kigy6gyftott sebes hatu 16 a Iepest igeny-
16 szolgâlat mellett is ujb61 fellovagoltatnek, 
azon hiba teljesseggel tovabbă turetni nem, de 
sot, a hibăt cselekvo huszoni:it pălcaval bi.intettet
ni fog . Mindezen gyakori ki:izhfrre tetei ellenere 
G[ALJ ki:izhuszărnak Iova, mint ti:ikeletesen 
egeszseges ătad6dvăn, 9-en reggel mfglen 
B[org6]prundt61 a tihai posztig es onnan vissza 
lovagolt lepesbe, mar azon estve Iova ismet telje
sen hasznălhatatlannak jelentetek be; megvizs
galtat6dvan a teny, szemberunoleg kitetszik a 
szan[t]szăndekos tett. - A gyakori ily esetek pel
daadast szi.iksegkepp mar igenylek, es a kiadott 
rendelet eletbe lepeset megkivănâk - mivegre a 
szazadk[ormăny] napostiszt f[o]hadnagy CSEH 
Demeter urnak rendelest ada a reggeli jelentesi 
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(rapport) alkalommal GAL kozhuszarra 15 palca 
i.iteseket kiszolgaltatni, mit midon a nevezett tiszt 
ur teljesittetni kivanna, ket legeny elebe Iepe 
azon elhatarozott kifejezessel, miszerent ok tel
jesseggel nem engedik es nem fogjak engedni 
semmi palcabi.intetest, mit teve a f[o]hadnagy, 
azt, hogy ily eroszakos ellenszegi.iles e.lebe ero
szakkal follepni nem tudviin, annyival is inkabb, 
hogy ezen esetert egeszen meglepetodven, jelen
teset a szazad[parancsnokna]k teve, mire a ket 
sz6sz616 egyen ttistent el6rendeltetven, minden 
kerdesekre csak azon feleletet ada, miszerint ok 
az egesz szazad akaratanak jelentoi, es azaltal bi
zattak meg legyen, miszerint senkit is megjelelni 
nem akarnak. A szazadba levo altisztek es egyen
kent e targy felol kikerdeztetven, nem tudassal 
vedek magokat. - Ezen eroszakos ellenszegi.ilest 
ugy tekinven, mint fellazadast, meg ujb61 is mind 
a ket fellepett egyenek, N. N. komolyan megin
tetenek a katonai ti:irveny szigorar61, minden osz
szeeski.ives stb. [iriinyaban], de meg ezen felvila
gositasok utan i's elebbi tettek mellett maradva es 
elbizva abban, miszerent mindnyajokat bi.intetni 
nem Iehetend, fellepesi.ik mellett szilardul kiviin
nak maradni. 

Ily kori.ilmenyek hatfilyos felleptet kivan
viin, a nevezett ket egyen letart6ztatottnak 
nyilvanittatek a szazadk[ormiiny] at[al] mindad
dig, miglen megnevezendnek egy egyent, ki alta! 
ki.ildettek, es e fellepesre birattak, ellen esetben a 
torveny sulya rajok merendi a legkemenyebb 
bi.inteto reszet - egyszersmind a tortenendokrol a 
helybeli f6parancsnoksaghoz, alezr[edes] DA
MASZKINDnak16 [sic!] jelentes inteztetven, 
amidon ez tortenne, WEER Gy[orgy] szazados 
epp a hely szinere erkezik, es a ti:irtentekrol erte
si.ilven, az egesz szazadot a terparancsnoksag ud
varaba b~rendeltete, a bi.intetendo egyenre a ki
mert 15 p[alca) i.iteseket pedig a szazad kemeny 
megdorgalasa kozt vegrehajtotta. Rendelest te
ven egyszersmind a ket fellepo egyenek vegett is, 
miszerent irasbeli jelentes mellett egyenest a 
besztercei f6parancsnoksaghoz illo fedezet mel
lett haladek nelki.il bekisertessenek, hol O, mint 
Besztercen lak6, szemelyesen elintezendi a ke
meny vizsgalatot (ha megis megnevezni nem 
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akarnak senkit). - Ezeknek tortenete utan a sza
zad legenysege szallasukra bocsatatott, a ket ne
vezett egyenen kivi.il, kikrol irasbeli jelentes 
keszittetek az osztaly- es f6parancsnoksagnak 
Besztercere, tovabba a helybeli eloorsegi fopa
rancsnoksagt61 kikeretek a ket egyen bekiserese
re megkivantat6 fedezet. Mindez tortent delelotti 
11 6raig. - delutani 4 6rakor alia a szi.ikseges ki
sero fedezet' elo, amikor meg ottan levo WEER 
kapitanyt ket egyen kerni pajtasukert megjelent, 
a nevezett kapitany ur valaszat ugy inteze, mint
ha mar neki a szazaddal mi dolga se lenne o ki.i
lonben oromest engedne meg, ha en is megen
gednek, ezzel a keroket hozzam utasita. (ittjegy
zem meg azt, hogy a nevezett kapitany ur mar 
egyszer felhagyott rendelkezesi jogair61 lelepven 
- ujb61 gyakorlatba veve a vegrehajt6 hatalmat -
ellenben az engedmenyezot magat61 tavolita, te
hat egy 6raig parancsnok tetszesileg! holnapig 
teljesseggel meg a dolgokba avatkozast61 is fel
ve, merfoldek tavolsagat kerese!) 

En szem elott tartva azon kenyes allast, 
mely kovetkezoleg es talan epp a vesz pillanatba 
ujb61 eloallhatna, ha mint a jeleni ti:irtentek is 
minden hatas nelki.il enyesztetnenek rogton el, 
egy ily eljarast ugy tekintek, mint az engedel
messeg barmikori felmondasiira a merges fegy
vert onmagam atnyujtani oda, - minekutiina elo
leges megintes, a dolog kimenete eloleges meg
mutatasa se birta a kedelyeket lecsillapitasra, 
nyakason tortenek hat az ellenszegi.iles; masreszt 
pedig a f6hadnagy es egyszersmind a szazadkor
miiny kompromisszat17 is szem el6tt tartva - any
nyival inkabb, minthogy a komoly eljarasra min
den megtetettek - oda utasitam a ket kerot, viirjak 
el csendben mit mar a ti:irveny hatarozand. - Ezen 
vegvalaszt nekem kelle adni akkor, amidon a del
elott parancsnoksagot szerepl6 W[EER] ur del
utan mar ugy szerepelt, mint ki oromest engedne, 
de az engedmenyezesi hatalom mas (ti. az en) ke
zei kozt letez (mily szep peldiija a hatalom muto
gatasiinak es a kozszeretet megnyeresenek! 
tanu[l]sagul szolgalhat). 

A kiadott valasz utan estvefele a ket, a 
ti:ibbiek neveben fellepett egyen elkisertetik 
B[org6]prundr61 le Besztercere. Ez nap es eppen 



ezen bekiseres alkalommal levelhordozason es 
mas szolgâlattetelre 15 nap N. helysegben volt 1 
tizedes es 6 kozember jovenek haza a szazadhoz 
esvere. 

A szazad kormanyzasa ujb61 kezeim ko
ze joven vissza, estve rendelest tevek, masnap 
reggel 112 [?] 6rakor a szazad 16haton kirukkolas, 
es a beteg lovak szinten elovezetese arant [!] stb. 

JUnius 11-en a nevezett idoben a szalla
som elotti utcan keszen felallittatek a szazad. 
SANDI Sz. f6nadnagy belepe jelenteni, es egy
szersmind tovabbi rendeleteim kikerni, mire tiis
tent ket egyen is, ER6S Lajos es N. a szobaba Ie
pe, kinyilatkoztatvan azt, miszerent Ok jelentik, 
hogy ok es a szazad legenysege tobbet velem 
nem szolgalnak, en okat kerdezem, miert? (Ami
kor SZANT6 Lajos kapitâny18 es egyszersmind 
terparancsnok ezen fellepesen nagyon felindulva, 
igy sz6la kozbe, mindkettot ti.istent aridaltatni 19 

kell). Kerdesemre valaszolni nem tudva, 
SZ[ANTO] k[apitany] nyilatkozatara megijed
ven, a ket egyen a szobab61 gyorsan ki, es a sza
zadhoz tere vissza, ottan fennsz6val kialtak, 
"ugye, pajtasok, mindnyajunk akarata? - Mind 
bejovetelekor a ket egyennek, roind kimenetele
kor, a szazadban nagy zugas es morgas tortent, 
hanem egy egyen alta! is fennsz6vali kitores. 
Ezen en belatva a dolog mibenletet, egyszer
srnind rninden kitoresi alkalrnat csak azon okb61 
is rnellozni kivanvan, hogy egy ily szornon1 fel
lepes a mas gyalog szekely csapatok koze is ne
hogy beharap6zzon, es az egesz i.igynek artalma
ra legyen, mi annal konnyebben rnegtărtenhet 
vaia, rnidon a hosszas silany helyeni allornas, a 
rendetlen elelmezes meguntattâk a prundi allo
rnast, meghagyam SANDI tiszt urnak a szazad 
legenyseginek szallasokra vaio rogtoni tavoztata
sat, a lovak lenyergeleset es istall6ba bekot
.teteset, hol mindenki tart6zkodjon Iova rnellett 
mindaddig, miglen a trombita nem sz6litandja. 

A legenyseg szetoszlek szallasaikra. - Az 
altisztek egybehivatvan, szemely szerint 
kikerdeztetenek: 

l-or Micsoda ok inditotta a legenyseget 
nyilt ellenszegi.ilesre ujb61 is? 

2-or Mikeppen eszkozoltetett ezen kito-
res? 

3-or Az altisztek a legenyseggel egyi.itt 
leven roind szallasban roind p[e]d[ig] szolgalatok 
pontos teljesitese mellett, mindezekrol, mik a 
szallasokon es istall6kban tortennek, tudornassal 
birni kelletven, rnennyit es mit tudnak az erintett 
dologb61? 

4-er Ki legyen a dolog kezdoje? s tobb 
kerdesek, mikre minekutâna roind csak nem
tudassal valaszolanak, azon gondolat tâmada te
hat bennem, hogy a jâtekba bizonyos altisztek le
ven avatkozva, 61< szinten oly hibasak, mint akik
rol kerdeztetven, nem kivannak mit se tudni. 

A dolgok ily allasanal a ferfias fellepes 
mellozhetetlennek tetzedven (!], magarn mennek 
egyenesen le DAMASZKIN alezredes es helybe
li fOparancsnokhoz a tărtenteket jelentendo, s 
egyszersmind erelyes fellepesre felsz6litand6, mi 
meg is torrenven, 2 szazadnak a 31-ik hon
vedzaszl6aljb6120 rendelet tetetek rogtăn 
DAM[ASZKIN] ezredes szallasa melletti teren, 
rnely gyakorl6 helyi.il is szolgala, fegyverbe 
felallani. Trombita fuvatvan, a zavarg6 csapat ki
allittatik gyalog, csak oldalfegyverrel, es lev
ezettetek a gyakorl6 helyre, aho! midon sorba 
felallott, a gyalogosztâly negyszeget kepeze, a 
gyalog lovascsapatot kori.ilfoga, a fOparancsnok 
kornoly felsz6litâst inteze hozzajuk - hanem sen
ki sem felelt, tovabba a ket egyent, kik folleptek, 
kikerdezven ki.ildetesokre vonatkoz6lag, hason
nan nem felelenek, csak nagy zugast es morrno
gast akaranak kezdeni. - Mire a gyalogcsapat pa
rancsnoka "szuronyt szegezz"-t vezenyelven, mit 
a honvedek legnagyobb engedelmesseg jelei kăzt 

tevenek. D[AMASZKIN] parancsnok latvan a la
zadas mivoltât, parancsola a fegyverletetelt a hu
szaroknak, kik midon vonakodas jeleit mutatnâk, 
a gyalogsag celba veve fegyvereit , mire rogtăn 

kardjaikat leoldak, es egy rakasra dobâk, kiveven 
a ket ormestert, kik elore lepenek es jelentek a 
dologr6li mit se tudasok es azokba reszvetlen
segăket, mint derek altisztekhez illo, kardjaik 
meghagyasa mellett a sorb6li kileptok paranc
soltatek. - A gyalogsag a fegyvereik elvetetve, 
aztat a parancsnok ot kirendel t orizet ala 
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helyezek, valamint az egesz szazad legenyseget 
egy iires epiiletbe, kiveve a ket indftottat, kik kti
li:in zarattak. - Ezek ti:irtentek reggeli 9 6raig. 

Minekutana a mondottak ti:irtente utiin 
Jovas alkalom rendelve keszen leven, azon egy 
segedtiszt irasbeli jelentestetel mellett azon meg
hagyassal kiildetek D[AMASZKIN] alezredes 
at[al] be Besztercere a f6parancsnoksaghoz, 
hogy ottan a kirendelendo hadbir6t oly siirgosen 
kiildje Prundra ki, hogy az naplemente elott ri:ig
ti:inftelo ti:irvenyszeket megtarthassa, amelyhez 
az megkivantat6 iilni:iki:ik is egyszersmind kine
veztettek, mindezek pontosan mentek es vitettek 
veghez, kiveve a hadbir6 VEREBI Somat21 , ki 
szokasahoz hfven ragaszkodva, annyira kesek 
megjelenesevel, hogy csaknem delutiin 1/2 S 6ra 
megvala, (midon egy ugynevezett rokoni hos ol
dala mellett tilve) megerkezek Borg6prundra. 

A kijelelt ti:irvenyszek tagjai egybegyul
ve Jeven, a nevezett hadbir6 munkalatat 
megkezde, megpedig oly ertelmesseg, gyakor
Jottsag jelei bebizonyftiisa mellett, miszerent 6 a 
dolgot ott kezde meg, hol mas, azon fokot erto 
bir6 azt vegezni szokta - termeszetes, ezt is, szo

kott egyiigyuseg es mi ti:ibb, tudatlansaga ki:ivet
keztebe, meg Jegnagyobb lassusaggal, elannyira, 
hogy S 6ra elteltevel meg nem tudott harom sort 
protokollba22 venni - ekkor, minekutâna eloszi:ir 
is bevadlott ket egyent, kik mint az egesznek la
zft6i jeli:ilvek, kihallgatta vagy kerdezgette volna 
- felkeret engemet a ti:irvenyszek elebe lepni ki
kerdezesre, hol nekem a ki:ivetkezo protokolli irat 
inteztetek, olva'statek fel: 

"3-or Eloallittatik es felhivatik N. N. ka

pitany ur, mint tanu stb. stb.", mire magam nem 
tudom, szegyen, vagy harag kovetkezteben el
mosolyogvân - 6vast intezek a hadbir6 azon kite
tele ellen, hol en mint lanu allittattam elo, holott 
az egesz tiirgy alatti dolog a vezenyletem alatt al-
16 csapatt61 eppen ellenem inteztetek, tehat en itt 
teljesseggel nem mint tanu, de sot inkabb mint 
vadl6 Jephetek fel, es az ellenem intezett tenyrol 
fgy adhatok felvilagosftast, de tanusftast senki el
len vagy mellett teljesseggel nem. 

Erre meg inkabb zavarba joven a nevez
tem hadbir6, tetovazasaba csak nem joven semmi 
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uj gondolat eszebe, - cafolasa ily hangzatu vaia: 
mindenkeppen tanu , mely sz6t gyakran midon 
ujftgatna, pangasab61 kiragadak az iilni:iki:ik, kik 
egyenkint fel kezdven sz6lalni, s maga az elni:ik 
is , KALNOKY Sândor 6rnagy23 nekem advan 
allftasomra igazat, tovabbhaladank, vizsgalati 
iranyt is valtoztatva. 

En mindeneket, mik nekem mint 
sz[azad]kormânyz6nak jelentetenek es ti:irte
nenek, magam diktalom le az ir6nak stb. , melye
ket szemelyem vegeztivel tovabbi folytatasul a 
hadbir6 ur muki:idesire hagyvan, tavozam. 

Ezek utan a szazadnal leva tisztek is min
nyajan [!] a dolog ti:irtenetet szemelyesen fel
sorolak sat., satb. - a hosszas tudatlansag korona
jat felteve hadbir6 VEREBI Soma azzal, hogy a 
nap eltelven, mit sem inteze el. - Masnap a le
genyseggel megam elbocsatattatam, kiveven 
ER6S Lajost es N., mint sz6nokokat, kik a besz
tercei ugynevezett bi:irti:inbe bekisertettek, hol pe
reik elintezend61c Jesznek - sat. Ezen eljaras utân 
a zavargasi kedv a szazad legenysege reszerol 
i:iri:ikre eltiivoza. - Masnap ket egyen hozzam 
jove, es sirva kere, engedjek mega Jegenysegnek 
elki:ivetett igazsagtalansagaert, mert 61c mindnya
jan atlatjak nagyon is , mennyire megsertettek en
gemet, es mily oszinten banjak hibas lepesi:iket, 
es hogy oket eskiivel ki:iteleztek le, hogy ki ne 
mondjanak senkit es semmit, ok keszek utols6 
pillanatokig csak hogy engedelmem megnyerjek, 
mit kivanok s parancsolok, tenni , stb. 

En a keroknek szfvesen megengedek, mi
vel mar korabban belatvan, hogy valaki at[al] 
valânak felbujtogatva, - a Besztercere elso nap 

bevitt ket egyent is visszafogadiim - a kesobbi 
ketto mar ti:irvenyes kereset alatt allvan - a vegel
intezest el kelletik varni, mi meg is ji:ive vagy 3 
het mulva a miniszteriumt61, eppen midon 
Szeretfalvanal masodszor taborozank24 - az ftelet 
mindkettore (kik a muszkak bejovetekor a sza
zadhoz visszajovettek) sz6la "halalt" - minek 
vegrehajtiisat en elengedem mindkettonek, mint 
aki megkegyelmezesi joggal fel valek hatalmaz
va. - Megjegyzendo meg ezen targy felol az, 
hogy a ti:irtentek utiin oly tisztelet- es engedel
messeggel vaia minden egyes ember, minat a 



legmfveltebb egyenek se volnanak kepesek min
den kortilmenyek kozt oly pontossaggal vegbe
vinni. 

1849. junius 21-en delelotti 9 6rakor 
Tihânal az orosz seregek Bukovina felol 
berontanak, kemeny csatarozas es agyuzas utăn 
visszanyomatank estvere Borg6prundig, holott 
sancolasaink vedelme alatt az ejet fegyverbe all
va, mi pedig lovainkon tilve tbltok el , estvere se
gftsegiinkre megjott a masik lovasszazad es 
BOTAR 6rnagy es KOZMA Alajos szazados25, 
valamint DOBA Y alezredes a SAROS! zăs
zl6aljaval26 es a hatârved zaszl6aljjal.27 - de măr 
elso nap a kis tolteny hiâny oly nagy vaia, hogy 
az ellen csatârait agyugoly6kkal kelle. hatunkt61 
tă voi tartani . 

22-en Juni delelotti 8 1/2 6rakor az ellen 
at[al] megtamadtatank sancolatunk ellenibe 
agyuit a koriilvevo hegyekre felvontatvan, onnan 
iszonyuan tiizele keresztbe mireânk - a kozepen 
gyakran rohammal nyomult elore, de rnindig vis
szaveretek, s csakis ket 6rai heves mindket 
reszroli ti.izeles utân kentelenftettetenk mi alla
sunkat odaengedni, midon az ellen sokasaga 
at[al] mind jobb-, mind balszarnyain megkeriil
tetenek. - Suru goly6zapor kozepette huz6dank 
lassan vissza Felso-Zsoszenyig, aho! negy agyu
val (a lovassag fedezete alatt) mindaddig schach
ba tart6k, rnfglen sajat gyalogsagunk rendezett 
menete letesiilhetett. - Borg6rusztnal [!] ătkelenk 
a hfdon es az egesz kis seregiink zarakozva [!] 
folytathata hatravonul6 utjat. - az orosz erejet a 
hegyek kozi.il mar kiterjeszthetven, kozăk lovasai 
alta) mindeniitt nyomban iildoze. - Jad falun se
regiink ătrnenve, annak napnyugoti vegen kisse 
pihenni akarvân, megăllapoda, ekkor az mar uta
nunk nyomult orosz lovascsapat rninket beerven, 
tiistent mintegy 20-30 lepesnyi tavulra elore 
jove, kemenyen kezde mireank tiizelni, kiket egy 
sebes rarohanassal nyakra-f6re visszaszalasztank 
(annyira meg valânak a kozakok alta! lepetve hu
szaraink, hogy haromszor vezenylek, es megis, . 
mintha leszogeztek volna mindnyajukat, ugy 
nem mozdult[ak], ekkor pisztolyom kiragadva, 
elordftam magam: "rajta", es mintha almaikb61 
koltottem volna fel, ugy rohananak az ellenre) 

vagy 200 szăz [sic!] lepest iildozok, mialatt sere
gi.ink is a satorfat felszedven, csak tovabblabalt, 
ezaltal agyuink is tert nyerenek, es Aldorf elott, 
Jad fele arănyozva [!], ket agyu az orszaguton 
felăllfttatek - mi az ellen megszalasztăsat vegez
ve, visszafordulănk, es sebesen agyuink fele 
lovaglank, az ellen ezt lătva , ismet megfordult, es 
utănunk igyekvek, de midon kii.itnek magokat, 
egypăr ăgyugoly6 koszontven, tovabbi 
iildozesokkel felhagyănak . - Seregiink hatrălăsat 

folytata Besztercen, Szepnyfr- f[elso ?]. a[ls6?]. 
Balăzsfalvăn es eji 12 6rakor Somkereken ke
reszti.il - itt a mezon megtelepedenk es 
meghălank. 

23 Juni - Visszavonulăsunkat folytatva 
erenk Bethlenbe, itt taborunkhoz csatlakozek a 
Nasz6d videkerol hătravonult sereg28 - Sândor 
Laci29 alatt. 

24 Juni utunkat folytat6k Kudu , 
Csics6keresztur, F[elso]oron ăt Rettegre, hol egy 
kisse pihenven a sereg, es fgy Desre erkezek. 
Rettegrol egy szazad lovassăg visszakiildetett 
Ilethlenbe, hova meg estvere meg is erkezti.ink, 
az eloorsok kiăllitasa utăn egy portyăz6 csapatot 
elindittatănk Somkerekig, szinten egesz ejen ăt 
folytat6k portyăzatainkat Nasz6d fele is. 

25-en delelott, minekutana Lekence es 
Nasz6d felolrol [!] az ellenrol tudomast szerzenk, 
visszaterenk a Saj6 jobbpartjan, utunk Ornlăsal
ja, Arpast6, Sz[ent]margita, Sz[ent]benedekig, 
hol delutân 2 6rakor a Saj6 jobbpartjăn egy ma
lom alatt ărnsztatank, es bemenenk Desre, onnan 
le a Des elott fekvo tăborba, honnan 

26-an az egesz tăbor BEM vezerlete alatt 
visszaindult es aznap Somkerekre ere. - itt toltOk 
e napot, mig rninden rendelesek megtetetenek. 30 

27-en Egy kis csapat elindittate 
Sz[ent]Andrăs, Magyaros, Kirălynemeti es Bese
nyon keresztiil Besztercere - a f6tăbor szinten -
indult mas uton, ugymint31 

28. Juni 849. Balăzsfalvăn, Szepnyiren · 
Besztercere, innen ki Aldorfra, hol eloorseinkel 
Jădot elfoglalt ellennel szemkozt kiăllit6k. 

29-en Juni 849.32 reggeli 6 6ra -
megkezdok mi reszi.inkrol a csatât, s az ellaJ 
orseget csak gyorsan visszanyom6k. - J 
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kitîzven, gyors elO,nyomulâsunk: at[al] az ellen 
jobb- es balszarnyat, melyek tăbb csapat gyalo
gokb61 allanak, a mieink: szuronnyal nyomâk vis
sza. - Seregiink kozeppontjat kormanyoza BEM 
maga, negy agyuval az orszagutjan ai ellen fele 
kemenyen tiizeltete, balfelol alig 150 lepes tavul
ra egy agyuval mi 42 lovasok egyaranyt haladank 
BEMMEL el6re, toliink meg balra az erdot 
elfoglala egy osztaly vadasz34 es Sarosi ornagy 
zaszl6alja35 - ily allasba az ellen haromfelOli 
szornytî kemeny agyutiize kozt elore nyomulank: 
a Borg6ruszt [!] es a.Jad hatarai kozt az orszag
utjan atfoly6 kis, melyarku patakon levo kohidig, 
melyre B[EM] agyuit felallittatvan, ezen allasb61 
igen kemenyen agyuztata, mi, hogy vele a lineat 
megtarthassuk36, kentetenk: az mely arkon 
egyenkint atkelni, agyunkat hatunk megett hagy
va, hogy igy a B[EMJ agyuit fedezhessiik, mely
nek fedezete csak 1/2 szazad gyalogsag37 vaia, 
kik az arkot foglaltâk el. - Az arkon atkelve a leg
kemenyebb ranktiizeles ellenere is, mintegy 50 
lepest elohaladank:, es egy vonalba felallank, 
ugyhogy a B[EM] agyuit îs egyszersmind a mi 
hâtrahagyott agyuinkat fedok, ekkor Ruszt(!) fe-
161 le felenk: a teren az ellenfel osszes lovassaga 
mirank es agyuinkra celozva, elore felenk 
nyomula, segittetve a leghathat6sb kereszttliz al
ta) is - hatok mogott jovenek az osztrak drago
nyosok, a resziinkrol rajok iranyzott ti.izeles nem 
vaia kepes oket feltartani, hanem egyenes ne
ki.ink rohananak, mi csakhamar visszaveretenk, a 
legnagyobb zavarba tudank a hatunk megetti ar
kon ătvergodni, mely alkalommal 7 huszăr 

sebesittetek meg - en ellenben, midon a legeny
seg megfordult, vissza az ellen koze belOve es 
utanvagva, koriil valek veve mindenfelol, de mi
nekutana egyet koziiliik lelottem es oly kozel 
valek, hogy a minden feloli megtamadasba nem 
valanak kepesek dzsidăjokkal atszurni, mar visz
szafordulni akarek, midon kardmarkolatszijam 
kiszakadvan, kardom nem hasznalhatam, mely 
pillanatba oly kemeny iitesek jovenek văll- es 
nyakam koriil, hogy eszmelet nelkiil rogytam be 
az ellenseg lovassaga labai ala, szerencsemre egy 
kis sztlrast îs kapvan es verezven nyakam, tovab
ba arcra is borulvan a foldre, halottnak gondolva, 
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rajtam atlovagola tobb ezer lovasnăl, mikor ma
gamhoz terek, en îs csak a kozel arok vedelmebe 
ajanlam magam, lovam egyenest visszanyargalt 
Beszterceig, stb. - itt seregiink kozeppontjat az 
ellen attorven, visszaveretenk es a szi.intelen ke
meny agyuzăs kozt az ellentol mindeniitt nyom
ban kovetve, visszavonulank: egesz Szeredfalvăig 
[!] - hova estve erenk es az ellen is megal
lapodek, ez rrap igen sokat veszte az ellen lovas
saga, a mi gyalogsagunk ti.ize at[al], valamint a 
gyalogsaga is.38 

30-an Juni Szeredfalvar61 [!] reggel elin
dulank: es Harinan (Miintzdorf), Galacon, Dipse, 
N[agy]idan keresztiil Tekere erenk:, hol a tegnap 
szetsz6rt seregreszek osszeszedetenek, - es aznap 
itten pihenenk. 

1-so Juli 849. delutan 2 6rakor ismet, es
pedig Szaszpentek, N[agy]saj6, Solymoson ke
resztiil Olahbudakra, hova csakis egesz ejen ati 
sziintelen menet utan măsnap reggel erenk:, mint
egy 4 6rakor, itt 6 kozak !ovat fogva el az elOcsa
pat - egy 6rai pihenes utăn meneti.ink folytat6k 
Peterujfalun es Szaszujfalun ăt , onnan le 
Vindara, az ellen felol tudomăst szerezhetenk.39 

3-an Beszterce elott taborba szăllănk.40 
4-en reggel 3 6rakor az ellen Vinda es 

Aldorf felol megtămada , es csakhamar vissza
nyomvan, i.ildozte egesz nap ismet Szeretfalvăig , 

hol allast vevenk.41 B[EM] elment 3 szekre[!J42 

- egy zasz16alj43 Bilakra rendeltetett, ily allăsban 
maradank 8 nap a szabad eg alatt sziintelen eso
zes- es koplalasnak kiteve. 

13. Juli.44 Az ellen megtamada Billakot 
(Szeretfalva felol csak demonstralvan), mire kis
ded osszeolvadt seregi.ink visszavonulasat rende
sen megkezde, szandekozvăn Tekere juthatni, 
egy resz a seregbol az el6obi ăllăsban marada 
Szeretfalvan, es kepeze az utols6 csapatot, az el
len utunkat alia Dipse es Galac kozt, az ut6csapa
tunknak pedig a mi hatunk megett Harinan 3 fe
loli megtamadas es utunk elallasa veszely kozt 
Galacr61 kiterenkjobbra a hegyekre, es sziintelen 
agyuzas kozt erenk delutăn 4 6rakorra (!] 
Szaszszentgyorgyre, egy hirtelen tamad6 iszonyu 
egihaboru es jegesozes megszi.intete a tovabbi 
veszekedest, - mi utunkat folytat6k Bongărd, 



Flizkl1t, Sz[en]tmihaly, Lelke, Kecsed, N[agy]
ceg, K[is]ceg, Mez6szilvas, Mez6ărmenycsig, 
hova csakis reggelrc erenk el. 

14. es 15. Juliust 6rmenyesen pihenok 
ki. 

16. Juli Kiralyfalvan es Faragon keresz
liil vissza Tekebe. 

17-en es 18-an Teke elott taborozank. 
19-en delutan az ellen megtamada, ej i să

tetseg es iszonyii zaporesozes kăzt vissza
vonul ank Olahiijfalun ar, es a mezon vagy reten 
meghalank.45 

20-ik Juli Szaszregen kări.il taborozank. 
21-en az orosz harom fel61 teve tamadast 

es visszavere ez nap Petek, Kărtvelyfalva, 

Gernyeszegen at Saromberkig, itt a mezon 
meghalank.46 

22-en Gernyeszegnel be terenk es 
Szegenyszeredănal ătmenve, Erd6sz[en]tgyăr

gyre hiiz6dank, honnan 
23-an Havadt6, Kelementelke es 

Balavasaran kereszti.il Marosvasarhelyre - hovă 

Kolozsvarr61 B[ar6] KEMENY Farkas mintegy 
2-2500 emberevel48 megjătt, valamint nehanyan 
azok kăzlil is, kik a segesvari szerencsetlen 
csata49 utan elszeledve valanak, (1gy maga BEM 
is, itten tălt61c idonket, mfglen 

Augusztus 2-an koran reggel megin
dulank, es ·aznap estve nagy sar- es esobe 
Galfalvaig haladank. 

3-k Aug. Bogacs, P6cstelken keresztlil 
Medgyesig, mi50 pedig meg aznap estve Paratej 
fele el66rsegre menenk, es az ejet ott is toltok, 
honnan 

4-ik Aug. reggel megindulank es Kiska
pus, Asszonyfalva es Egerbegyen at viven utunk, 
hol megpihenenk. 

5-ik Aug. Szelindek es Nagycs(îrăn ke
resztiil Szeben ala nyomulank, hol kemeny csata
zas utăn HASFORD51 orosz tabornok sereget52 

megverok, Szebent elfoglal6k, es az elotti.ink fu
t6 oroszokat Schellenbergen53 at Vesztenyig, hol 
mar egeszen be is esteledve leven, a mezon 
meghalank, ezalatt 

6-ik Aug. LUDERS54 is Segesvar felol 
Szeben ala megerkeze ăsszes erejevel, es BEMet 

kisded erejevel csaknem egeszen megsemmisite. 
- A Veszteny alatt all6 magyar sereget55 is 
HASFORD megtamada, melynek azonban sike
riil t otet kisse megcsalni, es azalatt minden vesz
teseg nelkiil a hegyeken keresztiil Orlatra at, on
nan pedig Szaszsebesre vonulni. - Szaszsebesen 
a Fehervar56 alatt volt seregek is csatlakozanak a 
Szeben al61 meneki.il6 sereghez, es igy mindăsz

sze 6 ezeren lehetenk, mi beteg lovainkkal 
Lamkerekre rendeltetenk, Hol maradank 

13-ik aug„ amikor seregiink az oroszok 
at[al] megtamadtatek, es visszaverettetenk 
Szaszvarosig. 57 Mi Lamkerekrol a marosvarad
jai[a]kkal egyiitt Alvinc fele ki [!] a sereghez, 
mely akkor mar a legnagyobb zavarba vaia. 

14-en reggel menenk a piski hidig, hol 
seregiink rendbe szedodek, mely răvid ido alatt a 
devai var legbe repi.ile58, mi meg aznap estvere 
Deva ala taborba szalla.nk, itt hall6k azon hirt, 
hogy GORGEI fegyveret lerakta sat. 

15-en estve Devat61 elmenenk Lesnekre, 
hol mindaddig valank, mig 

17-en estvere ismet Devara visszajăvenk. 
18-ik Augusztus 1849. delutan mintegy 6 

6rakor fegyvereinket eloleges alkudozas utan az 
oroszoknak ad6kl - Aranyhegyekrol a.Imodank -
s hogy a val6, mely keservesen ebreszte fel , mu
tatjak măr a vasbilincsek, melyek testiinket 
sertek, es nemsokă a lelki.inket is a testtel egyiitt 
ărăkre meggyilkolandjăk. - A gyoz6 nagy lelkii
leteben bfzănk. De mennyire felele meg bizodal
munknak, mutatja ez is , hogy 5-ik eve măr szigo
rii rabsăgomnak s eltem is veghanyatl ăsăhoz igen 
kăzeleg, midon e kis răvid jegyzetem irom. 

Szăszsebesig orosz katonasag ved- es or
kădese alatt jăvenk; itten cs[aszari]-k [iralyi] 
osztrak katonasag kisere be Szebenbe a kiilvaros 
egyik utcajaba, honnan 

Augusztus 22-en 1849. Nagyszebenbe a 
katonai laktanyaba hivatank, neveink felirăsa ve
gett, mondvan, iitleveli.ink atvetele utan azonnal 
szi.il6foldiink tlizhelyehez tavozhatunk, az nev
jegyzek sătet 6stig fo lytattatek, mikor az ir6 tiszt 
iir eltavozvăn, minket a laktanya udvaran kentete 
meghălni , s termeszetesen a legnagyobb szemet
be, ehes gyomor es nyari gyenge ăltănybe, senki-
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nek is eltavozni nem engedtetek meg. - mig e' 
veliink tărtene , azalatt lovaink, portekaink, nye
regszereinkre kezet tevenek es elrablak. 

1-so fogsagunk idejet toltok itt a kaszar
nyaba - 2-6 kesObb a "Nap" nev(! korcsmaba, 3-
or innen vivenek az apacak kolostora egyreszebe 
- 4-er kesobb az APOR- vagy SEKULARI-hazba 
es 5. vegtere a Cistercirenzi59 baratok zardajaba, 
hova mar csak a volt osztrak cs[aszari] k[iralyi 
katonatiszteket vivek, kiket a "Napnal" elki.ilo
nitve, a kaszarnyaba vittek; ellenben a volt hon
vedtisztek nagyobb reszint az ezredekhez beosz
tattak kozvitezeknek. Mikor az apacak epiilete
ben valank, termeszetesen ineg mind bizonyta
lansagba jovendo sorsunk felett, meglatogata j6 
anyam Milivel, a baratok zardajaba leternkor 
testverem, Lajos nalam jart, ugy J6ska es 
Karoly.60 

1850-ik ev februarius 16-an haditorveny
_szek elibe kisertetem, es HORSZKY katonai 
hadbfr6 alta) mene veghe az altalanos kihallgata
som (azaz Summarischer Verhor) az hozzam in
tezett kerdesekre sz6r61 sz6ra a kovetkezendoket 
mondam toll ala: 

1. ? Ursache meiner Verhaftung etc.? 
Mir ist dies durchaus nicht bekannt, weil 

ich ein Verbrechen nach meiner Uiberzeugung 
im Angesichte des ehrenhaften Standes den ich 
zu bekleiden die Ehre hatte, nie mir zur Schuld 
habe kommen lassen; sondern eingedenk meines 
Eides den in ji.ingster Zeit vor dem Herrn 
Generale DORSNER61 geleistet habe, im 
Interesse meines Konigs und Vaterlandes stets 
bereit war bei jeder Gelegenheit mein Leben zu 
opfern ?? Ich bin nach der Devaer ehrenhaften 
Capitulation mit hunderten meiner Kameraden 
hieher gewissen worden, und befinde mich seit 
jener Zeit in Raft (in den die Ungarn in allge
meinen schmăhlich und gesetzwidrig, und aus 
national HaB parteilich behandelt werden) ohne 
zu Wissen, warum? 

2. ? Sie haben in der ung[arischen] 
insurg[enten] Armee gedient etc.??? 

Allerdings muBte ich, wie Alle i.ibrigen 
Kameraden des Regiments, die Befehle meiner 
hohen Vorgesetzten befolgen, weil ich hinzu seit 

334 

Beginn meines ehrenhaften Standes beruffen [!] 
war, -. ohne je in Politischer Ri.icksicht zu unter
suchen ob ăhnliche befohle annehmbar vorwer
flich sind, - anderseits aber war mein Vorsatz 
auch nicht jenen Eid - den ich fi.ir Konig und 
Vaterland geleistet habe, auf eine Weise zu 
brechen, wo meine Ehre gebe und markt worden 
muBte, - weil in den Kriegs-Artikeln, die ich mir 
als Soldat besondere Richtschnur genommen 
hatte, nirgends aufgewiesen werden kann, - daB 
sonach auf Grundlage dessen von meiner Station 
i.iber vorlăufig erhaltenen Befehl im Monath 
Februar 1849 gegen die siebenbi.irgischen 
Rebellen ziehen - wo ich an verschidenen Ortern 
den zeitweise ergangenen Weisungen gemăB 
ohne jedoch meine Standarte je verlaBen zu 
haben, treu meiner Pflicht erfiillte. 

3. ? Sie haben gegen Gen. 62 agirt etc.? 
Proclamation?63 

Ich habe gegen k.64 nie gefochten, wohl 
gegen die aufstăndische Bauern. - Von einer 
Proclamation habe ich nie eine Sylbe gehort, 
auch durchaus nicht gelesen, weil solche, wenn 
e1mge erlassen warenm durch Hohere 
wahrscheinlich ri.ickbehalten worden sind. 

4. ? Sie muBten die Unabhăngigkeits
Erklărung etc. ?65 

lch weiss diess nicht einmal zu 
beurteilen, was es zu bedeuten hat - i.ibrigens 
wird kein sterblicher zu behaupten im Stande 
seyn, daB ein solcher BeschluB jeden Truppen 
publicirt wăre. 

5. ? Haben Sie etwas annoch anzugeben? 
Ich habe sonst gar Nichts mehr anzu

gaben, nur muB ich endlich zu bemerken, daB ich 
nie ein Rebeli gegen meinen Konig war, auch nie 
einem Eid gebrochen habe - wofi.ir ich nach den 
Gesetzen bestraft werden konnte.66 

1850. april 5-en elfteltettem ugyan 
Loderer auditor alta!, velem egytitt BENEDEK 
Lajos67 fogolytarsam is (7 h6 es 18 nap tarta pe
rem). 

1850. april 14-en publikaltatott eliteltete
sem KLEIBERT auditor at[al]. "Az itelet kotel 
altali halal, javaim konfiskalasa68, rnind fekvo, 
mind pedig felkelhetoben [!] a had a!tal okozott 



kârok p6tlâsâul" - rnely itelet WOHLGEMUTH 
gubernâtor69 ât[al] tizenket evi vasban toltendo 
varfogsâgba vâltoztatott âtal - nern szârnittatvan 
a kereseti ido alatt szinten fogsâgban tbltott 9 h6 
es 26 nap; e' p6tlekul rneg râadas is. 

1850. jUnius 14-en delutân 1 6rakor a 
szebeni barâtok zârdajâb61, hol eddig fogva tarta
târn, 13-kat fegyverek kozt bekiserenek a 
Stokhâzba.70 

1850. jUnius lien71 vasat tevenek bal 
kez- es jobb lâbarnra. 

1850. junius 16-ân adânak napontai fize
test, 6 kr[ajcâr]t. 

1850. jUlius 14-en K[âroly] testverern 
Galiciâba rnasirozva.[!]72 

1850. augusztus 22-en a Stokhâzb61 hu
szan elvitetenk K[âroly]fehervârra, hova 24-en 
erkezti.ink rneg. 

22-ik auguszti [!] kisertetenk ki 
Szebenbol. 

1850. szepternber 1-en Fehervârr61 tizen
heten elinditânak a kufsteini vârba, kik kozi.il 13-
an szepternber 27-ere rneg is erkeztek, en meg 
[rneg] hârorn pajtâsairn, mint betegek, Pesten 
rnaradânk, es csak okt6ber 22-en erkezti.ink rneg 
kinzâsi helyi.inkre, lakâsba tetetem a toronyba, 8 
szâmba, b[â]r[6] Schlechtahoz.73 

Nevezetesebb esemenyek, melyek az 
1852-ik es a tobbi kovetkezo evek folytân fogsâ
gomba engernet nerni.ileg is erdekloleg advân elo 
magokat, es azokat ide bârmino csekelyseggel, 
de feljegyezgetem; termeszetesen sokakat elhall
gatni kentetem, rnivel a kori.ilrnenyek ti!tjâk az 
igazsâgok rnindenkorai feljegyzeset. · 

Januâr 1-en 1852. delutân egyi.itt valânk 
a mi szobânkba LESCZINSKY74, Br. 
SCHLECHTA, REVICZKY Lâszl675 , AN
GYAL Antal76, OLCSEVSZKY Adolf77 , SZA
BO Farkas78, BENEDEK Lajos, gr[6]f NITZKY 
Krist6f79, SZONTAGH Frigyes80, AMS
·BERG81, WEBER Jânos82, LILL Adolf83, 
VEGELE Jânos84, KAROVI AntaJ85, BENO 
Istvân86, PAP Lajos87, SZIGETI Mikl6s88, 
KALNOKY Sândor es en, kik negyen egytitt 
lakânk a 29. szâmu szobâba, a delutâni szabad 2 
6rat egy barâtsâgos osonyozas89 kozt beszelget-

ve, j61 tO!tok el. - a fent elofordultak 9-en foly6-
sonkon lak6k, a tăbbi hozzânk kerezzek [sic!] a 
vârparancsnok urt61. 

Januâr 7-en arckepem megki.ildem 
Pelsucre.90 

22-en retour recepisze91 megjott Bar6tr61 
- nâ!unk92 LESCZINSKY es br. SCHLECHT A -
Sz . .. fachtaba [?]. 

24-en G[r6]f LOTTI93 megszabadult es 
Olaszhonba visszatert - Lill es Vegele a toronyba 
felvitetett, helyi.ikbe lehoztâk HUSZAK94 es 
KRASSNI95 cseh papokat - a delutânt, âmbâr se
tâlni keszi.ilenk es a sor talala, megis szobankba 
bezarva tălt61c, rnivel koltbztetes tortent. 

25-en Vârparancsnoksagi parancs olvas
tatott fel az irasi visszaeles kovetkezeseirol. 

"A hallgatâs csak a szegyen bevallâsa 
volna" (MARA T) 

Jegyzet. 
1850-n okt6ber 22-en delutân rnintegy 5 

6rakor erkezern Kufsteinba, mikoron is kerneny 
kikutatâsom utân, estve bezârattarn az. un. Csâ
szâr-toronyba a VII. szâmu szobaba, br. 
SCHLECHT A Carnillohoz. 

23. Okt. Nagyon elgyengi.ilt, beteges âl
lapotba teve, elannyira, hogy a sok csigagrâdic
sokoni foljaras lelekzetem merobe rnegfojtvan -
kerern a fofoglâr ât[al] a t. c. varparancsnoksâ
got, a vâr als6bb reszebe val6 kikoltbztetesemert, 
keresemnek kovetkezese a' Ion, hogy az orvos 
feljott rogtbn egy j6 adag labdacsot ki.ildve, es en 
regi helyemen maradtarn. 

25. APPERT lovag ura bortonăket vizs
gâlva, nalam is jârt, kinek szenvedotârsain rnind
azon lenyeges hiânyokat, melyek szenvedeseink 
napjait nehezbitik, soronket eloszâmlala - a leg
jobb vigaszok utân tâvoza el toli.ink, vele vala 
varparancsnok LONCAROVEC96 ur is. 

2-ik november lekoltozern a Csâszâr-to
ronyb61 a Kaszârnya udvarba a 19-ik szâmu szobâ
ba - SZELL J6zsef'97 Vas megyei, domolki es 
HOPELS Mikl6s98 graci szenvedo târsaimhoz -
ezen lehozatalorn kăszonhettern csaknern 
VEGELE orvosnak, kinek le kell vala a toronyb61 
jonnie, o rnindazonât[al] azt megkoszone azon 
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jegyzetevel, miszerint egy beteg tarsat (engem) vi
gyek helyebe. 

November vegen varparancsnok ur sze
melyesen hirdete neki.ink azt, miszerent a fgy. [?] 
kormanynal kovetkez6 j6tetemenyeket eszkozle 
ki szamunkra. 

l-or fizetesi.ink 10 kr[ajcar] leve, ezjavft
tatek naponkint 15 kr[ajcar]a. 

2-or fr6eszkozok hasznalhatăsa megen
gedteteset. 

3. Egy kellemetlen tărgy me116zeset, ki a 
szobab61 (maradt). 

4. tăbb foglok (!] egyi.itt setălhatasăt. 
5. az ablakr61 a dr6trostelynak leveteteset 

stb. (maradt) 
December havaba ada vărparancsnokunk 

azon lesujt6 rendeletet ki, hogy egy fogoly is ne 
mereszeljen j6 remenyt tăplalni szabadulăsa fe-
161, mert f6- s varparancsnok ur meg egy jottăt 
sem engedend. 

17. December is csaknem 1 1/2 evi kfn-
16dăs utăn egy odvas fogam a helybeli orvos 
ăt[al] kihuzattam. 

25. decembris f6foglar FRAUEN
GRUEBER eltetetek a vărba at a 4. hadsereghez, 

helyebe jove Bregenzb61 f6foglar MATSNIK 
(băr ne jon vaia). 

28-ik Februarii 851. erkezett hozzănk 16 
szenved6 tărsnak szabadon bocsatasa, kiknek 
bortănajt6juk altalanos oromi.inkre vegleg meg
nyilanak - ezek kozott egyik 100 velem lakott. 

1. Martii 851. atkoltozem eddigi lakta
nyamb61 az elso emelet 16 szamaba, PAP Lajos 
es SZELL J6zseffel. 

18. Martii jott meg az engedmeny fr6sze
rek kezhez kaphatasa es 9 egyi.itti setalhatasaink
r6l ti . kik egy foly6s6n lakank, kiveve a 14. 
sz[am]u szobabelieket. 

19. Dnneplok SZELL J6zsef tarsunk 
nevnapjat, hozzank engede varparancsnok ur 
jonni ez nap delutan CZUCZOR Gergely101, 
MOTESICZKY Istvan102 es LESCZINSZKY 
Sandort, ez nap jovenk eloszor oszve tobb 
fogolyarsainkkal, mivel ez nap veve kezdetet a 
tobbek egyi.ittsetalasa. 
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20. Martii 1851. Visszakaptuk belep
ti.inkrol [!] elszedett evoeszkozeink - tehat ot h6 
mulva ujb6l kes- es villainkkal ehetenk - amit ed
dig csontb6l keszi.ilt kes- es villa at[al] kente
lenftetenk p6tolni. - Ezen engedmenyek lefrhatat
lan oromet szi.ilenek, annyival is inkabb, mivel 
rokoninknak gyakran frni tobbe nem 
gatoltathatek, mit addig egy h6ba csak egyszer 
szabada teljesfteni, tovabba nem kelletek tobbe 
kenyeri.ink leszelesire mindig a f6foglart6l a kest 
elkerni, vagyis inkabb a kenyeret atala leszeletni 
sat. 

25-en Martiusnak tortenek az, hogy fel
menve minden masodik vasarnap a toronyba is
teni tiszteletre, s minden egyes fogoly szuronyos 
katona kozotti allasa megszi.intetett, csakis a 
befoglal6 sor ket vegere alia egy-egy or. Ez nap 
megengedtetett a 14. szamnak is a veli.inki seta
las (Reviczky Laszlo es HERMANN 103, kes6bb 
SZONTAGH Frigyes), mar mostan az egesz fo
ly6s6n lak6k egyi.itt setalank. 

26. :Ertesi.ilti.ink varparancsnok 
LONCAREVICH ezredes urnak nyugalomba 
visszateteler6l - 16. aprilis eljott nyugalmazasa. 

18. aprilis megjott ezredes NEHIBA J6-
zsef ur104, mint uj varparancsnokunk azon 
kiirhatal[an] os [orom?]: Anyanyelv[en] sz[abad] 
frni. 

20-an aprilis itten jart generalis B[ar]6 
HANDEL ur Becsb6l , mint a t[isztelt] miniszte
riumt61 kiki.ildott biztos, az itteni soknemfi pana
szok megvizsgalasat kieszkozlend6. - Uj ezredes 
urunk a legoszintebben nyilvanita neki.ink j6 aka
ratjat iranyunkba es legel6szăr is engedmenyeze 
azt, miszerent delelott is, delutan is szobaink 
ajtaji I 112 6raig nyitva maradhasson. 

6-ik majus 851. megengede ezredes var
parancsnok urunk az magyar hirlapok megren
delheteset, es kovetkezoleg a varkaszarnya udva
ran lev6 templomba menetelt, akkor ti., mid6n a 
sor tala! a templomba menetre. 

12. Juli 851. olvastatott fel a politikai 
foglokkal (!] mikenti banasr61 sz616 849-ik m6-
dosftasi rendelete a justicis hadi.igyminiszterium
nak105, melynemu m6dosftast az 1806. evi ren
delet kfvanna. 
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57. Ez aug. 12-Cn tOrtCnt. 

58. Ez aug. 13-an tb11Cnt. 

59. azaz cisztcrc ita 

60. ZATHURECZKY Lajos, Istvan măsodik legid6scbb bâtyja NAGY 
lvân szcrint 1848-ban meghalt. J6zscf a 9„ Kliroly a 8. tcstvCr volt. 
NAGY lvBn: Magyarorsz.ăg csalâdai c-L.imcrekkcl Cs nemzcdCk.rendi tab
lăkkal. Pcst, I 865. XI I. k. 324. o. P6tlek-ktitct. Pcst, I 868. 365-366. o. 

6 1. Hclycscn: DORSNER, Franz (1795-1853), cs. kir. ezredes, a 14. (1. 
szCkcly) halârOr gyalogczrcd parancsnok.a. 1&48. okt. k0zc~l61 a csfk.
gycrgy6i szCkcl y dandâr parancsnoka. Nov. elejCn ezrcde tisztikanival 
mcgh6dol PUCHNER elOLl. J 849. jan. clc~n Nagyszebenbc mcncki.il. A 
nyâri hadjliratban OsszckOllS Liszt LODERS mcllctt. Elctrajzat Id . BONA, 
19K7. 357. o. 

62. val6szfnaJcg az crdClyi r6parancsnoksăgr61, azaz Gen[ eralkomman
do] r61 van sz6. 

63. A hadbfr6 kcrdcsc nyilvâJ1 PUCHNER 1848. okl. 18-i cs 22-i k.ialtva
ny.aira gondol. Az cls6bcn az uralkod6 okt. 3-i Cs 4-i manifosztumaira hi 
vatkozva fclmondta az cngedelmessCgct a magyar orszâggyaJ6inck Cs az 
Orsz<igos HonvCdelmi Bizottmânynak, illetvc ostromâllapotba hclyezte 
Erdc lyt. A măsodikban 1849. jan. 21-ct lllztc k.i a volt cs. kir. katonăknak 
a cs. kir. z~zl6 ală val6 visszatCrCsrc. Mind~ kiâltvânyt kOzli K6VĂRJ 
L<iszl6: Okmânytâr az I 848-49-ki crdClyi cse~nyekhcz. Pcst-Kolozsv.ăr , 

1861. 103-1 06. cs 108-109. o. 

64. azaz cs. kir. csapatok cllcn 

65. A hadbfr6 kcrdcsc arra vonatkozott, hogy ZATHURECZKY micrt 
szolgBlt tovabb azu tân is, hogy a magyar ors1JggyO'ICs 1849. lipr. 14-Cn 
kimondta a Habsburg-Lolharingiai -hâz tr6nfoszt3slit Cs Magyarorszâg 
IUggcllcnscgcl. 

66. A vallomas fordrtâsa a k0vctkcz6: 

I. Elfogat.ăsom oka sat.'! 

Egyâltalân ncm ismcrl sz3momra, mivcl mcggy6z6dCscm szcrint azzal a 
bccsUlctcs all âssal szcmbcn, mclyet viselni szcre~m volt, ban nem vct
hct6 a szcmemrc; hancm bclcgondolvân a lcgut6bbi id(Skbcn OORSNER 
tlibornok clO:tt teu cski.imbc, kirâlyom Cs hazâm &dckCben âlland6an kCsz 
voltam Cltcmcl <ildozni'!'! A dCvai bccsiilctcs mcgadas utan bajtarsaim 



szâzaival cgyUll ide ula~illallam, s az6la fogsâgban vagyok (amclybcn a 
magyarokal 8.ltalfi.ban gyallizatosan, tOrv~nycllcncsen Cs ncmzct i gyUIOlct
b61 fakad6 rC.s zrchajJassal kczclik), anClkUI hogy tudnâm, miC1t? 

2. On a magyar fo lkel6 hadscrcgben szolgâlt sat.? 

Csakugyan kOvclncm kcllcu, ahogy mindcn mâs , az czredhcn szolg316 
bajlârsamnak is, maga~ el6ljar6im parancsait , mivel hccsiilctcs .masom 
kczdctc 6ta crrc voltam hivatva, - anClktil, hogy azokat politikai szcm
pontb61 viz.sgc1lm1.m, vajon a hasonl6 m6don param.:soltak clfogadhat6 
m6<lon adattak-c ki , · mâsrC.szt nem volt szândCkom cgy olyan cskUt • mc
lycl a kiralyra c.~ a hazara tctlcm, oly m6don mcgszcgni , hogy az bccsU
lctcmbc kcti.iljOn, - mi vei a hadicikkckbcn, amclyck nckem, mint katona
nak, zs in6rmC11Ckiil szolgâllak, sosem mutallatoll ki, hogy cgy katona fe l 
lcnne hatalmazva a t61c mcgkfvânt cskUt sajât ftClctc szcrinl mcgszcgni 
vagy egCszen elvctni, · cnnck alapjân kellett 311âsomr61 cl6zctcscn kapoll 
parancs alapjân 1849 fobm<irj<ihan az crdClyi lâzad6k cllcn vonulnom • 
ahol a legkiil0nb0z6bb helyekcn az id6nkCnl Crkcz6 utasitâsok szcrinl 
anClkUI, hogy zâszl6mal bârmikor clhagytam volna, hfvcn tcljcsftcllcm 
kOtelessCgcmct. 

3 . bn a f6hadparancsnoksăg cllcn csclckcdcU sat.'? A kiâltvJ.ny'! 

Soscm harcoltam a cs. kir. csapatok cllcn, csupân fOlkclO parasztok cllen. 
- /\ proklamâci6r61 cgy sz6t sem hallottam, Cs cgyliltalan ncm olvaslam, 
mi vei az ilycnck, ha nChâny ki is bocsâllalott, az cl61jc1r6k J.llal val6szinU
lcg visszatartallak. 

4. Onnek [ismcmicl kcllctt a FUggctlcnsCgi Nyi latkozatot sat.'! 

So.sem volt m6dom mcgftClni , mit is akar jclcntcni • cgyCbkCnt cgyctlen 
haland6 sincs abban a hclyzctbcn, hogy azt ăllfthatnă, miszcrinl czt a ha
târozatot mindcn csapalnak kihirdcttek. 

5. Van mCg va lami hozzâadnival6ja'! 

Egyăllalăn scmmi hozzâadniva16m nincs. csup<in azi kivănom megjc
gyczni, hogy soha.scm voltam kirâlyom cllcni lâzad6, s soha ncm .szcgtem 
mcg cskUmct . amiC1t a tOrvCnyck szcrint bUntclhct6 lcnnCk. 

67. llENEDEK Lajos ( 1821-?). cs. kir. alhadnagy a 15. (2 . szekc ly) hatar
Or gyalogczredben, 1848. okt6berCt61 ezredc 2. zJ.szl6aljJ.val a SzCkcly
fOld, majd novembcrt61 HâromszCk vCdclmCbcn harcol. 1849. mcirciusci
t61 r6hadnagy, m3just61 szâzados az alakulatJ.b61 szervczcll 84. honvCd
zâszl6aljban. Varfogsâgot szcnvcd.121ctrajzăt Id. BONA, 1988. 108. o. es 
Kufstcini ckv. 16. o. 

68. clkobzâsa 

69. WOHLGEMUTH, Ludwig von. bar6, (1788-1851), cs. kir. altăbor
nagy. hadlcstparancsnok, 1849 jUliusi1t61 ErdCly katonai e.~ polit ikai kor
mJ.nyz6ja. 

70. Stockhaus, azaz foghaz 

71. hclycscn; 15-Cn 

72. K.1.roly honved OrmcstcrkCnt szolgălt BEM alaU. /\ fcgyvcrlctCtcl utân 
bc.ă llt a cs. kir. hadscrcgbc. /\z 1860-as Cvckbcn măr r6hadnagy, 1882-
bcn a cs. Cs kir. 82. gyalogczrcd alczrcdcsc volt 

73. SCHUoCHTA, Camillo, bâr6, fr6 , a bCcsi lcgi6 tag.ia, cl6bb halalra, 
majd 12 CV varfogsagra ftclik. 1850. aug. 1-cn btinlctesel 6 cvrc szâllftjâk 
Ic. J 852. szcpt. 11-Cn Thcrcsienstadlba szJ.llitouăk. 

74. STARBEK von LESCZINSKY, Alcxardcr (1802-?J, a bCcsi I. kcrti
lcti ncmzelOrsCg parancsnoka, 1848. dccemberCben 12 Cvi v<irfog.săgra 

rtelik. 

75. REVICl KY Lâszl6 ( 1805-1868), tablahfr6, 1849 janua1jât6I a "Bihar 
mcgyci Szabad Magyar Vadâszcsapat" szcrvczOjc Cs parancsnoka. 1849 
m3rcius8t61 Zar<ind mcgyCbcn szolg<il, jUliust61 a zarlindi dandârnâl 6r
nagy. Hal3lra, majd vârfogsci.gra fLCJik, 1854-bcn szabadul. l~lctrajzâl Id. 
BONA , 1987. 404-405. o. es Kurstcini ckv. J6. o. 

76. ANGYAL Antal ( 1813-'!), llccsbcn a Hirsch gy6gyszcrtar tulajdono
sa. FcgyvcffcjtcgctCsCrt 1849. jUn. 3-ân hal<ilra, majd 8 Cv sâncmunk<ira 
flelik, konnya vasban, 1850. fcbr. 27-Cn vârfogsagra vâltozlaljak, jul. 29-
tfo bUntctC.~c fclCt clcngcdik. Kis1..abadul 1852. mâj. 7-Cn. l~Jctraj zat Id. 
Kufstcini ckv. es NADAY, OSZ K. 

77. OLSZEWSKI, Hicronym Adolf (1827-'!), cs. kir. albadnagy a 37. 
(Mâriassy) gyalogczrcdbcn, 1848. nov. vcgctOI f6hadnagy , 1849. fcbrnar
j<it61 sz<izados zăszl6alj3n31, a kCs6bbi 74. honvCduiszl6aljn31, a nyâri 

hadjărat idcjCn idciglcncs z<iszl6aljparancsnok. Halâlra, majd hat Cv -văr
fogsagra itclik. 1852. jun. 28-an szabadul. Elctraj zăt Id. BONA 1988. 
447. o. cs NADAY-SAFRAN 92. o. 

78. SZAB6 Farka' (1815-1869), cs. kir. r6hadnagy az 52. (Fcrcnc Kăr
oly) gyalogczrccJbcn, 1848. jUn. kOzcpCtăl a 12. honvCdz<i.szl6alj szâzado
sa, 1849. jUI kOzcpCtOI Omagy, a zâszl6alj parancsnoka. Vârfogsăgot 
szcnvcd. 1852. jun. 28-ăn szabadul. Elctrajzat Id. BONA, 1987. 298. o. es 
Kufstcini ckv. 38. o. cs NADA Y, OSZK. 

79. N!C/.KY Krist6r. gr6r(1814-t868) , 1849 szeptembcrebcn 12-en cs
kUszcgCsrc bujtogatâsC11 5 ev sâncmunklira ftClik. 1850. okt. 15-Cn bUnte
tCsCt vârfogsJ.gra vâltoztatjâk. 1852. mâj. 19..Cn kcgyelcm U.tjân szabadul. 
Elctrajzât Jd.Kuftstcini ckv.14. o. Cs NĂDAY , OSZ K. 

80. SZONTAG H Frigycs (1825-1854), cs. kir. hadnagy a 10. (Vilmos) 
huszârczrcdbcn, 1848. okt. 24-Cn alakulata 185 katonâjâval hazaszOkik 
Bukovinâb61 , csatlakozik a honvCdscrcghcz. NovcmbcrtOI al· , 1849. fob
ruărjât61 fO:szâzados, aug. 1-t61 6rnagy Cs osztcilyparancsnok czredCben. 
Vârfogsagban hal mcg. Elctrajzât Id. BONA, 1987. 314. o. es Kufsteini 
ekv. 41. o. 

81. AMSBERG , Gcorg von ( 1821-?), cs. kir. hadnagy a 18. (KohurgJ hu
sz<irczrcdbcn , 1848. okl. 28-ăn czredc 8. s~<izadâval Galiciâb61 Magyaror
szJ.gra szOkik. Nov. vCgCtOI f6sz.ăzados a 16. (Kăro lyi ), majd a 7. (Rcuss
KOstritz) huszârczrcdbcn . Halâlra, majd v<lrfogscigra ftClik , 1858 jiiliusl:l
ban szabatlul. Kiviindorol az Egyesiilt Âllamokba, a polgărhc1bo1ijban cL· 

rcdc.s , majd tăbomok az Cszaki hadscrcgbcn. l~letrajz3.t Id. BONA , 1988. 
74. o., NADA Y-SAFRAN 25-26. o. es ACS Tivadar: Magyarok az eszak
amcrikai polga1nabonlban 1861-1865. llp. , 1964. 51-52. o. 

82. WEBER Janos (1805-1869), cs. kir. fOszazados a 37. (Mariâssy) gya
logczrcdhcn. I 848. dec clcjCt61 a zâszl6alj parancsnoka, 1849. jan. kOzc
pCt<'51 6rnagy, a zar<indi dandfi.r parancsnoka, mârc. vCgCt61 a 77. hon v&l
z3.szl6alj parancsnoka, m3j . vCgCt61 bctcg, jdl. kOzepCtOI a szcgcdi. majd 
az aradi tCrparancsnoksfi.gon szolg31. varfogsâgot S7..enved, 1852. jUn. 28-
an szabadu l. Elctraj zăt Id. UONA, 1987. 334-335. o., HABERMANN 
Gusztăv: SzcmClyi adauâr a szegedi polgâr-csalâdok tOrtCnetChez. Tanul
mănyok Csongrfi.d mcgyc t01tenetCb6l XIX. Szcgcd, 1992. 297-298. o. 
CsKurL~leini ckv. 44-45. o. 

83. L!LL, Adolf, von L!L!ENBACH ( 1811-'!), cs. kir. f6badnagy a 37. 
(Măriassy) gyalogczrcdben. 1848. okt. clejct61 szazados a hadligyminisz
tCrium t:iborkari osztâly.1.n, a tovâbbiakban îs vczerkari szolgâlatot 1<1.t ci. 
Varfogsagot szcnvcd, 1856-ban szabadul. Eletrajzal Id. BONA, 1988. 
374. o. 

84. VEGELE Janos (Johann VEGELE?), ir6, a becsi legi6 tag.ia, 20 ev 
vărfogsâgra ftClik, majd a bUntetest 5 Cvre mCrsCkelik. Kiszabadul 1854. 
jan. 3-ân. 

85. Hclycscn: KAROVE Anta l (18 14-'!), cs. kir. f6hadnagy a 37. 
(Miiri<issy) gyalogczrcdbcn. 1848. szcpt. vCgCt61 sză.zados a 28. honved
zăsz16aljban, jUn. vCgCt61 a 43 . honvCdzâszl6alj 6rnagya, jUI. kOzepa& 
dandJ.rparancsnok a IX . hadtcstbcn. V4rfogsc'igot szcnvcd, 1855:ben sza... 
badul. Elctrajzâl Id. BONA, 1987. 189. o. cs Kufsteini ckv. 20. o. 

86. BEN6 Istvan (1799- 1867), nyugalmazou cs. kir. r6had nagy. I 
okt. vcgct61 Aranyosszek ncmzclor 6magya, 1849. jul. kozepC!6! a 134. 
honvCdzâszl6alj dmagya. Vc'irfogs3got szcnvcd, 1852. jUn. 28-tn snb. 
dul. 1; 1ctrajzal Id . BONA, 1987. 107. o. cs Kursteini ekv. 17. o. 

87. PAP Lajos (1826-1882), cs. kir. hadnagy a 16. (I. rom:!nJhalJror~ 
logczrcdbcn. 1848. jun. kiizcpt!tol r6hadnagy a I O. honvo!dzisz16o!j:ao. 
okt. clcjctol szâzados, 1849. fcbr. clcjet61 6rnagy a hadligymu· =-oa 
t:iborkari osztâlyân, majd a fclduna i hadscrcg vezCrkarâmU. ad}. 
toi az crdclyi hadscrcgbcn. Aug. I 2-t51 alczrcdes. Vărtogsfgm ~ 
1857-bcn szabadul. li lctrajzat Id. BONA, 1987. 257. o. b .U-"*" 
35. o. 

88. SZIGET! Mikl6s ( 1824-1904), cs. kir. hadnagy a 16. ( I 
tăr6r gyalogczrcdbcn. 1848. nov. elcjel51 f6hadnagy a ll . la-<!ziialf.. 
aljban, 1849. fcbr. clcjctol szâzados, âpr. vtgfU!I 6rmigJ ~ 
fogsagot szcnvcd, 1857-ben szabadul. 1869-bcn n:aktiriljlL 117: 
ezredcs, 1877-bcn nyugalmazziik. Roppant Crdc:trs a;iii!ibi::a.a. 
1848-49-es tcvekenyseger61: Adatok a XI. zAszl6olj llluâ--1!11:%. 

teuci az crdelyi 1848-49-ki escmenyckre. Eu -- ="'!t;ilR!'"'-=' 
Kolo7~var, 1868. l~lctl"djzat Id. BONA, 1987. 310.o.b 



X9. uzsonnll•1.<l.s 

90. Pcls{kn.: 

9 1. lCltîvi:vCnyc 

92. li. ZllTHURl iC/.K Y cc llajaban 

93. J\z illctO ncvc CS IK Y Sandor li stăjăn grM LUDl-kCnt s1.crcpcl. Csak 
annyit jcgyzctt fel r61a. hogy I Cvrc ftCltCk. 

94. Anton HUSZĂK (CS IKY szcrinl H USl.fi.Ci), prăgai pap. 

95. Anton KRASSN I prăgai pap. 

96. hclycscn: l.ONC/\ ROVIC 

97. SZll LI , J6zscf ( 18 13- 1886), cs. kir. als zăzados a 14. (Porosz hcrccg) 
gyalogczrcdbcn, honvCd Orn agy, cgy idcig a 34. gyalogczrcd 1-2. zfiszl6-
aljânak param:snoka, 1848. dec. 28-ân Băbol n ânfi l a 2. zâsz l6alj CICn sc
hcsliltcn fogsăgba csik. Vârfogsâgot szcnvcd. ~:lctraj zăt Id. BONA 1987. 
310. o. Cs u6. Vas mcgyci 48-as honvCd tăr:t~~ li szlck nyomâban. Vasi 
Szcmle. 1984/3. 405-406. o. 

98. HOPPELS. Nikolas. cs. kir. hadnagy. a grazi ncmzctOrsCg ză.~z l6tar

t6ja. d6hh hahilra. maj<l kcgycli;mh61 6 Cv vârfogsâgrn îtClik. I K.5 1. fcbr. 
28-ân st.abadul. 

99. li . az CjjdicdCnyCl. 

HXl. Nikola.' HOPPU .S 

10 1. Cl.UCZ.OR Gcrgcly ( 1800-1866). bcncCs tanâr. kăhO. nyclvCsz. A 
··Kossuth Hîrlapja" hasâbjain kt)zzCtcll ·'R iad6'' cfmU vcrsCC11 vărfogsăg
ra itC lik. 185 1. m<lj. 22-Cn sz'ahadul Kuflslcini fogsagara IJ . NA.DAY
Si\FRAN 

102. MOTl ~S IC/.KY lstv<in ( 1802-'!). Tn.:ncsCn mcgy1.:i hirlokos. cs. kir. 
kamads. 1848-49 fon.lul6j<ln ki..ilJOIJrOI W1tCnO fi;gyvcrsâllftllssal mi.:g
hit.oll kormănyhiztos. 5 C~ vărfogsâgra ftClik . I 850. jlin. I K-<in hlintctCsCt 
fclCrc sâllitjâk Ic. J 8S2. maj. 30-<in SJ.abadul. 

1m. HU~M/\NN (1849-hcn UR/\ IJ Benjamin (1799- 18741. c.<. kir. 
alszâza<los az 5. (Ra<lct1.kyJ hus.t.ârczrcJhi.:n. 1848. Jcc. kOzcpCtOI f6szâ-
1.aJos. c1:rcdc larta!Ck (k ikCpz6) st.âzaJ<lnak parancsnoka. Hal<ilra. majJ 8 
Cv v<irfogsâgra îtC lik. 1854-bcn szaha<lul. l~ lctrajz'1 l IJ . IJ<)NA. 1988. 259. 
o. Cs Kuflstcini ckv. 25. o. 

104. NEHIBA J6zscf ( 1796- 1851), cs. kir. ct.rcdcs. a kuftstci ni var pa
rancsnoka. 

105. azaz a hadi..igyminisztCrium i ga:tsăgUgyi oszl3ly c1nak 

Memoriile lui Istvan 
ZATHURECZKY, 1849-1856 
(Despre memorii , rezumat) 

Istvan ZATHURECZKY (1821-1858) 
este fratele lui Emflia ZATHURECZKY (doam
na CSEREY), întemeietoarea Muzeului Naţional 
Secuiesc. Participă la luptele din războiul de 
independentă de la 1848-1849 la gradul de 
locotenent major şi mai târziu de căpitan . Este 
condamnat la închisoare, şi este eliberat, prin 
amnistie, abia în 1856. Moare la Imeni , cu puţin 
timp mai târziu, din cauza bolii apuse din temuta 
închisoare de la Kufstein, şi este înmormântat la 
Baraolt (cimitirul ZATHURECZKY, v. şi lu
crarea din volumul prezent). Memoriile sale 
prezintă importanţă în special sub trei aspecte: 
dau informaţii privind problemele de disciplină 
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militară din timpul luptelor ş i completează datele 
privind evenimentele militare din zona Bistriţei . 

insuficient cunoscute, permit să aruncăm o 
privire asupra funcţionării curţi marţia le de la 
Sibiu în 1849, documentele căreia s-au pierdut, 
respectiv asupra condiţiilor de închisoare din 
Kufstein, referitor la care la această dată mai dis
punem de un singur alt izvor maghiar suficient de 
obiectiv. 

The Memories of Istvan 
ZATHURECZKY, 1849-1856 
(About the memories) 

Istvan ZATHURECZKY (1821-1858) is 
Emilia ZATHURECZKY's (Lady CSEREY, the 
founder of the Szekely National Museum) 
brother. He took part at the battles of the war of 
independence (1848-1849) as lieutenant major 
and later on as captain. He was put to jail and 
released by amnesty only in 1856. He died al 
Imecsfalva (!meni) short time afterwards due to 
the illness he had got in the jail of Kufstein and 
was buried at Bar6t (Baraolt, the ZATHU
RECZKY Cemetery in the previous paper). His 
memories are important especially for three 
aspects: the offer information regarding the mili
tary discipline during the fights, the complete the 
data regarding the military events in the 
Beszterce (Bistriţa) region, which were very liL
tle known about, and they also let us have a look 
upon the functioning of the Military Court from 
Nagyszeben (Sibiu) in 1849, whose documents 
were !ost, as well as upon the conditions in the 
jail of Kufstein. Referring to this date we have 
access to an other single Hungarian source which 
is objective enough. 
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I. ăbra ZA THURECZKY Istvan 1851. jan. 13-an keltezett, fogsagb61 killdott levele edesapjanak, als6zaturcsai 
ZA THURECZKY Istvan urnak, Bar6tra (Erdely). A viaszpecsettel lezărt levelr61 sajnos, hianyzik a belyeg, a felad6 
postai pecset els6 bettîivel: [KUFS]TEIN. 

2. abra A levei utja nyomonkovethet(): Salzburg (15. jan.), Becs (17. jan.), agyszebci -
Sepsiszentgyiirgy (23. jan .) 



342 3. abraZATHURECZKY Istvan arckepe (DUDÂS Odon nyoman) 




