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DEMETER László 

Kovachich Horváth Ignác
alezredes emlékirata az 
1848–49-es forradalom és
szabadságharc székelyföldi
eseményeirõl

Az emlékiratok mûfajukból eredõen na -
gyon sok fontos és érdekes adatot tartalmaznak
különféle eseményekrõl, többé-kevésbé töre ked -
ve a pontos adatközlésre. Megfelelõ kritikával
kell kezelnünk azonban ezt a mûfajt, mert bár a
szerzõ az események részvevõjeként ír a törté -
nésekrõl, olykor részrehajlásokkal, pontatlan sá -
gokkal találkozunk. 

Az 1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharc idejérõl rengeteg visszaemlékezés szü le -
tett, és bár eddig számos szak szerû forrásközlés
látott napvilágot, a Kár pát-medencei könyvtárak
több száz olyan emlékiratot õriznek, amelyeknek
nagy része nem jelent meg nyomtatásban, illetve
ha megjelentek is, szakszerûtlenül vagy csonkán. 

A kolozsvári Egyetemi Könyvtárban, az
Erdélyi Múzeum-Egyesület kézirattárában mint-
egy tucatnyi ’48-as visszemlékezés, emlékirat
található. K. Horváth Ignác alezredes Töredékek
az 1848 és 1849ki székely had járatokból címû
kézirata is az említett gyûjteményben ta lálható,
Ms. 623 szám alatt. A kézirat az elsõ lapjára írt
feljegyzés szerint Ákoncz Károly adományaként
került a gyûjteménybe, valami kor a 19. század
végén vagy a 20. század elején. A kéziraton több
helyen szerepel az Erdélyi Múzeum-Egyesület
könyvtárának pecsétje.

Az emlékirat szerzõje, Kovachich-
Horváth Ignác alezredes 1814. július 31-én
született, az udvarhelyszéki Magyarzsákodon, K.
Horváth Ágoston földbirtokos és Hollaky Anna
fiaként. A karánsebesi katonaiskolában tanult,
majd õrmester lett. 1834–1843 között a 14. határ -
õr ez redben szolgál. 1848. szeptember közepétõl

szá za dos a Kossuth (késõbb 15. Mátyás) huszár -
ezred Háromszéken alakult osztályánál. Október
máso dik felében részt vesz a Székelyföld, no -
vembertõl Háromszék védelmében. 1849. január -
tól õrnagy, osztályának parancsnoka. Február 4-én
az oro szokkal Szászhermány és Szentpéter között
vívott csatában súlyosan megsebesül. A hagyo-
mány sze rint õ vágta le az elsõ orosz intervenciós
katonát Erdélyben. Május 19-én a katonai érdemjel
3. osz tályával tüntetik ki. Augusztus 9-én Bem
alezredessé lépteti elõ ezredénél. Mindezekrõl
olvas ha tunk az alábbi emlékiratban. A szerzõ
1915. április 14-én hunyt el, Kolozs várott.1

Az emlékirat évtizedekkel az események
után születhetett, sok esetben talán épp emiatt
pontatlan, olykor inkább óvatos az adatközlés
tekintetében. Több helyen az illetõ esemény dá -
tu mánál kihagyja az esemény napjának helyét,
valószínûleg késõbbi kiegészítési szándékkal, és
fõleg a két fél hadereje létszámának tárgyalá sa -
kor több helyen utólagosan illeszt be számada-
tokat. Az emlékiratban tapasztalhatóak enyhe
csúsztatások is, a magyar (székely) fél javára,
fõképp a hõstettek tekintetében, de adatai meg-
bízhatónak bizonyulnak összevetve más hiteles
történeti forrásokkal.2

Horváth messzemenõ radikalizmusról és
megingathatatlan magyarérzelmûségrõl tesz ta -
nú bizonyságot emlékiratában, és mélyen elítéli a
szabadságharc vezetõinek hibáit, illetve azon
cse  le kedeteiket, melyek szerinte hibásak. 

Horváth Ignác 1848 augusztusában ön -
kén  tesen csatlakozik a szabadságharchoz, ettõl
kezd ve írja le az eseményeket is. Mindvégig a
szabadságharc feltétlen híve, és mindenkit elítél,
aki a szabadságharc ellensége. Fõképp a szászok
ellen viseltetik nagy ellenszenvvel, többször is
megemlítve õket az emlékiratban, mint például:

„Hogy ebben az Erdélyben annyi száza -
dokon keresztül mindég kényeztetett szász nemzet
is nem egyszer alakos szerepet folytatott, azt,
gondolom, jobb és mesteribb tollak az enyimnél
egy kor le fogják ecsetelni. Én e helyen csak
annyit vélek említendõnek, hogy aki õket
Erdélybe hoz ta, talán jobb tette volna, ha egy
áron már Veres toronynál bemenve Oláhországba
viszi, hogy az azután bekövetkezett török invázió-
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nak esmeretes hõsiességek mellett lettek volna a
kereszténység rettenthetetlen elõvéd bástyái, mire
a híres Buffa Benza azt mondaná, ne kacagj.”

1848 végén, mikor a háromszéki haderõ
Brassó ellen indult, Horváth volt a székely sereg
egyik vezetõje. Bár Erdõvidék ellenség általi
megtámadása eltérítette a székelyeket Brassó
meg támadásától, a székely sereg felvonulása
általános riadalmat okozott Brassóban, melyre
így emlékezik Horváth Ignác: „a városban a
dobok pörögni kezdé[nek], a jajveszékelés álta -
lá nos lõn, a harangok zúgása közt annyi síró
hang. Soha életemben ily nagyszerû macskamu -
zsikát nem hallék. Valóban lélekrázó lett volna
egy egészen közömbös emberre, annyi ezer
torokból szakadt hihetõ könnyekkel kísért jajhan -
gok, de reám nézve, ki a hálátlanságát annyi szá -
za dokon keresztül e nemzetnek elgondoltam a
vendégszeretõ magyar nemzet iránt, mely õket
vérrel szerzett földdel jutalmazta, és országába
befogadta, reám nézve – mondom – nem hatott
ekkor másképpen, mit egy nagyszerû macska-
muzsika, melyhez hasonlót tíz egyetem deáksága
se tudott volna összeállítani. Mintegy 2 óráig
gyönyörködtem e hasonlíthatlan disconcerten.”

A szabadságharc bukása egyik fõ fele -
lõsének Kossuthot tartotta, kirõl több alkalom-
mal is megemlékezik emlékiratában. Horváth
Kossuthról alkotott véleményének egyik példáját
is érdemes idéznünk: „Kossuth Lajos is azt hitte,
hogy mert híres szónok, tehát jó politikus, s pedig
nagyon rossz volt, mint az eredmény keservesen
megmutatta, s pedig ki tudja, talám még azt is
hitte, hogy õ katona is, pedig osztán már még
embernek is poltron volt. Legnagyobb szeren -
csétlensége bukásunknak szeréntem nem a musz-
ka, hanem kötelességeink nem teljesítése volt, mit
ha minden magyar katona egyrõl egyre pontoson
és ihletettséggel megtesz vala, a csatáknak is más
fordulata lesz. Végre kénytelenek a hatalmak azt
a föltétlen szót is föltételesre módosítani, és ma
nem volna a nemzet Európában a nemzetek sorá -
ban kénytelen magát megsemmisítve látni.”

Az emlékirat bevezetõjében egy olyan
1847-ben történt eseményt ír le, melyben az osz t-
rákok gazdasági terjeszkedését és fölényét ítéli
el. Egy bécsi szivargyár igazgatójával beszél-

getve, az kinyilvánítja, hogy a gyár jövedelme
lényegesen megnõ, ha Magyarország és Erdély is
monopólium alá esik, mire Horváth Ignác csak
annyit válaszol, hogy: Jöjjetek csak oda monopo -
lizálni, tudom, sokan fogtok onnan véres fõvel 
visszaszaladni. Az emlékirat ezután a 15. Mátyás
huszárezred alakulásának történetével indul,
hová Horváth a kezdeti tétovázás után önként
beáll. Nemsokára érkeznek a hírek a románok és
szászok dél-erdélyi és nyugati érchegységi moz-
galmairól, valamint az említett területeken élõ
magyarság szorongatott helyzetérõl. Ekkor már
elkezdõdtek a vérengézesek is ezeken a terüle -
teken. Ekkor került sor 1848 október 16–18-án
az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyûlésre, hol az
összegyûlt 60 000 székely gróf Mikó Imre elnök-
sége alatt elhatározta, hogy fegyvert fog a rend
fenntartása érdekében. A szerzõ a gyûlés néhány
érdekes eseményét is leírja, melybõl képet nyer-
hetünk arról, hogy ekkora tömeget milyen nehéz
volt kezelni, irányítani. A Székely Nemzeti Gyû -
lés határozatai értelmében a jelenlevõ székely
fér fiakból négy tábort szerveztek, melyek négy
különféle irányban indultak ki, hogy Erdélybõl
az ellenséget kiûzzék, illetve a rendet helyreállít-
sák. A székely haderõ kezdeti sikerei után mind a
négy tábor tevékenysége kudarccal végzõdött.
Horváth Ignác is részt vett a Marosvásárhelynél
szétkergetett székely tábor irányításában,
tevékenységérõl úgy emlékezik meg, hogy õ volt
az utolsó magyar tiszt, ki a szé kelyek csúfos
futása után a csatateret Marosvá sárhelynél
reményvesztetten elhagyta, miután még lovát is
kilõtték alóla. 

A vereség után alakulatával Gyergyón és
Csíkon keresztül Háromszékre ment. Háromszék
az egyetlen olyan terület Erdélyben, mely a meg -
adás helyett vállalja a harcot, az ellenállást az
osztrák haderõvel és szövetségeseivel szemben.
Részt vesz Háromszék önvédelmi harcában, hol
szintén oroszlánrészt vállal az önvédelem meg -
szervezésében. Az emlékiratban talán kissé túl-
zott szerepet is tulajdonít magának. Azt min-
denképpen szem elõtt kell tartanunk, hogy az
osztrák hadseregbõl átigazolt tisztekkel szemben,
kiket esküszegésük lelkileg mélyen érintett,
Horváthnak nagyobb hitele lehetett a székely
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katonák körében. A katonaság iránta tanúsított
bizalmát nem is mulasztja el elmesélni. Az uzoni
haditanácson, ahol elhatározták Brassó megtá-
madását, e határozat csak úgy születhetett meg,
hogy a katonák ellenkezõ határozat esetén a há -
zat rá akarták gyújtani a tanácskozó tisztekre, de
elõbb kihívták Horváthot, mint egyetlen a sza -
badságharchoz feltétlen hû tisztet. 

Az emlékirat a barcasági harcoknak és
Brassó megtámadása kísérletének leírásával
folytatódik, majd az erdõvidéki harcok leírásával
végzõdik. Az erdõvidéki harcoknak Horváth va -
ló ban fõszereplõje, többek között az õ nevéhez
fû zõdik az 1848. december 13-i felsõrákos-rikai
fényes gyõzelem, mely csatát nagyon szemlélete-
sen és részletesen írja le. 

Horváth emlékirata nagy segítségünkre
van a Szászrégen és Marosvásárhely környéki,
valamint a háromszéki hadiesemények re konstru -
álásában, sok olyan részletkérdést tár elõ, me lyek
kritikus olvasata hozzájárul az esemé nyek pon-
tosabb ismeretéhez.

Sajnálatos, hogy az emlékiratnak csak az
elsõ része maradt ránk. Az erdõvidéki harcok
leírása után, egy jelentéktelenebb esemény leírá -
sának közepén megszakad az elbeszélés fonala.
Nagy valószínûség szerint a kézirat már csonkán
került az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyûjte -
ményébe. A könyvkötõ mindenképpen csak eny -
nyit kötött be, nem utólag téptek ki lapokat ava -
tatlan kezek. Nem tudhatjuk, mennyi kallódott el,
de ha arra gondolunk, hogy K. Horváth Ignác
végigküzdötte a szabadságharcot, akár fele is
hiányozhat a kéziratnak, ugyanis az ese mények
leírása 1848. december végével zárul. 

Stílusát tekintve az emlékirat nehéz kes nek
tûnik. Bonyolult mondatszerkezetek jellem zõek a
szövegre, elsõ olvasásra úgy tûnik olykor, mintha
szóbeli elbeszélés lenne vagy tollbamondás. Ez
utóbbi nem valószínûtlen, hisz Horváth öregko-
rára nagyon legyengült, tolószék be került, és
látása, hallása is meggyengült. Az emlékirat tele
van tûzdelve latin, német, francia, olasz kife-
jezésekkel, sõt félmondatokkal, továbbá két lev-
elet is eredetiben, német nyelven közöl a szerzõ
(emlékezetbõl). A központozást, amennyire azt a
szöveggondozás megkövetelte, átírtuk. 

K. HORVÁTH Ignác

Töredékek az 1848 és 1849ki

székely hadjáratokból

Egy bécsi császári szivargyár 
fölügyelõinek jövendölése

1847ik évben nyugot-európai utazásomból
hazámba visszatérve egy pár hetet szándékoztam vala
még Bécsben mulatni, az erdélyi Udvari Kancelláriánál
lévén, mint referens, idõsb testvérbátyám,3 Kovachich
Horváth István udvari tanácsos. Egykor, a külföldön
látott nevezetességekrõl beszélvén, kérdé:

– Hát szivargyárt láttál-e?
Válaszolám:
– Minthogy szivaros nem vagyok, nem érde -

kelvén, eszembe se jutott.
– Menjünk el tehát holnap az itt lévõt megte-

kinteni, minthogy még én se láttam!
Másnap szekérbe ülve kirándulánk Bécs egyik

külvárosába. A gyár fõügynöke, egy igen szíves német
ember a legnagyobb készséggel mutogatá meg minden
mûhelyeit, raktárait a gyárnak, és minekutána nem lõn
többé mit szemlélnünk, irodájába egy keveset kipihen-
ni visszatértünk. Szivarral kínála meg mindkettõnköt,
mibõl én, szivaros nem lévén, nem részesedtem. Egy
kevés idõhaladék után kérdem a németet: 

– Mi jövedelme lehet ebbõl a német álla da -
lomnak?

Válaszolá: 
– Körülbelül 3 millió. – Folytatólag tevé még

hozzá: – De hát ha még Magyar- és Erdélyország is
monopólium alá fognak jönni. – Mire a vér fejembe
tódulva, nem kis fölhevüléssel válaszolám: 

– Jöjjetek csak oda monopolizálni. Addig, míg
azt létesíthetitek, tudom sokan fogtok onnan véres fõvel
visszaszaladni.

E beszédre egy kerevetre szembe velünk
helyet foglalt volt, bátyám mintegy intõleg tekinte rám,
szemei által értésemre adandó, hogy nyilatkozataimmal
lennék kissé óvatosabb. A fõfelügyelõ német sajátjok
flegmával ekként folytatá:

– Két év múlva viszonszerencsém leend, hi -
szem azon esetben, ha ön is akkor szivaros lesz, gondo-
lom, éppen saját termesztette, s monopóliumba tarto -
zás képpen beadott dohányából készült szivarral fogom
megkínálhatni.

Ide melléklem még azon észrevételemet, hogy
ezen gyár elnökének testvére ugyanezen idõben
valamely tantárgyból tanítója volt akkori korona
fõherceg és mostani uralkodó Ferenc József császár-
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nak 4. Fejedelmek háziköre is szintén hasonló mások
családi köréhez. Ott is, mint minálunk, a bennszolgáló
cseléd sokat hall, és olyan beszélyeket is viszen ki a
magáéi köribe, melyet az illetõk nem szeretnének, hogy
nyilvánosság elibe jöjjön. 

Ezt csak azért hozám fel, hogy az ily idézetek
is egy történelemben bírhatnak némû visszaható erõvel
arra, hogy más nemzetek és az utókor egy balsors súj-
totta nemzetet ne csak egyoldalúlag, következõleg hé -
za gosan ítéljen el. Én mindenesetre apróbb hibái mel-
lett is nemzetemet a lázadási szó bélyegétõl kívánnám
legelsõbben is kitisztítva tudni.

A 15ik Mátyás huszárezred alakulása 
a Székelyföldön

1848ik augusztus hava utónapjaiban elhatá -
rozám magamot, hogy a Magyarország déli részein már
megkezdett rácokkali csatározásokban mint önkéntes
részt vegyek, mire egyfelõl azon erdélyiek által tanúsí-
tott részvétlenség, másfelõl, megvallom, fiatal harcvá -
gyom ösztönzött. Ebbéli szándékomat még életben
lévõ öreganyám, néhai K. Horváth Ágostonné, született
Hollaky Annának 5 nyilvánítám. Minthogy ez anya a
hazának hozandó áldozattól soha vissza nem rettent,
örömmel hallá tervemet, azonnal fölkészítésemhez
kezdett, mi egy pár fejérnemûbõl s egy csomag tépés-
bõl állott. Háti lovaimot elõre akarván küldeni, azon
észrevételt tevé jó anyám: „fiam, ha lovaidat is vinni
fognád, igen elkésnél, jobb, tégy pénzt magadhoz,6 ott
is lesznek istállók és vásárolhatni fogsz”. Ezek után
anyám áldását adván reám, kevés szerte fekvõ javaink
gondviselésit felügyelõimre bízván, szekérre ülve fegy -
vereim kíséretiben Marosvásárhely felé útnak indul-
tam. Szeptember 3án megérkezvén, estve hallám, hogy
Berzenczey László, magyar országgyûlési követ Erdély
részirõl 7 és elsõ gyalog székely ezredbeli hadnagy Gál
Sándor 8, mindketten Pestrõl, a magyar minisztérium
részirõl valamely fontos küldetésben ott Vásárhelyt lé -
gyenek. Minthogy én mind a kettõvel barátságos vi -
szonyban voltam már régebbi idõtõl fogva, megláto-
gatám. Találkozván igen megörvendének, és mondák
küldetési céljukot, ti. hogy õk az akkori magyar  
had ügyminiszter, Mészáros Lázár 9 által, különösön
Berzenczey László, meg lenne bízva egy székelységbõl
fölállítandó önkéntes lovasezred toborzására, melynek
3 hetek alatt létesülnie kell. 

Berzenczey, ki szándékát nyilvánítá, ti: hogy
éppen e tárgy felett velem személyesen is akar talál -
kozni, fölszólíta, hogy fogadnám el Keresztúr fiszék-
ben a gróf Haller József 10 által toborzandók századba
alakítását századosi címmel egyelõre, minthogy az õr -
nagyságot gróf Haller József fogja folytatni. Én meg-

vallom, az ajánlatra tétováztam, csupáncsak azért, mert
a rendetlenségek miatt késõre láttam én jövõjét egy ily
csapatnak a csataképességre, én pedig, megvallom,
vágy tam mindenekfelett csatát látni. Válaszképpen azt
mondám Berzenczeynek, az ajánlattal egyet aludni
aka rok, holnap azután, ti. szeptember 4én megmondom
határozatom. Szeptember 5én reggel testvérbátyám
István nak felsõ ebháti házainál lévén szállva, még
ágyamban valék, midõn Berzenczey és Gál Sándor
barátim ugyan egyszerre hálószobámba lépének. A
szokott hogy aludtál kérdések után jobb kezét nyújtá
Berzenczey, mondván: – Csapj fel pajtás, hisz azon ne
búsulj, hogy csatába nem mehetsz mindjárt, de higgy
nekem, hogy nem telik 3 hét, és az alatt az egész ezred
fölszerelve Pesten lesz. 

Bármennyire jól tudtam is én a gyakorlati
oldalát egy ezrednek ló-legény és ennek fölszerelésbe-
li nehézségeit, gondolám, mióta a híres bûvészt,
Boszkót mûtétiben látám, hátha ezen ember is nagy-
mondatainak gyakorlati bûvésze. Félig akarva, félig
nem akarva, elég, hogy gondolám, így is, úgy is szol-
gálni kívánok minden oldalról és minden nemzetiségek
által megtámadott nemzetemnek, és kezet fogék. 

A 12 és 11ik honvéd zászlóaljak, a kolozsvári
egy osztály nemzetõrlovasságnak alakulása

1848. augusztus 8kán Szebenben vagyok, fehér -
egyházi gróf Haller Ferenccel11, kit magammal vittem
vala segédemnek, jobban mondva tanúnak egy ausztri-
ai osztályos generálissal léendõ párbajom ügyi-ben.
Neve ezen generálisnak Gédeon József 12, mibõl azon-
ban semmi se lett, mert a generális beteg lett in kább,
hogyse verekedjék. Oka e bántalomnak egykori katon-
ai szolgálatom alatt történt politikai bûnöm általa benn
esketni szándéklott conduitom13 megbosszulása. 

Ezen ott létem alatt láttam nehány csinos fiatal,
vörös zsinóros, háromszínû szalagos katonácskát, saját
átillákon formaruházott Buczy14 nevezetû kapitá nyok kal.
Tudakozva minõségeket, értésemre teve, hogy ez[ek] az
országszerte toborzandó 12ik zászlóaljnak toborzói. Ezen
zászlóalj legénysége Alsófehérmegye–Fogaras–Brassó
vidéke, Marosszék és Háromszék hely ségeibõl alakult.
Tisztjei közül többet ismertem: Balázs Emánuel õrna-
gyot 15, Buczy, Clement16 és Mircse17 kapitányokat, Papp
Károly18 és Józsa fõhadnagyot 19, Csiky hadnagyot20. A
11ik zászlóalj Kolozsvárt az ott fennállott 3 kollégiumok-
ból21 és mesterlegényekbõl gróf Bethlen Olivér száza-
dossága22 alatt alakult.

Az 1848iki, Kolozsváron tartott ország gyûlése
alatt többen az ott lévõ urak és városi polgárság közül lovas
nemzetõrökké alakultak. Késõbb, midõn Berzenczey
László, székelyek kormánybiztosa Pestrõl Erdélybe le -
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küldetett, gyanítólag tervit Kolozsvárt a már mega-
lakult volt lovas nemzetõrség tisztjeivel is közölvén,
természetesen, minthogy nem kis pénzösszeg is szabad
rendelkezésire állott az illetõnek, abból a fölszerelésre
hátrahagyván, ezen osztály nemzetõr is ezentúl magát
azok hiányával, kik magokat mozdítható katonaságnak
tekintetni nem akarták, a 15ik huszár ezred 1sõ osztályá-
nak tekintette. 

Így alakult tehát toborzás útján Marosvásár -
helyen és vidékén a 2ik osztály Berzenczey és Gál
Sándornak személyes jelenlététõl. Midõn én szeptem-
ber 5ik Vásárhelyrõl visszaindultam Keresztúr fiszékbe
a 3ik osztály 2ik századjának kezelésire, a toborzó
legénység már a Marosvásárhelyi osztályból rendel-
tetett ki, mind az Udvarhelyen toborzandó 3ik osztály
1ik, mind pedig a keresztúri 3ik osztály 2ik századjához.
A 4ik osztály Csík és Gyergyó székeiben, az 5ik

Háromszéken volt ala kulóban. 

Székely Nemzeti Gyûlés Agyagfalva mellett

Magyar- és Erdélyország nemzeti láthatárán sû -
rûbben kezdének a fekete vészteljes fellegek mutatkozni.
Balázsfalván, az erdélyi oláhság Mekkájá ban az átalános
népgyûlés már lefolyt vala, itt-ott már véres kihágások
merültek fel. Balázsfalván az oláhság fõbb papjaiból és
egykori, magyar konyhán, magyar urak asztali szol-
gálatjában felnõtt inasokból Comité alakult. A vár-
megyéken szerteszéjjel fekvõ birtoko sokat immár ütés,
verések és halálra kínzások közt hurcolták Balázsfalvára.
Az akkori német császári katonai fõvezérek lakhelye
Szeben és Balázsfalva közt sûrû értekezések váltattak,
csak sajnos ezen értekezések, mint a késõbbi gyászos
események bizonyították, nem a magyar nemzet
boldogításáért, hanem annak bármely undorító eszközök
általi leigázásáért történtek. Hogy ebben az Erdélyben
annyi századokon keresztül mindég kényeztetett szász
nemzet is nem egyszer ala kos szerepet folytatott, azt,
gondolom, jobb és mesteribb tollak az enyimnél egykor
le fogják ecsetelni. Én e he lyen csak annyit vélek emlí-
tendõnek, hogy aki õket Erdélybe hozta, talán jobb tette
volna, ha egy áron már Verestoronynál bemenve
Oláhországba viszi, hogy az azután bekövetkezett török
inváziónak esmeretes hõsiességek mellett lettek volna a
kereszténység ret-tenthetetlen elõvéd bástyái, mire a híres
Buffa Benza azt mondaná, ne kacagj.

Berzenczey László is tehát, mint székelyek
kormánybiztosa, hogy a más két nemzetiségek közt
elõforduló demonstrációkot ellensúlyozná, á(l)talános
székely gyûlést hirdete október 16ra, Agyagfalvára. Jót
reménylve, rosszat érve elérkezék tehát a nap, melyen
a székely nemzetnek mind az 5 székeibõl tekintélyes
száma gyülekezék egybe mind a primori, primipilus és

pixidariusi, sõt zselléri rendnek. A látvány nagyszerû
volt, lelkemet kimondhatatlan borzadály sejtelme fogta
el a népek ezreinek szemlélésin. Békés családapákot,
jámbor hitszóno ko kot, kik Krisztus tanait, a felebaráti
szeretetet taníták egykor egyházi szószékökrõl, láték
most kardövezten, láncsás és vadászfegyveres, bakan-
csos és vasvillás tömegek élin az említettem agyagfalvi
sík mezõre vo nulni. Rendes csapatnak ennyi nép közt
csak a csíki és háromszéki gyalogezredek egyik-egyik
zászlóalját és a székely huszárezrednek 3 lovas századját
mondhatám, az elsõ Dorsner ezredes23 és Betzmann
alezredesek24, a 2ik Donáth alezredes25, a 3ik Sombori
ezredes26 ve zény lete alatt.

Minekutána az útról a Küküllõ vize felé bé -
térõleg a síkság közepén fenyõgerendák és deszkákból
mintegy 6 ölnyi magas emelvényrõl a nemzetgyûlést
gróf Mikó Imre õexcellenciája 27 megnyitotta volna,
még többen is megmászták a tribune-t 28. A katonai
egyé nek közül Dorsner ezredes Gál Sándor hadnagy-
nak, de már ekkor pesti nemzetõr táborkari segédszá -
zadosának nemzeti színnel szalagozott csákóját fejére
tévén, így szónokla a nemzetgyûléshez. 

Egy ilyen népgyûlést elõbb látni kell, hogy az
embernek róla nemû fogalma lehessen. Mint Isten,
midõn Babylon tornyát építék, és a dolgozók milliói-
nak nyelvét megzavará, csak ahhoz hasonlíthata még
ez általános nyelvzagyvalék. Következõ egyszerû
törté net szolgáljon íme némûleg a gyûlés drásztikus29

szí néhez. Küküllõ megyébõl egy Gyárfás nevû fiatal
ne mes30, kinek atyját már a bõsz oláh csoport meggyil -
kolta vala, megmászta a leírtam szószéket, és midõn
beszédét így kezdé: „Atyámot kegyetlenül meggyil -
kolták.”, a nép erre tele torokkal ordítá: éljen. Egy pár -
szor igyekvék a gyászos fiatal beszédje fonalát megra-
gadni, de a néptömeg mindig csak a léget meg resz -
kedtetõ éljent hangoztatá. 

Mintegy 65 lovas, de még fölszereletlenül,
csu-pán vörös sapka, sorkantyús csizma és mintegy 50
kard által, nyereg nélkül, harcosoknak már fölkent
fiatal huszáraimmal valék én is e nagyszerû dráma
kezdetének szemtanúja. 

Voltak némelyek a szónokok közül, akik aján-
lák, hogy a nemzet magát elõbb szervezze, és azután
induljon a hadjáratnak, voltak mások, kik helybõl és
mind induljunkot ordítoza, és valóban ez utóbbi is vá lék
határozattá. Célja e hadjáratnak csupán a várme gyéken
elszórva lakó magyar atyánkfiait legyilkolás és kirab -
lástól, ha lehetend, megmenteni. Amire inkább le hetett
volna számítani, az a két rendes zászlóalj és 3 huszár -
század volt, de sajnos, mind a három csapatnak, tisztelet
egy-két kivétellel oly rossz szellemû tisztjei valának,
kik, mert a vészes hullámokkal szembe nem úszhatá-
nak, kénytelenek voltak a folyam rohamával menni.
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Ezenkívül még kivált Csíkszéknek a népe is
oly rossz szellemû volt, valamint az udvarhelyszéki
székelység, mely utóbbiaknak inkább a félelmet, azaz a
fegyvertõli elszokást vagyok kénytelen hibául fölróni.
Mint furcsaságot megemlítem, történt a zajos tanács -
kozás közben, hogy a szónoki szék rövid idõre üresen
maradt, azonban látok mintegy 50 éves embert nagy
sebbel-lobbal fölszaladni, s midõn már föl volna éppen
a szónoklati helyen, csak magát gondolá és azon sza -
vak közt, hogy ha ügyünk gyõzni fog, akkor életben
marad, s ha vész, õ is veszni fog, mire az egész nép lát-
tára kiveté magát, leesvén húsos felire esett, és semmi
baja se történt. Nevit megkérdém, kit már azelõtt el -
méiben zavarodottnak tartott a világ, és a nemes Séra
nemzetségbõl való volt. 

A gyûlés végivel gróf Mikó õexcellenci ája
Nagygalambfalvára volt, királybíró ifj. Sebesi
Istvánnak 31 édes atyja, öreg Sebesi Istvánhoz 32 ment
estebédre, kit néhány huszáraimmal és tisztjeimmel
odáig kísértem. 

A székely nemzet számának 
táborokra való fölosztása

Október 18kán rendeletet kapok a székely
nemzet kormánybiztosa, Berzenczey Lászlótól, hogy
csatlakozzam Betzman József alezredeshez, mint
táborkari segéd, ki az udvarhelyszéki mintegy 12 000
[fõbõl] álló láncsás sereget vala vezénylendõ. Ezek
közt fegyveres erõnek csakis az Udvarhely városi pol-
gárokot, számra mintegy 300an, és Keresztúrról hason-
lag mintegy 60 vadászpuskást lehete számítani, lo vas -
ság a gyergyói lovasszázadnak egy szárnya 50-60
legény Vér György százados 33 alatt. A háromszéki szé -
kelység számra egyelõre a gyûlésen mintegy 8000 fõ, a
kiindulásnál nagyon megapadt a vissza-, hazaszö kések
által, ezeknek parancsnokjok Donáth alezredes volt. A
fegyveres erõ 600 fõt Dorsner ezredes vezeté a Csík,
Gyergyó és Kászon székieket, az agyagfalvi gyûlésen
számra legtöbben, körül belül 16 000, ezek közt
fegyveres erõ volt mintegy 1000 fõ szuronyos
fegyverekkel ellátva. A marosszéki nemzetõrség gróf
Lázár Dénes 34, a marosvásárhelyi polgárság egykori
nyugalmazott lovas százados Jakabos 35 alatt, a 12ik

zász lóalj Balázs Emánuel õrnagy alatt. A székely hu -
szárságot Sombori ezredes [vezette], ki egyszersmind
az összes székely nemzet vezényletit is kezelte. 

A táboroknak minden terv nélküli kiindulások

Az udvarhelyszékiek Betzmann alezredes
alatt, a háromszékieknek egy része Donáth alezredes, a
csíkiak egész tábora Dorsner ezredes és a székely

huszárság Sombori ezredes alatt által vonultak a Kis-
Küküllõ és a Maros vizei mellé. Én, aki keresztúri szá -
zadomot a fõhadnagyom, Maurer Józsi36 parancsnoksá-
ga alá adtam, szintén Betzmann alezredest követém.
Október 19kén az udvarhelyszéki tábor magát a kele-
mentelki téren vonta össze, Donáth alezredes a három-
székiek rendes zászlóaljával útját a Kis-Küküllõ jobb
partján lefelé megkezdette, az udvarhelyszékiek
október 19kén szintén megindíttattak, ezeket követé
mintegy 56 rendes székely huszár, félszázad Vér
György százados alatt. 

A háromszéki erõnek egy töredéke meg-
maradott a Nagy-Küküllõ völgyiben, és ottan az oszt-
rák erõvel és ellenséges segesvári szász nemzetõrökkel
szemben megszállotta Fehéregyház[a] és Hétúr hely -
ségeket, az ezenfelül lévõ erõ pedig a lovasság na -
gyobb erejivel együtt Marosvásárhelyre vonult, ahon-
nan több láncsás zászlóaljat elõre nyomtak Kutyfal -
vára, melynek célja a Kolozsvár és Vásárhely közti
egy beköttetést fönntartani volt föladata. Az udvar hely -
széki tábor a Kis-Küküllõnek balpartjára, Egrestõ fal-
ván alól volt disponálva, Betzman alezredes és én a
szé kely huszársággal a jobb parton folytatva utunkot.
Midõn Héderfája felé érnénk, a túlsó parton fekvõ
Oláhsoly mos elõtt lövéseket és láncsások közt nagy
zajt hallván, azonnal Betzmannal és a huszársággal a
Küküllõt átgázolva a zajongók közibe sieténk. Mire
odaértünk, az eseménynek vége lett. A dolog története
ennyi a kikér dés után: midõn az említett Oláhsoly-
moshoz ért volna az elõcsapat, az udvarhelyszékiek,
különösön ezek közt a magyarzsákodiak nehány
fegyveres oláhot a faluból kifutni látának, ezeknek
nekirohanva, kiket elérhettek, agyonverték. A helybeli
dászkel 37 egy-kettõvel a to rony ba szorulván, onnan egy
falumbeli, magyarzsá kodi Kedei György és egy job-
bágy legényem által fegy verestõl kezökben ledobattak,
kik mindnyájon ször nyû halállal halának. Innen a népet
indulásra ser kentve, estvére Bonyhára értünk. 

Mert elõször történt köztünk a további elõre-
nyomulás felõl némi terv, alezredes Betzmann, a lán -
csások dandárvezére említésbe hozván kettõnk közt,
hogy célunk a küküllõvári várkastélyt, melyet jelenben
a balázsfalvi Comitétõl kiküldött Barnucz 38 nevezetû
oláh praefectus több tribunusokkal és oláh népies erõ-
vel tart kézen, megrohanni, bévenni és illõ erõvel meg -
rakni. Még ezen estve, minthogy ily rendetlen csoport
közt valami kevés katonai forma rendet is tartani csak
a lehetetlenséggel volt határos, mi ketten Betzmannal
egymagunkra tevénk a falu határán, a mély sötétbe egy
kis portyázatot. Semmi legkisebb neszt még a legtávo -
labbul sem vévén észre, mi nagyobb õrködésre serken-
tett volna, visszaindulánk a már megneveztem kastély-
ba, éji szállásunkra. 
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Ezen estve kérdé tõlem gróf Kálnoky Dénes,
az erdõvidéki vadász csapatnak parancsnoka, hogy ka -
tonai mozgalmunk merre léend irányozva, mire válasz -
képpen értesítém, [hogy] lefelé, ti. a Küküllõ mentire. 

Másnap, azaz október 23kán Bernádon ke resz -
tül Vámosgálfalvára értünk. Innen, minthogy olda -
loslag is az ellenség vidékit érintõk, szükségesnek lát-
tam egy kis elõre és oldalti csapatnak elhelyezésit,
mely dispositiót gróf Kálnoky Dénes kérte ki magának
vadászai számára, mibe beleegyezvén, másnap reggel,
azaz október 24kén el is indult.

Sárosi meglepetése a háromszéki vadász
csapatnak rendes osztrák katonaság által
Klokottán õrnagy vezérlete alatt

Hogy megyénkben szétszórva lakó magyarsá-
got oláh és szászság egyaránt megmegrohanván kínoz-
ta, gyilkolta, hallottuk, tudtuk, és hogy azt az osztrák
katonaság történni is engedte, azt is tudtuk, habár õket
békeidõben a politikai rend fentartásáért, háborús
idõben pedig az ország határa megvédésiért a népek és
országok véres verítéken szerzett filléreiken hízlalják,
de azt, hogy mint tigrisfaj lesben állva éppen õ tegye
megrohanásait oly nemzet ellen, mely saját fajának
legyilkolását tovább nem tûrhetvén, hogy a katonaság
ennek megakadályozására mit se tesz, felkél és kényte-
len fegyvert fogni, és ekkor éppen õ minden elsõdleges
figyelmeztetés nélkül lesben állva rohanja meg ugyana-
zon a haza érdekiben kiinduló népeket, és gyilkolja
kíméletlenül [nem gondoltuk]. 

Nem tagadom, hogy az Oláhsolymoson lán -
csásaink által történt agyonverés(e) egy-két ottani lakó-
nak is menthetõ lett volna, voltaképpen ezen tényt
azonban gyöngítve vélem némûleg azon már többször
elõ idéz tem körülmény által, hogy táboraink legna-
gyobb része rendetlen tömegekbõl állott, hol semmi
fenyíték nem volt, de hogy azután éppen a rendes
császári katonaság, melynek az erélyes politikai rend
fenntartása lesz vala erélyes kötelesség, hogy éppen
ezen katonaság egyfelõl a rablásokat, gyilkolásokat
békésen nézze, és másfelõl még õ is minden népjog
ellenes figyelmeztetés nélküli megrohanásokat tegyen,
ezt a mindig szájokban hang zó, s mintegy csak általok
monopolizálva képzelt lovagiassággal még nem
egyeztethetem.

Így történt gróf Kálnoky Dénes 39 vadász csa-
patjával Sároson, ki, mint feljebb említém, Gálfal váról
kiindulva október 25-én 40, dél elõtt valamivel Sá rosra
érkezett. Nem kis hibául kelletik felrónom részrõl azon
gondatlanságát is a vezetõknek, miszerént megér ke-
zések után Sárosra még csak egy árva figyelõ õrt se
állítának ki saját biztonságokra, pedig nem lehet tagad-

ni, hogy az értelmiség egy csapatban sem volt annyira
képviselve, mint ezen vadász csapatban. Itt vala majd-
nem kizárólagosan Három-Miklósvárszék és Erdõvidé -
kinek családi tejfele, ezek közt is csak kik eszembe jut-
nak említem meg, így például gróf Kálnokyn kívül
Daczó Gergely 41, Thury Gergely, mint százados 42,
Gyulai Lajos 43, Szörcsei László 44, Bernát 45, Székely
Károly 46 és Gyárfások 47 stb. Megérkezésekkor tehát el -
sõ téendõjök vala cselédjeik által Laci konyháját fölál-
lítani, és a keleties dolce far niente 48 közt az étkezést
bevárni.

Alig érheté el azonban egynémelyike ezeknek a
várva várt lakmározhatást, a faluval átellenben fekvõ
szõlõhegybõl lövéseket hallának, mire fölriadva egy-ket-
tõje ezen uraknak, fegyvert ragadva el-kisiete a falu ból,
emellett fekvõ keskeny gyepes térségre, a legna gyobb
része pedig a vadászoknak ahelyett, hogy véde lemre
sereglett volna össze, szétfutva szaladt a szõlõheggyel
átellenben fekvõ magaslatokra. Hihetõ, mert eszekbe
jutott azon példabeszéd: „szégyen ugyan a futás, de
hasznos”. Gróf Kálnoky Dénes õrnagyi rangjához illõ-
leg lóháton jelent meg a zavaros körülmények ellenére is
a védelmezni szándéklott ponton. Hozzá csatlakozának
még százados Thúry Gergely, de század nélkül, egy pár
vadász fegyveres álla még ki, kik arra példával bár et
voluisse satis49, mennyibe rajtok függött, egyéniségek
ér tékit a többi megfélemlítettektõl legalább ennyiben is
kitüntették, kik közül egy-kettõnek neve eszembe
jutván, íme a történet érdekiért ide iktatom: Szörcsey
László, Tamási Mátyás, Bernárd Elek, Imets Lázár. 

Miközben az osztrákok csakhamar észrevéve
a székelyeink zavarodását, gyorsan kezdének a szõlõ -
hegyben elterülni. Thúry Gergely százados, ki az ellen-
séggel képzeltetni akará a sáncokba bevonult erõnek
maga szilárd tartását, hangosan vezénylé a rendáljt,
miközben az osztrákok tüzelése a falu közt ijedten alá
s fel futkosókra élénkülni kezdett nemcsak, hanem még
egy pár ágyúlövésnek is dörgése még nagyobb zavarba
hozván az egész csapatot. Ekkor az egynehány síkra
kiállt csatározó is helyesebbnek tartván azon francia
közmondást (sauve qui sepent 50), bomlani kezde, s ki-
ki mentette magát úgy, mint kitelhetett.

Betzmann alezredes éppen indulót rendelt vala
az egész Gálfalván lévõ láncsás tábornak, midõn
egyszerre híre fut a tábor közt a sárosi eseménynek. Az
indulóban volt más székelyek annyira megrettenének a
hallott hírre, hogy azok is vissza kezdének térni. Kö -
zük be elegyedvén pisztollyal jobb kezemben, nem bír-
tam semmit kivinni, nagy lõn a tolatás Gálfalva közt.
Ugron Jánost, Udvarhelyszék 848beli királybírá ját 51 és
Ugron Zsigót 52 szintén látám a nép közi vegyülve, kik
fenyegetés, sõt érezhetõ tettlegességek után se valának
képesek a népet visszafordulásra bírni. Éppen midõn
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egy kemény székelyt egy visszaforduló tábor élés sze -
kérrõl a nagy tömeg közt verések közt lerántani igye -
kezvén, érkezék Ugron János is segítségemre, de mind-
hiába, mert minden kitelhetõ módoni tettlegességünk
után se érhettünk sikerhez. 

Az egész tábor a Küküllõ hídján átvonula, és
azon téren, mely Mike és Gálfalva közt vagyon, lete -
lepedék. Ezekután anyagilag s szellemileg elfáradva
bemenék szállásomra Földváry Ferencnek 53 udvarába.
Itt látám a sárosi eseménynek egyik hírmondóját,
Székely Károlyt, kirõl megjegyzem, nem kis vesze del -
mek szorongatta helyzete lehetett, mert annyira kifá -
radtan és elizzadtan soha – tán még 3 éji tánc után – se
láttam magamot. Mintha egész öltezetével valamely
folyót úszott volna át, úgy nézett ki. 

Betzmann alezredes, ki a történteket hallá,
mon dá nékem, jó lenne az eseményes helyen egy õr -
szemlét tartani, mire én azonnal nyeregben lévõ lova-
mot elõhozatám, és Nagy Pál nevû huszárommal, kivel
elõbb fegyvereimet rendbe szedetém, ketten kiindulánk
a Gálfalva felett menedékesen fölfelé nyúló hegy-
oldalon, a Sáros feletti szõlõ felé tartva, melyet Török -
hegynek neveznek. Midõn a hegygerincen elvonuló
szõlõgyepûhez érnénk, az átellenében fekvõ hegytetõn
látánk száguldozni apró csoportokban embereket. Nem
tudva, barátok vagy ellenek, legényemet meghagyva a
gyepûnél, kísérém a szeggel vert lábbeli nyomokat,
melyek a porban láthatók valának, egész a Medgyes
felé nyúló erdõig. A gyepûnél sok töltés papirost el -
szag gatva és üresen láték, a faluban pedig ekkor már
mély csend uralkodott. Ezekután újból vissza leszállék
Gálfalvára Betzman alezredesnek a kevés látottakról
jelentést téendõ. 

Az udvarhelyszéki tábornak teljes fölbomlása
és pocsfalvi kravall

Késõbb esett csak értésünkre a sárosi
veszteség. A faluban futásban elestek száma alig
tehetõ 8-9 emberre, az elfogottaké szintén 13-14,
hanem sok kal nagyobb volt a veszteség morális érté-
kiben. Nagy rémülést okozott ezen szerencsétlen és
vigyázatlanságból történt esemény a tábornak többi
részire, annyira, hogy midõn reggel Betzmann alezre-
dessel szemlét tartanánk a táboron, az egész
udvarhelyszéki táborból sen ki mást, mint az
Udvarhely városi polgárokot, szám ra mintegy 300at,
mind fegyverest, a többinek csak üres tábori helyüköt
találtuk, kik mindnyájan hazaszöktek, csak azért
bizonyosan, hogy hosszas életûek lehessenek e földön.
A sárosi vadászcsapatnak poggyász beli vesztesége
sem volt kevés, különösön szép hámos lovakra tett
szert az ellenség zsákmánya közt. 

A dolgok ekkénti szétbomlása közt még e zár -
ta be a katasztrófát, hogy az Udvarhely városi polgárok
is okvetlen Marosvásárhelyre kívánkozván elmentek,
így az egész tábor, mely a Kis-Küküllõ bal partján lein-
dult vala, már most csupán az említettem székely
huszárszázados és 56–60 huszáraira redukáló dott. A
vadászok csapatja mintegy 60ra olvadva, Donáth alezre-
des háromszéki fegyveres erejihez csatlakozott. Így
állván a dolgok, Betzmann alezredes elhatározá a jobb
parton, az Abosfalváig haladott volt háromszéki erõ
után vonulni, mire az egy kevés székely huszárság vala
még dispositiónkra. E percben Betzmann mint dandár
nélküli dandárvezér, én szintén tábor nélküli segéd,
éppen midõn indulókészek lennénk Donáth alezredes
osztálya után vonulni, csak egyszerre minden oldalról
kiáltozni hallók, [hogy] a dragonyos vagy (cheraux -
legersek) osztrák könnyûlovasok Pocsfalván alól jön-
nek. Ezen általános lármára fölriadva Betzmann paran -
csolá „a lovasság elõre”, kard az attaque szíjjúra
csüng ve, pisztolyt rántva Vér századossal ügetve in -
dulánk keresztül Pocsfalván. Midõn a faluból ki érnénk,
helyet mutaték Vér századosnak az úttól jobbra helyet
foglalni, honnan a szorultságból kijutván az elõttünk
fekvõ ádámosi tért végig szemlélhetõk. És mi lõn az
eredmény? Az ti. hogy Donáth alezredes a gálfalvi és
sárosi eseményekrõl hallva visszatért, kinek elõcsapat-
ja, midõn Ádámosból ki debonchirozott 54, ezt ne hány
szerteszét kóválygó székely megpillantván el len ségnek
vélte, mirõl mi már felállásunknál azonnal rea is mer -
tünk. Leírhatatlan azon valóban furcsa helyzet és páni
félelem, mely a székelységet ekkor elfogta, úgyannyi-
ra, hogy midõn az említettem kevés számú szé kely hu -
szársággal sebesvágtatva Vér György és általam vezet -
tetve, egy kisebb dombon fekvõ helyes állásnak
határoztam helyet elfoglalnók, több gyalog székelyek
még a hegy ormán léve saját lovasságuktól, ti. tõlünk is
megfutamlottak, mi valóban inkább nevetésre, mint
bosszúságra szolgált okul nehányunknak. Itt legalább
azon gyergyói 1/2 lovasszázadnak Vér György alatti
bátor magatartását méltánylattal kell fölemlítenem. 

Minekutána Donáth alezredes is közelebb
érkezett, rövideden elhatározók, [hogy] mennénk által
a Maros völgyibe Erdõhát és Gyulason keresztül
Ugrára. A mintegy 1200 fõbõl álló csapat megkezdé
tehát vonulását. Erdõhátra jutván célszerûnek véltük a
sereget kinyugtatni. Minden intézkedések már az éji
táborozásra megtétettek vala. Éppen midõn estelednék,
megint – mint valami telegraph – végigfutá a tábort
azon szó, hogy rossz az állás, mindenfelõl könnyen
megrohanhat az ellenség. Nem sok idõ kelle arra, hogy
az egész tábor minden parancs nélkül fölszedé sátor-
fáját, azaz éléstarisznyáját, és megindula. A csapatokot
Vér György székely huszárai zárták be. Mi is Betzmannal
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ezekkel vélõk tartani. Így mi hárman, midõn a leg-
nagyobb csendben mennénk, gyakran nem egy élc fris-
síte föl levertségünkbõl. Egy lábát alig cipelõ székely is
semmi kincsért, bármennyire bajos volt légyen is me -
netele, el nem maradt volna. 

Mondám egykor Betzmannak, drága pénzen
megfizetnék most bár csak két ágyúgolyót e csapat kö -
zi, valamelyik hegyoldalról, hogy látnám azon nagysze-
rû szétfutását ezen most rendesnek látszó menetnek. 

Éjfél utáni 1 órakor Ugrára szerencsésen 
meg ér kezvén, ki-ki elszállásolá magát, mint lehetett.
Betzmannal a gróf Haller-féle udvarba mentünk.
Másnap reggel Betzmann azon tervét közli velem, men-
nénk be Vásárhelyre, és jelentenõk a fõvezérségnél dol-
gaink sajátszerû állapotát. Szekérbe ülve tehát
Betzmannal bemenénk Marosvásárhelyre, ahová meg -
érkezvén hallám, hogy míg a mi expeditiónk a Kis-
Küküllõ mentin csütörtököt vetett, azalatt egy csapat
székelység a Mezõség felé egy kis diverziót tett az ottan
már nagy mérvben gyülekezõ oláh táborok ellen, minek
eredménye csak annyi lett, hogy midõn Gerebenes felé
érne a székelység elõcsapatja, a falu innensõ házaiból
nehány lövés történt a székelységre, mire a falu azonnal
megrohanva lõn, és mintegy 18 számmal legyilkoltat-
tak, és a falu nagyobb része, és nem tekintve még a
magyar udvarokot is, fölperzseltetett. 

Donáth alezredes és dandárparancsnok
halála. Hadi utasítás haditervvel egybekötve
Dorsner ezredes és Betzmann alezredes
dandárparancsnokok számára

Vásárhelyrei megérkezésünkkel hallók csak
azon kellemetlen hírt, hogy a dandárával Ugrán ma -
radott volt Donáth alezredes a kolerába elhalt, mely
gyászos esemény Betzmannt és engemet is ismét
vezényletre juttatott, alezredesem ugyanis a haditanács
rendeletébõl most már a háromszéki erõ feletti parancs-
nokságot vevé át. Egyrészt mint a haditanács terve
szerént, melynek chefje 55 Sombori és Berzenczey
László urak személyében egyesült fõhadsegéd és terv-
készítõ Gál Sándor nemzetõr százados által nem annyi-
ra papirosan, mint fülbe súgva 56 utasíttattunk jövõ had-
mozgalmaink felõl. 

Feladata tehát az elhalt Donáth alezredes,
most Betzmann dandárparancsnoksága alatt álló sereg-
nek lett a Maroson átkelni Kerelõnél 57, és a jobb parton
a Mezõség szélit kikutatni (eclairer 58), az oláh csopor-
tokat szétoszlatni, ezáltal a hadi fõszállást, Maros vá -
sárhelyt, s annak különösön örökké révedezõ nyárspol-
gárait az oláh megrohanások ellen biztosítani. 

A csíkiak Dorsner alatt szintén egy diverziót 59

Marosvásárhelyrõl ugyan egyszerre valának téendõk

Mezõmadaras, Szabéd, Bazéd és Toldalag felé, ami -
közben Sombori ezredes az egész hadzömével colon-
nokban60 a Marosvásárhelyrõl Maros balparti úton
Szászrégen felé vonuland. 

Oroszhegyi születés(û) Jánosy egykori nyugal-
mazott hadnagy61 hasonlóképpen utasítást kapott mint-
egy 1200ra menõ láncsás és puskásaival a Kis-Küküllõ
völgyibõl Szovátánál majdnem járatlan utakon a Nyá-
rád-fõnél62 keresztül hasonlag Szászrégennek tartani.
Ezalatt Pünkösti Pál nyugalmazott huszárszázadosnak63

a radnóti várkastély, báró Apor György és Sebesi
Istvánnak Kutyfalva, a kutyfalvi hajóhíd és Maros-
ludasnak stratégiai megszállása volt megparancsolva.

Szemben a Maros folyamával induló sereg
feladata volt körülkeríteni vagy pedig egy döntõ ütkö -
zet re bírni Urbánt 64, a Maros mentin lévõknek a jobbra-
balra szemtelen oláh csoportokat megfékezni és a köz -
lekedést Vásárhely és Kolozsvár közt nyitva tartani.

A mozgóra tett erõnek körülbelõli létszáma 
és azoknak fölosztása

1sõ Hadtest Sombori Sándor ezredes és szé-
kely tábor fõvezérnek közvetlen vezénylete alatt: 

Udvarhely városi polgárok jobbrészin[t] szu -
ronyos fegyverekkel ellátva .............................. 300 fõ

Marosvásárhelyi polgár nemzetõrség, ezek
közt szuronyos fegyveressel 60 .........................400 ”65

Szitáskeresztúri nemzetõrök vadászfegy -
verekkel ................................................................. 30 ”

Kis-Küküllõ megyei nemesség vadászfegyve -
rekkel ..............................................,.....................18 ”66

Udvarhelyszéki láncsások. Õrnagy Ugron
Lázár 67. .................................................................900 ”

Marosszéki láncsások, mindenféle csõcselék
botokkal, vasvillákkal ......................................... 600 ”

összes 2248.
2ik Hadtest Dorsner ezredes alatt:
5 század csíki székely szuronyos fegyverek -

kel ........................................................................... 600
12ik zászlóalj fiatal újoncokból õrnagy Balázs

Emánuel szuronyos fegyverekkel ........................... 700 
2 láncsás zászlóalj Sándor László68 és Kováts

Ignácz 69 fõhadnagyok alatt ................................... 1600
összes 2900 fõ 70

IIIik Hadtest Betzmann alezredes alatt: 
A 2. székelyek azaz a háromszékiek 1 zászló -

alj szuronyos fegyverekkel .................................. 315 ”
Gróf Kálnoky Dénesnek erdõvidéki vadászai -

ból ........................................................................ 70 ”
összesen 385 fõ

Lovasság a 15. újonnan szervezett Mátyás
ezredébõl Pécsi fõhadnagy 71 alatt: ....................... 36 fõ
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Összes létszáma tehát az Urbán tábora elleni
operations Corpsnak 5533 fõre gyalogokba, 436 fõre
lovasokba számíttathatott. Ha ide vesszük még a Jánosi
hadnagy72 alatti sóvidéki erõt, 1200 fõbõl állót, ekkor
az egész erõt 7169 [fõre] számíthatni körülbelõl. 

Eredménye a különbözõ utakon 
egy irányba elindult seregek mûködéseinek

A Betzmann alezredes parancsnoksága alatt álló
csapatok, minthogy ezeknek leghosszabb utat kelle
átvizsgálni és hátra hagyni, Ugrára visszaérkezen dõk kel
azonnal mozgóvá tétetett. Átkelvén tehát Kerelõ nél a
Maroson, Mezõpete, Uraly, Kapus73, a Lõrinci-puszta74 és
Gerebenesen75 keresztül Mezõbándra minden különös
esemény nélkül akadálytalan folytatá útját. A nap alko -
nyán Bándra megérkezvén, Bánd északkeleti része felé
az elõõrököt Jüngling nevû hadnagy76 alatt kirendelém.
Történt, hogy Betzmann alezredesem fölszólítván enge -
met vacsora után, mindjárt õrvizsgá lat ra menénk. Mély
sötétség borította a földet. Midõn a faluból kiérnénk, gya -
nítólag egy pár száz lépésnyire a jelszóadásra föl fogunk
szólíttatni, elõbb a kijelelt õrhelyekre jutánk. Egy árva
lélek sincs, erre visszatértünk, és a falu szélin fekvõ gróf
Kálnoky-féle udvarlakban gyertyavilágot látva beme -
nénk, s íme, legnagyobb meglepetésünkre az elõõrsre
kirendeltem volt osztrák hadnagyot katonáival együtt itt
látjuk lakmá rozni. Ily hanyag kötelességteljesítésrõl nem
egyszer károson emlékezhetik egykor nemcsak a szé kely,
de sõt a magyarországi hadjárat is. Az illetõ tisztnek
kemény megfeddése után az elõõrsi szolgálatra rendelt
csapat kiindult helyét elfoglalni. 

Másnap, azaz október ...77 a reggeli étkezés
után a sereg megindult Harcó78 felé, mire délutáni 3
órakor a keskeny völgybõl, mintegy délutáni 1 órakor a
Maros partja mellé Várhelyen79 alól ki debouchirozott80.
Ugron Lázárnak a térségen mintegy 800 láncsásból álló
zászlóalja, kik közt, ha emlékezem, mintegy 40ig való
vadászpuskása is volt, fel vala állítva. 

A láncsás zászlóaljat megkerülve folytatók
Várhelyig81, ahova még nap alkonya elõtt megérkezvén,
azonnal egy egész század fegyveresekbõl álló elõ õrsé -
get kirendeltem legyezõ módjára részint a Mezõség,
részint szántlagosan a sárpataki erdõ felé, fõhadiszállá-
sunkot a hegyen álló nemesi udvartelekre tévén. 

Mintegy esti 10 óra után õrszemlét akarván
tar tani, Betzmann alezredes parancsolá nékem, hogy
õtet kövessem. Ezért tehát minekutána minden ember a
napi fáradalmaitól, azokon kívül, kik aktív szolgálatban
nem valának, nyugalomra hajták fejöket, megindulánk
csupán ketten gyalog. Az udvartelek kimenetelinél bal -
ra fekvõ csûrös kertben tüzet vevénk észre csillámlani.
Mindketten berohanánk. Amint kivehetõk, a bogarak

dongásából, tehát valaki e disciplina nélküli seregbõl
méhkast vervén föl, azt épen a legalkalmatlanabb he -
lyen veré fel, ti: az asztagok mellett, és szalmakazalok
közt. A tüzet kioltók, a tettes észrevevén a sáfrán
illatját, elillant anélkül, hogy kilétit kitudhattuk volna.
Ugyanez alkalommal vevém egyszersmind észre egy
jól fölszerelt szürke huszárlónak, még kantár is fejébe,
ide s tova nyargalását, mire azonnal reaemlékeztem,
hogy kié légyen. Úrházy György Mátyás ezredbeli
tizedesé volt az. Erre visszafordulék az udvarházba, hol
tisztek és nem tisztek itt-ott a nagyszobában kényelme-
sen al vának. Úrházy György ezek közt lévén,
katonásan meg kereszteltem, de víz nélkül. Furcsa
dolog is volt az csakugyan, hogy ezen idõben sok cikk-
és rossz versíró azt gondolta, hogy egyszersmint jó
katona is, pedig héj, nagy különbség van a kettõ közt
sokszor, bárha nem is lehet mindenkor. Lehet valaki
igen jó csizmadia, de azért rossz szabó. 

Kossuth Lajos is azt hitte, hogy mert híres
szó nok, tehát jó politikus, s pedig nagyon rossz volt,
mint az eredmény keservesen megmutatta, s pedig ki
tudja, talám még azt is hitte, hogy õ katona is, pedig
osztán már még embernek is poltron82 volt. Leg -
nagyobb szerencsétlensége bukásunknak szeréntem
nem a muszka, hanem kötelességeink nem teljesítése
volt, mit ha minden magyar katona egyrõl-egyre pon-
toson és ihletettséggel megtesz vala, a csatáknak is más
fordulata lesz. Végre kénytelenek a hatalmak azt a föl -
tétlen szót is föltételesre módosítani, és ma nem volna
a nemzet Európában a nemzetek sorában kénytelen
magát megsemmisítve látni. 

Dorsner dandárvezérnek 
a Mezõségen mûködése

Mint késõbb értesültem, e dandárparancsnok
Mezõmadaras stb. Toldalag felé vivén útját, itt-ott
némely nádasokban és bokros helyeken szintén ku -
tatásokot tett. Eredménye lett némely elbújt oláhokot
láncsára hányatni és némelyeket agyonpuskáztatni. 

Sombori ezredes és fõvezérnek mûködése

Ezen fõvezér minden különös esemény nélkül
hadtestjével az országúton per 83 Cigányszentgyörgy,
Ernye, és Sáromberke felé folytatá útját. 

Sárpataki elõõrsi csata

Október ...84 gyönyörû õszi nap volt. Ha a le ta -
rolt mezõk és rétek meg az elsárgult s hulladozó fale ve -
lei ne figyelmeztessenek az év szakára, azt gondoltam
volna, hogy a legszebb nyári napok egyikére virradtam.
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A tábornak reggelizése után indulót vezete Betzmann
alezredes, mindketten lóra ülénk, és a kis sereget meg -
indítók, minekutána egy szakaszt Gyárfás Lajos nevû
alhadnagy 85 alatt, kézdivásárhelyi fegyveres gyalogokat
elõcsapatnak a sárpataki erdõ felé elindíték. 

A had zömét tette a már osztályoztam volt
315bõl álló rendes háromszéki gyalog zászlóalj, ezek
után jött a 36 fõbõl álló fiatal 15ik ezredbeli huszár -
csapat Pécsi fõhadnagy alatt. Ezek után a poggyász-
szekereknek végetlen száma, melyet megjegyzem, nem
hadi, hanem zsákmány szekereknek kell gondolni,
mint hogy már ekkor a székelység jól-rosszul, elég az,
hogy mindenféle zsákmánnyal majdnem túlságoson
terhelve volt, ami aztán a sereg demoralizációját is
nagy mérvben elõidézte. 

Midõn a leírtam rendben, a sík magaslaton
szinte már az erdõt megközelítenõk, azon észrevételt
intézem Betzmann alezredesemhez, „nagyon mega-
padt létszáma a sorba álló katonaságnak”, mire alezre-
desem válaszolá „mert nagyrésze zsákmányolt szekere-
in ül”, erre mondám, „leszállítom én õket mindjárt”, s
ahogy lovamot megfordítám, újból magához szólíta
alezredesem, mondván: „csak el akarok búcsúzni ma -
gá tól, édes kapitányom, mert én magát életbe többé vi -
szontlátni nem fogom”. 

E szavaiból Betzmann alezredesnek követ kez -
 tethetõ, hogy mily disciplinált sereggel volt ügyünk, én
azonban nem gondolva a jövõvel, sarkantyút adtam
lovamnak, s mint az elsõ szekeret elértem, nem kis élet -
kockáztatással a négy rajta levõ székelyt, egyiket közülök
egy csapással az elsõ ülésrõl a szekér alá ejtve leszállítván,
a többinek leszállítása azután igen kevés bajba kerülvén. 

Minekutána a sereg már megint jól fölszapa -
rodott, minden szekér leürítése után kardomot hüve-
lyébe rejtvén, lovamnak sarkantyút adék. Egy-két pat-
tanására lovamnak hallám kardom élét hüvelyébõl
kisürrenni, a magasba röpülve tarték netalán fejembe
fúródjék, mire megállván hátra tekinték, és kardom
egyenest álla a földbe felszúródva. Leszállék lovamról,
kivonván a földbõl, épen találtam, és hüvelyébe rejtem,
utánvágtatva akkor az éppen sárpataki erdõbe bevo nuló
csapatnak, elértem Betzmann alezredeshez. Meg ér -
kezvén, nagyon örvendeni látszott, s csak ennyit mon -
da: „magának ördöge van”.

Alig tevénk így egymás mellett nehány lépést,
az elõcsapattól szaladva látánk egy altisztet felénk
jönni, jelentvén, az ellenség az erdõn belõli térben van,
mire azonnal parancsolatot kapék annak állását, számát
megvizsgálni és jelentést tenni. Betzmann alezredes
eközben zászlóalját állítá rendbe. Az elõcsapathoz elõ-
lovagolván, ott lovamról leszállék, s úgy találám, hogy
az Urbán serege, mely a Maros mentinek jobb partján
lefelé volt vonulandó. Gyanítólag a mi menetünköt is

ugyanottan képzelé bekövetkezõnek, és azon oldal me -
netünkre az erdõbõl nem számított. Észrevévén azon-
ban elõcsapatunkot, azonnal a csapatnak farkát képezte
fõvé, állott pedig ezen elõcsapatja mintegy 2000 lán -
csás és vadászpuskás és 1/2 század rendes oláh ezred,
félszázad cordon jágerekbõl, a tisztek közül mintegy
5[-öt] láttam lóháton. 

A csata elfogadására tehát az ellen úgy állott
fel, hogy annak háta a Maroshoz támasztva, a láncsá-
sok és puskások nagy csoportja pedig mindkét oldalról
a sorkatonaság által bezárva, jobban mondva õrizve,
nehogy elszaladhassanak, mert hátok megett a Maros,
elõl pedig szembe velek a székelyek. A csatározók pus -
kás és sorgyalogságból széles vonalban volt[ak] a had
zöme elõtt elnyúlva. Ilyen rendben fogadott tehát min-
ket az ellenség. 

Részünkrõl azonnal, mihelyt szemügyre vet-
tem az ellenség állását, és vissza jelentést tettem, azon-
nal csatárláncba osztottam fel a Gyárfás hadnagy alatt 1.
szakaszból álló gyalogságot, magam személyesen is
gyalog közökbe állva, dobszó mellett, minden lövés
nél kül szembe indultunk. E katonás magunktartása ál tal
úgy látszott, a lóhátos tisztjei az ellennek nem kis zavar-
ba jõvén, tanácsosabbnak tartották a Marossal szem be
megindulni, mire a csatározók tüzelése is ellenség részi -
rõl meg kezdõdött, de minthogy a távolság még köztünk
igen nagy volt, nem tartottam célszerûnek vi-szonozni,
és így mi csak pusztán dobszó mellett mindig elébb-
elébb nyomultunk. Eközben lovamot ve ze téken utánam
veze tõ huszáromtól hátra izenék, ki seregével még
mindig az erdõben (masque) takarva volt, hogy a
lovasságot kül dené Sárpatak felé a futó osztrák tisztek
elcsípésire. A derék Pécsi egykori vörös csákós had-
nagy, aki már a francia háborúkból szerzett érdemjellel
bírt, kis csapatja, fiatal huszárai élén kirohan az erdõbõl,
reám fi gyel vén, ki kardommal intém a vonalat, elég
bátorság és ügyességgel ugyan, de rosszabb lovakkal,
mint az oszt  rák tiszteké (mert ezeknek ezen zavargó
idõbe könnyû volt az erdélyi magyar urak méneseibõl
gyors és nemes lovakra ingyen szert tenni), a
menekülõk után hasztalan száguldott. Az ellenség
csatározóitól mintegy 250-300 lépésre valánk, midõn
Betzmann alezredes zászlóalja élin lóháton, utána gyö -
nyörû rendben (Colonne) szakasz csapatokban vállra a
fegyvert, dobszó mellett hátratekintve megpillantók,
mire az ellenség megfélemelvén, rendes katonáit sza-
kaszokba törvén, jobbra átot hallám vezényleni, erre
székely csa tározóink bátorságot nyervén, kiáltám:
„szuronyt sze gezz! és rohamra”. Egy lövés nélkül in du -
lának a csatá rozók az ellenségre. E közben legényem
magával vezetéken hozott lovammal oda teremvén,
felülék, pisztolyt ragadva indulék az ostromlókkal a
megfutamlott és szétbomlott sereg közi. Nem soká tar-
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tott a már nagyban folyt gyilkolás, midõn ordítások közt
látám hátom megett a feljebb említettem szép rend ben
látott volt se regit Betzmann alezredesnek szin tén
szurony szegezve az ellenségre rohanni. Lo vammal
együtt az öldöklés közepire sodortatva szemeim
gyakran fordulának Sár patak felé, gondolva ne ta lán
véletlenül ellenségi lovas csapat által megle pessünk.

A székelyek ügyességit, gyorsaságát az ember
emberreli verekedésben gyermekkoromban is köztök
élve bámultam, e mai összecsapáson azonban még
eddi gi tapasztalataimot is túlszárnyalták, csak azt a fa -
tális lõport ne találják vala föl, talán örökös mellékneve
maradt volna e nemzetnek siculi genus hominum belli-
cosissimum86. Egy negyedórát az összecsapás alig tar-
tott, és 93 halott lélektelen hevert egy kis térségen. Egy
székelynek mesteri vágását említem meg itten többek
közt. Történt ugyanis e zaj közt, midõn e nagy tömeg-
ben csupán egyedül valék lóháton, mindig beljebb-bel-
jebb hatolva a Maros partja felé, hová juhok módjára
omlék az oláhság a víz árjába, egyszerre kiáltást hallék
az ellenkezõ oldalról, mint amerre éppen figyelmem
volt, s midõn odatekinték, alig 4 lépésre egy engemet
célba vett cordon jágert láték fegyverit reám irányozva
elsütni. Hogy a jáger rosszul lõtt, azt bizonyítja e
történetírásom, látva azonban, hogy a lövésire el nem
estem, erre nekem rohant, s szuronyos fegyverével
akart leszúrni, de ez sem sikerült kardom szerencsés
védelme miatt. Kölcsönben én viszonozám azt néki a
baloldalába, mire ugyanazon székely, ki engem a ve -
szedelemre elõbb figyelmeztetni kívánt vala, már oda
érkezvén, kardomat a polák 87 oldalából még ki se ránt -
hattam, midõn hátulról láncsájával oly hatalmas csa -
pást ád ugyanannak fejére, hogy a koponya, mint egy
meghasított disznódinnye, tökéletesen kétfelé válva,
bizonyosan lehet állítani, hogy elõbb meg volt halva,
mint leesve, azaz állva holt meg. 

Ilyen és ehhez hasonló csapásokot nem egyet
lehetett látni az elesteken.

Ezen csatának folytán az elõbbi esethez még
egy hasonló szerencsés eseten mentem keresztül, kinek
azonban rossz célzását balhüvelye lecsapásával büntet-
tem meg, és foglyommá is tévén, Betzmann alezredes -
nek ajándékoztam, kit, úgy tudom, mint szolgája, élete
hosszáig szolgálta. 

E csatában ki kell különösön a közlegénység
és altisztek bátorságát emelnem. A tiszt urak közül
Betzmann alezredest, kit szintén a gyilkolások kissé
gyérültével az összebomlott sereg közt láttam. Fog -
lyomat éppen még e zajban magammal lovam mellett
védõleg vivén, ugyanitt által is adtam, továbbá azon
fiatal csatározók hadnagyát, Gyárfást, huszár fõhad-
nagy Pécsit, mint olyan bátor tisztet, ki kevés lovasával
a célba vett volt lovas osztrák tisztek üldözésében célt

nem érhete, Sárpatak véginél a Marost 9 legénnyel
átgázolta, és az ellenség menekülõ táborát szembe
talál ván, egészen a kifáradásig vagdalta õket. E fiatal
hu szárok közül egy közvitézt láttam a jobb partról,
midõn az átellenben fekvõ parthoz közelednék, egy
osztrák fõhadnagyot ûzõbe vévén, egész a víz partjáig
szaladott, és itt a nevezett huszárral szembefordulván,
kevés véde lem után látám azt is, midõn a huszár egy
csapással csákóján keresztül oly vágást tett, hogy csákó
és fõ egyszerre kettéhasadván hanyatt belezuhant a
Marosba, hol halálát lelé. Neve e huszárnak Sánta,
háromszéki születésû. 

E csatában különösön a cordon jágerektõl
nyert fegyvereknek nagyon örvendett a székelység, sõt,
láttam a sorkatonaságból némelyeket, kik ilyenre szert
tehettek, saját legjobb vont csövû lövési (Schütz) fegy -
verekkel is örömest fölcserélni. 

Midõn e csatának vége volt, a megzavarodott
tábor lassan-lassan rendbe jövén, Sárpatak felé vevõk
utunkot. Éppen midõn indulnánk, látánk 4-5 fõbõl álló
osztrák lovasokot, dragonyosokot Sárpatak végiben
állani, azonban mihelyt a tábor megindula, eltávozának. 

Az elesettek számát tisztán nem tudom, azon-
ban hallomás után 93 fõre mondották az eltemetõk.
Részünkrõl egy nehány sebesen kívül halottra nem
emlékszem, egyik huszár lovának a feje keményen meg
volt vágva. A székelység Pécsi huszár fõhadnagy és
különösön 9 fiatal huszárjainak látására hatalmas éljen-
nel nyilvánítá bátor magokviselete iránti elösmerését. 

Ezekután menetünköt Sárpataknak vévén,
midõn a faluhoz közelednénk, Betzmann alezredes a
zászlóaljat balra vonta a falut domináló sík magaslatra
(platenn). Ez állása közt és a túlsó magaslaton álló temp-
lom közt egy száz ölnyi szélességû völgy vonult le, a
tõlünk balra is éppen a magaslatoknak alján fekvõ falu
felé. Minthogy a túlsó, templom koszorúzta magasla-
ton népeket látánk bolyongani, azt gyaníttatá alezre-
desünkkel, hogy a templom és kerítése is védelmeztet-
ni fog az ellenségtõl, mire nézve osztrák hadnagy a 
fõ herceg Károly ezredjébõl és velencei patrícius
Beltrámi88 nevezetû tisztet, ki kevéssel az esemény elõtt
a Kolozsvárt fekvõ ezredjektõl a székely táborba vágy -
ván seregleni, négyen megérkezvén, ezen Beltrámit
Betzmann alezredes fölszólítá, ha kedve lenne egy
század székellyel a kerítéses templom ostromára. Az
em lítettem hadnagy örömmel fogadá a vezényletet, és
rögtön megindula a századdal föladatát megoldani. 

Egész bátorsággal ereszkedék le csapatja élin
a völgybe, innen meg a hegynek gyalogsága élin, de
mire félig lennének a hegy oldalában, az oda vonult
volt nép szétszaladott, amiközben az ezen idõbe hoz-
zánk csatlakozott volt egy zászlóalj csíki láncsás volt
osztrák fõhadnagy és mostani zászlóaljparancsnok
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Kováts Ignác 89 alatt a faluba benyomulva eközben mi -
velünk egyenvonalat tartott. Látván, hogy Sárpatak az
ellenségtõl ki legyen tisztítva, Betzmann alezredes is
Beltrámi alatt lévõ századát zászlóaljához csatolván a
faluba leereszkedett, és abból kivonulván a falu végin
az egész serget pihenés és rendbeszedés végett megál-
lította Szentivány felé. 

Történt ezalatt, hogy csak egyszerre nagy lár -
ma kerekedik, hogy ti. a tõlünk még mindig föl Szent-
ivány felé vonuló sík magaslaton némely futó ellen-
séget a gyalogság észrevevén, lovasság után kiáltozott,
minthogy pedig a lovasság még a falu között volt,
kimenék a magaslatra. Azonnal láték is mintegy 5–600
lépésnyire elõttem két embert. Fénylõ vasok ellenséget
gyaníttata bennök. Ezzel sarkantyúba vevém lovamot,
kevés idõ múlva beérém mindkettõt, mire megszólítám,
hogy álljanak meg. Hihetõ, látva, hogy az egész térsé-
gen utánam senki egy lélek követõm nincsen, egy más -
tól szembe megállának, egyik közülök így szólíta meg:
„no te huncfut magyar” erre neki ugraték s mindkettõ
egyszerre láncsájokkal hozzám vágva köztök keresztül
síkultam, egy fordulattal kis körben a tõlem jobbról
állónak nyakába teremvén, meddig õ körül nézett vol -
na, hogy hová lettem, kardom vasa nyakába mélyen
belehaladott. Lovam a csapásra felágaskodván, mint -
hogy a vágást kitartottam, annak nyakgerincibe bele
akadván lerogyott és kardomból mintegy jó arasznyi
bele törött. Ekkor a másik nem vévén a dolgot tréfának
megszalada. Huszár ordináncom90 éppen ekkor pillan-
tám meg a távolban, pisztolyomot kilövém a szaladóra,
de nem értem, azonban legényem már ekkor oda érkez -
ve a futóra mutaték, kevés idõre az is már halva volt.
Én visszaindulék a sereghez, legényem pedig késõbb
érkezvén, egy marék ezüstöt mutatott föl, mit az eleset-
teknél talált. 

Szentiványi csata Urbán osztrák
ezredes ellen

Ugyanazon a napon, melyen Sárpataknál dél -
elõtt az elõõrsi csata történt, délután Vajdaszentiván nál
Urbánnal szemben a fõcsata, a táborok vonu lása a
történt felosztás szerént az országúton és Maros balpar-
ton a sárpataki elõõrsi csata ellenére is mind akadály
nélkül folytatódott Ernye és Sáromberk[e] és Ger-
nyeszeg felé. 

Betzmann alezredes szintén Sárpatak véginél
a történtek után keveset pihentetett, és indulót rendelt a
rossz karban lévõ úton Szentiván felé. Dorsner ezre-
desnek tábora nem látszott, minthogy õ a Mezõség szé -
lén tette útját szintén Szentiván és Beresztelke felé, de
mindég couvrirozva 91, úgyhogy nékünk a centrumban
áportu 92 lehessen minden összeütközésnél. 

Midõn mi a centrumban félútját Sárpatak és
Szentivánnak meghaladtuk volna, Betzmann alezredes
a tábort megállítá, és portyászokat külde az elõttünk
minden zaj nélkül és szinte üresnek látszó faluba.
Csakhogy a portyászok küldetésüköt nem teljesíték,
nem mervén a falu derekába behatolni. 

Eközben, minthogy állásunk némûleg uralko -
dott az elõttünk fekvõ helységen, következõleg a láttér
egész Petele–Abafája és Szászrégen felé áttekinthetõ
volt, midõn egyszerre Szentiványon felyül a Maros jobb
partjának terén egy hosszú (Colonna) csapatot meg -
 pillantánk sebes lépésekkel Körtvefája és Gernye -
szegnek tartani. Hihetõ, Zsombori ezredesnek vévén
legelsõbben is észre hadtestét, ezt megtámadni szándé -
koz ván, midõn egyszerre megállva, nagy hirtelenséggel
directióját megváltoztatván jobbra fordul, és csatározóit
sebesen fölosztva, egész bátorsággal éjszaknyugotnak
tartva nyomul. E hirtelen változása maneuverinek 93 egy
percig zavarba hozott gondolatomban, de midõn vizs-
gálnám a melletünk balról elvonuló erdõs-bokros
hegyláncot, és gyanítólag a Maros terire nézõ toldalagi
bokros erdõ szélin már fölállva látám Dorsner ezredes
dandárját, azonnal tisztában voltam az ellenség hirteleni
irányának úgy kell lenni, hogy az ellenség minket a falu
fekvése által egy kissé masquirozva 94 lévén, még ekkor
észre nem vett, és így elegendõ idõ jutott a felállásra. 

Betzmann alezredes tehát a már ekkor még
egy század csíki fegyveresekkel, 2 zászlóalj láncsás és
2 század 12ik zászlóaljbeli honvédekkel szaporodott
seregét ekként állítá fel: a 315 szuronyos fegyveresek-
bõl [álló] és jól egyenruházott háromszéki zászlóaljat a
falutól éjszaknyugotra egyvonalban jobbszárnnyal egy
a faluhoz csatolt mély sáncolatú szénáskert felsõ szög -
letihez támasztva, ezen zászlóalj arcvonala elõtt mint -
egy 150 lépésre a Dorsner dandárjából és a 12ik zászló -
aljból azon idõközbe, mely közt seregünk az útról balra
mintegy a falu közepe arányáig vonult volna, vonult
azon két honvéd század is le az oldalról, és csatározói
helyet foglalt. A székely zászlóaljtól balra és hátrébb
állott gróf Kálnoky Dénes székely vadászaival, számra
mintegy 80. Ezen vadász csapatnak és a középbe álló
zászlóaljnak távolsági közit egybekötendõ állott a 38
számból álló fiatal Mátyás-huszárság, tehát az egész
felállásnak kocka alakja volt. A két láncsás zászlóalj
utalva volt a faluba levonulni, ezek élén egy század
csíki rendes fegyveres, Simó Sándor százados 95 alatt, ki
késõbb a dolgok folyamával köpenyt fordított vala.
Dorsner ezredes dandárját két egymással egyenlõn futó
vonalban állítá fel tõlünk balra és elõre az oldalon, gya -
logságának jobbszárnyára szintén a két század lovas -
ságát is akként, mint gyalogságát. 

Sombori ezredes mit tett légyen eközben, nem
tudom. Az ellenség vezére, Urbán, mint elõbb említém
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directióját 96 a Maros mentirõl megváltoztatván, attól
jobbra fordult, és itt már Dorsner dandárjának irány-
zott. Midõn azonban Betzmann dandárját a falun kívül
megpillantá, azonnal két zászlóalj rendes fegy verest
rézsútos vonalban fölállított, mintegy két szá zad nyi
rendes fegyverest, úgynevezett lengyelországi határ-
vadászokot (Cordon Jäger) csatározóknak elõkül dött, a
centruma balszárnyára nagy tömeget alakított, egy
század lovasságát, dragonyosokot hadzömének jobb
szárnyára és elõre küldött, ekkénti fölosztása után
hadtestével a falu felett lévõ síkságnak vette directióját. 

A 12ik zászlóalj századjai a cordonistákkal
csak hamar megkezdték a tüzelést. Eközben a faluban is
már a két láncsás zászlóalj is a csíki fegyveres század-
dal bevonulván, egyszerre a felsõ faluvégin lévõ házak-
ban elrejtett volt ellenségtõl tüzeléssel fogadtatott. A
falu közt a tüzelés mind csak helytállván, valamint a
falun kívül is a honvédek az ellenségnek egy arasznyi
tért se engedvén, egyforma makacssággal vívatott. 

Ezt látva az ellenség, lovasságának rohamra
adott parancsot, amely valóban is egynehányszor elég
vakmerõen megkísértette az elõrohanást még annak elle -
nére is, bárha Dorsner dandárjának egész arcvonala mel-
lett kelle elõrenyomulni, amely dandárnak a szár nyán 2
század székely huszár volt fölállítva. Még ezek nek is
egynehányszor egészen vonalok közepéig nyomultak
elõre jobb szárnyokkal, és sem Dorsner gyalog sággal
nem nyomul lejjebb az oldalról, sem pedig a huszárság,
kiknek, mint százados, gróf Dersveffy [!]97 volt osztály-
parancsnokjok, nem mer reájok lecsapni, mi ha a lovas -
ság által exegnáltatik, bizonyosan más eredményû gyõ -
zelem lesz. Így tehát a német lovasságnak bátorsága
ugyanis nem egyeben, hanem egyes lövészeknek a szé -
kelységbõl (Schraf Schütz-eknek) jól irányzott és mesz -
szire hordó lövésin törék meg. 

Amint említém, a falu közt még nem sokra
mehetnének sem a csíki század, sem a láncsások. Ekkor
Betzmann alezredes, kinek éber figyelmit semmi se ke-
rülte ki, hozzám fordula, ki ekkor a zászlóalj balszárnyán
állottam Beltramival. Parancsolá nékem, kül denék be a
faluba egy fegyveres századot a székely fegyveresekbõl,
mire válaszolám, hogy nem látom he lyesnek e csekély
kis erõt még inkább gyöngíteni, mi vel csakis, ha
átalánosb lesz az ütközet, csakis e háromszázegynehány
ember, kikre valamit számíthatunk. Mire nézve azon
észrevételt tevém, helyesebbnek vélem a gróf Kálnoky
Dénes parancsnoksága alatt álló vadászokot segítségre
küldeni, különben is egy minden percben fe nyegetõ
lovassági rohamnak szurony nélküli fegy ve rök kel káro-
son lettek volna kitéve, mit alezredesem is helyeselvén
gróf Kálnokynak azonnal rendeletet adtam az indulásra.

Hogy gróf Kálnoky e föladatát ügyesen és
bátorsággal oldotta légyen meg, arról mellette bizonyít az

eredmény. Mihelyt õ kis vadász seregével a faluba nyo-
mult, a tüzelés azonnal élénkülni kezdett. Az ellenséges
fegyveresekkel megrakott házak azonnal megrohantat-
tak, a lövések egy kissé elnémultak, a golyóknak a szu -
rony váltotta föl helyét, a gyilkolás a faluban benn átalá -
nossá vált, az ellenség közül ott benn egy se me nekült. 

E gyors mûtételen a székelyek gyorsan keresz -
tül esvén, éppen azon az úton, melynek bevezetésinél
eközben a honvédek legelszántabban, habár nagy ren-
detlenségben folytonoson tüzeltek, akarnának a faluból
kidebouchirozni, a honvédek nem tájékozván magokat,
a kivonulókat ellenségnek tekinték és azonnal kemé -
nyen tüzelni kezdének a székelyekre, kiknek a félreér -
tést csakis úgy lehete helyrehozni, hogy szuronyaikra
és a tisztek kardjokra fehér zsebkendõt tûztek. 

Ezen rövid ideig tartó zavart az osztrák
csatározók sok ügyességgel és nagy vakmerõséggel
tudták fölhasználni, ugyanis mihelyt észrevették a hon-
védek zavarát, kik már már kezdének a kétfelõli megtá-
madás elõl nem hátra, de csoportba összevonulni, azon-
nal, mint a kígyók, minden hompot, minden árkot és
földegyentelenséget gyorsan elõnyomulva fölhasz ná -
lának, úgyhogy nagy része a polákoknak nem vala már
30 lépésnél, mindig lebúva hason, mint a farkas, köze -
lebb-közelebb nyomulának, mire a lovasság is már új -
ból rohamot fúvata, úgyannyira, hogy alezredesem, ki
megint hozzám fordula, jónak vélé a már tömegbe vont
zászlóaljat is az árokkal körülvett, feljebb említettem
volt szénás kerti sáncolatok mögé rejteni, mire azon kis
észrevételem után, ti. ha lehet, ne bontsuk meg a töme -
get, mert ha egyszer elszélesztjük a székelyeket, bajo -
san fogjuk még egyszer sorba állíthatni, ezen ütközet
crisisse98 azonba szerencsére nem sokáig tartott. Mi -
helyt a honvédek a faluból kiindult volt képzelt ellen-
ségben a fehér kendõknél fogva székelyekre esmertek,
és azok is szintén gyors lépésekkel a mezõre a hon-
védekkel egyesültek, azonnal a lövés megszûnt, és az
említettem már alig 30 lépésnyire elõnyomult volt galí-
ciai cordon jágereket szuronyszegezve megrohanták
anélkül, hogy egy is az ellenségbõl menekedhetett vol -
na az õket lóháton vezénylõ tiszttel együtt, minek utána
ennek lova egy lövésre elesvén, melynek lábát oda
nyomván nem menekedett, katonáival együtt leszúra-
tott, agyonveretett.

Látván ezt az ellenség vezére, Urbán ezredes,
hadzömét megfordította Szászrégen felé, és gyors
lépésekkel, de mindig rendben vonult vissza. Ekkor az
ellenség ûzése általános lett. Mind a három székely
dan dárnak tisztjei, valamint Dorsner dandárjának
legénysége a csatát egyedül kiállott Betzmann alezre-
deséivel egybeolvadva hajtotta az ellenséget a berec -
telki 99 erdõkig, hol már annyira besötétedtünk, hogy
éjjeli tábort kelle vonnunk. 
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A csapatok közül, kik magokat különösön
kitüntették, meg kell említenem a 12. zászlóalj 2.
századját tisztjeikkel együtt, a csíki zászlóaljnak egy
századját, gróf Kálnoky Dénest, vadászaival együtt,
Betzmann alezredest, mint vezért és személyes
bátorságát, Beltrámi, fõherceg Károly ezredbeli had-
nagyot, ki a sivító golyók közt csak amúgy sétált alá s
fel, mintha semmi se fenyegette volna. 

Sajnálattal kell megemlítenem, hogy ez alka-
lommal, midõn a csata eldöntésinek éppen a legna gyobb
válsági perceiben volnánk, a balszárnyán állva végig-
tekinték egyszer a székely zászlóaljon, s csak egyszerre
látám, mint mikor a hegyi patak nagyra nõve valamely
elõtte álló dugásnak rohan, és azt megnyomja, s azután
kétfelé szakasztva áttör rajta, szakadó félben pillantám
meg e zászlóalj közepét is. Mire hirtelen odalovaglék,
kardom lapjával kelle a görbe konvex vo nalat kiigazí-
tanom, mely alkalommal a konvex vonal nak legszélsõbb
vonalát is akként igazítván ki. Kény telen voltam a pél-
daadásért egy császári fõhadnagyot is a már gyakorlatba
vett módon helyreigazítani. Egy megfutamlott volt
székely fegyverest pedig akkor ve vén észre éppen, mi -
dõn az a közel lévõ sáncon keresz tül akara menekülni,
lovammal odaugratván, széles lévén az árok, lovam azt
át- és éppen a sánc túlsó földhányására kikapaszkodó
szé kelyre ugrani vonakodott, kénytelenítve voltam le -
szállni, egy kezemben kantárom szíját tartván, a sáncba
beereszkedtem, és más kézzel a menekülõ székelyt
vissza rántván, újra a zászlóaljához visszakísértem.

Halottakot részünkrõl egyet sem láttam, ellen-
ben sebeseket 7[-et] vittek hátra a székelyek közül.
Ezek közül éppen azon emberre esmertem, aki reggel a
sárpataki erdõnél, midõn szekerökrõl leköltöztetni
szán dékozván és ellenszegülni akarván, parancsomnak
ellenem szuronyt akara használni. Ellenség részirõl
hallo más szerént, ti. egy Szentivánban lakó udvari tiszt
után, aki a halottak eltemetésinél jelen volt, 263ra

számítható. 

A székely tábor Szászrégen elõtt

A múlt nap fáradalmaitól kifáradva, a be rec telkei
szép erdõben nyugvák ki a táborok fáradalmaikot reggel
nap feljövetele elõtt. Én is amott egy terebélyes bükkfának
töviben ébredék fel. Egy kevés idõ múlva min denfelé ke-
restetve, hallám a parancsot dandárpa ran cs  nokaink elõtt
megjelenni. Ott látám õket, Dorsner és Betzmannt több
tisztekkel együtt kedélyesen reggelizni. Mire hogy megje-
lentem, szintén villásreggelit terítének elõmbe is. Rövid
falatozás után Dorsner ezredes engemet félreszólítván,
Betzmann alezredes is követe bennünköt. Az elsõ így
szóla hozzám: Urbán meg van már verve, õ kevés ellent-
állást fog tenni, legfeljebb Szászrégen elõtt még meglehet

valami szerencsét próbálni fog, azután Besztercének indu-
lunk. Reménylem, ha ezen föladatot vég rehajtottam, a
magyar minisztérium tábornoksággal csak jutalmazni fog.
Mire én válaszolám: reménylem én is, hogy a jutalmazás
kétséget se szenvedhet. 

Ekkor már láttam, hogy a tegnapi szerencséje
a székely fegyvereknek már az emberek ingadozó
szívökben is hódítást tett, minek azon ügyes eredménye
lett, hogy jelentésemben Dorsner Betzmannal oly
ügyes stratégiai dispozitiot rögtönzött, mely Urbánt
minden puskaszó nélkül, úgymondva Szászrégent lö -
vés nélküli föladásra bírta, és Urbán, ki eleinte kora
reggel még dispositiókot tett vala a csata elfogadására,
már 9 órakor Teke felé hátravonulóban volt nyakra-
fõre. Ezen a napon Dorsner dandárjának kellett volna a
fõbb szerepet átvenni, mivel a tegnapi napon egyetlen
lövést se tett tábora. Eszerént 2 láncsás zászlóaljat
megindított Berectelke felé oly intentioval100 [!], hogy
minekutána a faluból kiértek, e faluval átellenben fek -
võ szászrégeni szõlõknek északnyugoti részit vennék
hatalmokba, mely sikertõl osztán függend a térben és
szõlõ alatti úton való elõrevonulása a csapatoknak.
Ezalatt a Maros balpartján vezetõ országúton Abafája
felé aránt tartva, az udvarhelyszéki és marosszéki tábor
a Dorsner és Betzmann dandárjaival meg fogja támad-
ni a Szászrégen közti Maros-hídját. 

Minekutána a táborok akként, mint kinek a
tarisznyájában volt, étkeztek volna, a fenn elõsorolt
rend ben lassanként ki kezdettek fejlõdni. Ezalatt Urbán
is mintegy 2 század fegyverest a szõlõben és gyepûje
fölött fölállított, a térségbe lovasságot küldött hírt adó
õrként elõre, de minekutána a 2 láncsás zászlóalj
Sándor László császári fõhadnagy 101 alatt gyorsan meg -
oldta, és a szõlõhegyeknek domináló pontjait hatalmá-
ba kerítette, az ellenség azonnal megkezdte a vonulást,
és így mi is a térben a berectelki patakot átgázolván
Szászrégen felé haladtunk. 

Közeledvén a városhoz, itt már emlékezem
Berzenczey László kormánybiztos, Dorsner ezredes,
Betzmann alezredes és más több urak, volt katonák és
nem katonákból is valának jelen. A szõlõ alatti úton las-
san elõhaladva, megpillantánk a városból egynehány
embert fehér lobogókkal velünk szembe vonulni, mire
megállánk õket bevárandók. Megérkezvén, hódola-
tokat nyilváníták a magyar kormány iránt. Dorsner
ezredes, kinek balján állottam, következõleg tevé a
városhoz követelésit: a 12ik zászlóaljat kötelesek
lesznek egészen egyenruházni, a székelységnek
fejenként 10–10 fo rint ot papírpénzben fizetni, és a
Mátyás lovasságnak 27 remonda lovat102 adni. Késõbb
a pénz csakugyan bizonyos summában meghatározta-
tott, mire ezennel nem emlékszem, ezen felyül a tábor-
nak addig, míg tartozásukot kiszolgáltatják,
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élelmezésök ígírtetvén egy szer smind nékik, hogy a
legénység be nem fog bocsáttatni. A határidõje a sarc-
nak délutáni 2 órára volt határozva. 

A tábor több vonalakban azonnal szép katonai
renddel fölállíttaték, a székely huszárok közül egy sza-
kasz õrszemekre föl lõn állítva a tábor felé, föladata
lévén senkit tiszten kívül a városba be ne bocsátani. 

A feldúlás büntetése alatt meghatározott volt 2
óra eltelék, midõn újból fölszólítás intézõdék a városi-
akhoz, de ezen idõt õk inkább a menekülésre, hogysem
a követelések teljesítésére használták fel. 

Én, ki személyemre a katonai kórház láto-
gatására mentem vala, itt találék egynehány marosszé-
ki nemesembert összevissza verve, gyógyítás alatt.
Valának nehányan a chevauxlegersek közül is sebek-
ben. Bemenvén, az orvost elõszólítám, mindenkinek
vigasztaló szavakat nyújték, és az orvost fölszólítám,
ne nézné egyiket ellennek, hanem mindegyiket
embernek, s mint ilyeneken egyaránt igyekezzék
segíteni. Lova mot azalatt egy régi szolga vezetgeté a
német lovasság tól. Ezek után felülék lovamra, és bel-
jebb lépteték a város utcái közi egyedül, minthogy
eddig még e városban nem jártam, szemügyre kíván-
tam venni. 

A délutáni 2 óra határidõ már eltölt vala, a
lakosság még füleit se mozdította a szoros és katonás
követelésre. Mintegy délutáni 4 órakor a városban nagy
zaj támadt. Hozzám szaladván egy magyarrégeni ma -
gyar ember, ki éppen a piacon lévõ volt Urbán szállása
elõtt állongtam, és éhes létemre egy katonai profontot
kezem közt tartva belõle jóízûn falatoztam, jelentvén
helységüknek gonosz kezek általi fölgyújtását. Körül -
tekinték, és egy vastag piros szászt, akit a reggeli
küldetésekor a város neviben a küldöttség közt láték,
azonnal fölszólíték vízoltóját a városnak küldené a
magyarrégeniek segítségére. A szász lassú és közöm-
bös ma gaviselete által nem látszék nagy részvéttel
lenni a ma gyar helység iránt. Egy kissé neki agyarkod-
va német flegmájából fölriasztám. 

Ezekután látám Sombori ezredest is a város
közt Berzenczey Lászlóval, kikkel találkozva mondák,
hogy a lovasságot, minekutána a szászok még a pontok
teljesítésire meg nem jelentek, be fogják szállásolni.
Így történt tehát, hogy a székely huszárság szép rend-
del be is vonult és szállásait elfoglalta november 1sõ

napján dél utáni 4 és 5 óra közt. 
November 2kán reggel én, ki azon éjjel künn a

táborban háltam, hallám, hogy a zászlóaljak azon pa -
ran csot kapták, miszerént a szászok semmi pontot nem
teljesítvén, a város kiraboltassék, éspedig a csapatok-
nak némi elsõsége gyakoroltassék. Eszerént 2 zászlóalj
láncsás a város végire elõrement rendes tömegben, in -
nen 2 század beküldetett a kirablásra, meghagyatván

olyan házakot, melyben a lakosság hon találtatik, sem -
mi kárt el ne követni. A zsákmányt, mit a seregek
kihozának a városból, künn mind egy rakásra kezdék
gyûjteni. Ekkor magam is benn a városban, délfelé
lévén az idõ, ebédelni bementem. Hallám a tiszteknek
nagy száma rendes ebédre talált, fölmenék tehát én is a
vendéglõbe, de már minden étel végefelé járván, egy
kis utóriskása leveshez juthattam csakis. Ebéd után
lemenék az utcára, s midõn a piacon a májori szállással
szemben fekvõ emeletes házzal szembe állanék, mely -
nek alsó, az útra kinyíló boltajtóban felvezetõ grádi -
csokon egy székelyt láték a boltos által, egy fiatal szõke
ember által kivettetni, mire az ajtók bezáratva rövid
idõn ugyanazon háznak fedelin füst közt lángot láték
föllobogni, amelyrõl csakhamar a sûrûn egymás mellett
fekvõ épületekre is átverdesett, mit a székelység meg
pillantván, csakhamar mintegy jel gyanánt tekintve,
több helyen ugyan egyszerre fegyvereit a száraz zsen -
dely fedelekbe kilõdözvén, általános tüzet gerjesztett. 

Minekutána a tûz általánossá vált, a városnak
majdnem minden utcáin én is kiindulék abból egy kes -
keny mellékes utcán. Midõn mennék, nagy sikoltást
hallék, mire láték egy székelyt holmi posz gúnya ne -
mek kel szaladni, utána egy városi polgárt siránkozni. A
jelenetre sikerült a székelyt megállítanom, és a káros
polgárnak gúnyáját visszaadatni. 

Éppen midõn a katonai kórházhoz érnék, lá -
tám az utcára kivetve és meggyilkolva ugyanazon lovas
német katonát, aki tegnap a kórházi látogatásom közt
lovamot tartá, és még megajándékoztam vala, ki nek
látására elgondolám, mennyi áldozatja esik egy ily ren-
detlen, de annál borzasztóbb háborús idõnek. Alighogy
a táborba kiértem, mindenfelõl indulót hallék veretni,
mire az általános elvonulás Szászrégentõl meg -
kezdõdött. 

Szászrégenben elsõ napján történt még ugya-
nis az, hogy Magyarrégenben elbújt volt polák
katonákot fogtak el, kiknél Urbán rendeletét találtuk
azon tartalommal, melyben figyelmezteti a Sárpataknál
állott volt tiszteket, hogy a katonaság közt terjesszék
azon biztató hírt, hogy Bukovinából Várdéner 103 tábor-
nok egy dandárral minden órán meg fog érkezni, és ne
féljenek. 

Visszaindulás Szászrégentõl
Marosvásárhelyre

Amint fönnebb említém, november 2kán már
megindultunk Szászrégentõl Abafája felé. Éjjeli szál-
lásunk egy kis erdõs bokros helyen volt. Hányave -
tõdésem közt Hollaky Józsi104 rokonomhoz vetõdtem,
ki úgy látszik, még e kellemetlen helyzetnél fogva is
úri módon volt ellátva. Elõbb jó vacsorával, azután

22

001_001.qxd  08.02.2017  16:15  Page 22



vastag daróc pokrócokból ellátott kényelmes ággyal
látott el.

November 3kán utunkot tovább folytattuk
Sáromberke felé. Közeledvén a faluhoz, valaki jelenté
nékem, hogy a székelyek gróf Teleky Ferenc105 híres
ménesire kezet akarnak tenni, minekokáért azonnal
portyászokat küldék ki, és a székelyeket rendreutasí -
tám, a ménest pedig benn õriztetni az udvarkertekben
megparancsolám. 

Én részemrõl még ezen a napon bementem
Marosvásárhelyre, ott nagyobb testvérem, István há zá -
nál hálván, másnap reggel a rendetlen városban körül-
tekinték. 

Mintegy délutáni 3 órakor hallám ti. novem-
ber 4kén, hogy a Betzmann tábora a városba érkezendõ.
Elibök lovagolék, a Szent György utcában szembe
találva, a barátok kolostora elõtti téren Betzmann alez -
redes fölállítá a zászlóaljat, s éppen midõn azon közös
megegyezésökbõl a tisztikarnak történt hatá rozatát
sorolná elõ, ti. hogy a székelység most egyelõre haza
fog bocsáttatni hazájába, és azután a célszerûség végett
újraszerveztetni további operatiók sikeresbíthetése vé -
gett, történik egynéhány lovasnak az úgynevezett
Poklos utcán fel tele torokkali kiáltása: Az ellenség itt!
– sebes vágtatva a piac felé tartván. 

Marosvásárhelynél a székely tábornak
szétkergetése november 5kén

Betzmann alezredes a kellemetlen helyzetet
kellõleg fölfogván, beszédét a hazamenetelrõl félbe sza -
kasztá, s csak egyszerre félbalt vezényle a már örö möket
nyilvánító székelyeknek hazabocsátások fölött. A szé-
kelység egész leverten, s nem kis békétlenség közt indu-
la meg a vezényletre. Betzmann zászlóaljának élin én
követém vezéremet. Midõn a város végire épp a bitófáig
rugó keskeny kis gyümölcsös kerthez érnénk, megállítá
a zászlóalját, minthogy az emberek még étlen voltak.
Egy századon kívül a többit visszabocsátá a vá rosba,
ezen századot pedig elõõrsre rendelé Nyárádtõ felé.
Eközben már a nap is még rö vidülvén alkonyulni kezd
vala. Végezvén a ki- és föl állítást egyes õrszemek kel is,
magához szólított alezredesem, mondván, men nénk be
ketten a városba az õrt álló legénység szá mára kenyeret
keresendõk (mert csak így tudtuk az õrtállásra rávenni). 

Mire a városba érénk, már alkony volt, házról
házra tevõk tehát kenyér utáni hajhászásunkot. Össze-
sen hárman voltunk: az alezredes, én és legénye. Any -
nyit amennyit fölhajthattunk és elbírtunk, kicipelõk a
táborba, és fölosztók. A kis gyümölcsösnek silány
vesszõ- és tövisgyepûibõl kis csillámló tüzet csinálva,
köpenyeinkbe körüle ledõltünk. Az esõ is gyöngén hul-
logatva, így virrasztottuk ki az éjet, midõn alig virrad-

ni kezdett. Betzmann alezredes megtudá a portyászok-
tól, hogy az ellenség Nyárádtõnél, a Nyárádnak bal
part ján a Maros felé el van nyúlva, sok mennyiségû
ágyúval és lovassággal ellátva. 

Aki az eddigi történelmi töredékeim folyamát
figyelemmel olvasandja, ujjmutatás nékül önként rá -
akad szeme azon veres fonalra, mely e beszélyek töme -
gé bõl legkiváltképpen kirí.

A demoralizáció következtében való engedet -
lenség a vörös fonal, sok körülmények idézték azt elõ,
mit itten ecsetelni hosszasan nem szándékom, szerin-
tem azonban a sorban és soron kívül álló tisztek lany-
haságának akarom leginkább fölróni azt. Arra pedig
õket mi vitte egyfelõl, hiszem, mert talám ekkor még az
életbiztosítási egyletek nem divatoztak annyira, mint
jelenben, de másfelõl nagy része a volt császári tisztek -
nek nagyon kényelmetlenül érezte magát ezen új ren-
detlen változásban. Lehettek olyanok is, ide már osztán
a nemzetõr tiszteket is beleszámítom, kik könnyen
szer zett vagyonkájokat nem annyira utódjaik, mint
önmagok szerették volna használni. Természetes, a nép
is sok szép száras és nem száras jószágra tett vala szert,
minek jövõ élvit óngolyók elibe állva nem látta oly biz-
tosnak, mint azok elibe nem állva. Mindezekbõl osztán
igen könnyen született azon sine cura106 eljárása is a
fõbb elöljáróknak, tisztelet azon, ha volt is, egy-két
kivételnek. 

A napnak igen nagy része rendetlen lótás-futás
és tanácskozással telt. Már délutáni 2 óra múlt, midõn
a seregeknek némûlegi fölállítását mondhatom. 

Elõõrs és csatározói vonalba állott a csíki zász -
lóalj azon sánc vonalában, mely az akasztófadomb alatt
és elõtti térségben a vizes természetû helynek forrásos
ereit a Maros felé vezeti. Ezen vonal háta megett a
Nyárádtõ felé vivõ úttól jobbra ugyancsak a csíki zász -
lóaljból álló fegyveresek, mint a csatározók (soutienjei)
fölsegítõi, ezek háta megett a három századból álló
székely huszárlovasság, ezeknek háta megett az újonnan
szerzett Mátyás-huszár lovasság, nagy része kard, pisz-
toly és nyereg nélkül. Mindezen elõsoroltam csapatok
alig 50–50 lépésnyi távolsággal egyik a mástól. Az úton
(a Cheval) a vezéri kar egy sereg dilettáns nyargonc és
segéddel. Balra az úttól az akasztófa sík magaslatán jobb
szárnnyal a bitófához támasztva állott a 2ik székelyek
egész zászlóalja, ti. azon feljebb említettem volt 315
fegyveres mind egy emberig, csu pán azok híjával, kik
még a szászrégeni expeditió után meg nem szöktek volt.
Ettõl balra a maros vásárhelyi nyárspolgárok 400 ember-
bõl álló zászlóalja, ezek háta megett egy tömeg székely
láncsás, élésszerrel telerakott tarisznyákkal a hátokon. A
sík magaslat töviben a vásár helyiek elõtt állottak a Kü -
küllõ megyei nemzetõrök, Pronvic nevezetû volt auszt-
ria[i] tiszt 107 vezetõjök alatt, számra 24. 
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Itt-ott szerteszórva valának még több más ap -
róbb láncsás csoportok is beosztva. A csíki zászlóalj föl
lévén osztva, egyes tisztjeik által vezéreltetett. A szé -
kely huszárok parancsnoka volt báró Szentkereszty
Zsigmond108, a Mátyás huszároké Sánta109 volt császári
százados. A 2ik székelyek zászlóalját vezette Betzmann
al ezredes, a marosvásárhelyi fegyveres nyárspol-
gárokot Jakabos nyugalmazott volt császári lovas
százados 110. Az összes létszámot mintegy 5- és 6000re

tehetni. 
Mintegy délutáni 2 óra tájig magát még semmi

ellenség nem mutatván, beindulék, éhes lévén, a város
felé gyalog, valamit falatozni. Alig [tettem] egyszáz lé -
pést a nyüzsgõ emberek közt a város felé haladva,
szem be látám jönni Betzmann alezredest lóháton. Kér -
dém, hol járt, válaszolá, ebédelni rokonánál, gróf Lázár
Zsigmondnénál. Minekutána nyilvánítám, én szintén
enni indultam, folytatá, siessek csak ugyanoda, talán
valamit számomra is adhatnak. E beszédre egy szerre
dobpergést hallék. A csatározók vonala felé vissza -
fordultam, látcsõmet kiigazítva, Nyárádtõ felé szö -
 gezém. Kérdé Betzmann, mit látok, válaszolám, hosszú
sorokban és sûrû tömegben nagyszámú fehér kabátos
ellenséget. A hallottakra alezredesem, lováról leszál-
lván, szintén elévevé nyakában csüngõ tokjából saját
látcsövét, minekutána kiigazította és az üvegeket
megtörölte volna, szintén látásra szegezte, szemlét tart -
ván hozzám fordula, mondván: én legalább nem bá -
nom, mert jóllaktam, s könnyen meghalhatok. Ekkor
körülnéze, s mondá felkiáltólag: Milyen futás lesz ma!
Kis idõ szünet után folytatá: Hát menyen-e enni? Vá -
laszolám: Dehogy megyek, hiszen ihol mindjárt tálal-
nak azok eleget, csak gyõzzem falatozni. 

Minthogy huszáromot beküldöttem vala, hogy
lovamot étesse, tehát elindíték utána, de alig egy ke veset
kelle várnom, midõn látám derék legényemet fölnyergelt
lovamot velem szembe vezetni. Ekkor mon dám néki: Ha
az ütközetet elveszesszük és elestem, vidd anyámhoz, ha
elveszesszük és nem estem el, akkor várj reám Koronkán
gróf Toldalagi Ferenc 111 udvarában többi lovaimmal. 

Ezek után nyeregbe emelkedém, s el-kisieték a
székely zászlóaljhoz, innen már az ellenség elõnyo mu -
lását jobban kivehetém, mit következõleg jegyzek fel:
volt egy csinos kert a Vásárhelyrõl Nyárádtõ felé ve zetõ
országút mellett, hallomásom szerint egykori ügy véd
Dobai Sándornak birtokában. Ezen kerthez kö zeledék
már az ellenségnek Gedeon József cs. kir. tábornok ve -
zérsége alatt a mintegy 12 ezer rendes seregbõl álló tábo-
ra. Az õ balszárnyán a mi jobb szár nyunkkal szemben
egyenes széles vonalban hosszan nyúló csatározók sorát
látám, ezen csatározóknak balszárnyától elválva mintegy
2 századból hasonlólag csa tá rozókkal Medgyesfalvá -
nak 112 a Maros partja felé tar tó csapatocskát pillanték

meg. A hosszú csatározók vo nala után jöttek ezek sou-
tienjei és tartalékjai, a tartalé kok után egy egész ezred,
gondolom Sifkovitsch sorezredje, egyenes kifejlett vonal-
ban. Az úton nyomult 12 ágyú hozzá tartozó töltésszeke-
rekkel. Az ütegek mellett gyalog tömegek, és ezeket erõs
lovascsapatok kísérék. Jobbra, azaz a mi balszárnyunk kal
szemben tömegben egy gránátos zászlóalj, az erdélyi 3
linea magyar ezredeihez tartozó osztályokból, egy zász -
lóaljba öntve. Ezeket a szebeni s más szász városok pol-
gáraiból képzett nemzetõr zászlóaljak [kísérték]. 

Az ellenségnek széles és sûrû halk lépésekkel
felénk közeledõ vonalát hogy még egyszer látcsõm se -
gélyével jobban szemügyre vehessem, lovamról le száll -
tam és a bitófa egyik oszlopához támaszkodva in nen
szemlélém, midõn egy hátam megetti lódobogás csendes
figyelmembõl fölzavara. Hátra tekinték és a lovasban
Berzenczey László kormánybiztost ismerém föl. Kérdé:
mibõl állhat az ellenség ereje, válaszolám: 10–12 000
sorkatonából. Úgy látszék, fölvilágosításom nem tet-
szék, egy kis szünet után figyelmeztetém a történetre,
mely a sereg szemlélésire mindkettõnket éppen mily
furcsán he lyeztete, Ausztriának philántrophikus asphom-
ma113, épp a fejünk felett elnyúló könyörtelen bitófa alá.
Ezen memento mori114-féle tréfám, úgy látszék, ellenkezõ
hatást tõn benne, mint amilyent eszközölni nem akartam,
mire csakhamar onnan tovább száguldott. 

Az ellenség mindinkább-inkább közeledett, mi
pedig csendes és kétes hallgatásban néztük, mint vonja
fel egy üteg ágyúját az országúttól és tõlünk balra fekvõ
kis dombra. Ekkor egy pár dragonyost látánk sebesen
vágtatva az országútján csatározóink vonala felé köze -
líteni, mire csak egyszerre megállva trombitaszót hal-
lánk, mi a parlamentírozásnak volt jelvé nye. 

Az úton állottak Sombori és Dorsner ezre-
desek, Berzenczey László, székelyek kormánybiztosa,
Gál Sándor tábornoki segéd, 3 gróf Lázár, ti. Móricz 115,
Albert 116 és Dénes, gróf Vass Miklós117, gróf Bethlen
János118, ekkor ifj. Földváry József 119 és számolatlan
több más notabilitások. A parlametairnek megjelené -
sire kissé a vezéri kar zavarba jött, mintha nem tudnák
e katonai jelenetre mit kelljék mívelni. Leindulék tehát
a magaslatról. Eközben csakugyan föltalálva magokat,
gróf Vass Miklóst, és ha nem csalódom, vele Földváry
Józsefet látám az osztrák tiszt elibe lovagolni és, egy -
szersmint magok közé véve a tisztet, visszajönni. 

Közeledvén a tiszt, Sombori ezredes több
nyar goncai kíséretiben megindula a parlamentairt
fogadni, mire magam is szintén, nem közibek ele-
gyedve ugyan, elõre mentem kihallgatni a követséget.
Midõn Sombori ezredes lovát egy kissé összébb vevé
és egymással szem ben megállának, az elsõbbnek szü-
gyelõszíja lepattant. Erre a babonás ember azt mondta
volna: rossz jel. A német tisztben egy La Croix nevû
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fõhadnagyot azonnal fölismertem, ki kardjával
minekutána teljesen tisztelkedett, e küldöttségi
szavakat mondá német nyelven: „Tábornok Gédeon
kivánja a székely tábort az október 4érõl szóló császári
manifesztum nevében fölszólítani, s egyszersmind
annak tartalmára utalni is”. Mire Sombori ezredes
egyszerûn ennyit válaszola: Mi csoda manifesztum? Az
elõtte[m] tudva nincsen, és mond ja meg Gédeon tábor-
noknak – kissé habozólag – ha egyébaránt nem tetszik,
mi készek vagyunk. Ezzel további mondása elõttem
érthetetlenné vált. Az osztrák tiszt erre röviden
köszönve sebesen visszavágtatott, én pedig tudva a reá
mindjárt bekövetkezendõt, szintén sebesen föllo-
vagoltam a 2ik székelyek zászlóaljához. 

A székelyek várva várták, mi hírt hozandok.
Többen megelõzõleg kiálták: békesség, ugyé, kapitány
uram, mire válaszolám, tudván gyöngéjeket, számít -
ván, [hogy] ütközetre fogom õket tüzelhetni, tele to -
rokkal kiáltám a zászlóaljhoz: A német azt akarja, hogy
kendtek fegyveröket letegyék, és mint kurvákot haza-
csapja. Ezen szavaim, úgy látszék, e percben bírtak
némû hatással, mert az általános zajban hallám: „Mi
fegyvereinket kezeinkbõl ki nem adjuk.” 

Az osztrák tüzéreket szemben már mozogni
látám, midõn egyszerre egyik ágyú felett nagy füstfelleg
borula fel. A zúgást szemmel kísérém, úgy látszék a
golyó a vezérkarnak vala szánva, mire az egész csopor-
tostól délceg paripájokon jobbra át és sebes vágtatva
rohana, de nem az ellenségre, hanem az életbiztosító
város utcája felé. A 2ik lövés a székely huszár lovasságra,
mely hasonlólag, egy másodikot nem akarván be várni,
szintén sok gyakorlottsággal jobbra át, és vágtatva rohant
egy lovas osztályra, de nem az ellenére, ha nem azon föl-
jebb a felállításnál említettem volt gyakorlatlan újon-
cokra, kiket lenyargalva, egy részit lovastól legázolva
még nagyobb rendetlenségbe hozának, így már tehát a
táborkar és a huszárság a 3ik ágyúlövésre a csatahelyrõl
végképpen eltûnt. 

Az ágyúlövések már most gránátokkal ele-
gyítve sûrûdni kezdének a még mindig helyt álló bal-
szárnyra, de kevés idõre itt is a vásárhelyi nyárspol-
gárok úgy eltûntek, mintha a föld nyelte volna el õket.
A csatározók még helyt állottak. Midõn a 2ik székely
zászlóalj is páni félelemtõl meglepetten, apró fegyvere-
it kezdé a levegõbe kilõdözni, néhányszor felkiálték,
hogy hát eszököt vesztették-e, de mind hasztalan, és ily
lövöldözések közt hátra kezde vonulni egy kis nyereg-
forma hajlásába a síkságnak. Ezalatt az ágyútüzelés
sûrûn folyt. 

A székely zászlóalj itt a hajlásban hasra lefe -
küvék. Itt megvallom, egy nehány percig csak egy
embertõl se látva példát, magam is megfélemlettem. A
jobb szárnyán én is megállék, lovamról leszállék, ma -

gam elébe torlaszképpen keresztül állítva bal kézzel
kantáron tartám, s jobb kézzel nyergemre könyökölve
nézém az elõnyomuló ellenséget, midõn egyszerre a
heverõ zászlóalj közül német nyelven megszóllíttatám.
Oda vetém szemeimet, s Beltrámit, azon velencei szü -
letésû fiatal császári tisztet ösmerém fel a földön heve -
rõ székelyek közt felém hatni, mondván nékem: „Hát
te is itt vagy? Hiszen néked elõre kellene menni, az
Istenért!” Hogy ezen megszégyenítõ szavak büszkesé -
gem re minõ hatással voltak, még e sorok írásánál is –
ha utána gondolok – elmelegedem. A tétova percig
tarta, nyeregbe ülék, kiállék a zászlóalj elibe, kardot
vonva csendesen lépve a golyók zúgása közt, szólítám,
lelkesítém a zászlóaljat a fölállásra és engemet köve -
tésre, de mind hasztalan, mert szavaim a pusztába el -
hangzottak, nem a füleknek beszélék, és ha egy-kettõ
meg is kísérté a felém közeledést, egy golyónak vagy
gránátnak leütése azokat is újból lebútatá. Végighala -
dék a zászlóalj vonala elõtt, s midõn e teres magaslaton
visszatekinték, már messze látám a rendetlen futóknak
nagy csoportjait, az odahagyott felállási helyükön pe -
dig sok oly tárgyat, mely egyelõre elesetteket képzel-
tete bennem, mirõl csakhamar meggyõzõdvén, azok bõ
éléssel tele rakott háttarisznyák voltak. Ekkor kardomat
hüvelyébe rejtvén, a nagy katasztrófán elmerengve ott
állék egymagamra, könnybe lábadnak szemeim, s az
érzés, mit e nemzetnek jövõ sorsáról velem sejtete, ki -
mondhatatlan bánatos volt. Még az utolsó reményszik -
ra is lelkemben elhamvadt, midõn az egyetlen székely
zászlóaljat is rendetlen csoportban visszavonulni meg-
pillantám. 

E puszta csatatéren nem lévén többet mit ke -
res sek, búnak eresztettem fõvel én is visszaindulék.
Alig 200 lépést haladva, látám a 2ik székelyek zászló -
alját megfordulni, ezeknek jobb szárnyán lóháton elöl
Betzmann alezredest kivont karddal. Vezeté [zászló al -
ját] elõre az ellenségre. A zászlóaljnak szélin láték
mintegy 20 lépésnyi közel egy fiatal Mátyás-huszár,
marosszéki szentgerlicei születésû Jakab Elek nevû
tizedest 120, ezen innen egy fejér lovon hasonlólag egy
kevés távolságra a marosvásárhelyi nemzetõrök pa -
rancsnokát, Jakabos császári volt nyugalmazott szá za -
dost. Én is megfordítám lovamot, s egyenvonalat tartva
az elõnyomuló sereggel, alig 100 lépést haladva nagy
szomorúságomra megint csak hátat fordítának az ellen-
ségnek székelyeink. 

Ekkor már az ellenségnek 2 ágyúja épp azon
helyet tartá birtokában, melyen elõbb ezen említettem
székely zászlóalj vala fölállítva. Bámulat lepett meg,
midõn ezen ágyúsokat és lovak födözõit ugyanegy
magosságban és mintegy 150 lépésrõl 120 legénybõl
álló gyalogság által makacs sortûzzel látám megtámad-
va. Elõsieték tehát e kis elszánt csapathoz megnézni,
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hogy kik légyenek. Inkább-inkább közeledvén feléjek,
megismerém bennök az újon alakult 12ik zászlóalj 6ik

századját, Pap Károly derék fõhadnagyok alatt. Közel -
rõl nézém e kis sereg elszánt bátorságát, de mit tehetett
volna úgyis már tovább e kevés számú csapat. Az
ágyúk egyszerre egy fordulattal reájok kezdének tüzel-
ni. Ekkor én is hozzájok kiálték, és mondám, jobb lesz,
ha menekednek, mert csak hasztalan fognak elpusztul-
ni. Egy kevés idõ múlva ezek is szétbomolva visszain-
dulának. 

Ekkor már a csatatéren mást nem lehete látni,
mint egy-két sebesültet e 12ik zászlóaljból. Egy hosszú
földborozda mellet én is tehát visszaindulék. Egy hon-
védet, ki jajszó közt lézengett, a borozda háton utolér -
vén, biztatám, nehogy elhányja fegyverit. Az ágyú-
golyó balszemit és arcát súrolta vala, s kínos fájdalom-
mal látszék küzdeni. Mindig biztatva tovább-tovább
vonultunk, egyszerre két golyó sivíta közöttünk, és
szag gatá fel a földet, mire csak egy más zúgást hallva,
magamot lovamról sáros földön találám, lovamot pedig
mellettem fölfordulva. Azt gondolva, hogy lovamot
alólam kilõtték, föl akarék kelni, és azon veszem észre,
hogy lovam elõbb fölkelvén, rajtam eszeveszetten ke -
resztül szaladván, nyargalni kezdett. Ez eseményt ma -
gamnak megmagyarázni sehogyse tudtam, eleget
szólítám fakómat, de õ sebesen a városnak tartott, és
így észrevévén, hogy látcsõm elesett, visszafordultam
és meg is találtam. Vizsgálván a helyet, úgy tûnt ki,
hogy éppen a ló nyomai mellett hosszú barázda látszék
a földön, melyet az ágyúgolyó hihetõleg vetvén, a lovat
lábairól leütötte. 

Gyalog huszár lettem tehát mármost, és a hon-
védet utolérvén, ketten bujdostunk már Koronka felé, a
futó székely sereg pedig Jedd felé, kik közül egyet-
egyet láték még a messzi távolban. Midõn én a hon-
védektõl elszakadtam, már megvolt Vásárhelynek
külvárosába egy csûr gránát által gyújtva. Az elõsorol -
tam esemény után az ágyúzás is csakhamar elhallgatott. 

Azon számításnál fogva, hogy az osztrák tá -
bor nok futó seregünk üldözésire sok lovasságból kül -
deni fog, s mint aki nagyon elmaradtam volt, tanácsosb-
nak tartottam nem a jeddi [út], melyen a futó sereg
vonul, hanem Koronka és Bós121 felé menni. Eszerént
sebesült honvédemhez még egybelakozván hárman,
Koronkán keresztül késõ estén Bósba érkeztünk, más-
nap reggel Nyárádszeredába. Itt reataláltam nagy örö -
memre lovasszázadomra, mely Keresztúrt a székelység
irántoki rossz szellem miatt kénytelen volt odahagyni
és Vásárhely felé a táborhoz csatlakozni. Ütközet napja
elõtt Nyárádszeredára érkeztek. 

November 6kán tehát lovasságomot rendbe szed -
vén, még aznap Magyarósba122 mentem hálni. A szé -
kely ségnek már híre-helye se volt ekkor ez utunk ban.

Minekutána már itt székely hadviseletünknek má sodik
idõszaka fog bekövetkezni, nem tartom számfelettinek
némely eseményeket még följegyezni, ti: 

A vásárhelyi szétfutásnál az elesettek száma
összesen 8 számot nem haladja meg, ezek közül 3 a 12ik

zászlóalj 6ik századjából, 5 pedig jobbrészt a csíkiakból
és gyergyóiakból. Ezen 12. honvédzászlóalj egye lõre a
Mezõség felé volt elindítva, onnan azonban az ütközet
napján visszarendelve, Koronka felé fölállítva, ame-
lytõl a 6ik század ütközet alatt különszakadva az ütközet
terén megjelent. 

A Küküllõ vármegyei kevés nemességbõl álló
nemzetõröknek parancsnoka, ugyancsak köztök lakó
Pronvic Lambert nevû egykori osztrák lovas fõhadnagy
volt. A magyar nyelvet lengyel létire törve beszélé.
Midõn az ágyúzás már a javából folyt, 24 fõbõl álló
sergivel az üteget megrohanni szándékozván, így ve -
zénylé csapatját: „Egész arcvonallal az ágyúba in -
dulj!” Természetes, az effélét még a rendes fegyvere-
sek se szerették, annál kevésbé a nemzetõrök. Senki se
kö veté a vezénylõ tisztet, mire õ is egyedül maradva, a
dolgot annyiba hagyta. 

Hallám késõbb azt is, éppen Dorsner ezredes
szavaiból, hogy midõn a vásárhelyi szõlõk alatt vonul-
nának Jedd felé, egy a székely fegyveresek közül
Dorsnerre lõtt. A golyó nyergén fúródott keresztül. 

Sajnos, az egész ütközetbõl, vagy jobban
mond va vásárhelyi szétfutásnál semmi jelit elszántság-
nak ki nem emelhetem, egyetlen 6ik századján kívül a
12ik zászlóaljnak, Papp Károly kézdivásárhelyi, ugyan -
csak nyugalmazott Papp õrnagy fián kívül elszánt ma -
gaviseletén e kis századnak, mit szemeimmel láttam.
Méltánylattal kell emlékeznem a vezérek közül még
Betzmann alezredes[re] annyiban, hogy bizonyosan
bát ran ütközött volna meg az ellenséggel, ha lett volna
ki kövesse. 

A székelyeknek egy töredéke el lévén sza-
kasztva Radnót és Kutyfalva õrzésire, ezeket másnap 2
század oláh szélezredbeli rendes fegyveres megtámad-
ta, ahol Pünkösti Pál nyugalmazott császári lovas szá -
zados 123 parancsnokolt. Kevés ellentállás után szintén
szétugrasztották az itt lévõ nemzetõrökkel. Néhány
ren des fegyveres volt ugyan a csíki zászlóaljból, szem-
be is állottak az elõnyomuló ellenséggel, de midõn lát-
ták, hogy e keretszámnak a láncsások semmi segélyt
nem nyújtanak, 3-5 emberök veszteségivel vissza- és a
Maroson keresztül vonultak, kitõl mint lehetett. 

A Kutyfalvánál lévõk hasonlólag csak a szá -
zad által megtámadtatván, 2 ember veszteségek után,
ifj. Sebesi István ahhoz nem értõ vezérlete alatt szintén
szétszaladtak. Ami közben a székely tábor Szászrégen
felé vonula, történt, hogy udvari tanácsos báró Apor
Lázárnak 124 egyik fia, György egyszeri portyászat al -
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kal mával Cintos felé lesbõl lelövetett, kit apjának szel -
lemi iránya ellen mégis a nemzetiség ügyihez szegõd-
vén mások ingatagsága mellett is, elösmeréssel kell,
hogy említsek. 

A székely tábor Marosvásárhelyrõl
szerteoszlik, és mi történik azután?

Sokat csalódik az ember csak egy rövid életen
is keresztül, s e csalódások sûrûbbek a fiatal korban,
gyérebbek, de sújtóbbak az õsz fürtökkel. Talán azért
sûrûbbek, gyakoriabbak a fiatal korban, mert ennél a
vér hígabb, forróbb, az erek gyorsabban lüktetvén, több
változatosságra ragadják az eszmét, a tényezõ erõt, mi -
bõl osztán következik a gyakori csalódás, ebbõl az oku -
lás. Csakhogy osztán a fiatal erõ ebbeli bánatjából is
hamarább regenerálja magát, miközben az aggkor nem
ritkán morasmusba 125 esik, nem tudván fölújítani lelki
ereit, ekkor osztán rendesen bekövetkezik késõbb vagy
hamarább a nagyon is tiszta valóság, a halál. 

Sok ábrándjaim valának egykor, magasztos
esz méim az emberiség boldogsága fölött, nékem is
nem egy fellegvár emelkedett magason fel gondolataim
csúcsain, de midõn a kivitelre gondolék, belefáradtan
kelle elenyészni egyiknek a mása után, mint szél által
ûzött hullámok a széles óceánon. Sajnos valóság biz az,
ha ennyi eltelt századok után még ott állunk csak e civi-
lizáltnak kikiáltott Európában, hogy a nemzetek szent
jogainak érvényesítése ezrek vérinek kiontása árán se
tudjon létesülni. 

A vásárhelyi esemény által valóban én is na -
gyot és fájdalmast csalódtam, mert ha nem is valék oly
eszmétõl lelkesítve, mert ha csendes és békés úton mél -
tányos követeléseit érvényesítheti, azt fegyverrel
kísértse, de minekutána de facto az osztrák sereg ben-
nünköt egész reménytelenül császári rendes erõvel tá -
ma dott meg, mely tényt, hogy elítéljen, az utókornak
hagyom fenn, mintegy az oláh rabló csoportokot és
gyilkosokot pártfogolva véletlenül elõáll és megtámad.
Már osztán ily méltó eljárás ellenében utolsó embereig
verekedtem volna a nemzetnek és lelkesülve, nem pe -
dig oly gyáván, mint azt leírtam; nem menthetem.
Csalódtam tehát nagyot és fájdalmast a székely fegy -
verek vitézségiben. 

Hasonló bánattól vala sújtva szívem, midõn
Magyarósról november 7kén 85 lovasból álló rosszul fel-
szerelt Szitáskeresztúr vidékirõl toborzott századom-
mal, egy jó szerencsére még magam se tudva mily
jövõnek, megindultam. Még ugyanezen nap estvéjén,
midõn a Kis-Küküllõ völgyibe érve Szovát[á]nál,
Parajd és Sófalvára igyekeznénk, szembejövõ széke-
lyektõl hallok, hogy az ellenség mintegy 60 fõbõl
Udvarhely rõl, melyet már báró Heydté osztrák

õrnagy 126 és oláh láncsások vezére bevett volt, Parajdig
portyászott. Elõvigyázatunkot tehát megkettõztetve
tisztjeimmel az elõcsapatot képezém, azonban minden
baj nélkül érõk el Parajdot, és esti 10 órakor Sófalvát.
Itt már még sokakot látánk a székely tábor romjaiból
rendetlenül lézengeni. 

Másnap reggel a havasokon keresztül
Gyergyónak indultunk. Mielõtt elindulnánk, a falu közt
látám a 12ik zászlóaljnak mintegy 300 fõre menõ lét-
számát, mert ezen honvédek közt sokan lévén maros -
székiek, ezek a katasztrófa után ki-ki hazaszökött, tehát
csak azok valának még itt együtt, kik Háromszék vagy
más távolabbi megyékbõli születésûek voltak. Balázs
Emánuel õrnagyokot találván, mondám, miért nem sze -
di egybe e fiatal katonákot, és miért nincs több ügyelet-
tel reájok, mire amúgy könnyedén, õket számba se
vevõleg válaszolt. 

Reggeli mintegy 8 órakor tehát megindulánk a
Gyergyói-havasnak, rossz útján vagyon e rossz és unal-
mas havasi útnak közepén egy rossz fogadó. Több nõi
menekülõköt láték itten, ezek között Berzenczeynét
Bettával, Lászlónak testvérivel. Szánalomra méltóan
néztek ki. Ezen útban hozzám csatlakozott Pronvic, ki
Vásárhelynél a Küküllõ megyei nemzetõrököt vezette,
nyilatkoztatván, hogy sorsát személyeméhez csatolja, s
mindenütt híven fog kísérni. Ezen emberben egy jó
aequisitiot nyertem ügyünknek, mint késõbbi esemé -
nyek is azt megmutatják. Így értünk mi estvére minden
étetés nélkül be Gyergyóba, Csomafalvára. 

Midõn beérkeznénk e faluba, mindenütt csön-
desség uralkodott. Századomot a templom mellett föl -
állítám. Minden életen csendesség, az ablakokon sötét-
ség. Ekkor egy ember közeledék hozzám, mint az ég
csillagos világánál kiveheték, öreg õsz, egykor õ is –
nyilatkozata szerént – francia háborúkat szolgálta szé -
kely huszár. Kérdé, mivel szolgálhat, válaszolám:
mindnyájunknak szállás és lovainknak egy kevés
széna, öreg atyánkfia. Istené a szállás, jó uram, és
ekkor könnyekre fakada, mit reszketõ szavaiból
veheték ki, – hogyne adnánk, uram, mindent, mivel
bírunk – folytatá a jó öreg, s elkeseredetten tevé hozzá
– szegény magyar nemzet. 

Ezen becsületes öregnek, kibe úgy látszék,
még vendégszeretõ õseinek vére nem romlott vala meg,
õszinte szavai mélyen hatottak érzékeimre, és e sza -
vakra midõn én is önkénytelenül is a régebb és alig el -
múlt, nemzetünkre nézve viszontagságteljes száza dok
romjain, a tatár pusztításokon és Rákócziak korán an -
da lognám, századomnak legényei már szét valának
szál lásokra hordva e derék székely által összeszólított
emberek által. Én pedig személyemre nézve Balla
József egykori Csík és Gyergyó székek királybírójának
úri házánál valék elszállásolva. 
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November 9kén felmentem Gyergyószentmik-
lósra, a 12ik zászlóaljnak legényei már itt voltak. A
gyergyói népet dicsérnem kell egyáltalán jó érzelmérõl.
Ezen idõszakra esik tehát azon pont, melyben székely
erõ Erdélyben nem létezett, eszerént az osztrákok min-
denütt nyílt kapukon járhattak volna keresztül-kasul a
Székelyföldön, ha egy kissé ügyesebben mozogjanak
elöljárói. Itt-ott ugyan még történt egy-egy kevés
ellenállás, így például ugyane tájban Udvarhelyszéken,
Bikafalvánál 15 fegyveres bikafalvi és Udvarhely vá -
rosi székely egy Secburg osztrák századosnak mintegy
800 fegyveres és láncsás oláh táborát ugyancsak Bika -
fal vánál ellentállván szétkergeti, s belõle mintegy 17ig

valót elejt, mire osztán báró Heydte nagyobb erõvel
nyomulván szembe, ennek magokat megadják. Esze -
rént már Aranyosszék, Maros és Udvarhelyszék az
ellen ség birtokában volt. Még csak Gyergyó, Csík,
Kászon és Háromszék volt azon szabad föld, melyet
ellenség ez idõben még fel nem dúlt. 

November 11kén átvonultam századommal
Fölcsíkra 127, 12kén Csíksomlyón a népnek rossz hangu-
latát már egész szemtelenül hallám nyilvánítani. Rövid
kis esemény világosságot fog vetni az ott uralkodó
akkori székelység közti szellemre. Midõn megérkezém
századommal Csíksomlyóra, a nagy templom és volt
székház elõtti térségen huszáraimot fölállítván, a falu
elöljáróit szólítám. Minekutána megjelentek, kiadám a
rendeletet annyi és annyi részlet zab, széna és kenyér
kiszolgáltatására. Az elöljárók ezt kereken megtagad-
ván, én közülök egynéhányat letartóztaték, kettõt
közülök azon nyilvánításommal bocsáték el, hogy ha
egy óra alatt a kirendelt részlet naturálék ide nem lesz -
nek gyûjtve, a helységet fölgyújtatom, és az embereket,
kik kezeim közt vannak, agyonlövetem. A naturálék
egy óra alatt egybegyûjtve, a letartóztatott kezesek bán-
tatlanul elbocsátva valának. 

November 13kán Csíkszeredába bémenék
Dorsner ezredeshez. Midõn irodájába beléptem, mély
gondolatokban üle füttõje mellett, dohányozván.
Fogadtatásom után kérdém, már mitévõs lesz ezentúl.
Válaszolá: 

– Holnapra nemzetgyûlés van határozva
Balási József fõkirálybíró 128 által Csíksomlyóra.
Elválik, mit fog ott a nép határozni. Ha kívánja, újból
az élire állok, ha pedig a General Commandónak ma -
gát alárendeli, lássa. Én azt teszem, mit a nép kíván.
Nékem úgyis már a kötél a nyakamba van vetve, azt
már csak meg kell rántani.

– S hát te mit fogsz csinálni – kérdé tõlem. Én
mondám: 

– Lemegyek Háromszékre, itt a nép hangulatát
nem szeretem, az reám nézve semmi biztatóval nem ke -
csegtet. Mint hallom – folytatám – Háromszék magát

nem akarja megadni az osztráknak, és készül az ellen -
állásra. Lemegyek hát oda, ha valamivel én is az ügy-
nek szolgálhatnék.

– Jól teszed, barátom. – válaszolá. – Te lega -
lább saját helyzetednél fogva most jobbat nem tehetsz. 

Erre belépék Betzmann alezredes. Mind egy -
mástól elbúcsúzván eltávoztam. Östvére Lázárfalvára
értünk, 14kén Kászonújfalun keresztül Szárazpatakra.
Tisztjeimmel itt Pócsa Farkasnál 129 háltunk. 

Még egy kurta esetet említek itt meg a csíkiak
általában rossz szellemérõl. Midõn Kászonújfalu közt
lovasságom élén léptetnék, a falu közepe felé ér kezve,
mintegy 20-22 éves kemény középtermetû szé kely fiatal
az egyik utca sorától a más utcára akart a lovasság elõtt
átmenni. Midõn alig lovam elõtt áthaladna, reám veté
szemeit, és nagyon piszkos kifejezéssel mondá, mit
csináljak Kossuthnak, mire kardot rántván megfutamlék,
lovammal utánugratván, éppen midõn egy kis kapun be
akarna ugrani, kardommal oly sze encsésen sújtottam
fejére, hogy nem a kapun be, hanem az alól vissza hany-
att esett az utcára, mely jelenetre le gé nyim még jobban
felbõszülve a falunak tüzet akarának adni, mit azonban
megtilték, és továbbvonultam. Hogy a legénnyel mi
történt, nem tudakoztam, aligha életbe maradt. 

November 15kén Szárazpatakról Kézdimar -
tonfalvára [mentünk]. Itt egy kis birtokunk lévén tes t-
vé reimmel, némûleg már itthon is voltam. Továbbá a
helybeli nemességnek is egytõl-egyik jó szelleme új
reményszikrát nyújta. Az egy pár fatális napok kár-
pótlásául a nemesség huszáraimot jószándékból ma -
gánál szállásolta el. A századnak két szakasza itten
helyt, 1 Petõfalván, 1 Tamásfalván szállásolt. Az én
szállásom Pávai Vajna Ferenc 130 bátyámnál volt. 

Háromszék készül a védelemre

Köszönet e kis helység131 primori és székely
katona értelmiséginek, hogy megragadák az eszmét,
melytõl a nemzetnek becsülete már csak egy hajszálon
függött. Az eszmét ti., hogy, habár Erdély már egész -
ben osztrák fegyver hódítmánnyá vált, miáltal a nem -
zetnek minden szabadsága, nemzetisége veszendõ, egy
legalább, a becsület ne vesszen. 

Nemzetgyûlést hirdetének tehát Sepsiszent-
györgyre a téendõkrõl tanácskozandók. A tanácskozást
Petrichevich Horváth Albert, Háromszéknek fõki rály -
 bírája132 Berde Mózes háromszéki kormánybiztosnak 133

praesidiuma 134 alatt nyitotta meg. Jelen voltak e
gyûlésen az itt lévõ kebelbéli katonai tekintélyek:
Dobay ezredes, Sombori Sándor huszár ezredes, Nagy
Imre huszár alezredes 135 és más több aktív szolgálatban
álló huszár és gyalog tisztek, nagyszámú nemesség és
székelység. 
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Hogy ezen gyûlés nagy zajgás közt folyt lé -
gyen le, arról bizonyíthat azon kellemetlen körülmény,
hogy a jelen volt császári ausztriai tiszteknek legna -
gyobb része, egy-kettõt kivéve, mindenáron a béke
emberei voltak. Voltak a primori rendbõl is nem keve -
sen, úgyszintén a székely emeritált 136 fegyveresek kö -
zül is felesen, kik tisztjeik békenézeteikhez simulni
szerettek. Tehát még e kis nemzettöredék se lehetett a
nemzetre hagyományképpen jutott meghasonlás átká -
tól a legválságosabb percben ment[es]. Én e hullámzó
gyûlésen nem voltam jelen, s a dolgot csakis a jelen-
voltak elbeszélése után írom. Eközben, hogy a drága
idõt ne vesztegessem, huszáraimot naponként katonai
gyakorlatokban oktattattam. 

A 12ik honvédzászlóaljat is, mint értésemre esett,
megérkezése után csakhamar a már Udvar hely széken
tanyászó báró Heydté és onnan a szomszéd Erdõvidékit
kiprédálással fenyegetõ vezénylete alatt lévõ osztrák és
oláh tábor ellenébe a Rika vidékire rendelték. 

A gyûlés határozata kimondatott, ti. Három -
szék magát az osztrákok megtámadásai ellen védel -
mez ni fogja. Az intézkedések tehát mindenfelé meg -
tetettek a nemzet erejihez képest. A nemzetnek fiatalja,
vénje fegyverbe szólíttatott. Központi Bizottmány ne -
veztetett ki, élésbiztosok állíttattak fel, vérbíróság
alakíttatott, mely szigorú ítélete által benn a vagyont és
a személyt biztosítsa. A katonai fõhadvezérséggel
Dobay gyalogezredes ruháztatott fel. Elõõrsi csapatok
állíttattak fel a székely határ folyója hosszában, a
Feketeügy vize mellett, egy kis tábor Uzonhoz, a tar-
talék tábor pedig Eresztevényhez állíttatott fel. 

A dolgok ily hamari kifejtésire sokat használt
egy pár véletlen eset is. Balázs Emánuel, mint a 12.
zászlóaljnak õrnagya, rendeletet kapván az erdõvidéki
helységeknek ellenség általi fenyegetései ellen védõül
fellépni. Történt ugyanis, hogy báró Heydte osztrák–
oláh táborával a Rikán benyomult, ki által Balázs
õrnagy 137 csapatjával maga föladására és fegyverei
letételire szólíttatott volna fel. A parlamentírozást
Balázs a maga személyében folytatta Heydtéval, ami
honvédeinek gyanúsításra adott alkalmat, annyival
inkább, minthogy megkísértett reábeszélésire Balázs -
nak a honvédek fegyverököt átadni nem akarták. Ekkor
oly állásba helyezte Balázs honvédjeit, hogy gyönge
erejök tactice kétfelé szaggattatván az osztrákok által,
mintegy 46 honvéd a többivel nem csatlakozhatván,
kénytelen volt fegyverestõl a Mitács havasán keresztül
Alcsíkba vonulni, Szentimre nevû faluba.138 Ezen hon-
védek Dorsner ezredes parancsára lefegyverezettek és
elszélesztettek. 

Itt meg kell jegyeznem közbevágólag, hogy a
csíksomlyói gyûlés már elhatározta volt november 14kén

magát föltétlen az erdélyi General Commandónak

alávetni, a háromszékiek ellen neutrálisnak nyilatko-
zott, és hogy ebbéli határozatát mentõl nagyobb veni-
am peceatira 139 érvényesítse, Tusnád és Kászon felõl
Háromszék ellenében egy kemény elõõrsi csapatot állí-
tott fel fegyveresekbõl, kik a háromszékieket semmi
szín alatt bemenni ne engedjék. 

A más része [a] Balázs Emánuel alatt álló hon-
védeknek õrnagyokot õrizet alá vévén, a zaláni erdõ -
kön keresztül menekülve, mint foglyot Sepsiszent-
györgyre kísérte, itt vérbírói szék elibe állítván további
kereset és ítélet végett. A kereset a nép elõtt nyíltan
folyt. A vádpontok különösön abban constatirozód-
tak 140, hogy Balázsnak poggyásza fölmotoztatván, egy
Urban általi útlevél találtatódott közötte, mibõl az[t]
következtették, hogy õ szükség esetiben az ellenség tá -
borába menekedendõ lett volna. A nép erre föl volt
bõszülve, vért óhajtott. Az illetõ egy fához kötöztetett.
Végre sok rendbeli meggyaláztatások után saját kéré -
sére, mint állíttatik, egy honvéd által keresztüllövetett,
erre a nép áldozatjának nekiesett és széttépte. 

A védelmi szavazat eldöntésire sok nyoma -
tékkal bírt egy berecki születésû, Gábor Áron141 ne -
vezetû, azelõtt a székely gyalogság közt mint tüzér és
tizedes szolgált volt, különben szegény sorsú embernek
gyakorlati tudással párosult lelkesedése. Ezen székely
ugyanis ott lévén a népgyûlésen, midõn tiszta ada-
tokkal akarnák bizonyítani az osztrák tisztek azon
állításukot, hogy a székelység nem képes a szükséges
kellékek hiányában a védelmet folytatni, így például
nincsenek ágyúink, nincsen puskaporunk, nincs gyu-
tacsunk; ekkor a nép közül föláll azon említettem
igény telen székely, s a legnagyobb meglepetésire mon -
dá a gyûlésnek: ágyút készítek én. E szavak szinte hi -
hetetlenül hangzának minden jelenvoltak füleibe, de
ezen nép embere igazat mondott. Amint szavait ki -
mondá, 10 napok alatt azt tettel is bizonyítá. Õ a gyûlés
után azonnal Erdõvidékin, Magyarhermán nevû vas-
gyárba ment, a formát elkészítette, és 3 darab 6-6
fontos ágyú 10 napok alatt a szentgyörgyi piactéren a
közszemlére föl lõn állítva.142 Addig is a gróf Kálnoky
családnak egy várkastélyhoz tartozó régi ágyú ja szerel-
teték fel, melyet a család a nemzetnek ajándékozott. 

Azon ellenvetésre, hogy nincs puskaporunk,
erre újból primori rendbõl Szacsvai János 143 kiálta fel:
én csinálok port eleget és jót. Nincs gyutacs. Erre szin-
tén került ember, ki azt készítse, egy éppen Török or -
szágból akkor hazavetõdött volt egyén.144 Minden fõbb
akadályok tehát el lévén hárítva, az ágyúk öntése és fel-
szerelése nagy szorgalommal és erélyességgel Sepsi-
szentgyörgyön (minthogy az ellenség egy újbóli
beütése alkalmával a magyarhermányi kohót egy-
berombolta). A puskaporkészítés Kézdivásárhelyen,
valamint a gyutacsok és töltények készítése is ugyanott
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folyt. A kézdivásárhelyiek pálinkafõzõ üstjeiket föl -
ajánlák, a katonai intézetben a kis tanulók a töltények
készítését fölügyelet alatt szorgalmatoson éjjel-nappal
folytaták. 

E harcias készületek közepette egy rendeletet
kapok Dobay ezredestõl, melyben tudtomra adatik,
hogy századommal jelenjek meg az eresztevényi tábor-
ban, onnan a Bodza nevû havasi útra menendõ, egy
Háromszék ezen részit fenyegetõ oláh–szász–osztrák
[csapat] szétverésire. 

Az eresztevényi tábor

A rendelet vétele után századom szakaszpa -
rancsnokaihoz huszárokot küldvén szét, rendeletet ad -
tam azonnal a martonfalvi concentrálásra. Másnap kora
reggel megindultam, és délelõtti 9 órakor Eresztevény -
nél voltam. Egy sereg láncsás és fegyveres néppel itt
találtam Butyka 145 nyugalmazott õrnagyot. Egy kis
nyug tatás után Pronvic fõhadnagy által a legénységet a
falu nyugoti oldalán elterülõ síkságon a csatározói gya -
korlatban foglalatoskodtattam. 

Amiközben a lovasság gyakorlata folyna, én az
országútján állongva zavart vevék észre a fegyveres gya-
log székelyek közt. Kis szünet után az okát megtudám,
ugyanis Butyka õrnagy gyanítólag, mint hû emisszáriusa
a szentgyörgyi gyûlés nem verekedni, inkább békélni
óhajtó oláh–szász–osztrák pártnak, egész szégyentelenül
kezdé ajánlani zászlóaljának a fegyverletételt. De mit
dicsérettel kell itt fölemlítenem, a na gyobb rész kebliben
ajánlata visszhangra nem talált, sõt nagy visszahatást
szült, ugyanis alig egy pár gondolko dó perc után látám a
rétyi papot, Bíró Sándort 146 és egykori császári testõr
fõhadnagyot, Székely Dávidot147, utánuk két sorkatona
fegyveres székelyt velem szembe jönni, kik megállván
elõttem, azon jelentéssel mutaták be e két fegyverest a
tábor neviben, hogy ti. a tábor bennem helyhezett bizal-
mánál fogva kér, hogy vállalnám el a székelység fölötti
vezérséget, minthogy õk régi volt császári tisztjeikben
nem bíznak. Én e bizalmát a székelységnek megköszön-
tem, de a nagy rendetlenség miatt magam is a jövõnek
kime ne telit kétes színben látván, csinos szavakkal ma-
gamtól elutasítottam. Méltánylattal hallgatám egyik
fegyveres székelynek erélyes nyilatkozatát ily szavak-
ban: Uram, vedd által a székely tábornak commandóját,
mert csá szári tisztjeinkbe nincs bizodalmunk. Én hat
gyermek nek vagyok apja, s csak egy kis udvarom,
melyen 4 ökör meg nem fordulhat, ennyi a birtokom, de
azért e fegy vert – s ezzel fegyverét vaskezeivel megzör-
geté – kezem bõl élve ki nem adom. Jer uram, vezess az
ellenségre, megmutatom, mindenütt elsõ leszek. Mint
késõbb hallám, e lelkes székely szavához híven a her-
máni csa tá ban vitézül el is esett. 

Éppen midõn Maksára étkezni visszain-
dulánk, jelenti Pronvic fõhadnagyom, hogy 2ik

õrmesterem a szá zad elõtt izgató beszédet tartott
kemény fegyelmem ellen, mire a századot beindítám,
és az õrmestert rapportra rendelém. Tisztjeim jelen-
létökben azon szavait, hogy õ szabadságharcos, és a
század is egészen az, következõleg bánásom módja
õvelek igen kemény. Fölszólítám tehát, hogy ha én
ellenére vagyok, nem élek kifogása ellenére hatal-
mamban álló katonai szigorral, hanem én szintén ma-
gamot szabadság harcosának akarom nézni, tehát csak
úgy menekülhetünk meg egymástól, ha azt fegy-
vereinkkel fogjuk eszközölni. Annálfogva válasszon
magának a jelenlévõ tiszt urak közül bizonyságot itt
helyben és húzzon kardot ellenem. Mire az én
õrmesterem rimánkodni kezdvén, fog ságba vitettem, a
századnál azonban ezen embernek buj togatása
legkisebb visszhangra se talált. Neve ezen embernek
Bong Zsigmond 148, Kossuth Lajos Pestrõl le kül dötte és
nevezte õrmester volt, a bikfalvi református esperes
fia. 

Bodzafordulónál szétkergettetik
az oláh–szász–osztrák csoport

Minthogy a 15. Mátyás lovasezrednek 4ik osz -
tálya Háromszéken újoncoztatott, ennélfogva itten
Szentkatolnán az elsõ században már 66 huszár lóval,
kard és pisztolyokkal és nyereggel is föl van szerelve.
Tisztje e századnak ekkor egy volt fõhadnagy, Török
János 149. E században sok háromszéki fiatal ne mes állott
be, subordonatio természetesen majd semmi se létezett.
Ezen századot a megelõzõ napon, tehát korábban ren-
delék el a Bodzai expeditióhoz. Gya logság a századtól,
fegyveres és láncsás székelyek in dultak el az ellenség
csoportját megtámadni, kiknek vezérek hallomás szerint
egykor a székely gyalogság közt szolgálatban álló
Száva nevû számvevõtiszt 150 volt. 

Ezen rabló tábor az azelõtti napokon a brassói
és barcasági fegyveres szászokkal egyesülvén, önként
ér tetõdik, ausztria[i] katonai segítséggel, és parancsból
azon székelyeket, kik határõrizni egész a szász hatá rokig
a széleken még mindig föl valának állítva, meg ro haná és
gyalázatoson lemészároltatá néhányat kivé ve, kik a vé -
letlen szerencse kedvezése alatt éltököt futás sal meg-
mentheték, mely gaztettököt annál könnyebben sikere-
sítheték, minthogy elõször ilyszerû ki törésekre ép pen
még nem hitték számíthatni, s kö vet kezõleg készü let -
lenek valának a határõrök, annyival inkább, mert hi szen
ezen határok védelme éppen a szászok territóriumát
foglalta magában, és másodszor, mert apró számokban 3
és 4vel valának itt-ott nagy távolságra a havasokon
egymástól fölállítva.
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Ezen meggyilkoltak számát hallomásom sze -
rént 8-13 emberre és családapákra tehetni. Tisztjök volt
huszár fõhadnagy Benkõ Sándor 151, csak különös sze -
rencse által menekedhetett, ennek sógora, ki õtet
meglátogatni ment vala, Gyárfás János Lécfalváról és
Bernád Elek 152 keményen megverve, kínozva Brassóba
vitetett. Ezt itt megint azért jegyzém föl megelõzõleg,
hogy a székelyek védelmire világot derítsek. Min -
denütt, hol a dolgok tettlegességre kerültek az osztrá k–
oláh–szász katonaság az, mely az elsõ indokot nyújtja
az események kifejlésire. 

Azon kevés székely fegyveres és láncsás erõ
Kisborosnyóról az úgynevezett szentkatolnai Mátyás
lovasszázaddal megindula tehát azon keskeny erdõlõ
úton, mely folytonos ciherek közt vezet egész a Bodza -
fordulónál folyó Bodza vizéig, de minthogy e seregben
is a fegyelem hiányzott, gyalogság lévén az elõcsapat-
ban, lármáson közeledtek az ellenség táborhelye felé. Az
a közeledõ támadás veszedelmit érezvén, magát rendbe
szedte, és minden ellenállás nélkül elhú zódott, csak né -
hányat sikerült közülök elejteni, mire azután a szé kely -
ség vissza- és innen az uzoni táborba vonult. 

Ezen megtámadás Nagy Imre huszár alezredes
vezetése alatt történt. A parancsot részemrõl az
eresztevényi táborban késõre kapván, mely napon
Kisborosnyóra leérkeztem, már minden be volt végezve.
Kisborosnyóról aztán Szentivánba rendeltettem. Azalatt,
miközben Balázs õrnagyoknak elárulása miatt a hon-
védek szerteszórva Sepsiszentgyörgyre be vo nultak, báró
Heydté mintegy 2 század rendes fegyveres gyalog, 1
század dragonyos lovas és nyolc ezerbõl álló oszt-
rák–szász–oláh láncsás táborával az erdõvidéki székely
falukot, aholis 2 század rendes fegyveres és 56 lovas
székely huszár jól fölszerelve volt, keményen kizsarolta,
fegyverököt elszedte, a hu szá roktól pedig 22 lovat,
ugyanezektõl a fegyverzetet elvette. A gróf Kálnoky
udvart Miklósváron, s több más apróbb nemesi udva-
rokot is az Olt hosszában feldúlatott.

Az árapataki csata

Hidvég, innen Árapataka felé vonulván itt 125
honvéd fogadta a falun kívül [az ellenséget] a Hídvége
felõl azon magas ároknál, mely a hegyrõl lejövõ vizet
magasan töltéselt sáncolat által az Oltba vezeti. A köd is,
mely a vidéket ekkor borította, kedvezvén e marok nyi
honvédségnek, a tüzelés déli 12 órakor megkezdõ dött
mindkét részrõl, melynek délután 3 órakor szakadt vége.
Ekkor már egy Clement nevû volt osztrák fõhadnagy,
Balázs helyett õrnagy vezényelte az elszánt le génységet.
Itt valának mint tisztek még Buczy százados, egykor
osztrák fõhadnagy, Józsa fõhadnagy, egykor osztrák
alhadnagy, Marosvásárhelyrõl Csíky nevû hadnagy. 

A legénység magát bátran viselte, a helyet föl
nem adta, míg töltésibõl tartott. A tisztek közül Józsa
nagyon vitézül viselte magát. Minekutána az osztrákok
az országútján sehogy se boldogulhattak az elõhaladás-
ban, ekkor az utat éjszakról domináló magaslatot meg -
kerülvén, és így a honvédek visszavonuló útját fenye -
getendõk akarták megtámadásukot sikeresíteni. Ekkor
osztán, minthogy már töltényeikbõl is kifogytak,
kezdték meg a rendes hátravonulást, így azon hegynek,
mely keletrõl a falu felett emelkedik, tartva, az úgyne-
vezett Lenkertek mellett Illyefalvára vonultak. Vesz -
teségük 3 halott, kik közül egyike megsebesedvén, ma -
ga magát lõtte agyon. Az ellenségnek, mint hallám
késõbb, mintegy 17re rugott veszteségek. 

Minekutána az ellenség Árapatakára bevonult,
ottan Béldy Gergely153 csinosan épült és beállított kú ri -
á ját fölgyújtotta és kipusztította, visszavonult Híd végi-
re, seregének nagyobb ereit azonban Földvárra tette át. 

Hidvégi csata

Az erdõvidékiek lefegyverzésivel Háromszék -
nek már nagyot csökkent volt nem annyira morális,
mint anyagi ereje, minthogy az ott való vidék
népessége és fegyveres ereje, mind huszárságban, mind
gyalogságban szinte egynegyedét tette az egész három-
széki erõ nek. A kár[t], mi kipótolhatatlan volt, azt a jó
szuronyos fegyverek elvétele Heydté által okozta,
valamint a huszárlovak lopásképpeni elvitele. Egész
Miklósvár szék és Erdõvidéke 154 távoli fekvésinél
fogva, tehát már most a nagy védelmi vonalánál fogva
csak akadály és gyengülése volt a háromszéki erõnek.
Eközben már a negyedik ágyú is, rézbõl 2 ½ fontos, a
kézdivásárhelyi székelyek által létesítetett. 

Az árapataki csata tehát a nemzetet egy kissé
újból fölvillanyozta. Ez alkalommal különösön föl kell
említenem a kézdivásárhelyieket, kik mintegy 4-500,
mind fegyveresen, részint szuronyos, részint vadász-
fegyverekkel ellátva vonultak le Szentgyörgyre, az
osztrákokat ottan és Földváron megtámadandók. Torjai
és szentléleki láncsások csatlakoztak még ezekhez.
Sombori ezredes vezeté e kis tábort, lovasságot egy
szá zad székely huszárt és egy szakasz Mátyás lovast
vivén két 6 fontos ágyú födözetire, miközben a hon-
védek egy része Sepsiszentgyörgyön, Illyefalván, a
kökösi hídnál és Bikfalvánál Sárosi volt császári had-
nagy, ekkor nemzetõr õrnagy keze alatt szerteszórva
valának. A Mátyás-huszárokról ekkor egy század 80 ló -
ból álló és az árkosi század, azaz a 4ik osztály 2ik szá -
zadja 120 lóból álló, az elsõ Mádai fõhadnagy 155 és
Omászta hadnagy 156 alatt, a 2. [század] Incze fõhad-
nagy 157, Székely Gergely158 és Kenderesi hadnagyok 159

alatt Sepsiszentgyörgyön és Dobolyban cantoni-
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rozott 160. Én eközben az uzoni táborban voltam lo vag -
 társaimmal együtt, Nagy Imre alezredes parancs -
noksága alatt. 

A tábor tehát megindult Sombori ezredes ve -
zény lete alatt. Árapatakát már az ellenség kitisztította
vala, és Hídvégire vonta magát egy részivel, midõn a
székely elõcsapatok Hídvége felé közeledének. Ezt az
ellenség elõõrsei meglátván, vonulni kezdének be és ki
a faluból Földvár felé, a székelyek nyomban utánok.
Már a falu közt megkezdetett a tüzelés, de mire az
ellen ség gyorsan vonula, s minden pontot könnyen
fölada, egészen a Földvárra átmenõ Olt hídjáig. Itt
nyolc századnyi rendes fegyveres lévén a tulsó bal-
partján az Oltnak, jobbról-balról a hídtól, melynek pad -
lói már általok le vala szedve. Fölállítva a székelyeket,
élénk tüzeléssel fogadák. Mintegy ¾ óráig tarthatott a
tü zelés. Az oláh sorkatonaság a székelyek tüzelésit elég
bátran állotta, valameddig Gábor Áron a két ágyúval
nem kezde reájok tüzelni, mire csakhamar megbomlot-
tak és Földvár felé hátra kezdének vonulni. A láncsás
székelyek ez egyszer, mint késõbb meghallottam,
nagyon bátran viselték magokat. Egy pár ti. a
szentlélekiek és torjaiak közül még a tüzelés folyta tása
alatt megkísértette a keskeny hídgerendákon az
átmenetelt láncsával rohamra indulandó, kik mindket-
ten áldozatul estek vakmerõségeknek. 

Az ausztriaiak visszaindulása után a székely -
ség is a hídra nyomult és utána rohanván mindenütt
üldözte egészen Földváron keresztül. Földvár egy ré -
szi nek a székelység benyomulás alkalmával tüzet adott,
mire több épület lángba borult. A zsákmány állott mint-
egy 300, részint szuronyos, részint vadászfegyverbõl,
egy pár ezer töltény- és lõporkészletbõl. Elesettek szá -
ma részünkrõl 3, az ellenség részérõl 11. 

Még ugyanazon a napon a székelység az Olt
hídján visszavonulván, a hídnál födözetet hagyott, és
Szentgyörgyre jött. Itt mind a kézdivásárhelyi szé kely
katonák, mind pedig a felvidéki láncsások ma gukot jól
viselték. A tisztek közül megérdemli a kitüntetést azon
bátor magatartásáért, melyet az egész ütkö zet alatt a leg-
nagyobb hidegvérûséggel tanúsított.161

Az ellenség részrõli erõnek létszáma: rendes
fegy     veres mintegy 1000, láncsás ugyanannyi. A szé -
kelység részirõl összevissza mindenféle fegyveres
mintegy 700, láncsás 1000, lovasság 100, ágyú kettõ. 

Minthogy én még Martonfalváról írtam vala
Sánta volt székely huszárszázados 162, most Mátyás-hu -
szár õrnagynak, hogy gyergyó- és csíki osztályával jöj -
jön le Háromszék védelmire, de választ nem kapva ez
idõtájban Jakab Sándor 163 ugyan a gyergyói századból
18 huszárjával sok viszontagságok közt leérkezvén így
világosít fel az ottani dolgok folyamatáról, ti. Sánta
õrnagy kapván levelemet, ahelyett, hogy lejöjjön,

kimenekedett per164 Moldva-Bukovina, Magyarhon ban
huszárjait a legnagyobb rendetlenségben és kétségben
hátrahagyván. Az alcsíki századdal legalább Sándor
László csíki ezredebeli fõhadnagy 165 õszintébben bánt,
ugyanis õ látva saját kényes állását, ausztriai tiszt létire
a nagyon rossz szellemû csíkiak közt a huszá rõr mes -
ternek értésire adta, hogy vennék õtet színbõl fenye -
kedett állásba, melynél fogva mintha kényszerûségbõl,
minden pisztolyokat és kardokat, melyek a huszárság
számára a magyar álladalomtól õhozzá rakattak vala le,
kénytelen légyen kiadni, nehogy a már tisztestõl magát
a General Commando alá helyezett csíki ezred kor-
mánya majd õtet az árulás bûnével vádolja. 

Így tehát már most majdnem egyszerre ér kez -
tek meg töredékei a gyergyói, Mátyás-lovasezredjének
70 lóra már fölszaporodott volt századja 18 lóval és
legénnyel, az alcsíki századnak 46 lovasra felszaporo -
dott volt huszársága ugyanannyi számmal. Az udvar -
helyszéki 3ik osztály 1sõ századja Pálffy Domokos szá -
zados166 alatt, mely 108 gyönyörû remondára és 130
legényre szaparodott volt föl, ezen század csupán 23
lóval és 33 huszárral érkezett meg Erõss167 és Papp168

hadnagyok alatt. Ezen fiatal huszárság a nemzet közt
élénkséget idézett elõ, valamint a honvédek Clement
kapitányok alatt kissé inkább tartatták számon. A pus -
kapor- és töltéskészítés, salétromfõzés, ágyúgolyó, ti.
órapondusok 169 és ónedények gyûjtése nagy szorgalom-
mal folyt, valamint a harangok egybegyûjtése, azok új
ágyúkra való fölhasználása, új ágyúöntöde felrakása. A
kovácsoknak egy egész serege igyekezett az ágyús sze -
kerek fölszerelésin. Minden ember tevékenyen moz-
gott, különösön Kézdivásárhely sok erélyt fejtett ki,
egy valóságos nagy arzenállá alakult az egész város át.
Ennyi élénkség közt, sajnos, mégis itt-ott akaratlanság
merült föl az aktív vagy tényleges eljárásra, különösön
a volt császári tisztek részirõl. 

Midõn tehát éppen az uzoni táborban lennék,
egy reggel rendeletet kapok, hogy délután jelennék
meg Uzonban Kispál Károlynál 170 tartandó nemzeti ha -
di tanácsban. 

Általános katonatiszti gyûlés
és haditanács Uzonban

Midõn a tanácskozási terembe bemenék, sok
volt császári és nemzetõrtisztet pillanték meg egymás
közt zajoson vitatkozni. Bemenvén, leülék félen. Egy
hosszú asztal nyúlt el a ház közepin, ezen asztalfõn
helyt foglaló kormánybiztosunkot megesmerém. Job b -
ra ülének a három császári törzstiszt: Dobay, Sombori
ezredesek, Nagy Imre alezredes, balról a többek kö zött
látám Gál Sándor nemzetõr századost. A gyûlést Berde
Mózes kormánybiztosunk nyitá meg azon nyilatkozat-
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tal, ti. hogy a gyûlésben határoznánk afelett, vajon
támadjunk-e vagy csak védjük-e magunkot az ellenség
támadásai ellenében? E volt tehát azon fontos,
eseményteljes kérdés e mai gyûlésen, melyen a kocká-
nak el kellett vettetni azon vakszerencsére, hogy vajon
a Rivbierát, azaz feketevizet 171 átlépjük-e ellenségileg,
vagy tovább is csak bevárjuk mindig, hogy az ellenség
nyughatatlanításaival elvégre kimerítsen, és következõ-
leg minden megveretés nélkül magunkot legyõzetni en -
gedjük. A vitatkozások folyamából csakhamar észreve -
vém Dobai ezredesnek arra delejezõ támokait, hogy a
nemzet viselje magát passive, Sombori és Nagy Imre
úgy látszának, nem sokat szólottak sem ellene, sem
mellette. Dobai ezredes fölszámlálá itt ti. okait, miért
van ellenére az aktív hadjáratnak, mert a magazinu -
mokban172 még létezõ töltények száma nem megy több-
re 70 000[-nél], mely aligha csak egyetlen ütközet re
lesz elegendõ, az ellenfél pedig ezen készletekben ki-
fogyhatatlan, mondá, stb. Ez állításai ellenében Dobai
ezredesnek az válaszoltaték, hogy a kézdivásárhelyi
puskapormalomban máris mindennap ½ mázsa lõpor
készül, és a mennyiség minden 8 nap elteltivel kétsze -
rezõdni fog. 

Valának nagyon sokan, mondom, az osztrák
császári tisztek közül, kik hallgatva jobb szerették a nyu-
galmat, mint a csatát, valának ilyenek sokan a nem zetõr -
tisztek és nemesség közt is, ellenben valának többen,
különösön a székely katonaságból lett nemzet õrök közt,
nehányan a primori rendbõl, kik a támadólagos hadjárat
mellett emelének szót. A császári tisztek közül, kik a tá -
madólagos szó mellett nyilatkoztak, mint hogy ilyenek
nagyon kevesen valának, ki kell emelnem Sárosi had-
nagyot 173, Gál Sándor nemzetõr századost és császári volt
hadnagyot, kikrõl különösön méltánylattal kell emlé kez -
nem. Nemzetõr tisztek közül Antal Zsiga Maksáról174,
Bartók Károly Martonfalváról175, ezenkí vül a székelyek
közül több becsületes egyének, kik nek neveire nem em -
lékszem, annyival inkább, mert akkor se ismertem. 

Már gyertyavilágánál kelle további tanácsko -
zásunkot folytatni, midõn kormánybiztosunk által a
gyû lés figyelmeztetve [lett], hogy ti. hallgassuk meg,
mondá, egy másvidéki katonai egyénnek is, ki úgy-
mondva közöttünk majdnem idegen, és szolgálatját e
helynek védelmire felajánlá, e tárgy fölötti véleményét.
Természetesen teljes meggyõzõdésemnél fogva nyi-
latkoztam a támadás mellett, mire egy-két szóvita után
még el lõn döntve a támadólagos hadjárat. 

Haditerv a támadólagos
székely hadjáratra Háromszéken 

Dobai ezredes, ki a fõvezérséggel vala meg-
bízva, hogy idõt ne veszítsünk, tehát azonnal elõvevé

igen pontos földabroszát, és hogy a gyanút magáról a
közömbös magaviselet felett elhárítsa, azonnal
munká hoz kezde. Kiterítvén földabroszát, megkére,
hogy fog laljak melléje helyet, mit teljesítvén,
következõleg terveze: a támadás három ponton történ-
jék egyszerre, ti. Szászhermány felé az Olt hídjánál,
Prázsmár felé a Kökös hídjánál és Földvár felé a híd-
végi Olt hídjánál. A legkeményebb erõ legyen Her-
mán felé, e lévén a centrum, azt törje meg a
székelység. 

A haditervelése alatt egykor a Dobai ezredes-
sel szemben ülõ Gál Sándor közbeszólott valamit, mire
az ezredes bosszúson helyérõl fölkelt, és vezérségirõl
kész vala lemondani, annyira ki nem állhatta Gál
Sándort. Eközben Sombori ezredes és Nagy Imre al -
ezredes tõlem jobbra ülvén, mélyen hallgatának. Ezen
eredmények után a gyûlés eloszlott. 

A támadó seregnek fölosztása
és körülbelõli létszáma

Sombori ezredes alatt a dobolyi hídnál
Sepsiszentgyörgy–Illyefalva és az Olt völgyibe el nyúló
falukból a fegyveres erõ mintegy bajonettes fegyverrel

500 fõ
vadászpuskás 600 fõ
láncsás                                           2000 fõ 

3100 fõ gyalog
Lovasság 

báró Szentkereszty alatt székely huszár              110 fõ 
Máday alatt Mátyás-huszár                               180 fõ 

290 fõ 
Semsey fõhadnagy 176 alatt, ki egykor Ausztria alatt tü -
zéri szolgálatban állott, 2 6 fontos [ágyú]. 
Hídvéginél Butyka nyugalmazott õrnagy alatt
Az erdõvidéki láncsás erõ és közép-háromszéki fegy-
ve resek a 12. honvédzászlóaljbeli honvédek egy részi-
vel, összesen szuronyos fegy[veres] 400 

láncsás 300
ágyú 1 2 ½

fontos 
A kökösi hídnál Nagy Imre huszár alezredes alatt
Papp Károly alatt 1 század a 12ik honvéd zász lóalj, ti. a
6ik század
dálnoki, zabolai, martonfalvi és márkosfalvi stb.
székelységbõl szurony fegy[veres] 600 

láncsás                                                             600
gyalog 1200

lovasság az én parancsom alatt
1. század Mátyás 65 fõ 
Zathureczky fõhadnagy177 1 szakasz székely

      huszár         18 fõ       
83 fõ 
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Ágyú 1 darab 6 fontos Jancsó tüzérmester alatt. 
Sárosi alatt Bikfalvánál
a bikfalvi század szuronyos fegyveressel                    160 
a 12ik zászlóaljtól honvéd 40 
másféle vadászpuskások mintegy                                  200 
láncsás                                              500

gyalog 900 
lovasság fõhadnagy Török János alatt Mátyás lovasság

1 század 66 fõ 
fõhadnagy Papp alatt Mátyás-lovas ½ század        46
fõ

lovasság 112 fõ

Hermáni csata 

Minthogy a fõhaditanácsban a terv csak álta -
lánoson vala kiadva, aszerént minden ponton annak
rész leti és dispositiója az egyes seregparancsnokoktól
függött. Hermán felé tehát Sombori ezredes, amint Al -
dobolyból kiindult, a hely mintegy ötszáz lépésnyit
videan 178 formálag az elõtte fekvõ Barcasági-síkságot
dominálván, következõleg az ellenség fölállását átte-
kintvén, ahhoz mérve intézkedett. Az elõcsapatban
gya logság rendes fegyveres takarta az ágyúk ország -
útjáni menetelit, lovasság követte, egy hosszú vonal
láncsásokból illõ ágyútávolságra föl vala a magaslat víz
felé hajló párkányára állítva. A többi gyalogság az
ágyúkat bezáró lovas csapatokot kísérte az országútján.
Amint az elõcsapat az ellenségi ágyúk lövéstávolságá-
ba jutott, az ágyúk ezektõl jobbra balra a szán-
tóföldekre betér tek, a gyalogság pedig elõre az
országúton a híd felé kezdett nyomulni és ott csatározói
tüzelést kezdeni. Az ellenség, mint késõbb hallám,
Riebel nevû oláh ezredbéli törzstisztje alatt állott 
Egy zászlóalj rendes fegyveres 2ik oláh ezredbeli

1000 fõ
2. század újon szervezett szász vadászokból 400 fõ 
2. zászlóalj brassói szuronyos fegyverekkel ellátott
nemzetõr 2000 
láncsás és puskás oláh szász                                         5000 

gyalog 8400 fõ 
Lovasság 
báró Márkánt nevû kapitány alatt a székely huszár
ezred oláhfajta dersáni ½ század                        60 fõ 179

a Savoya dragonyosoktól ½ század                      60 fõ         
120 fõ 

Ágyú 3 darab 6 fontos. 
Illyetén ereinél fogva seregeit az Olt hídjához

nem messzire fekvõ erdõszélin és Hermán felé vezetõ
országútjára lóhátra (a cheval) állította fel [az ellenség].
Az ágyúzást a hídnál azonnal, hogy alig lövés távolság -
ra érkeztek csapataink, az ellenség kezdette meg, majd
minden lövése a huszárságra volt irányozva. Egyik go -

lyó az árkosi században éppen egy fiatal dobolyi szü -
letésû huszárt szakasztott el, a másik a marosvásárhelyi
századból egy csapói nemes fiút, mind fiatal Mátyás
huszárokat. 

A székelység már zúgolódni kezdett vala tü -
zérfõhadnagy Semsey ellen, hogy ágyújával miért ké -
sik. Semsey még eddig igaz egy ágyúját se löveté ki,
azonban minekutána azt jól helyre igazította, az elsõ
lövésre az ágyútöltényes szekérnek tengelye elszakadt,
mire az osztrákok megzavarodván, a székely csatáro-
zók a hídnál átmentek a hídon. Ezen alkalommal esett
el azon székely, ki nékem az eresztevényi táborban azt
mondá, hogy õ fegyverét kezébõl élve senkinek ki nem
adja. Itt tehát beváltá szavait híven és dicsõséggel. 

Amint a huszárság is részünkrõl a hidat meg -
közelítette, már ekkor az ellenség nagy zavarban
szala dott Hermán felé, azonban itt-ott fölállván, a mi
ágyú ink golyóit lövésekkel viszonozta. A Mátyás-
lovasság osztályrohamot akart az ágyúkra tenni, mely
ha jól vezettetik, sikerül is. Máday a hóborította
hellyel nem lévén esmeretes, huszáraival egy
posványba rohant, ahol a huszárok belesüppedvén, az
ellen idõt nyert a tovább szaladásra. A szászok,
Hermán körül lármafák lévén fölállítva, azokot mind
meggyújtották. A rémülés köztök egész Barcaságon
és Brassóban nem kevés volt. A huszárok Botfalva 180

felõl mintegy 18an beindulnak. Ezek közt az árkosi
századnak õrmestere, Uzonban lakott Pávai Vajna
Ferenc 22-24 éves fiatal nemes181, midõn az oláh temp-
lom felõli utcán fölfelé menne, mintegy ½ század
szász vadászokra bukkan. Meglátva, társait bevágásra
szólítván fel, nékiek rohan. A szászok egy sortüzet
adnak. Ekkor õ ugyan személyére nem, de háta megett
Petelei nevezetû tizedes jobb karjába go lyófúrást
kapván megáll, szintén a többi is, és Vajna nem tudva
azt, elõrohan. Ekkor veszi észre, hogy társai elmarad-
tak, mire egy a csapatban levõ brassói fiatal szászra
ráesmervén, látva, nincs menekülés, pardon kéréssel
fegyverit le akarja tenni, Gieser – a szászt így hívták
– azonban fegyvert ragada egyik közel álló embere
kezébõl, minthogy tiszt volt, saját kezûleg Vajnát
lováról lelõtte. A 18 huszárnak nem lévén elegendõ
bátorságok e gyalogságot megrohanni, Gieser is bün-
tetlenül elment, Vajna pedig minden rokonai s jó bará-
tai fájdalmára elesett. 

A helység közepén lévõ templomerõdítvényt
az osztrákok szintén védelmezni akarták, de mi nem
sokáig tartott. A Brassó felé nyúló utcát a székelyek
leégették. Az egész osztrák erõ a legnagyobb rendet -
lenségben szaladott be Brassóba. Késõbb egy osztrák
õrnagytól, Csikos nevezetûtõl hallám, ki hasonlólag az
osztrákok részirõl a csatában jelen volt, hogy annyira
megrémültek volt, hogy õtet egy egész rendes fegy ve -
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res század csupán másodmagával hagyta hátra, és ki -
csin múlt, hogy a lovasság kezibe nem akadott. 

Egy brassói kesztyûcsináló pedig nékem a
Hermánnál való csatájokat így írta le: „Uram, midõn
már elõtökbe indulnánk reggel Hermánból, én magam-
nak mindig halogató ürügyet keresvén, majdnem leg -
utolsó valék az egész ármádába, mely már szinte az Olt
hídjánál fölállítódott. Ekkor még alig hagytam vala el
a falut, amint ágyúzást hallék az Olt hídjánál. Nem
sokat gondolkozván visszafordultam, és én Brassó felé,
mint tõlem kitelhetett, mentem. Azonban alig hagyám el
a falunak Brassó felõli utcáját, midõn csak egyszerre
azon vitézektõl, kik tõlem éppen az imént mintegy 
mérföldnyi távolra valának elöl, már hátraszaladva is
elölkerekedének rajtam úgy, hogy én, bár ép lábakkal
áldott is meg az Isten és sovány testtel, mégis a 2000
brassói nemzetõr közt majdnem leghátulsónak marad-
tam, és mindenike elõbb beérkezett nálamnál, aki bi -
zony szintén minden kitelhetõ erõmbõl szaladtam.”

Történt még ugyanis, hogy midõn egy pár hu -
szár a többitõl elszakadva lézengnének valamely utcán,
egy fanatizált fiatal szász leány ezen huszárokra lõtt, de
rosszul találván õket, egyik közülök a szobába beronta,
elõbb lovát megkötvén az udvaron, a leányt megbün-
tette csókokkal, azaz ki mit kapott, azzal maradt. Eköz -
ben midõn újból a szobából kilépnék, hogy lovára üljön
és tovább menjen, lovát nem találja, azonban kifut az
utcára, és lát egy láncsás székelyt jó tova száguldozni.
Mikor azután huszár pajtásai segedelmével sok fárad-
ság után kerítheté kezéhez [lovát], a székely atyafi pe -
dig azzal igyekeznék magát menteni, hogy gazdát nem
látván a ló körül, hadizsákmánynak teszi, s hazaviszi. 

Az elesettek számát a székelység részirõl
mind össze csak 8-9re tehetni, ezek közt 4 huszár, az
ellenségé 17-23ra, ezek közt egy nemzetõr fõhadnagy,
Hermannstädter nevezetû, kit a szászok nagyon fájlal-
tak. Ezen tisztet Gyárfás .......182, Besenyõrõl Mátyás
huszár vágta le. Zsákmány egy puskaporos osztrák
szekér, telve töltényekkel. A faluban mintegy 100-150
fegyver, temérdek láncsa, a falu házi fölkelhetõkben
nagyon sokat szenvedett. Mintegy 13 fogoly esett ke -
zeink közé. 

Prázsmár kapitulál

A Kökös hídjánál reggeli 8 órakor az Uzonnál
lévõ tábor is ütközetkészen állott már éppen akkor,
midõn a Dobolynál levõ is, tiszta idõ lévén, helyet
foglalni készült. A Feketevíz hídjáig egy portyászó
csapat indult el a híd mivoltát megvizsgálni. Ezen por -
tyászók járása alatt a hermáni erdõ szélirõl az osztrákok
ágyútüzelésököt már megkezdték, valamire a jelentés
megtétetvén, a hídpallók a Feketeügy hídján berakat-

tak. A 12ik honvédzászlóaljának 6ik századja Papp fõ -
hadnagy183 alatt indult a hídon elõcsapatképpen, ezután
menék én lovasszázadommal, utánam jött 2 ágyú, ezek -
után a székely fegyveres, és ezután a láncsás csapatok.
A Feketevíz hídjához eljutva, itt egy kissé veszteleg-
nünk kelle, míg egy szekérre felrakatott hídfák berakat-
tak és így a Feketevízre híd veretett. 

Ekkor a honvédek sebesen átmentek, utánok
századomot vezetém, és az úttól jobbra egy kis pázsitos
helyre fölállítám. Az ágyúk is áthozattak egy századnyi
székely fegyveres kíséretiben. Amiközben a híd ve re -
tett volna, láték a víz túlsó partján 30-40 néplovast az
alig 30 lépésnyi távolságra Prázsmár felé fekvõ papi -
rosmalomtól sebesen elvágtatni, midõn pedig keresz-
tülmentünk, a helység végitõl be egészen az országútig
fölállított csatározók sorát pillantám. 

A hely itten Prázsmár felé ekkor nagyon ve sze -
delmes volt, csak az úton lehetett elsüllyedés nélkül jár ni
ingoványos volta miatt. Ekkor már Nagy Imre al ezredes
is az említettem hídon átjött, és hozzám fordulván paran -
csolá, mennék lovasságommal elõre. A hon védektõl pe -
dig menekedni kívánván, kére, igazíta nám el valamerre
õket, hogy menekedhessen tõlök. Én tehát elõbb a hon-
védekhez menvén, fölszólítám, tér né nek bé csatárláncba
a hermáni csereerdõ felé, ahol már ekkor ágyúzás kemé -
nyen folyt. Az osztrák csatározók mintegy 300 lépésnyire
lehetének tõlünk kész fegyverrel. 

Én lovasságomot az útra vezetvén, itt tiszte met
elõszólítám, figyelmeztetvén a hely keskeny vol tára és,
ha az ágyútüzelés által netalán sokat vesztenék e szoros
he lyen, mely csak egy keskeny útra szorítkozott egész
Prázs márig, a veszteségért alezredesem rendeletje követ -
keztiben a felelõsséget is magára venni. Én tehát Pronvic
fõhadnagyomot és Mauset [?] magam mellé vévén, szá -
zadom elõtt megindulánk négy embernyi magassággal
Prázsmár felé. Ekkor az egerfák közt elrejtve álló osztrák
gyalogságot látám csatározóit összevonni és hátra húzód-
ni. Ekkor 2 lóhátas szász kö zeledék sebesen az úton
velünk szembe. Közelebb ér kezvén [láttam, hogy] parla-
mentairek voltak. Megállék, és hátraküldém alezrede -
sem hez. A rendelet nékiek ki lõn adva, ti. föltétlen
megadás, ezzel visszamentek ta nácskozni a kívánatokról. 

Alezredesem nem várhatván tovább vissza-
jövetelüköt, indulót rendele. Megindultam tehát az
egész századdal sebes ügetéssel a falu felé. Azon kevés
idõ közt, míg a követeket hátra küldém, volt idõm elõre
szemlét tartani. A falu végin 2 ágyút láték fölállítva. Az
ágyútól balra, tõlünk pedig jobbra a falu végin szer te -
szórva álló téglakatlanok mellett csatározókot és 2 sza-
kasznyi rendes katonaságot láték fölállítva. Elõnyo -
mulásomot bárminõ sebességgel tevém is, midõn 200-
300 lépésre közeledném a faluhoz, már az ágyúkot nem
látám többé. Midõn a faluhoz közeledném, sebes vág-
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tatással rohanék be a helységbe, a templom melletti
téren azonnal századomot fölállítám, egy szakaszt
helybõl Brassó felé küldvén, az ágyúk azonban úgy
eltûntek ily rövid idõ alatt, mintha föld nyelte volna el.
Ezen közben Sárosi, kinek föladata volt Bikfalva felõl
elõnyomulni és a mi balszárnyunkot biztosítani, az õ
kezinél levõ lovasságot Dobolló felé elérendelvén,
azok a Feketevizet átgázolván, szintén ugyanazon perc -
ben érkezének meg Prázsmárhoz, melyben én szá za -
dommal. Prázsmáron kívül nehányat a szaladó ellen-
ségbõl elérvén, levagdaltak, és 8 foglyot tettek. Késõbb
tudhattam csak meg, hogy az ellenség a prázsmári fõ -
ut cából egy keskeny mellékes úton ágyúival és legé -
nyei vel együtt Bodola felé menekült. 

Minekutána Prázsmár be volt már, úgymond-
va, meglepetten véve, Nagy Imrének jelentést tettem, a
tá bor számára, mely a mezõn tanyászott, élést, italt és
tûzi fát rendeltem, és õrködtem, hogy a helységben rab -
lás ne történjen, rajtam lévén a felelõsség terhe. Más nap
a helység népit egybegyûjtettem és a magyar minisz-
térium és kormány hûségire ünnepélyesen föleskettem. 

Hidvégi csata

Butyka nyugalmazott õrnagy Incze gyalog
szá zadossal 184 szintén reggeli 8 órakor a tüzelést meg -
kezdette az ellenében Bianchi lengyelekbõl álló 400
[!]185 század, mintegy 600 sorkatonából álló osztrák
csapatra. A tüzelés mintegy délutáni 3 órakor végzõ -
dött, egyik is semmi elõnyt nem mutathatván fel. Az
osztrákok csapatvezére báró Stutterheim 186, Bianchi
ezredjének ezredese, kinek még 600 embere Bianchi
sorkatona Botfalván ténytelenül állott az eshetõsé gek -
re, de minden fölhasználás nélkül. Ezek közül egyik
félnek se tudom veszteségit. 

A székelyekre ellenben mégis annyi eredmény
számítható, hogy az ellenség Elõ- és Árapataka felé a
háttérbe be nem fúródhatott, és így Sepsiszentgyörgy,
hol az új ágyúk öntése szorgoson kezeltetett, nem
nyugtalaníttatott. Az ellenség fõereje tehát most
megverve Brassóba húzódott, sáncai és fellegvára vé -
del me alá. 

Ok nélküli idõvesztegetés a Barcaságon 

Két napot mulaték Prázsmáron szinte ok
nélkül. A székelység e ténytelen 2 napon keresztül unni
kezdé magát, és kezdé a campirozás187 téli kellemetlen-
ségei alól akként kivonni [magát], ti. hogy az itt-ott
zsák mányolt portékákot hazahordotta, természetes, ha
ki haza ment, kényelmesbnek találta házi tûzhelye, s
családja köriben magát, mint a tábori kellemetlen hideg
és sáros pázsiton heverni. 

3ik napján e hadieseménynek rendeletet kaptam
Nagy Imre alezredesemtõl, hogy tennék portyá szatot
lovasságommal Brassó felé. Én tehát el is indu lék Prázs -
márról reggel 7 órakor keresztúri századommal és
Zathureczky székely huszár hadnagy alatt álló székely
huszár szakasszal.

Brassó városának 2 óra hosszan tartó
halálos félelme

Elegyesen rendelék az elõcsapatba fele szé -
kely, fele Mátyás-huszárokat. Az idõ ködös volt, 100-
150 lépésnyire alig lehete tisztán kivehetõ tárgyra
ismerni. Én néhány tisztjeimmel az elõcsapatot kö ve -
tõk, századom csendes rendben vonula utánam. Ott, hol
Prázsmárnak útja a háromszék–brassóiba beleszakad,
midõn elõcsapatom éppen az útra léptetne, mint agár,
midõn maga elõtt a felugró nyulat megpillantja, látám
huszáraimot hosszú kantárszárt eresztve helybõl tova -
rohanni. A történetet magamnak nem tudván megma -
gyarázni, utánok kiálték, mert egyebet nem láttam,
mint székely huszárokot a hermáni fogadó mellett el -
nyargalni. Tisztjeim azonban a helyzetet észrevévén
figyelmeztetének, hogy a székely huszárok, kik legelõl
futnak, dersáni székely huszárok, azaz oláh huszárok,
hasonlólag öltözve a székelyekkel, tehát ellenség. A két
dersáni, fogarasföldi huszárnak jobb lovai lévén, s ben-
nünköt egy kissé korább is észrevévén, odébb illantak,
s székelyeink be nem érték. 

Midõn a Tömös hídjától még alig lennénk 500
lépésre, megpillanték egy ½ század lovast a Barca vize
mellett. 7 huszárt elõküldtem azon szándékkal, hogy
lépet vessek oda nekiek, amiközben én a síkság hala -
dékában csendesen megállok. A nehány huszár látására
kezdének is közeledni, de midõn egy oly pontra jutá-
nak, honnan lovasaim jobban nem tudának eltakarva
lenni, visszafordulának, s mint felhõ a levegõben, úgy
odalettek Feketehalom felé. 

Ezzel tovább folytatám utamot a Tömös vizé ig,
hogy megállván, átmenék a vízen, huszáraimot hát -
rahagyván majdnem azon útig, mely Hétfaluból 188 ezen
háromszéki útba szakad. Mintegy fertály óráig a város
közeliben senki egy lélek se vévén a városon fekvõ sû rû
köd miatt észre, zavartalanul szemlélhetém Brassó nak
külállását, a fellegvárról azonban eközben a köd elo-
szolván, az ágyúk körül embereket láték mozogni. Ekkor
Pronvic fõhadnagyom és más két tisztem hozzám
sietének, hogy ha netalán valamelyrõl vész fenye getne,
közelemben lehessenek. Az ágyú csakhamar megvillana,
s a golyó fejünk felett messze zúgott el a levegõben. Erre
megkondult a városi nagyharang, a lövés egy-kétszer
még megismételtetett, de látván, hogy siker nélkül, a
lövések megszûntek, azonban a városban a dobok
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pörögni kezdé[nek], a jajveszékelés általános lõn, a
harangok zúgása közt annyi síró hang. Soha életemben
ily nagyszerû macskamuzsikát nem hallék. Valóban
lélekrázó lett volna egy egészen kö zömbös emberre,
annyi ezer torokból szakadt hihetõ könnyekkel kísért
jajhangok, de reám nézve, ki a hálátlanságát annyi
századokon keresztül e nemzetnek elgondoltam a
vendégszeretõ magyar nemzet iránt, mely õket vérrel
szerzett földdel jutalmazta és országába be fogadta, reám
nézve – mondom – nem hatott ekkor más képpen, mit
egy nagyszerû macskamuzsika, melyhez hasonlót tíz
egyetem deáksága se tudott volna össze állítani. Mintegy
2 óráig gyönyörködtem e hasonlíthatlan disconcerten,
ennyiben e napi parancsnak ele get téve századomot
Prázsmárra visszavittem. Ez alatt a törzstisztek közt a
táborban nagy tétlenség és semmittevés.

Dobai ezredes, mintegy mindenfelõl
ostromolva, kiadja a rendeletet 
Brassó bevételire

December [8]-kán189 rendeletet kapok 2 század
lovassal és 2 ágyúval a Brassó felé vonuló úton a
Kökös hídjától Brassóig elényomulni. Kora reggel egy
osztály Mátyás-huszár lovassal Prázsmárról lemenék a
Feketevíz hídjától azon ponthoz, honnan a tábor elõ -
nyo mulandó volt. Midõn a hídhoz értem, szokatlan
nyüzs gést vevék észre azonnal az alá s fel mozgó szé -
kelységen. A hídfõn fegyveres õrök állának, senkit visz-
sza ne bocsátani. Kérdém a körül állóktól, hol légyenek
a törzstisztek, mire egy a hídtól balra fekvõ paraszt -
épületre mutatának. Bemenvén, itt látom törzstisztjei -
met több más tisztekkel, ezek közt Gál Sándort is. Ke -
vés idõ teltivel tájékozván magamot a tárgy vitatása
felõl, tehát akörül forgott a beszéd, hogy Brassót meg -
támadjuk-e vagy se. Minekutána én már nyílt rende -
letet kaptam vala e tárgyban, tehát nagyon meglepõ lett
reám nézve már most a habozás jelensége. Kérdém a
jelen volt fõtiszteket, hogy miért e kétség? Feleletül
mondá Dobay ezredes, hogy ha Brassót bevesszük, a
székelyek el fogják azt pusztítani. Erre azon megjegy -
zést tevém, hogy ha csak lovasságomot fogják beren-
delni, én jót állok a város épségiért. 

Ezen tárgyalás közben nagy zaj hallatá magát
kívülrõl. Kitekinténk az ablakon, és egy század lovas -
ság állott az épület körül, kiáltozván, tüzet a háznak, és
e kiáltások közt többektõl nevemet hallám kiáltani,
hogy mennék ki, mert a huszárság a törzstisztekre a
házat rá akarja gyújtani, mire nem kis rémülés fogta el
a bennlévõket. Kimenék tehát, s látván, hogy e lovas -
ság a szentkatolnai század Mátyás-ezred huszárai,
lovamot elõvezettetém, felülék, kardot húztam, és a
balszárnyáról négyesivel lépést induljt vezényelvén,

ugyanazon a hídon, melyen az õrök közt erõszakkal
elõbb áttörtek vala, visszavezetém, és az én századom-
mal együtt osztályba alakítám, miközben a tábor fõ -
parancsnoki rendeletet is megkaptam, hogy 2 ágyúval
és osztályommal Brassó felé induljak, azon meg-
hagyással, hogy a gyalog tábor is követni fog. 

Én tehát illõ katonai renddel meg is indultam
mintegy délelõtti 11 és 12 óra közt, már a Tömös vize
hídjánál voltam Brassó elõtt, a víz jobb partján az úttól
két felé fölállítottam osztályomat, az ágyúkot az úton.
Ezen állásban délután 4 óráig várakoztatott engemet a
székely tábor. Egy párszor futárt küldtem vissza, hogy
tudjam az akadály okát, mígnem 4 óra felé érkezék Gál
Sándor tudatni velem, hogy a székelyek közt nagy a
reactio, melyet a császári tisztek idéztek elõ a Brassó
felé való elõnyomulás ellen. Következõleg a berecki
század embereinek kell vala a város megtámadásánál
elõre menni, a’ pedig vetett a zabolai századra, és így,
mely egyenetlenséget, mint feljebb említém, a császári
tisztek idézvén elõ. A két közön elmaradott, eszerént
éjjeli szállásra190 2 szakaszt Maurer fõhadnagyom191

alatt Szentpéterre, a szentkatolnai szá zadot Török
Jankó fõhadnagy alatt per Hétfalut elõbb keresztül-
portyászva Prázsmárra [küldtem], én pedig ½ század-
dal visszamentem Hermánba. 

A feldúlt helység, sok házak elhagyatottan,
gazda nélkül a kemény téli éjen, melynek mására nem -
igen emlékszem, nem a legkényelmesb éji szállást
nyújta. A gyalogság is szerteszét ide volt beszállásolva.
A templom piacán lévõ házak egyikébe bemenvén, a
párnákkal berakott ablakú sötét házban tûzvilágánál
olvasék holmit idõtöltés kedviért egy földön hevert volt
új német naptárból, melyben a szász nemzetnek, s kü -
lönösön a Barcaságnak Báthory Gábor fejedelem alatti
kora és akkor is a magyarellenes Barcaságnak vitéz -
ségök Báthory hajdúi ellen költészeti ecsettel lõn benne
rajzolva, különösön pedig a hermániaknak akkori vitéz
tetteik vala különösön kiemelve, és a jelenre is mint egy
lelkesítve lõnek fölszólítva vitéz, oroszlán stb. címmel
a fölszólításban nem hiányozva. 

Ezen kontraszt nékem igen jól esett. Mi-
közben én is az akkori zavaros múltat e jelennel egybe-
hasonlítanám, és a jövõnek kimenetelirõl elmélked-
ném, egy szerre az utcán lövéseket hallok. Azonban
lovamot elõhozatván kimenék a zajba, és habár csak
igen hamar megtudtam, hogy ittas székelyek közt
történtek a halálos lövések, melyeknek 2 gelencei
áldozatul esett, azon ban másfelõl kiáltani hallám azon
szavakot is, hogy jönnek a polákok. Tudva bár, hogy a
dolog nem való, igen akartam, hogy így történt, és én
azonnal terjeszteni kezdém, hogy minden csapat
induljon a me zõre. Valóban egy eshetõségre nem is tar-
tottam volna szerencsésnek a benntanyászást. 
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Az egész tábor tehát kivonult a hermá ni–bras -
sói út melletti fogadóhoz. Itt tábort vertünk. Ameddig a
fegyveresek és láncsások letelepedtek, idõ kellett. A lo -
vasságot egy gyûrûtûzön kívül helyezém. Minden 4
lovat egy huszár tartván, a többi a tûz körül váltólago-
son. A tüzérek is 3 ágyúval sok részeg tüzér kíséretiben
künn volt[ak], kik közül egy a golyóval töltött ágyút a
körülötte hemzsegõ nép közt elsütvén, megfoghatatla nul
egyet sem ére. Borzasztó hideget nem éreztem eddigelé. 

Reggel, midõn megvirradott, rendeletet kap-
tam a Kökös hídjához vonulni lovasságommal. Itt azon
más írásbeli rendeletet vevém, hogy báró Heydte Er dõ -
vidékire beütvén, a legsebesebben sietnék oda, és min-
den ottan létezõ erõt egyesítve, az Olt mellékit tisz tí -
tanám ki az ellenségtõl. Midõn Kököshöz nagyon kö zel
lennék, szemben találám Dobay és Sombori ezre-
deseket.

Csata Köpecnél

Osztályomat megállítám, és a két ezredesnek
elibök lovagolván, jelentém, ti. hogy a kapott parancs
kö vetkeztiben indulok Erdõvidékire, egyszersmint ké -
rém Dobay ezredest, adná Gál Sándor nemzetõri száza-
dost mellém a gyalogság vezényletére, mit azonnal
[jóváhagyott], noha bár nem is akarta semmiben is föl-
használni az említettem századost, ki ellen folytonos
ellenszenvvel viseltetett. 

Ugyanezen a napon Dobolyon keresztül Ára -
patakára, innen délutáni 3 órakor Hídvégire érkezvén,
éppen midõn az elszállásolását intézném osztályom -
nak, habban úszó lovával érkezék be egy Mátyás-hu -
szár az árkosi századtól, azon jelentéssel, hogy Köpec -
nél csata történt, melyben a 12ik zászlóalj honvédjei
szerinte mind elhulltanak volna. Az efféle elsõ hír-
mondókra én örökké keveset adtam, tudván, az ilyenek
csak a távolból látottakról tudnak jelenteni, nem áll-
hatván ki a közelséget csupán a puskapornak azon
kábító salétromos szagáért. 

Mindezen jelentés ellenére is osztályomot el -
szál lá soltatám, tudván, hogy az osztrákok hadjárataik-
ban minden kevés siker után ki szokták nyugodni a nap
fáradalmait. Eszerént a távolságot Köpec és Hídvég
közt elég biztosságnak tartottam az éjjeli kinyugvásra. 

Mintegy esti 7 óra után megérkezék Clement
és Buczy százados, kik éppen az említett honvédeket
vezénylék, kik következõleg beszélték el a csatát: 

„Ötszáz erdõvidéki láncsás (minthogy ezeknek
fegyvereit báró Heydte beszedte volt), százhetven szu -
ronyfegyveres honvéd és 37 Mátyás-huszár Incze fõ had -
nagy alatt leheténk összesen az egész táborban. Ide
járul még ez erõhöz kiegészítésképpen egy szántótali -
gára alkalmazott, s kicsinnel nagyobb üregû ágyú a lõ -

fegyverénél. Ezen erõvel mi elõbb természetesen jól el -
reg gelizvén magunkot, azon hírre, hogy báró Heydte
Felsõrákoson oláh–szász–osztrák táborával újból meg-
jelent, sok szédült fõvel elhatározók vele szembemenni és
megütközni. Elindulánk tehát Miklósvár és Köpecen
keresztül a Barót vize hídjáig. Elõcsapatunk állott a 170
fegyveres honvédekbõl, ezután egy rossz fehér lo von az
úgynevezett ágyú 2 részeges tüzéri fedezettel, egyike
ezeknek ti. a lovat vezetõ tüzérkocsis, a másik a részeges
tüzérmester, ezt követé az árkosi század 37 huszára,
végre a had zöme, az összes láncsás székelye a seregnek.

Midõn e rendben a honvédek a hídhoz köze -
ledének, az ellenség lovasai a vízpartjáról kezdék ma -
gukot öszve- és hátra vonni. Ekkor Botár lovas százados
és láncsás vezér ösztönze a folyót átlépni. A honvédek
tartozatlan áthaladák, utánuk az ágyú, ezután a lovas -
ság és ezek után a láncsások. Minthogy az ellenségnek
mintegy 8000 emberbõl álló midenféle serege részint
elnyúlt sorokban, részint összehúzott tömegekben nagy -
mérvû és kiterjesztett fölállást képeze, csatáro zóinkat
hasonlag ahhoz kelle alkalmaztatnunk. A 170 honvéd
tehát nem is volt elégséges e vonal képzésére, így történt
tehát, hogy a láncsások közt jelen volt és pisztolyokkal
dicsekedhetett láncsás huszárokot is a fegyveres hon-
védek közi soroztuk a csatározó erõ tekintetiért. 

Csatározóink a hídon túl Rákos felé kezdének
az Olt folyama felé terülni, miközben az ellenség a
Barót és Kormoslangos vize közt széles és sík magasla-
ton tömegeivel közelebb-közelebb vonult. Az ellenség
csatározói nagyon óvatoson szembesülének a hon-
védekkel. A tüzelés mindkét részrõl megkezdõdött, kevés
idõ múlva egy fél század dragonyos a Savoya ezredébõl
a sík magaslat két lecsapó szárnya rejtekébõl csak
egyszerre elõ- és a honvédek csatárláncára rohant. Az
összesereglése a honvédeknek apró csoportokba már
lehetetlenné vált, erre kiáltom a honvédeknek: Hasra!
Bújj le! – mit a honvédek igen jól megértve, földre veték
magokot. A dragonyosok rohama sebes volt, lovok
pedig jól kitartott lovak valának, melyek az elõttök has-
rafekvõ honvédeket sérelem nélkül átugrálák. Ekkor
kiáltom ismét a honvédeknek: Talpra, s lõjj! – mit a hon-
védek a részint nagy sebességben lévõ lovokot még az
átugráló dragonyosok meg nem fordíthatván, igen jól
fölhasználának. A tüzelés keresztül kasul az ugyan elõb-
bi úton visszatérendett dragonyosokra megkezdõdék,
melynek eredménye lett, hogy 17 ló és 27 dragonyos
maradott halva a honvédek közt. A halottak közt vala
Senz nevezetû fõhadnagyok is, ki épp ezen évben a
Würtenberg huszároktól, mint nagy osztrák érzelmû,
megszökött, és a császáriak közt vállala szolgálatot.
Ezzel a honvédek nem erõsen üldöztetvén Köpec felé
vonultak. A láncsások pedig a visszame netelnél, látván
a honvédek veszedelmit, nem kereste a hidat, hanem
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minden válogatás nélkül ki övig, ki nyakig ment vissza a
jégtõl zajló Barót vizin arra, kitõl hova lehetett.”

Clement százados, ki fején keresztül egy kard-
csapást kapott, mit ezen beszédinél fölmutata, annak
tulajdonítá, hogy lováról késõn szálla le, miközben már
rea is dragonyosok rohantak, és a hasra fekvéstõl kissé
megkésett volt. 

Ezen becsülettel vesztett csatában a hon-
védekre nézve egy pár megemlítésre méltó eset is tör -
tént egyesekkel. Így például egy Barton nevû tize des 192,
kinek atyja a gróf Bethlen küküllõvári uradalomban
mint erdõsz szolgált vala, atyja mellett egykor a lövést
begyakorolván, már több ízre honvéd társai elõtt, mint
ilyen, õket bámulatra gerjesztette, ugyanis ha ellenség-
re célzott, ritkán történt az eredmény nélkül. E csatá ban
felállásánál fogva messzire távol a balszárnyra esett, és
a lovasság megrohanásakor nagyon félre lé vén, elsza-
kasztatott. Minekutána fegyvere már ki vala lõve, 5
dragonyos veszi körül, és sehogy sem férhetnek köze-
libe. Ezt b[áró] Heydte meglátván odasiet és fölszólítja
pardon mellett fegyvere elvetésire. Tisztet lát ván maga
elõtt, szavának hitelt adott, mire osztán a fegyverte-
lenre õ maga nekirohant és kardjával fõbe vágta. Ekkor
a mellette lévõ trombitásának intett, és az pisztolyát
reasütvén, a golyó arcán be- és bal füle töviben kifúró-
dott, mire elesvén, minthogy még vala élet az ifjúban,
fogolyképpen elhurcoltatott, ki Szeben bevételinél –
már fölgyógyula – fogságából eképpen szabadul. Ezt
elbeszélleni Bartonnak saját szájából hallottam,
vitézségit pedig báró Heydté mint csudát be széllette el,
természetes, a nemtelen vele való bánást beszélyébõl
kihagyván. 

Ugyanezen csatában egy más honvéd, minek-
utána a dragonyost egy lövéssel lováról elejti, nekifut a
lónak, és kantárszáron ragadván, fel is ül, és társainak
a lövések közt fennhangon dicsekszik, hogy õ milyen
ló ra tett szert, persze hosszú szuronyos fegyverit is a
nyeregben keresztül téve. Ekkor a visszamenekülhetett
dragonyosok trombitája megszólal, a ló fülit hegyezi az
ismeretes hangokra, megragadja lovasát és vinni kezdi
a dragonyosok sora felé. A honvéd eleget rángatja lová-
nak száját, de mind hasztalan. Ekkor nincs mit tenni,
látván a lónak közeledésit az ellenség felé, hanem mint
egy liszteszsák, lefordul róla és marad újból az õ hû
mangalétájával. Társai, kik ez eseményt nézték, még e
veszedelmes helyzetökben is fönnen kacagtak, s vissza,
de gyalog jött pajtásokat azután is nem egyszer bosz -
szanták: kinek adá el a lovat?

Egy harmadik honvéd, kit 2 dragonyos elfoga,
és magok közé vévén fegyverit elhányatták, azonban a
lövésekre figyelvén jobbra-balra, a honvéd ezt egybõl
föl használván, a két lovas közül hátra maradt, s hirtelen
fegyverit fölvevé, mire egyik eltátott szájú dragonyos

há tának irányzá, ki újra a képzelt fogoly honvédra ma -
ga mellé letekintvén, de nem látá, ekkor hátra fordul, de
látja, hogy a honvéd már a hátát célba vette. Kardjával
hadarni kezde ezen szavak közt hátrafelé, mintha a há -
tába fúrandó golyót akarná padrirozni 193, mondván du
Spitz bub, du Spitzbub 194. De alig ejté e szavakat ki má -
sodszor, már halva a földön hevert, a más drago nyos
pe dig lovát sarkantyúba vette, s továbbállván, a honvéd
többi társai szemök láttára így menekedett. Ezen hon-
védnek magam is több kardcsapást láték másnap fegy-
vere agyán és csö vin, melyet e két dragonyos fogollyá
té telekor tett rajta a megrohanáskor, míg pardont nem
kért. 

Az ágyúfedezeten volt 37 huszár, kivéve de rék
fõhadnagyokot, ki egyedül mindvégig az ágyúnál ma -
radott, és azzal egyszerre menekedett, a többi mind
egyig elszaladott a láncsásokkal együtt. 

Minekutána a székely csapatok elszélyedtek,
az ellenség Köpecre elõnyomult, a falunak tüzet ada-
tott, mégpedig rendes fegyveresei, a dragonyosok és
Bianchi-féle polák katonái által. Ekkor bõszült vad
oláh–szász csoportokot a falusiak legyilkolására és
felpré dálására bocsátotta, kik öreget, ifjat, sem nõt nem
kímélve, mindazokot, kik nem menekülhetének, legyil -
koltatta. Ezen szerencsétlen áldozatok közt még egy
éppen falusi s egyenruhába öltözködött nyugalmazott
volt Szolga nevû századost 195 is, bárha semmi zavarban
részt nem vett vala, legyilkoltatá. A köpeci áldozatok-
nak száma 36-39 fõre számíttatik 196, a csatában elesett
honvédeké pedig 7 fõre. Ezek közt vala 2 gyalog hu -
szár láncsáson fegyverezve a honvédek csatározó
sorában, a Mátyás huszároktól. Köpecen pedig több
ház és gazdasági épület lett a lángok martaléka. 

Ezekután báró Heydté dicsõség koszorúzottan
vonula ismét Felsõrákos melletti táborába, nagy pénz
és marha mennyiségû sarcot róván ki az erdõ -
vidékiekre.197

Fölszólítása báró Heydte-nak hozzám 
a székelyek föltétlen megadása 
és fegyverei letétele iránt 

Másnap a köpeci csata után semmi további
hírt nem kapván az ellenség állásáról, egy osztály lova-
sommal, számra 130 kard, elõmenék Nagyajtára. Innen
azonnal, mihelyt megérkeztem, Donát Lajos tize dest 198

egy ½ szakasz huszárral portyászni küldém Köpec
felé. Ekkor még füstölgeni látám Köpec üszkeit.
Visszajöve a portyászatból említettem tizedes, mondá,
hogy a dragonyosok a Barót vizin túl fel vannak állít-
va, és õk az innensõ partról velek egy pár pisztolylövés
váltása után, nem üldöztetvén, visszatértek. Jelenté ti -
ze desem még azt is, hogy a tábor Felsõrákoson alól, a
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falu véginél lévõ [Kormos] Lángos vize jobb partján
táboroznak. 

Alkonyat táján megérkezett Gál Sándor is. Mi
azonnal a teendõkrõl kezdénk tervelni. Erõ dipositiónk -
ra kevés vala, azonban a köpeci esemény hallatára
Dobay ezredes a háromszéki erõbõl rendelt 1 ½ század
fegyveres székelyt illõ láncsás adalékkal és két 6 fontos
ágyút a derék Gábor Áron tüzérmestersége alatt. Az
erdõvidéki láncsás erõt is fölszólíták az expeditióban
figurálni 199.

Mintegy esti 8 órakor parlamentaire-t jelente -
nek nálam, kit egy portyászó csapat hozzám beve -
zetvén, egy ívnyi német nyelven írt fölszólítást
kézbesít báró Heydté-nak aláírásával. Ezen fölszó-
lításnak tartalma dagályos és szemrehányó modorú
lévén, követ kezõ nevezetesebb pontjaira emlékszem
még:

Címezve és nyitva német stylben: 

An den Truppen Commandanten, der mir
feindlich entgegen steht! 

Es ist wieder Blut gefloßen, und ein Ort in Asche
verwandelt worden – nun frage ich Sie, meine Herrn – was
wollen sie denn weiter, sehen sie ihre Schwäche nicht ein? 

Körülbelõl ekként folytatva:200 Durch die
Zusammenrottung von Agyagfalva haben sie sich nicht
gegen die Regierung S r Majestät aufgelehnt, sondern
dadurch zur Verwüstung des Landes und der andern
zwei Nationen, mit blutiger Hand sich vergriffen. 

Ich rathe Ihnen also, daß sie ihre Waffen
strecken, und Reinfälligst vor S r Majestät, nebst unbe-
dingter Unterwerfung, um Gnade flehen sollen, denn
sonst wird ihrem Lande dasselbe Loos, welches Köpecz
getroffen hat, wiederfahren werden. 

Sehen sie denn nicht ein, daß eine revolution
noch nie gelungen ist, und wenn wir auch die Geschichte
durch stöbern, so sehen wir, daß ihre Anführer meist als
Opfer derselben gefallen sind?

Wer sind den[n] ihre Anführer? – meist Prole -
tarier, die die Sache zu ihrer eigenen Gunst ausbeuten. 

Ich erwarte also, daß sie mir binnen 24 Stun -
den hierüber entscheidend antworten werden. Im
Gegentheil werde ich sie angreifen und es wird dabei
nicht das Kind geschont werden. 

Baron von der Heydte m. p. 
Truppen Commandant 201

Nem sokáig gondolkodám, s éppen ugyan
azon parlamentairétõl következõleg válaszoltam: 

An den Truppen Commandanten, der mir
feindlich entgegensteht!

Ja, es ist wieder Blut gefloßen, und ein ruhiger

Ort in Asche verwandelt worden. Nun frage ich Sie,
mein Herr, wer hat Alles dieses verursacht? 

Die niederträchtige Camarilla, und Camarillis -
tischen Einflüsterungen haben die ruhigen Bewohner
Siebenbürgens namentlich Ungarn, Szekler, Sachsen
und Walachen so übereinander gehetzt, daß nunmehr
die gräulisten Thaten entstehen. 

Sie werfen uns vor, daß wir uns bei Agyag -
falva zusammengerottet usw. 

Ja, es ist wa[h]r, daß wir dort ein National
Convent hatten, aber zu dem Behufe, um uns dort zu be s -
prechen, über die Mittel durch welche wir den
Mordthaten, welche täglich, auf den Comitats Ortschaften
zerstreut liegenden Ung[a]rischen Familien verübt wer-
den, Einhalt zu thunn, denn daß Österreichische Militair
scheuet sich nicht in dessen Obliegenheit die Aufrecht -
haltung der polizeilichen Ordnung wäre, alles daß mit
gefallteten Händen zuzusehen. 

Daß bei diesem Fürgange auch unsererseits
so manches geschehen ist, was nicht hätte geschehen
sollen, muß der Undisziplin dieser Landstürmer
zugeschrieben werden. 

Diesem vorzubeugen wäre es in der Obliegen -
heit des regulären Militärs gewesen, was hat sie aber zu
diesem Behufe gethan? Wir schämen uns selbst meine
H. E., wenn wir das einst so gediegene österreichische
Militäir, und so viele ritterlich gesinnten Herrn Offiziere
nunmehr auf einmal an der Spitze dieser Räuberhorden
stehend, sie zu allen Raub-, Schand- und Mordthaten
anführend sehen. 

Sie fragen uns warum, daß wir fechten? Damit
sie also wissen, wir fechten für unsere Nationalität, für
unsere Constitution, in diesem Sinne also auch für
unsern König Ferdinand den V. 

Sie werfen uns vor, daß unsere Anführer meist
Proletarier sind. 

Hierauf habe ich nur zu erwidern, daß wir uns
gegenseitig kennen. Sie rühmen sich mit dem Brande
von Köpecz. Sie sollten es nicht thun, denn wissen sie
was sie hiedurch begangen haben? Sie haben nur in ein
Wespennest gegriffen. Was dieses Sprichwort bedeutet?
Fragen Sie in Hinkunft einen jeden Szekler und Ungar,
er wird es ihnen auseinandersetzen wissen. 

Ihre Aufforderung habe ich dem Obertruppen
Commando eingesendet, woher die weitere ausführ -
lichere Antwort rückerfolgen wird. Übrigens leben sie
wohl mein Herr, und ich wünsche nichts sehnlicher, als
daß wir uns ehebaldingst, unter dem Donner der
Kanno nen und dem Rausche der Feuergewehre gegen-
seitig sehen. 

K. Horváth, Rittermeister 202
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Ezen válaszomat, tisztjeimet egybehívatám,
minthogy mindnyájok e nyelvet beszélék, fölolvasám, és
elküldém. Alighogy e levél útban volt, szállásomra
Sombori ezredes betoppan. A másolatot elõvevém, és
ez redesemnek fölolvastam, mit õ is helyeslett. Az erede-
ti fölszólítást pedig már Sepsiszentgyörgy felé a Nemzeti
Bizottmánynak válaszadás végett beküldöttem.

Így másnapot is Gál Sándorral bevártuk, s
minekutána se ellenség nem mozdult velünk szemben,
sem választ a Bizottmánytól, utasítást nem kaptunk,
elhatározók báró Heydté táborát megtámadni. 

Csata és kiindulási terv, a csata színhelye 

Minthogy az ellenség Barótot is lovas elõ -
õrsökkel, ti. 16 lovasból állóval ellátta, és birtokában
tartotta, következõleg az elõnyomulás Köpecen túl a
Barót vizin keresztül némûleg flanquirozva 203 lett vol -
na. Eszerént úgy egyeztünk meg, hogy én lovas osztá-
lyommal és Butyka nyugalmazott õrnagy alatt lévõ
mintegy 150 szuronyos fegyveres és 500 láncsás szé -
kellyel Nagyajtáról Középajtára, innen Szárazajtára, és
innen Telegdibaconra fogok mindig takarva men ni,
amiközben Gál Sándor hasonlólag egy osztály Mátyás-
lovassal Máday fõhadnagy alatt, 120 fegyveres 400
láncsással és két 6 fontos ágyúval az országúton csak
Miklósvárig fog elõhaladni, elõõrseit Köpecig elõ -
nyomván. 

Másnap osztán, azaz december [12-én] 204 éjfél
után én az egész lovasságommal és gyalogsággal egy
csapást fogok Barótra tenni és ha jól és zaj nélkül sike-
rül, innen Olosztelke205 felé még azon éjjel a Rika-pata-
ka völgyiben lévõ hidak mellett állást foglalva a hom-
lok támodását Gál Sándornak bevárva és a kétséges
csata esetiben hátulról is nyugtalanítva, ha a kedvezõ
alkalmat látom, [az ellenséget] megrohantatom. 

Én tehát a megegyezett mód szerént el is in -
dultam a nevezett helyeken keresztül. Midõn Telegdi-
bacon felé egy erdõn kifelé vonulnék, ágyúlövéseket
hallék, mit azonnal gyanítottam, hogy az az ellenség
ereje kitudására tétetett Gál Sándor által, mit már akkor
se helyeseltem, ugyanis az tervünk fõzésinél nem volt
említve, sõt nékem igen csöndesen kell vala magunkot
viselni. Naphaladtakor Telegdibaconra érkezvén, a
gyalogságnak azt rendeltem vala, hogy Bibarcfalvára
menjen szállásolni, hogy másnap ne legyen kénytelen
[az út] oly hosszú és fáradalmas vonalát e sínylõdõ sá -
ros és havas idõben tenni, mit egynéhány rendetlen
nemzetõrparancsnok miatt nem létesíthettem az avisó-
tisztnek különös lágy magaviselete miatt. Midõn az
illetõ tisztet, Józsa nevezetût, császári huszár hadna-
gyot kérdõre vonnám, egy láncsások fõhadnagyát ho zá
elõmbe, állítván, hogy azon ember volt az ellen-

szegülõk egyike. Nem tudván még, hogy tiszt, lehuza-
tám és 25 botütést vágattam õkegyelmére. Késõbb
kivilágodván, hogy nemzetõr fõhadnagy, az esetet saj -
náltam, és jóvá kívánván tenni, személyes elégtételt
aján lottam, mit az én fõhadnagyom nem fogadott el. 

Egyébaránt Józsa hadnagy is észrevévén a
hely zetit velem szemben, hogy ti. kompromittált, e pil-
lanattól fogva úgy eltûnt a táborból, hogy e pillanatig se
láttam többé. 

Rikai csata

Mély, téli, sáros és havas lágy idõ volt. A me -
zõre lépve a lovak majdnem elsüllyedni látszottak. Az
éj felleges és fanyar. Éjfél után egyet ütött az óra,
midõn tisztjeimnek parancsot oszték a legények föl -
nyergeltetésire. Minden tizedes békopogással kelté föl
legényeit, trombita és dobszó tiltva volt. Midõn osztá-
lyom szállásom elõtt fölálla, 2tõt ütött az óra. Sûrû sötét-
ség. Én kimenve, csak egy néma fekete vonalat láték
közelrõl is osztályomban. Az elõcsapatot (avantgarde),
6 huszárt kirendelém. Egy tizedest Butyka õr nagyhoz
küldék, s tudatám, hogy indulok, siessen õ is
gyalogságával. 

Csendesen vonulék le Bibarcfalva közt. Mi dõn
már Baróttól egy puskalövésnyire valék, az úttól félre
egy kis teres helyre állítám föl osztályomot. Ekkor 3
ütött zsebórám. Várván ¼ órát, semmi neszt nem hallék
hátom megett Bibarcfalva felõl, honnan a gyalog ságnak
kelle jövendeni. Ekkor 2 huszárt visszaküldék Butyka
õrnagyhoz sürgetésképpen, mind hasztalan. Már 5 óra
volt és még semmi jel jövetelirõl. Ekkor megint vissza
küldtem 2 huszárt. Már 6 vala az óra, midõn a huszárok
vissza jöttenek. Még fél órát várék, mind hasztalan.
Alig már a sötétség oszlani kezde, ekkor rendelém,
hogy az osztály maradjon hátra. Én sebesen egy sza-
kasszal keresztül megyek a város közt, és Olasztelek
felé megállok. Midõn gondolná, hogy át haladtam, ekkor
Pronvic és Török fõhadnagyok kezdjék meg átvonulá-
sokot utánam, hahogy ellenséges lo vasság találna
mozogni, azt kezdjék elfogdosni, a vá roson kívül pedig
ügyelni fogok én, hogy egy se mene külhessen. Ezután
sebesen a város közt legényeimmel áthaladék, de senki
egy lelket se láttam ez alatt. Csak hamar utánam nyomu-
la osztályom, de minden nyere ség nélkül, mert mint
késõbb értesültünk, Telegdibaconba érkezésünköt
ugyanaznap még egy volt szé kely õrmester, magyarher-
mányi születésû, báró Heydté nak elárulta, minek kö -
vetkeztében a 16 dragonyos még aznapon estvefelé
nyakra-fõre, az exegnalt marhákot is hátrahagyva, ker -
teket lehúzatva, így menekült el Barótról. 

Az éjjeli hátbavonulás is eszerént Butykának a
restségin és nem menthetõ hanyag magaviseletin már
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megtört. Ekkor nem vala másegyéb hátra, mint az, hogy,
úgy amint az ellenséget, csak szemben megtámadni. A
megsemmisítése, esmervén természetit, már nem vala
kivihetõ. Barótról, amint az út Olasztelke felé vezet,
mintegy lövés távolságra emelkedik a sík magaslat, künn
a magaslat szélin jobbra az úttól áll egy kis kápolna 206.
Lovasságomot az aljban hátrahagyván, Kalmár nevû
õrmesteremet 207 magam mellé vevém. Megtanítván mit
téendõ, nékiindulánk a kápolnának azon reményben,
hogy ez az osztrák hadtudomány sze rént egy olyan pont
lévén, mely az ellenség Rákos náli fölállásánál fogva
éjjeli órákon kettõs lovas õrt igényelt volna. Azon hitben
tehát, [hogy] hihetõleg ezen õrököt itt még elfoghatjuk,
néki rugtatánk, de semmit friss nyomokon és még füstöl-
gõ lótrágyán kívül nem találtunk. Ezután lovasságomot
is e térségre rendelém fölállani, miközben az elõttem
elnyúló térségnek Rákos felõli szélin mintegy 8 számú
dragonyos õrszemeket föl Rákos irányáig láték mozog-
ni. Rákos végiben egy füves kertben mintegy 60 számú
dragonyost láték lo vok körül igazítani és fölülni, a tábor-
nak hosszú füstjét és nagy zajgását pedig Alsó Rákos
felé a falu alatti téren. 

Nyolc volt az óra már, midõn végre gyalogo -
kot láték Barótról felénk lézengeni. Végre ½ 9re Butyka
õrnagy szép lassan fölvonula a magaslatra. Ke serû
szemrehányások nélkül nem hagyhatám rest és bû nös
magaviseletit. Butyka õrnagy tehát fölállítá csa pat ját
egy vonalban, utána mintegy 200 lépés távolra gróf
Kálnoky Imre208 álla láncsásaival. Ekkor visszate kinték
Köpec felé, s látám Gál Sándort is sergivel a faluból (ki
debonchirozni) fejlõdni. Az ellenség a dolgokot észre-
vévén, egy fél század dragonyost fölállított Rákos felsõ
véginél, szemben velünk, egy zászlóaljat pedig láncsá-
sokból elegyesen a [Kormos-] Lángos vize jobb partján
megindított fel Olasztelek felé. Midõn Gál Sándor az
úton velem mintegy egyenlõ magasságban lenne ágyúi-
val és sergivel, osztályom egyik századját leküldém
ágyúfödözetül. 

Amint eképpen elõnyomulának, Gál Sándor a
hídnál fölállott ellenségre ágyúiból tüzeltetni kezde, én
pedig sieték a [Kormos-] Lángos vize síkságára. Meg -
jegyzem, midõn látnám az ellenség Olasztelke felé való
vonulását, azt hogy megelõzzem, 8 huszárt, 30 szuro -
nyos fegyverest és ezután egy láncsás századot elindí-
tottam a falut elõbb birtokunkba ejteni az ellenségnél,
mi meg is történvén, az Olasztelek felé ezen meg elõ -
zésre induló ellenséges zászlóalj a csapatunk kifejlõ -
désén megdöbbenvén habozni látszott és a Kormos -
Lángos hosszában a füzesek mellett elterülve egy kissé
megállott. Ekkor sebesen siettetém a gyalogságot elõre
a víz melletti térre lenyomulni. Az ellenség gyalogsága
ezen jobb szárnyunkkal átellenben, ahelyett, hogy tûz -
zel fogadjon, megkezdte a Rika-patak melletti fölvonu -

lását, mit látván, a lovasságnak rendeletet adék a
Kormos-Lángos vize átgázolására és az ellenség üldö -
zésire. A bejárót késõn találhatván meg, ezalatt az
ellenség gyalogsága nagy elõnyt nyert az eltûnhetésre.
A székely láncsás és fegyveres gyalogság is már a víz
partjához érkezvén, rendeletet adtam a legsekélyesebb
helyen azt átgázolni. Nem kis békétlenség támadott e
rendeletemre a katonaság közt, de az eredmény, had-
járatoknál légyen mentsége az eszköznek, melyet gya -
korta ily esetben alkalmazni kell [nem maradt el].
Átgázolt tehát a gyalogság is a vízen. Midõn túl volná-
nak, egy ½ század dragonyos vala velünk szemben
fölállítva. Ekkor a tiszt vezénylé németül: „A bal -
szárny ról kettõsivel lépést indulj!” Lovasságom még
mind nem kapván magának beszállhatási helyet, tõlünk
messze fönn vala Olasztelke felé. Én a dragonyosokot
megszóllítám, mondván nékiek, hogy szégyen ausztri-
ai császári katonának szaladni, ütközetre akarván õket
föltüzelni, de hasztalan, mert egy darabot lépést, azután
ügetni kezdének. 

Amint ezen elvonulásukot a gyalog tömegnek
jobb szárnyán elõl lóhátról nézegetném, jobbról egy
lóköz távolságban az engemet követõ õrmesterem,
Kalmár Ödön állott, csak egyszerre a hátunk megett a
tömegbõl lövés történik. A golyó jobb fülem mellett
sivíta el. Õrmesterem megrázkódva kérdé, nem ére-e.
Erre lovammal a tömeg felé fordulván még füstölögni
láttam az éppen maga elibe lerántó székelynek fegy -
verét. Bosszankodva nekiugraték a tömegnek, lovam-
mal szétbontám a sorokot, és azon ember fejire vágék
kardommal, ki reám lõtt vala, mire látám a székelyt
összeomlani. Gondolom, hogy kényszerítettem a gya -
logságot vízbe menni, ebbõl származott bosszú akart-e
lõve lenni. 

A tömegben a rendet gyorsan helyreállítám,
miközben látok egy szekeret sebesen Vargyas felé siet-
ni. A gyalogság szavára, hogy puskaporos szekér az,
lovasságomot még mindig nem látván átgázlódni, sor -
kantyúba vevém lovamot, a szekér után vágtatva ekkor
láték két huszárt egymástól kevés távolsággal elõttem
az innensõ partra kiszállni. Azon huszár, ki hozzám
legközelebb vala, engemet még nem vévén észre, kiáltá
a rajta feljebb lévõnek, hogy ne menne, mert fegyvere-
sek ülnek a szekéren. Nem kis meglepetésire ezen gyá -
vának éppen ekkor értem közelibe. Utána lehet gon -
dolni, mit míveltem vele, ha tekintetbe veszem elõbbi
szavait testvérihez, minekutána egy pár perc múlva az
én huszárom akarva-nem akarva szemem láttára már
most inkább futott az ellenség felé, minthogy közelem-
ben álljon. Az éppen oly bátor, mint gyáva testvér a
szekeret megkerülve elibe állott a szekérnek, és ekkor
már több huszárok is ugyanazon irányban átgázoltak
vala, segítségül menvén. A szekér fedezetivel együtt el -
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fogatott az ellenség lovasságának szeme láttára. A sze -
kér éléssel és fegyverzettel volt megterhelve. A meg -
 szalasztottam volt huszár neve Bong Zsigmond 209,
Kossuth Lajos által mintául beküldött õrmester volt, a
derék huszár pedig épp ennek testvéröccse, Bong
Ferenc 210, ki késõbb az események végivel Zsibón lövi
magát agyon, nem tudván a bánatot, melyet a nemzet
katasztrófája szívén ejtett, túlélni. 

Ekkor Gál Sándor már a falu közé nyomult vala,
az ellenség pedig megrémülve, minden ellentállás nélkül
bomlott szét, és a Rákos feletti magaslaton igye kezett ma -
gát rendbe szedni, egy része Alsórákos felé szakadván
szaladott. A Rika-pataka völgyin föltekintve látám a térrõl
épp ott egy zászlóaljnyi fegyveresét az ellenségnek fölál-
lani, hol az út a Rika keskeny völgyi be hajlik. Lovas -
ságommal nyomban követtem az ellenség lovasságát, de
minthogy az említettem szekér elfo gásával idõ haladott, a
dragonyosok már azon a térmagaslaton állottak, melynek
erdõszélire a gyalogsága vala fölállítva. Midõn a patak
mellett a völgyben az azt keresztülvágó töltéssel ellátott
úthoz közeledném, már azon lovasság huszárai, ti. a szent-
katolnai századból számra 9en csatárláncot képezé nek a
dragonyosokkal szemben. A pisztoly és karabély tüzelés
mindkét rész rõl élénkséggel folyt. Elérvén az ország-
útjához, lovas ságom Pronvic fõhadnagyom alatt a patak
hídján innen hagyva egymagamra keresztülmenék a
csatározóktól jobbra tartván a Rika-völgyit vizsgálni,
tartván azon már a térségbõl láttam volt gyalogság cselé -
tõl. Szá  za domnak rendelém a hídon átjönni és szintén a
magas lat ra fölállani. Midõn a lovasságom átjövetelit az
ellenség észrevevé, azonnal csatározóit egybevoná, és se -
be sen hátravonult, azon 9 huszár nyomban követé, én
pedig huszárságommal óvatoson [haladtam] tartván az
erdõbe vonult gyalogság cselitõl. Ekkor már a szentkatol-
nai századnak több része is századomhoz csatlako zék.
Gyalogságot sehogyse tudtam elõküldeni bár annyit, 
mennyi egy csatározóvonalat képezhessen. Kevés idõ
teltével az ellenség után nyomult volt huszárok egyi ke
érkezék hozzám azon jelentéssel, hogy küldenék elõre
segítséget, mert a nehány huszár veszedelemben van.
Ugyane tájban jelenté egy más, hogy az ellenség néhány
lovasai egy más völgyön hajtanak egy marhacsordát. Én a
jelentéseket fontolóra vévén kevés ideig határozatlan vol -
tam az elsõre nézve azon okból tenni valamit, mert a lo -
vas ság mûködése már nagyon veszélyessé válhatott vol na
egy oly keskeny erdõs defiléeben, hol egy pár perc cel
azelõtt csak szép rendben láték a távolból egy zász lóalj
gyalogságot éppen az említett defilée torkolatánál hosszan
felnyúló erdõszélin fölállítva. Másfelõl elõttem lebegett
újból ily kényes idõszakban, [hogy] ha azon hu szárok
fölmészároltatnak, a székely nép nékem fogja hibául föl-
róvni azoknak halálát. Ilyen kétségek közt egy percig
aggódva mégis a megmentésökre határozám magamot. 

Annálfogva elõre küldetém Török Jankó fõ -
hadnagyomot mintegy ½ századnyi szentkatolnai szá -
zadhoz tartozó huszárokkal, mire csakhamar újból azon
hírt kapom, hogy azok is a gyalogságtól körül vannak
fogva. Ekkor immár elõbbi gyanításaimnak igazat adva,
mit elõre következtethettem, gondolám, már sokkal több
áldozat eshetik, de egy jó szerencsére már kénytelen vol -
tam többet is veszélyeztetni. Elõ küldém tehát Pronvic
fõhadnagyomot megint ½ szá zaddal és magam is utána
indulék egy szakasszal, 8 huszárt pedig a feljebb említett
csorda után küldöttem. Midõn szakaszommal beeresz -
kedném a Rika torkolatába, látám Gál Sándort is 2 ágyú-
val utánam nyomulni. Ekkor Gál Sándort megszólítám,
hagyná fenn a szabad teres helyen az ágyúkot. Ily szo -
rosságban hol csak 100 lépésre is sikeresen nem lehetne
használni, a kétes kimenetele esetiben a csatának még
veszélybe is jöhetnének. 

Azonban végtére Butyka õrnagynak is gyalog
fegyveresei éppen most érkezvén fölszólítám az õr -
nagyot, venné át az erdõközti csatát, melyben a huszá -
rok sikeresen nem mûködhetnek. Ezen parancsnok
lábai fájdalmával nem szégyenlette magát menteni, a
székelység pedig azt veté okul, hogy õ más határát nem
védelmezi, ti. a Rikán túl udvarhelyszéki határ kezdõd-
vén. Butykának zászlóalja elõtt kinyilatkoztatám, hogy
ezen magaviseletiért haditörvényszék elibe állítását és
ottani magaigazolását fogom követelni, a székely ség -
nek pedig kíméletlen szavakban fejezém ki gyáva
magokviseletit. 

Ezután elindulék huszáraimmal a folytonoson
csatában lévõ huszáraimhoz, kiknek reménytelen sze ren -
cséjökön elbámultam, ugyanis azon rendben felállott
volt sereg, melynek cselvetésitõl tartottam, páni  féle lem -
tõl meglepetve, az erdõben szétszaladt. Huszá raim a
szerencsét nyomon követék, nem is gyanítva egy
lehetõségbe esett volna veszedelmet. A fölemlítettem
volt 9 huszár közül õrmester Székely Lajos211 fölszólítá e
9 csatározó huszárjait a lovasságra rohanni, az õrmester
az elsõ, utána egy dálnoki nemes ifjú Miklós, maksai
nemes ifjú Gyulai Albert 212, egy Mihátz és egy uni tárius
mester fia udvarhelyszéki, solymosi születésû, követék
az elõre induló õrmestert. Két altisztet ezen huszárok
elejtettek, többeket megsebesítettek, úgyszintén Székely
Lajos rétyi születésû nemes ifjú homlokára két kemény
kardcsapást és dálnoki születésû Miklós is a fejire két
kemény kardcsapást kapván, egy lovat is el fog ván, egy
szakasznyi dragonyos közül dicsõséggel koszo rúzottan
térének vissza. 

Ezen huszárok elõnyomulását a már elküldöt-
tem volt Török fõhadnagy és Pronvic fõhadnagyok
alatti csapatok még inkább biztosítván, a dragonyosok
az eddig makacsul védelmezett puskaporos szekeret
birtokokba ejtették, mit vissza is hoztak szerencsésen.
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Látván a huszárok, hogy a dragonyosok többé már nem
akarják a megtámadást bevárni, szétbomlának, az erdõ -
ben szétszaladott gyalog fegyveres és láncsás erõt meg -
támadák, az öldöklés irgalom nélkül folyt. Midõn elõre
mennék, látám éppen a puskaporos szekeret visszakí -
sérni Pronvic fõhadnagy rendbetartott ½ századja által.
A vagdalás csak akkor szûnt meg, midõn már több
ellen ség nem vala látható. Foglyokot is hozának vissza
egynehányat, ezek közt egy nemzetõr fõhadnagyot, je -
len be margondai jegyzõ, szász ember. 

Ezzel az ütközet a székely gyalogság rész vé -
tele nélkül, csupán a fiatal huszárok szerencséje és bá -
tor sága által bevégzõdött. Mintegy délutáni 3 óra lehe -
tett, midõn a huszárság Felsõrákosra visszatért. Itten
báró Heydténak a helybeli református213 papnál fe le  dett
minden hivatalos irományait nékem kézbesí ték,
melyek némû elsõ felvilágosítást tevének az osztrák
Magyarországgal szembeni állásáról, csupán annyiban
ti. látám egyikében ezen rendeleteknek, melyben érte-
sí t tetik báró Heydté Gedeon tábornok által arról, hogy
a kõhalomszéki nemzetõrséget is dispositiójára 214 ren-
delte, lovasságért is írt a szebeni fõhaditanácshoz stb.
Tudván, hogy Erdélyben 26 000 osztrák sorkatonaság-
ból álló erõ létezik, s látván pedig másfelõl azt is, hogy
Háromszék ellen ebbõl alig alkalmaztatik 6–7000,
ebbõl osztán így kérdém magamot, hol van hát a többi,
mire azon gondolatra kelle jönnöm, [hogy] egyebütt is
bajnak kell lenni. 

A foglyokot Barótra küldöttem, egy lovas szá -
zadot Máday alatt Olasztelekre, egyet Barótra, az én
keresztúri századommal pedig Miklósvárra mentem. A
halottak eltemetésit elrendeltem Vargyas és Rákos köz -
ségeinek. A jelentésbõl annyit tudok, hogy a rákosiak
mintegy 100at, a vargyasiak 160 felé való halottat jelen-
tettek.215 Részünkrõl tudtom szerént egy se halt el, meg -
sebesült 3, egy ló elesett, egy ló pedig elszaladt az
erdõbe. Ágostonfalvát, mint oláh helységet, a köpeciek
leégették, régi határ-differenciák miatt hihetõleg, mely-
hez a huszárok is segédkezet nyújtottak. Az ellenségtõl
elfogott marhákot Bölönbe hajtattam, mely csorda ál -
lott 103 darabból, a huszárok és honvédek számára las-
sanként levágattam. 

A zavarok végivel hallottam, hogy ezen rikai
csatánál báró Heydté Alsórákos felé menekült drago--
nyosai egyik részivel, mintegy ½ századdal. Két hu -
szárom egy darabig üldözte. Ezek Donáth Lajos és
Gyulai Károly nemes ifjak [voltak].  Midõn már na -
gyon közel, mintegy 100 lépésnyire lennének az ül dö -
zöttõl, ki elõre elindított dragonyosainak oly közel létit
az út kígyózása miatt nem láthatá, azon desperált pon-
ton volt – saját vallomása után –, hogy ha a huszá rok
mégis utolérik, mert lova már elállott vala, maga magát
agyon fogja lõni, nehogy ellenei kezébe jusson. A két

huszár pedig amiatt nem üldözte tovább a szala dót,
mert a kanyarulatban az ellenséges lovasság feles
számát megpillantotta, mit báró Heydte még ekkor nem
láthatott. 

Ezen csatában mint semmi gyalogság nem ve -
rekedett, kezdetétõl fogva végig lovasság döntött, va -
lamennyi magát jól viselte. Kitûnõleg vitézül pedig
Székely Lajos õrmester, Miklós ..........216 Dálnokból,
Gyulai Albert Maksáról, Mihátz Torjáról, Pronvic
fõhadnagy, Török fõhadnagy, Maurer Józsi fõhadnagy,
Bartha Gergely tizedes, Bong Ferenc tizedes, egyszó-
val kisebb-nagyobb mértékben a többi huszárság is ma -
gát becsületesen viselte. A csata végivel másnap szám-
ba vévén a fegyverzetit a huszároknak, úgy találtuk,
hogy 36 kard tört el huszáraimnak kezökön, mely
hiányt bajos vala pótolni. 

Egy osztrák–szász–oláh tábor
Apácánál 3 huszár miatt egymást lõdözi 

A rikai csata után egy pár nappal Miklósvár-
ról, minekutána egy nemzetõr hadnagyot, miklósvári
szé kelyt elfogatok, Bölönbe vonulok, Miklósvárszék
kö ze pire. A nemzetõr hadnagy elfogatása, mit én csak
a történtek végivel tudtam meg, hogy õ tiszti
minõséggel volt megtisztelve, következõ tényen alap-
szik: Még mi dõn az eresztevényi táborban volnék, azon
idõben hallám, hogy báró Heydté az Olt bal partján
ezen idõ tájban Miklósvárszékit oláh–szász–osztrák
õrsökkel tartotta figyelemben, amikor még sem ezek,
sem az erdõ vidéki székely huszárság le nem lévén
fegyverezve. Egy miklósvári fiatal huszár karabélyával
az Olt part jára megy, és egy szemben álló oláhot lelõ.
Ezen törté net után báró Heydté Balázs õrnagynak
árulási színû magaviselete után Miklósvárszékire beüt,
s midõn táborával Miklósvárra vonulna, itt egy pár
kérdésire a falusiak azon huszárt, ki az oláh õrt lelõtte,
megneve zik, kit báró Heydte azonnal elfogat, és 100
pálca üt leggel büntetteti. Én e történetet éber
figyelmemben tartottam, s midõn éppen Miklósvárt
volnék, eszembe jutván megérkezésem után való nap
reggel, a falu elöl járóit magam elibe rendelém, föl-
szólítám õket azon ember kiadására, ki a huszárt báró
Heydté-nak föladta vala. Az elöljárók vonakodtak a
megnevezéstõl, mert mint késõbb értesültem, a falu-
nak egyik legelõkelõbb gazdája és választott nemzetõr
hadnagya vala. Azon ban, midõn értésökre adtam,
hogy ha a bûnöst meg nem nevezik, én az elöljárókat
fogom agyonlövetni és e gaz helységet fölgyújtatni,
mert ily emberek rosszabbak ügyünkre nézve magánál
az ellenségnél. Rövid katonás értelmezésem, úgy lát-
szék, megtette hatását. Az ember kiadatott, fogollyá
tétettem azon szándékkal, hogy ké sõbb a nép ítéletire
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bízzam, mely felette ítéljen, mint áruló fölött. Most
egyelõre vason Bölönbe kísértetém. 

Bölönben másnap reggel jelenték a portyá szók,
hogy az Apáca és Magyaros 217 közti Kopac-tetõn, majd-
nem Bölönnel átellenben egy oláh tábor telepedett meg.
A helység templomtornyába másztam, és látcsõm segít-
ségivel annyit veheték ki, hogy a tábornak nagy része
láncsásokból [áll], azok közt fegyveres és mintegy 200 ig

való sorkatona is vagyon. Elhatározám õket miha ma -
rább, ha kevés gyalogságot kaphatok, õket Magyaros
felõl megkerülvén elöl és hátba éjjel megtámadni. 

Alkonyat felé századomot egybetrombitáltat -
ván önkéntes portyászókot szólíték fel közülök. Blázsi
nevezetû közvitéz, mint másszor, úgy most is elsõ volt,
ki kiállott, ezenkívül még többen is jelentkezvén, még
csak kettõt választottam. Föladatok az volt, hogy az
Olton keresztül gázlót keressenek, és egészen az elõ -
õrségig nyomuljanak, szándékozván kitudni, vajon a
folyóig tartják-e elõõrsököt, vagy megelégszenek a tá -
bortverte hegyteteivel. A tábor számra állhatott 2000
fõbõl. Blázsi más két pajtásával a küldetésinek híven
megfelelt. Esti 10 és 11 óra közt a jégtõl zajló Olt vizin
átgázolt, midõn partra menekednék, a folyó hosszában
fölállított ellenség elõõrseitõl lövésekkel fogadtatott,
azonban szerencsésen visszafordult és jelentést tett né -
kem. Mint szállásomról hazaindulna, csak megint az
udvarról vissza fordul, jelenti, hogy az ellenség tábo rá -
ban nagy tüzelés foly apró fegyverekbõl. Kimentem és
szintén magam is hallám a föl nem fogható lövöldö zést. 

Másnap reggel, midõn Apáca és Magyaros fe -
lé portyásztatnék, jelenték huszáraim, hogy az ellenség
eltakarodott és némely apácai embereket is hozván ma -
gokkal, kikérdem. Mint mondá egyik, ki poggyászhor-
dani ki vala rendelve, hogy a huszárok portyászását az
ellenség megtámadásnak vélvén, nagy sebességgel föl -
kerekedett, és a da[t]ki erdõnek különbözõ útvonalakon
visszaforduláshoz fogott. Azonban annyira meg voltak
ijedve, hogy midõn a két csapat a különbözõ utakon
isméti találkozásán mindkettõ egymásban ellenségre
vélt bukkanni, mire mindkét csapat egymás iránt meg -
kezdé a tüzelést, melyre 7 halott esvén áldozatul, mint-
egy ½ óráig tartott, amidõn egymást fölismerték. 

Mi történik eközben Háromszéken 
a Feketeügynél és Sepsiszentgyörgyön? 

Sárosi218 régi századja helységi nép számából
egy zászlóaljat alakítván, ezzel és mintegy 50 honvéd-
del, 46 Mátyás-lovassal, a Felsõ-Fehér megyei szél fa -
lukon keresztül az úgynevezett Brassóhoz közel fekvõ
Hétfaluban portyászván, ebbõl apró oláh mokán lova -
kot szedett fel, és gyalog honvédjeit ezekre ültetvén,
lóháton a huszárokkal õket is néha-néha portyásztatta. 

Történt ugyanis egy nap, [hogy] nagyon ködös
lévén reggel az idõ, 5 Mátyás-huszár Brassó felé por -
tyász, Prázsmárról a járat közt találkoznak szintén egy
5 számból álló dragonyos portyászó csapattal. Mint -
hogy a huszárok is olyan barcasági hosszú fejû szász
bundákra szert tettek volt, a dragonyosok féléjöknek
gondolák, s minthogy a huszár altiszt németül is tudott,
megszólításokra kész volt a felelettel, azonban rögtön
nekiek ugrattak, körülfogva pisztollyal látva megtá-
madva, a németek foglyokul adák magokot. A huszárok
nemhogy lovakról már most leszállították volna õket,
csak pisztolyaikot vevén el, még kardjokot is meg hagy -
ták, és így mindnyájon lóháton menének az elõ õrsök
felé. Közeledvén a városhoz, egy õrt álló honvéd fegy -
verét a közeledõ dragonyosokra sütvén, ebbe a foglyok
rossz szándékot sejtve, védelemhez nyúltak, aminek
kimenetele az lett, hogy kettõt ugyan sikerült a huszá -
roknak vissza futása közt utolérni és elejteni, de három
menekedett. 

Ezen egyetlen eseményen kívül aközben, míg
én Miklósvárszék és Erdõvidékin volnék, semmi neve -
zetes se történt egyéb nagy rendellenességnél és a harc
iránti közömbösségnél. 

Hidvégi csata

December .....-kán219 éppen magam valék por -
tyászni az Olt mentire, midõn Bölön közi érkezvén,
Hídvégirõl ágyúszót hallok, trombitát fútatok tüstént,
és megindulék ügetve a segélyre. Liget 220 nevû helysé -
get alig elhagyva, az ágyúzás megszûnt, azonban félút-
ban lévén, utamot tovább folytattam. Mintegy délután
2 óra lehetett, midõn megérkeztem. Tudakozván a
történtek után, csak annyit jelentének, hogy az ellenség
2 ágyúval, kevés gyalogsággal Földvárról leereszkedett
az Olt hídja felé, a két ágyúból [...] 221 mintegy 20 lövést
tett, azután megint visszavonult. 

Az ellenségnek ezen eljárására én magamot
azonnal tájékoztam, az nem egyéb volt ti. megtudni,
mennyi légyen az ellenség ereje, hogy a bekövetkezõ
támadás ahhoz intéztessék. A helybeli parancsnok egy
Incze nevezetû százados 222 volt, kinek itt Hidvégen
összes ereje mintegy 30 fegyveres és 120 láncsásból
állhatott összesen, lovasság semmi se létezett, [és] a
gróf Kálnoky-féle ágyú. 

Minthogy azon miklósvári fogoly is utánunk
idehozatott, ily zavaros körülmények közt nem vi he tém
ki elõbbi szándékomot. Minekutána huszár osztályomot
fölállítám, a jelenvolt láncsás és fegyveres gya log ság -
nak árulás bûnét ezen embernek röviden elõ számlálám,
és 25ig vágattam [rá], nem lõn, mint századosnak, többre
hatalmam. 

Ezzel a legénységet elszállásoltattam. Én több
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tiszttársakkal gróf Nemes Ábrahám udvarában meg-
maradván, ott vacsoráltam. A helységben nem lévén
bor, tisztjeim nagyon panaszoltak. Ekkor gondolám, ez
se hiányozzék, egy ügyefogyott emberit e helységnek
elõmbe rendelém, egy német cédulát írtam az ellen-
séghez és 2 kártyával, azaz merítõvel egy Kossuth 5
váltó forint vörös bankót átadván, elõõrseink közt a
hídon keresztül Földvárra utasítottam. 

Nagy volt a kimenetelt tudni való vágya tiszt-
jeimnek. Én gondolám, ha van legkisebb lovagiasság
az ellenségben, az nem akadály, hogy bort ne küldjön,
azért mi egymást agyba fõbe vághassuk, de szomjúság
által, de csakis borszomjúság által bosszút állani már
nem lovagiasság. 

Jegyzet

1. Életrajzát l. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabad-
ságharcban 1848–1849, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1983 (a továb-
biakban Bona:Tábornokok) 386.

2. Pl. Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harcza. Kolozsvár, 1896,
Jakab Elek: Szabadságharczunk történetéhez visszaemlékezések 1848-
1849-re, Budapest, 1881; vagy a modern kor összefoglaló munkái, mint
pl. Egyed Ákos: Háromszék 1848–1849, Kriterion Könyvkiadó,
Bukarest, 1979 (a továbbiakban Egyed); Egyed Ákos: Erdély 1848–1849,
I-II, Pallas-Akadémiai Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998–1999. 

3. Kovachich Horváth István udvari tanácsos. Életrajzát l. Pálmay József:
Udvarhely vármegye nemes családjai, Székelyudvarhely, 1900 (a
továbbiakban Pálmay: Udvarhely), 104. 

4. I. Ferenc József osztrák császár, 1867-tõl magyar király 

5. Horváth Ágostonné, kishalmágyi Hollaky Anna, négy gyermek anyja.
Gyemekei: István, János, Ignác, Kata. (Pálmay: Udvarhely 104.)

6. Jobban teszed, ha pénzt viszel magaddal.

7. Görgényszentimrei Berzenczey László országgyûlési követ (1820. jún.
20., Kolozsvár – 1884. nov. 14., Budapest). Az 1848. márciusi ma ros -
vásárhelyi ifjúsági mozgalmak vezére lesz. A máj. 29-re összehívott utol-
só erdélyi országgyûlésen Marosszék egyik követe, majd ugyanez a pesti
népképviseleti országgyûlésben is. Erdély helyzetének súlyosbodását
látva, szept. végén gyûlést hirdetett Agyagfalvára, melyre végül okt.
16–18. között kerül sor. Az agyagfalvi gyûlés alkalmával szervezett
székely haderõ a kezdeti sikerek után csúfos vereséget szenvedett, mely
ve re ségért Berzenczeyt hibáztatják. Õ Moldvába menekül, de dec. 13-án
már a pesti képviselõházban van. A világosi fegyverletétel után emigrál.
Élet rajzát l. Pálmány Béla (szerk.): Az 1848–1849. évi elsõ népképvise-
leti országgyûlés történeti almanachja, Magyar Országgyûlés,
Budapest, 2002 (a továbbiakban: Pálmány), 104–107. 

8. Csíkszentgyörgyi Gál Sándor vezérõrnagy (1817. szept. 21.,
Csíkszentgyörgy – 1866., Nocera, Olaszország). 1848 májusától segéd -
tiszt az Országos Nemzetõri Haditanácsnál. Júl. 15-tõl honvéd százados,
a pesti nemzetõrség segédtisztje. Októbertõl a székelyföldi haderõ, no -
vem bertõl annak Háromszékre húzódott maradványának vezérkari fõnö -
ke. Háromszék önvédelmi harcának egyik katonai szervezõje és irányító-
ja. 1849. febr. 3 (jan. 23)-tól ezredes, a 14. határõrezred és a Székelyföld
katonai fõparancsnoka, márc. végéig 10 000 embert állít fegyverbe. A
nyá ri hadjáratban a székelyföldi hadosztály parancsnoka. Az orosz–oszt -
rák csapatok betörését (Tömösi-szoros, jún. 20.) követõen súlyos harcokat
vív a Székelyföld védelmében. Júl. 29.: a kormány Bem javaslatára vezér -
õrnaggyá lépteti elõ, de errõl már csak az emigrációban értesül. A zsibói
fegyverletételig szolgál. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 158. 

9. Mészáros Lázár hadügyminiszter (1796. febr. 20., Baja – 1858. nov.
16., Eywood, Anglia). 1848. máj. 7-tõl hadügyminiszter. Ténylegesen

máj. 23-tól látja el hivatalát. Okt. 1-jétõl az Országos Honvédelmi Bizott -
mány tagja is. 1849. ápr. 15-én miniszteri posztjáról végleg lemond, de
máj. 6-ig tovább viszi az ügyeket. Életrajzát l. Bona: Tábornokok
178–179; F. Kiss Erzsébet: Az 1848–1849-es magyar minisztériumok,
Budapest, 1987, 569.

10. Hallerkeõi gróf Haller József (1818–1889). A szabadságharcban vitt
szerepéért 1849-ben kötél általi halálra ítélik, mely ítéletet késõbb vár-
fogságra változtatják. 1857-ben szabadul Josefstadtból. Életrajzát l.
Pálmay: Udvarhely 98. 

11. Hallerkeõi gróf Haller Ferenc õrnagy (1815. aug. 10., Fehéregyháza –
1893. máj. 16., Fehéregyháza). 1831–1841 között az 1. huszárezredben
szolgál. 1848. jún. 19-tõl Sáros megye bártfai járásának nemzetõr
õrnagya. Decemberben mozgósított zászlóaljával részt vesz a Galíciából
betört császáriak elleni harcokban. 1849. áprilisától július végéig
Segesvár térparancsnoka. A szabadságharc bukása után elõbb halálra,
majd 15 év várfogságra ítélik. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 371. 

12. Gedeon, Joseph (17889–1859) cs. kir. altábornagy. 

13. Viselkedésem (latin).

14. Buczy Alajos õrnagy (1811., Kolozsvár – 1849. júl. 29., Maros vásár -
hely). 1848 tavaszától az alvinci nemzetõrszázad parancsnoka. Aug. 3-tól
százados a 12. honvédzászlóaljnál. Októbertõl részt vesz a Székelyföld
védelmében. 1849. februárjától õrnagy, a kolozsvári hadfelszerelési bi -
zott mány vezetõje. Késõbb leköszön. A nyári hadjárat idején a marosszé-
ki nemzetõrség egyik zászlóaljának parancsnoka. Kolerában hunyt el.
Életrajzát l. Bona: Tábornokok 268. 

15. Balázs Emánuel õrnagy (1811. márc. 30., Csomafalva – 1848. nov.
28., Sepsiszentgyörgy). 1848. júl. 15-én áthelyezését kéri a honvédse -
reghez. Aug. 25 (1)-tõl a 12. honvédzászlóalj õrnagy parancsnoka. Okt.
második felében részt vesz a Székelyföld, majd Háromszék védelmében.
Itteni tartózkodása idején titokban kapcsolatba lép az osztrákokkal, de
árulása kiderül, és katonái Sepsiszentgyörgyre hurcolják, hol a népharag-
nak esik áldozatul. Bona: Tábornokok 217. 

16. Clement (Klement) György (1809 v. 1810., Pozsonyszentgyörgy –
1886. júl. 13., Besztercebánya). 1848 nyarán a marosvásárhelyi nem -
zetõrség egyik szervezõje és kiképzõje. Szept. 23-tól százados a 12. hon-
védzászlóaljnál. Alakulatával részt vesz a Székelyföld, majd Háromszék
védelmében. Nov. 28-tól zászlóaljának parancsnoka, 1849. jan. 24-tõl
õrnagy. Májustól a besztercei hadosztály radnai szorosnál állomásozó
dandárának parancsoka. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 276. 

17. Mirtse Dénes százados (1812. dec. 26., Barátos – 1864. márc. 24.,
Barót?). Szept. 23-tól (okt. 1-jétõl) százados, a 12. honvédzászlóalj 4.
századának parancsnoka. Októbertõl részt vesz a Székelyföld, majd
Háromszék védelmében. 1849 februárjában a székelyföldi haderõ egyik
szervezõje lesz. Áprilistól százados a hétfalusi (késõbb 140.) honvédzász-
lóaljban, majd e zászlóalj három századának parancsnoka a brassói
hadosztályban. Életrajzát l. Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai,
Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988 (a továbbiakban Bona:
Kapitányok), 416–417.

18. Kézdivásárhelyi Pap Károly õrnagy (1818. szept. 11., Gelence – 1862.
nov. 26., Kézdivásárhely?). Szept. 23-tól fõhadnagy a Marosvásárhelyen
alakuló 12. honvédzászlóaljnál, a zászlóalj hadfogó biztosa. Részt vesz a
Székelyföld védelmében, majd Háromszék önvédelmi harcában. 1849.
febr. 21-tõl (16-tól) százados. Júliusban egy, az orbai széki nemzetõrök-
bõl, egy bihari és egy csíki nemzetõr századból alakuló szám nélküli hon-
védzászlóalj parancsnoka a székelyföldi hadosztályban. Végül õrnaggyá
léptetik elõ. A zsibói fegyverletételig szolgál. Életrajzát l. Bona:
Tábornokok 553. 

19. Valószínûleg csíkmindszenti Józsa Dániel késõbbi századosról van
szó (1816., Nagyernye – ?). 1848. szept. 23-tól (okt. 1-jétõl) fõhadnagy
a marosvá sárhelyi 12. honvédzászlóaljban. 1849. febr. 21 (15)-tõl száza-
dos a 14/1. határõrezredben, majd az ebbõl alakuló 76. honvédzász-
lóaljban a besztercei hadosztálynál. Júl. közepétõl a fegyverletételig az
említett alakulat ideiglenes parancsnoka. Életrajzát l. Bona: Kapitányok
293–294. 

20. Valószínûleg Csíky Domokos késõbbi századosról van szó, ki maros -
vásárhelyi illetõségû. 1848. júl. 20-tól hadnagy a 12. honvédzászlóaljban.

46

001_001.qxd  08.02.2017  16:15  Page 46



Dec. 28-tól fõhadnagy, 1849. máj. 9-tõl százados ugyanitt. Az év nyarán
alakulatával a besztercei hadosztálynál szolgál. Életrajzát l. Bona:
Kapitányok 153. 

21. Római katolikus, református és unitárius kollégiumok.

22. Gróf Bethlen Olivér alezredes (1825. dec. 16., Apanagyfalu – 1892.
nov. 8., Velence). 1848. jún. 19-én fõhadnaggyá nevezik ki a 10. hon-
védzászlóaljhoz, de nem vonul be, hanem Kolozsváron egy önkéntes
század szervezésébe kezd. Ez lesz az alapja a 11. honvédzászlóaljnak,
melyhez aug. 3-án hivatalosan is áthelyezik. Szept. 23-tól százados, márc.
13-tól (1-jétõl) õrnagy, zászlóaljának parancsnoka. Késõbb Bem
törzskarában szolgál, végül alezredes lesz. Életrajzát l. Bona: Tábornokok
248–249. 

23. Dornimthali Dorsner (Dorschner) Ferenc ezredes (1795, Lemhény –
1852. dec. 24., Graz). Az agyagfalvi gyûlésen a székely haderõ csík–gyer-
gyói dandárának parancsnokává választják. A nov. 5-i marosvásárhelyi
vereség után császári érzelmû tisztként kikapcsolja Csíkszéket a székely
ellenállásból. 1849. jan. elején, Bem csapatainak közeledtekor
Nagyszebenbe szökik, ezrede pedig csatlakozik a honvédsereghez. Élet-
rajzát l. Bona: Tábornokok 311. 

24. Betzmann, Josef alezredes (1795., Palanka, Volhínia – 1849. dec. 11.,
Brassó). 1848 okt. 18-án az agyagfalvi gyûlésen a székely haderõ ud -
varhelyszéki dandárának parancsnokává választják. Részt vesz a Székely -
föld védelmében. A nov. 5-i marosvásárhelyi vereség után Dorsner ezre-
dessel együttmûködve Csíkszéket behódoltatja a császáriaknak. 1849.
jan. 24-én Csíkszeredában átadja ezrede vezetését a Bem által kinevezett
Gál Sándornak, majd Nagyszebenbe távozik. 1849 nyarán az erdélyi
orosz–osztrák had kötelékében a magyar sereg ellen harcol. Életrajzát
lásd Bona: Tábornokok 250. 

25. Nagyajtai Donáth György alezredes (1792, Nagyajta – 1848. nov. 19.,
Marosvásárhely). 1848 okt. 18-án az agyagfalvi gyûlésen a székely had -
erõ háromszéki dandárának parancsnokává választják. Részt vesz a Szé -
kely föld védelmében. Kolerában halt meg. Életrajzát l. Bona: Tábornokok
311.

26. Magyarzsombori Sombori Sándor ezredes (1794 v. 1797, Magyar -
zsombor – 1860, ?). Az agyagfalvi gyûlésen a székely nemzet fõvezérévé
kiáltják ki. Csapataival visszaveri a Székelyföldet fenyegetõ Urban
alezredes hadát, Marosvásárhelynél azonban vereséget szenved Gedeon
császári tábornok erõitõl. Háromszék önvédelmi harcában Dobay ezredes
fõparancsnok-helyettese, a sereg egyik szárnyának parancsnoka. Több
gyõzelmet arat, de végül az ellenállás beszüntetésének egyik szószólója
lesz. Az ezt megvalósító árapataki egyezmény után leteszi a hûségesküt
az új uralkodóra. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 626. 

27. Zabolai gróf Mikó Imre politikus (késõbb miniszter, történetíró)
(1805. szept. 4., Zabola – 1876. szept. 16., Kolozsvár). A nagyenyedi
Bethlen Kollégiumban tanul, majd 1824-tõl joggyakornok a maros vásár -
helyi királyi táblánál. 1848 októberében az agyagfalvi Székely Nemzeti
Gyûlés elnöke. Dec. 2-án az erdélyi gubernium folyamodványát szemé-
lyesen viszi az Olmützben székelõ kir. udvarhoz, hol a folyamodványra
választ nem kap, azonban ott tartják õrizetben 10 hónapig, csak 1849
októberében engedik haza. A szabadságharc után jelentõs közéleti szere -
pet játszik, fõleg Erdélyben, miért késõbb Erdély Széchenyijének is neve -
zik. Életrajzát l. bõvebben Magyar Életrajzi Lexikon II. 212. 

28. Tribünt, emelvényt.

29. Drasztikus.

30. Személye nem ismeretes.

31. Ifj. bolgárfalvi Sebesi István õrnagy (1819, ? – 1875, ?). 1849
tavaszán egy szabadcsapat parancsnoka Erdélyben. Csapatával beáll az
Ormai ezredes alakította 3. honvéd vadászezredhez. Ápr. 21-tõl õrnagy, az
ezred 2. osztályának parancsnoka. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 619. 

32. Id. bolgárfalvi Sebesi István dirigens királybíró, fõrendiházi tag (? –
1849, ?). (Pálmay: Udvarhely 206-207.) 

33. Kõröstarcsai Weér György százados (1811 v. 1813, Kodor – 1879.
máj. 30., Dés). Cs. kir. alszázados a 11. székely huszárezredben, 1848
októberétõl ezrede gyergyói osztályával részt vesz a Székelyföld védel -
mében. 1849 januárjától fõszázados ezredénél. Májustól térparancsnok
Tekén, majd Bethlenben. A zsibói fegyverletételkor esik fogságba.

Aradon elõbb megfosztják rangjától, majd felmentik és nyugalmazzák.
Életrajzát l. Bona: Kapitányok 657–658. 

34. Gróf Lázár Dénes alezredes (1816. febr. 27., Szárhegy – 1881. febr.
25., Moson). 1848. szept. 5-tõl a Kolozs megyei nemzetõrség összeírási
biztosa. Az agyagfalvi gyûlésen nemzetõr õrnaggyá és marosszéki
dandárparancsnokká választják. Részt vesz a Székelyföld körüli harcok-
ban. 1849 januárjától a marosszéki nemzetõrség fõparancsnoka, késõbb
alezredes. Július közepétõl egy mozgósított nemzetõrzászlóalj parancsno-
ka Szászrégenben, a besztercei hadosztálynál. Harcol az oroszok ellen,
majd a fegyverletételkor Komáromba menekül, a vár õrségével fejezi be
a szabadságharcot. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 475. 

35. Nyujtódi Jakabos János õrnagy (1805, Tokaj – 1859, ?). 1849. janu ár -
jától Marosvásárhely térparancsnoka. E beosztásban késõbb címzetes
õrnagy. 1851-ben Nagyszebenben halálra ítélik, de hamarosan kegyelmet
kap. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 405. 

36. Ürmösi Maurer József alszázados (1827. ápr. 27., Ürmös – 1878. jún.
6., Budapest). Ezrede gyergyószentmiklósi 6. századával 1848 októ beré -
tõl a Székelyföld, majd Háromszék védelmében harcol. 1849. máj. 29-tõl
(febr. 1-jtõl) fõhadnagy, majd alszázados ezredénél. A nyári hadjáratban a
nagyszebeni hadosztálynál szolgál. Júl. 19-én sebesülten fogságba esik.
Életrajzát l. Bona: Kapitányok 398. 

37. Ortodox pap. 

38. Simion Bãrnuþiu. 

39. Kõröspataki gróf Kálnoky Dénes nemzetõr kapitány (1814, ? - 1888,
Mik lósvár). 1847-tõl Felsõ-Fehér vár megye fõispánja. 1848-ban felmen-
tik hiva talából, ezután jobbágyai azonnal megválasztják nemzetõr kapi -
tány nak. Az agyagfalvi gyûlésen a Háromszék értelmiségébõl verbuváló-
dott vadászcsa pat vezetõjévé választják. 1848 novemberében, a székely
seregek Marosvá sárhelytõl való visszavonulása után a sepsiszentgyörgyi
vonal parancs noka lesz. Késõbb, mint felsõházi tagot, felrendelik a debre -
ceni országgyûlésbe. A világosi fegy verletétel után birtokára menekül, és
ott visszavonultan él, míg az ellene felhozott vádakat meg nem szüntetik.
Életrajzát l. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, V, 887.,
Vasárnapi Újság, 1881/50.

40. Az eredeti kéziratban hiányzik a keltezés. A magyarsárosi ütközet
1848. október 25-én volt. 

41. Sepsiszentgyörgyi Daczó Gergely tiszt, a hõsi halált halt Daczó
Zsigmond testvére. Pálmay: Háromszék vármegye nemes családjai,
Sepsiszentgyörgy, 1901 (a továbbiakban Pálmay: Háromszék), 129.

42. Tamásfalvi Thury Gergely valójában nem százados, hanem fõhadnagy
(1826, Tamásfalva – 1888, Tamásfalva). 1849. februártól õrmester, ápr. 1-
jétõl (márc. 21-tõl) hadnagy, jún. 4-tõl (1-jétõl) fõhadnagy a 15/4.
határõrezrednél, ill. a 86. honvédzászlóaljban az erdélyi hadseregnél. Élet-
rajzát l. Bona Gábor: Hadnagyok és fõhadnagyok az 1848/49. évi
szabadságharcban, I–III, Heraldika Kiadó, Budapest, 1998–1999 (a
továbbiakban Bona: Hadnagyok), III, 341. 

43. Nagyváradi sarkantyús Gyulai Lajos fõhadnagy (1819?, Bölön? –
1881. nov. 20., Bölön). 1848. februártól önkéntes parancsõr Szabó
Ferdinánd mellett a Háromszéken alakuló székely hadosztályban. Ápr.-tól
(1-jétõl) hadnagy, jún. 15-tõl fõhadnagy a 15/4. határõrezredben, ill. a 86.
honvédzászlóaljban a brassói hadosztálynál. Életrajzát l. Bona: Had -
nagyok I. 518.

44. Szörcsei László (1818, ? – ?). Egyebet nem tudunk róla. Pálmay:
Háromszék 430. 

45. Valószínûleg alsócsernátoni Bernáld Elek fõhadnagyról van szó (?,
Alsó csernáton? – ?). (Pálmay: Háromszék 71–72.), lehet azonban Bernáld
Ignác õrmester, Bernáld István százados vagy Bernáld János százados is.

46. Valószínûleg Székely Károly vizaknai születésû hadnagy, tértisztrõl
van szó. Bona: Hadnagyok III. 248. 

47 A Gyárfás család következõ tagjairól lehet szó: lécfalvi Gyárfás János
fõhadnagy (1820., Lécfalva – ?). 1849. febr. 21-tõl (15-tõl) hadnagy
Borbáth László háromszéki önkéntes lovasszázadánál. Más adat szerint a
15. Mátyás huszárezredben lett hadnagy. Életrajzát l. Bona: Hadnagyok I.
507; lécfalvi id. Gyárfás Lajos õrnagy (1815, Bita – 1896. dec. 27 (13),
Zabola). Okt. második felétõl ezrede 2. zászlóaljával részt vesz a
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Székelyföld, ill. Háromszék védelmében. 1849. febr. 21 (15)-tõl százados
alakulatánál, mellyel közremûködik Urban alezredes csapatainak ki ve -
résében Észak-Erdélybõl. Jún. 11-én Bem tábornok a 77. honvédzászlóalj
õrnagyává nevezi ki, de más beosztásba került, e zászlóalj parancsnoka
ugyanis más lett. A szabadságharc bukása után halálra ítélik, melyet 3 évi
várfogságra módosítanak. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 367; lécfalvi
Gyárfás Sámuel százados (1827, Bita – 1865. okt. 7., Bita). 1848. febr.
16-tól hadnagy a 11. székely huszárezredben. 1848. júliustól ezrede egyik
osztályával a Délvidéken harcol, majd csatlakozik a honvédsereghez.
Novembertõl fõhadnagy. 1849. febr. (16)-tól fõszázados ezredénél az
erdélyi hadseregben. A zsibói fegyverletételig szolgál. Életrajzát l. Bona:
Kapitányok 242. 
48. Édes semmittevés (olasz).

49. És eléggé igyekeztek.

50. Meneküljön aki tud!

51. Ábránfalvi Ugron János 

52. Ábránfalvi Ugron Zsigmond 

53. Földváry Ferenc százados (? – ?). 1848. szept. 23-tól fõhadnagy, a ti -
szántúli önkéntes nemzetõrség aradi táborának fõszámvevõje. 1849 janu -
ár jától százados. Életrajzát l. Bona: Kapitányok 215. 

54. Kivonult, harci állásba fejlõdött. 

55. Fõnöke. 

56. Nem írásban, hanem szóban.

57. Mezõszentmargitára tehát. 

58. Felderíteni (latin).

59. Az ellenség figyelmét elterelõ hadmozdulat. 

60. Oszlopokban. 

61. Személyét nem sikerült azonosítani.

62. Nyárádremete térsége. 

63. Uzoni Pünkösti Pál õrnagy (1804, Uzon – 1868. febr. 10., Ho mo -
ródkarácsonyfalva). 1823–1847 között a 11. székely huszárezrednél szol-
gál. 1848. szept. 2-án a magyar hadügyminisztérium reaktiválja ezredé-
hez. Októbertõl részt vesz a Székelyföld védelmében. Nov. 6-án fogság-
ba esik, honnan csak Nagyszeben bevételekor, 1849. márc. 11-én
szabadul ki. Ápr. 7 (márc. 21)-tõl õrnagy a 8. Koburg huszárezred erdélyi
hadseregben szolgáló osztályánál. A szabadságharc után Josefstadtban
várfogságot szenved. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 587–588.

64. Urban, Karl (1802–1877) cs. kir. ezredes, Észak-Erdély osztrák kato -
nai parancsnoka. 

65. Széljegyzetben feltüntetve Horváth Ignác által a csapat parancsnoká-
nak neve: „õrnagy Jakabos lovas százados”.

66. Széljegyzetben feltüntetve Horváth Ignác által a csapat parancsnoká-
nak neve: „parancsnok Pronvic volt aféle lovas fõhadnagy”.

67. Ábrahámfalvi Ugron Lázár elõbb udvarhelyszéki királybíró, majd
Alsó-Fehér megyei fõispán. (Pálmay: Udvarhely 247.)

68. Csíkszentdomokosi Sándor László (1832, Marosvásárhely – 1900.
nov. 7., Backamadaras). 1848 õszén önkéntes lesz a 15. Mátyás
huszárezredben. Késõbb átkerül Bem tábornok székely testõrcsapatába.
Jún. 9-tõl hadnagy egy Erdélyben alakuló – a késõbbi 135. – zászlóaljban.
Világosnál teszi le a fegyvert. Életrajzát l. Bona: Hadnagyok III. 86. 

69. Talán szászi Kovács Ignác késõbbi századosról van szó (1828. aug. 1.,
Szeged – ?). 1848 júniusától önkéntes, 1849. márc. 16-tól fõhadnagy.
Élet rajzát l. Bona: Kapitányok 334. 

70. Széljegyzetben feltüntetve Horváth Ignác által: „a 2 hadtesthez járul
még 2 század lovasság Gróf Dessevffy százados alatt 220 fõnyi”.

71. Személye ismeretlen.

72. Személye ismeretlen.

73. Mezõkapus.

74. Gerebeneslõrince, a Mezõségre való benyomulás végpontja.

75. Mezõgerebenes.

76. Jüngling János hadnagy (1832. dec. 13., Kézdivásárhely – ?). 1849.
máj.-tól (ápr. 1-jétõl) számvevõ hadnagy Schoepf hadbiztos mellett Nagy -
szebenben, majd az 5. székely határvédzászlóaljnál. 1850 – közigazgatási
gyakornok Sepsiszentgyörgyön. Életrajzát l. Bona: Hadnagyok II. 149. 

77. A dátum hiányzik, helyét pontokkal jelölte a szerzõ. Az eseményre
mindenképpen 1848. október 18. után került sor, ugyanis az agyagfalvi
Székely Nemzeti Gyûlés ekkorra fejezõdött be. 

78. Tehát Bándról legrövidebb úton Várhegynek tartottak.

79. Helyesen Várhegy 

80. Harci állásba fejlõdött (francia).

81. Helyesen Várhegy. 

82. Szájhõs, gyáva hencegõ.

83. Át, keresztül (latin). 

84. A dátum hiányzik az eredeti kéziratban, az említett csata napját nem
sikerült megállapítani.

85. Lásd a 42. számú lábjegyzetet 

86. A székely fajta legharciasabb utódai (latin).

87. Lengyel. 

88. Beltrame, Antonio százados (1826. febr. 17., Vicenza – ?). A bécsúj -
helyi katonai akadémián végez, 1848. okt. 1-jétõl alhadnagy az 51.
Károly Ferdinánd gyalogezrednél Kolozsváron. 1848. nov. végén a ma-
gyar had ügy minisztérium ideiglenesen a 14. (1. székely) határõrezredhez
vezény li, részt vesz az Urban csapatai elleni harcban. Csíkszék behó-
dolása után jelentkezik Nagyszebenben a császáriaknál. Fogságba vetik,
honnan a város 1849. márc. 11-i bevételekor szabadul. Márc. 15-tõl
fõhadnagy és Czetz segédtisztje, késõbb az olasz légió 1. gyalogos zász-
lóaljában százados. Életrajzát l. Bona: Kapitányok 107. 

89. Kováts Ignác õrnagy (Csíkszentsimon, 1813. – ?). A kézdivásárhelyi
katonai nevelõintézetben végez, 1846-tól fõhadnagy a 14. (1. székely)
határõrezredben. 1848. október–november fordulóján ezrede 2. zász-
lóaljával a Székelyföld védelmében harcol. 1849. febr. 21-tõl (16-tól)
százados, ápr. 23-tól (10-tõl) õrnagy, ezrede Csíkszéken szervezõdõ 7.
osztályának (a késõbbi 82. honvédzászlóalj) parancsnoka. A szabad-
ságharc után fogságot szenved. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 458. 

90. Helyesen: ordonánc – tiszt mellé szolgálatra beosztott katona.

91. Fedezve (francia).

92. Jelen lehessen (francia).

93. Manõver, csapatmozdulat (francia).

94. Leplezve, itt: takarva (francia).

95. Simon Sándor õrnagy (1804, Csíkszentsimon – ?). A szabadságharc elõtt
a 14. székely határõrezredben szolgál. 1848. augusztusában ezrede 1. zász-
lóaljával a szerb felkelõk ellen, a Délvidékre vezénylik. Októ berben alaku-
latával csatlakozik a honvédsereghez. 1849. február elején Déván csat-
lakozik egy segélyhaddal Bem seregéhez. Ápr. 23-tól õrnagy, ezrede 5. zász -
lóaljának szervezõje és parancsnoka. A szabadságharc után két év várfogsá-
got szenved Olmützben. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 621–622.

96. Menetirányát. 

97. Gróf Dessewffy Károly õrnagy (1811. ápr. 21., Pest – 1869. okt. 4.,
Pest). A bécsi Teresianumban végez. 1831-tól szolgál a cs. hadseregben,
1848. febr. 16-tól századkapitány a 11. székely huszárezrednél. Szept. 
24-én õrnaggyá nevezik ki az alakuló 21. honvédzászlóaljhoz. Részt vesz
a Székelyföld védelmében. A marosvásárhelyi vereség után visszavonul a
szolgálattól, máj. 26-án a magyar hadügyminisztériumtól hivatalosan is
megkapja elbocsátását. A szabadságharc után újra a 11. huszárezrednél
szol gál. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 303. 

98. Krízise, válsága. 

99. Beresztelki. 

100. Szándékkal.

101. Csíkszentdomokosi Sándor László õrnagy (1815. ápr. 25., Csík szent -
domokos – 1875. júl. 10., ?). A szabadságharc elõtt a császári hadsereg-
ben szolgál, hol 1844-tõl fõhadnagy. 1848. okt. második felétõl ezrede
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kötelékében a Székelyföldet védi. Nov. 22-én cs. kir alszázadossá léptetik
elõ. 1849. febr. 21-tõl honvéd õrnagy, a szabadságharchoz csatlakozott
ezrede parancsnoka. A szabadságharc bukása után két év várfogságot
szenved Josefstadtban. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 610. 

102. Fiatal, még be nem tanított katonaló.

103. Wardener, August von, báró (? – 1848), cs. és kir. vezérõrnagy, dan -
dárparancsnok. 

104. A Hollaky családnak három József nevû tagja is élt ekkor (idõs, ifjú
és legifjabb). (Pálmay: Háromszék 211.)

105. Széki gróf Teleki Ferenc cs. kir. kamarás (1787. febr. 26., Nagyvárad
–1861. dec. 11., Sáromberke). (Gudenus János József: A magyarországi
fõnemesség XX. századi genealógiája, 1990–1999 (a továbbiakban
Gudenus), IV, 106.) 

106. Gond nélküli. 

107. Osztrák tiszt.

108. Báró Szentkereszti Zsigmond õrnagy (1817. jún. 29., Kide – 1891.
jún. 1., Bún). 1833-tól szolgál a hadseregben, 1848. januártól alszázados
a 11. székely huszárezrednél. 1848 okt. második felétõl ezrede Székely -
földön állomásozó részével részt vesz a Székelyföld, ill. Háromszék ön -
vé delmi harcában. 1849. márc. 29-én Bem tábornok õrnaggyá és osztály-
parancsnokká lépteti elõ ezredében. A szabadságharc után elítélik, de
kegyelemben részesül. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 654. 

109. Kézdiszentléleki Sánta Lajos alezredes (1815, Kézdiszentlélek –
1900. máj. 31., Budapest). A kézdivásárhelyi katonai nevelõintézetben
végez. 1833-tól hadfi, majd hadnagy, 1843-tól fõhadnagy a 11. székely
huszárezredben. 1848. szept. 1-jétõl alszázados a Kossuth, a késõbbi 15.
Mátyás huszárezred Marosvásárhelyen alakuló osztályánál. 1849. jan. 12-
tõl (1848. dec. 16-tól) századkapitány a 8. Koburg huszárezred Erdélyben
küzdõ osztályánál. Jan. 17-tõl (16-tól) õrnagy a 15. Mátyás huszárezred-
ben. Máj. elejétõl egy új (a 19.) huszárezred szervezõje Erdélyben, de
ennek alakítását a hónap végén leállítják a már meglevõ ezredek
kiegészítésének szükségessége miatt. Máj. 29-tõl (jún. 1-jétõl) alezredes a
15. huszárezrednél. Világosnál teszi le a fegyvert. A fogságból megszö-
kik, és a kiegyezésig Moldvában él. Életrajzát l. Bona: Tábornokok
610–611.

110. Nyújtódi Jakabos János õrnagy (1805, Tokaj – 1859, ?). 1849. janu -
ártól Marosvásárhely térparancsnoka. E beosztásában késõbb címzetes
õrnagy. A szabadságharc után halálra ítélik, de hamarosan kegyelmet kap.
Életrajzát l. Bona: Tábornokok 405. 

111. Nagyercsei és gelencei gróf Tholdalagi Viktor Ferenc cs. kir. ka -
marás (1829. febr. 4., Koronka – 1881. jan. 24., Marosvásárhely).
(Gudenus IV. 114.)

112. Jelenleg közigazgatásilag Marosvásárhelyhez tartozik, mint a tele -
pülés egyik kertvárosa.

113. Szeretetteljes ajándéka, jutalma (latin).

114. Halálra emlékeztetõ.

115. Szárhegyi gróf Lázár Mór (1817 – ?). 1849-ben Urban foglya. 

116. Szárhegyi gróf Lázár Albert õrnagy (1813. febr. 7., Bécs – 1884. okt.
27., Marosvásárhely). Kilépett hadnagy. 1848 õszén nemzetõrként részt vesz
a székelyföldi harcokban. 1849 januárjától parancsõrtiszt Bem tábornok
törzsében, márc. 18-án honvéd õrnagy. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 474. 

117. Cegei gróf Wass Miklós cs. kir. lovaskapitány, kir. hivatalos (1812,
Alsóilosva – 1887. máj. 20., Vasasszentgotthárd). (Gudenus IV. 230.)

118. Bethleni gróf Bethlen János (1792 – 1851). (Gudenus V. 34.)

119. Tancsi Földváry József százados (1815 – 1882. jún. 14., Szásznádas).
1849. júl. 24-tõl százados, a 3. honvéd vadászezred 9. századának pa -
rancs noka . Bona: Kapitányok 215. 

120. Szentgericei Jakab Elek alszázados (1820. febr. 13., Szentgerice –
1897. júl. 23., Budapest). 1848 szeptemberében önkéntes lesz Kolozs -
váron a Kossuth huszárezredben. Novembertõl õrmester az elõbbibõl
szervezett 15. Mátyás huszárezredben, késõbb hadnagy, majd fõhadnagy
lesz alakulatánál. 1849. júl. 1-jétõl alszázados. Dévánál esik fogságba. A
szabadságharc után különféle hivatalokat vállal, ismert író és történész.

Életrajzát l. Bona: Kapitányok 282. 

121. Székelybós.

122. Nyárádmagyarós. 

123. Uzoni Pünkösti Pál õrnagy (1804, Uzon – 1868. febr. 10., Ho -
moródkarácsonyfalva). 1823–1847: a 11. székely huszárezrednél szolgál.
1848 szept. 2.: a magyar hadügyminisztérium reaktiválja ezredéhez, és
részt vesz a Székelyföld védelmében. Nov. 6-án Radnótnál fogságba esik,
honnan csak Nagyszeben bevételekor, 1849. márc. 11-én szabadul ki.
Ápr. 7 (márc. 21)-tõl õrnagy a 8. Koburg huszárezred erdélyi hadseregben
szolgáló osztályánál. A szabadságharc után Josefstadtban két év vár-
fogságot szenved. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 587–588.

124. Altorjai báró Apor Lázár (1784–1868) cs. és kir. kamarás, 1848 elõtt
az erdélyi udvari kancellária tanácsosa és referense. Életrajzát l. Pálmay:
Háromszék 20. 

125. Ezalatt késlekedésbe (latin).

126. Báró Heydte, August (1809 –?), cs. kir. százados, majd õrnagy, egy
különítmény parancsnoka az erdélyi osztrák hadtestnél, majd összekötõ
tiszt az orosz intervenciós csapatok mellett. 

127. Felcsíkra. 

128. Kászonimpérfalvi Balásy József 1842–1848 között csíkszéki fõ -
királybíró és fõkapitány. Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel
és nemzedékrendi táblákkal, I–XII, Pest, 1867–1865, Pótkötet, Pest,
1868 (a továbbiakban Nagy Iván).

129. Hatolykai Pótsa Farkas, Felsõ-Fehér megyei jegyzõ 

130. A terjedelmes Vajna családfán nem sikerült személyét azonosítani. 

131. Értsd: Háromszék. 

132. Petrichevich Horváth Albert (1801. ápr. 23., Zabola – 1874. jún. 13.,
Backamadaras) cs. és kir. kamarás, késõbb Háromszék, Udvarhelyszék és
Maros-Torda vármegyék fõispánja. Életrajzát l. Gudenus III. 75–76.

133. Ifj. Berde Mózsa (Mózes) kormánybiztos, országgyûlési képviselõ
(1815, Laborfalva–1893. szept. 22., Budapest). 1840-ben ügyvédi diplo -
mát szerez Marosvásárhelyen. 1841-ben Kolozsváron telepedik le. A poli-
tikai életbe 1848 tavaszán kapcsolódik be. A Kolozsvárra 1848. máj. 29-
re összehívott utolsó erdélyi rendi országgyûlés követének 1848. ápr. 11-
én választják meg Sepsiszentgyörgyön. Részt vesz Háromszék önvé del -
mének szervezésében. Okt. 16–18-án részt vesz az agyagfalvi Székely
Nemzeti Gyûlésen, ahol a székely nagygyûlés elnökévé választott gróf
Mikó Imre köréhez tartozik. A szabadságharc után rövid bujkálás után
fogságba kerül és 4 évig Josefstadtban raboskodik. Életrajzát l. Pálmány:
1848-1849 évi országgyûlési almanach 100–101. 

134. Elnöksége (latin). 

135. Nagy Imre alezredes, dandárparancsnok (1799., Szeged–1858. jún.
24., Bécs). A szabadságharc elõtt a 11. Székely huszárezredben szolgál,
utóbb mint alezredes. 1848. nov. 28-tól a háromszéki sereg egyik dandár-
jának parancsnoka, részt vesz a szék önvédelmi harcában. 1849 január-
jában jelentkezik a császáriaknál, hol hamarosan ezredessé léptetik elõ.
1850-tõl vezérõrnagy. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 534.

136. Nyugalmazott, kiérdemesült.

137. Balázs Emmánuel. 

138. Csíkszentimre. 

139. Segítségére siessenek (latin). Tehát, hogy a csíkiak mindenben a
General Commando segítségére siessenek, ezen szándékukat minél in -
kább érvényesítsék. 

140. Állapíttattak meg.

141. Lemhényi Gábor Áron õrnagy (1814. nov. 27., Bereck–1849. júl. 2.,
Kökös–Uzon). 1831-tõl néhány évi rendes határõri szolgálat után az ezred
Gyulafehérvárott, Pesten és Bécsben tüzérré képezteti ki, és ezalatt bete -
kintés nyert az ágyúgyártás titkaiba is, sõt beszerzett néhány tüzérségi
szakkönyvet. 1845-ben szerel le, mint kiszolgált tüzértizedes. Már az
agyagfalvi Székely Nemzeti Gyûlésen jelezte Berde Mózes kormánybiz-
tosnak, hogy õ képes és hajlandó ágyút önteni. November 16-án a Há -
romszék vezetõi által tartott gyûlésen ígéri meg, hogy „Lesz ágyú, lesz
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muníció amennyi kell.” November 28-ra már el is készült két ágyú a bod-
vaji vashámorban. Ezt követõen Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen
rendeztek be nagyobb ágyúöntõ mûhelyt. Látogatást tesz Kossuthnál is,
aki nyomban kiutalt 60 000 forintot a kézdivásárhelyi hadianyaggyárak
fejlesztésére. Az orosz intervenció után, mint a székelyföldi hadosztály
tüzérparancsnoka személyesen irányította a tüzérséget. 1849. július 2-án
hõsi halált halt a kökösi–uzoni csatában. Életrajzát l. Bona: Tábornokok
154–155.

142. Errõl lásd bõvebben: Egyed 111–123; Demeter László: Erdõvidék a
szabadságharcban, 1848–1849, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Barót,
1998 (a továbbiakban Demeter: Erdõvidék), 9–17., 21–23. 

143. Esztelneki Szacsvay János fõhadnagy (1811 körül, Esztelnek–1887,
Esztelnek). 1848 õszétõl a kézdivásárhelyi lõpormalom vezetõje. Részt
vesz Háromszék önvédelmi harcában. 1849 márciusában és a nyári had-
járat idején puskaporgyártási felügyelõ Kézdivásárhelyen. Életrajzát l.
Bona: Hadnagyok III. 220.

144. Idõs Gábriányi József gyógyszerészrõl van szó, aki a kézdivásárhe-
lyi gyutacsgyár szervezõje és vezetõje volt. 

145. Butyka Tamás õrnagy (1799, Márkosfalva – ?). 1815–1843 között a
15. határõrezrednél szolgál. 1848. novembertõl részt vesz Háromszék
önvédelmi harcában. 1849. februártól honvéd õrnagy, a 15/4. határõrezred
(a késõbbi 86. honvédzászlóalj) parancsnoka. Jún. 15-én áthelyezik a
székely tartaléksereghez. Nagyszebenben 2 évi várfogságra ítélik, melyet
le is tölt. Mh. 1868 elõtt. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 273. 

146. Bíró Sándor százados és tábori lelkész. (1816, Felsõboldog asszony -
falva – 1877. dec. 8., Monostorszeg). 1848 tavaszán a rétyi nemzetõr szá -
zad szervezõje és századosa lesz. Részt vesz Háromszék önvédelmi har-
cában. 1849. februártól tábori lelkész a Háromszéken alakuló haderõnél.
Állásáról leköszön, és jún. 24-tõl (máj. 1-jétõl) százados lesz a 4. székely
határ védzászlóaljnál, egyben a Hadi Lap szerkesztõje Csíksomlyón. A
zsibói fegyverletételig szolgál. Életrajzát l. Bona: Kapitányok 121., Zakar
Péter: A magyar hadsereg tábori lekészei 1848–49-ben, Magyar Egy-
háztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest, 1999, 121–122.

147. Székely Dávid százados (1809, Réty – 1887. febr. 19., Sepsi -
szentgyörgy). 1829–1837 között a 31. gyalogezredben szolgál. 1848.
októbertõl részt vesz Háromszék önvédelmi harcában. 1849. febr. 21 (15)-
tõl százados a 14/3. székely határõrezredben, majd az erdélyi hadtest
vezérkaránál. Ápr. végétõl Lugos térparancsnoka. Júl. 18.: a Temesvár-
gyárvárosi térparancsnokság tisztje. A szabadságharc után Nagysze -
benben halálra, majd 6 év várfogságra ítélik. Életrajzát l. Bona:
Kapitányok 579. 

148. Bong Zsigmond hadnagy. (?, Bikfalva? – 1896 elõtt?). 1848 õszén a
15. Mátyás huszárezred katonájaként, ill. õrmestereként részt vesz Há -
rom szék önvédelmi harcában. 1849. máj. (16)-tól hadnagy ezrede lét-
számában és Sárosi Ferenc õrnagy segédtisztje a besztercei hadosztálynál
(Bem nevezi ki). Életrajzát l. Bona: Hadnagyok I. 200.

149. Márkosfalvi Török János fõszázados (1827, Bélafalva – ?). A kézdi-
vásárhelyi katonai nevelõintézetben végez. 1842-tõl hadfi a 15. (2. szé -
kely) határõrezredben. 1848. szept. 15-tõl hadnagy és a 15. Mátyás hu -
szár ezred segédtisztje. Az erdélyi harcok során fõhadnagy, majd százados
lett ezredénél. 1849. júniusától fõszázados. A szabadságharc után ki me -
nekül az országból, és hivatalnok lesz Dobrudzsában. Életrajzát l. Bona:
Kapitányok 617–618.

150. Talán Száva Gáspárról van szó, ki 1848 elõtt Doboka vármegye
számvevõ biztosa volt. (Nagy Iván X.)

151. Benkõ Sándor százados (1815. júl. 26., Alsócsernáton – 1890. jún.
20., Sepsiszentgyörgy). 1834–1847 között a 11. huszárezrednél szolgál.
1849. május 18-tól (1-jétõl) százados az 5. székely határvédzászlóaljnál.
A szabadságharc után Nagyszebenben halálra, majd két év várfogságra
ítélik. Életrajzát l. Bona: Kapitányok 110.

152. Alsócsernátoni Bernáld Elek fõhadnagy (?, Alsócsernáton? – ?).
Altorjai birtokos. Életrajzát l. Pálmay: Háromszék 71–72.

153. Béldy Gergely részt vállalt a szabadságharcban, az osztrákok ezért
fosztották ki és pusztították el az árapataki kúriáját. 

154. Valójában Miklósvárszék és Bardoc-fiúszék együtt képezi Erdõ -
vidéket.

155. Mádai Máday Ferenc százados (1808, Nagymagyar – ?). 1824–1832
között a 2. huszárezredben szolgál. A szabadságharc idején elõbb fõhad-
nagy, majd százados a 15. Mátyás huszárezredben az erdélyi hadszín-
téren. Életrajzát l. Bona: Kapitányok  400. 

156. Rozváci Omaszta István fõhadnagy (1817, Békéscsaba – ?).
1839–1847 között a 6. huszárezredben és a bukovinai méntelepnél szol-
gál, utóbb mint tizedes. 1849. ápr. 1-jétõl fõhadnagy a 15. Mátyás huszár -
ezrednél Erdélyben. Egy adat szerint júl. közepén a 39/4. gyalogezrednél
szolgál a Tiszai hadseregben. Életrajzát l. Bona: Hadnagyok II. 602–603. 

157. Valószínûleg Incze Dániel késõbbi fõszázadosról van szó (1819,
Szárazajta – 1896. ápr. 8., Sepsiszentgyörgy). 1835-tõl önkéntes, 1843-tól
õrmester a 11. székely huszárezredben. 1848. szept. 30-tól hadnagy a 15.
Mátyás huszárezred Háromszéken alakuló osztályánál. 1849. jan. 20-tól
alszázados, majd fõszázados és ezrede 5. századá nak parancsnoka. A
szabadságharc után közlegényként besorozzák, 1855: huszár fõhad-
nagyként nyugalomba vonul. Életrajzát l. Bona: Kapitányok 278. 

158. Kilyéni és lisznyói Székely Gergely fõhadnagy (1822. márc. 10.,
Kilyén – 1897. márc. 5., Kilyén). 1848. szept. 12-tõl hadnagy a 15.
Mátyás huszárezred Szentkatolnán alakuló osztályánál. Részt vesz
Háromszék önvédelmi harcában. 1849. máj. 29-tõl (febr. 1-jétõl) fõhad-
nagy a 11. székely huszárezredben, Kiss Sándor ezredes segédtisztje. Júl.
2-án megsebesül a Kökös és Uzon között vívott ütközetben. Késõbb
országgyûlési képviselõ. Életrajzát l. Bona: Hadnagyok III. 247.

159. Valószínûleg Kenderessy István fõhadnagyról van szó (1820,
Aranyosegerbegy – ?). A kézdivásárhelyi katonai nevelõintézet elvégzése
után a 11. székely huszárezredben szolgál. 1848 õszén hadnagy lesz a 15.
Mátyás huszárezredben. 1849. jan. 1-jétõl fõhadnagy. A nyári hadjárat
idején egy szakasz parancsnoka a besztercei hadosztálynál. Életrajzát l.
Bona: Hadnagyok II. 202.

160. Szállt meg. 

161. Az eredeti kéziratból nem derül ki, hogy kirõl van szó. Valószínûleg
a szerzõ kifelejtette a tiszt nevét. 

162. Kézdiszentléleki Sánta Lajos alezredes (1815, Kézdiszentlélek –
1900. máj. 31., Budapest). A kézdivásárhelyi katonai nevelõintézetben
végez. 1833-tól hadfi, majd hadnagy, 1843-tól fõhadnagy a 11. székely
huszárezredben. 1848. szept. 1-jétõl alszázados a Kossuth, a késõbbi 15.
Mátyás huszárezred Marosvásárhelyen alakuló osztályánál. Októberben
részt vesz a Székelyföld védelmében. A vereség után novemberben
Moldván át Pestre menekül. 1849. jan. 12-tõl (1848. dec. 16-tól) század-
kapitány. Jan. 17-tõl (16-tól) õrnagy a 15. Mátyás huszárezredben. Május
elejétõl egy új (a 19.) huszárezred szervezõje Erdélyben, de ennek
alakítását a hónap végén leállítják a már meglevõ ezredek kiegészítésének
szükségessége miatt. Máj. 29-tõl (jún. 1-jétõl) alezredes a 15.
huszárezrednél. Vilá gosnál teszi le a fegyvert. A fogságból megszökik, és
a kiegyezésig Moldvában él. A kiegyezés után osztálytanácsos a magyar
hadügyminisz tériumban. Egy ideig országgyûlési képviselõ. Életrajzát l.
Bona: Tábornokok 610–611. 

163. Az ismert életrajzgyûjteményekben ilyen nevû itt szolgáló tiszt nem
található. 

164. Át, keresztül (latin). Értsd: Moldván és Bukovinán át Magyarhonba. 

165. Csíkszentdomokosi Sándor László hadnagy (1832. szept. 8., Maros -
vásárhely – 1900. nov. 7., Baczkamadaras). 1848 õszén önkéntes lesz a
15. Mátyás huszárezredben, majd átkerül Bem testõrcsapatába. Jún. 9-tõl
hadnagy. Világosnál teszi le a fegyvert. A szabadságharc után besorozzák.
1895-tõl Nagyküküllõ megye fõispánja. Életrajzát l. Bona: Hadnagyok
III. 86. 

166. Gagyi Pálffy Domokos õrnagy (1812, Bögöz – 1871, Vámos -
gálfalva). 1829–1835 között a 10. huszárezredben szolgál, utóbb mint
fõhadnagy. 1848 augusztusától százados a Kossuth, nov. 6--tól (1-jétõl)
õrnagy az ebbõl alakult 15. Mátyás huszárezredben. Júliustól a Hunyad
megyei nemzetõrség õrnagya. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 558. 

167. Kézdisárfalvi Erõss István alszázados (1822, Tompaháza – 1900,
Nagyenyed). A forradalom kitörésekor õrmester a 3. könnyûlovasezred-
nél Erdélyben. 1848. szept. 27-én a 18. honvédzászlóalj hadnagyává ne -
ve zik ki, de a 15. Mátyás huszárezredben lesz hadnagy, késõbb fõhad-
nagy, majd 1849. ápr. (1)-jétõl alszázados. A szabadságharc után besoroz-
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zák régi ezredébe. Bona: Kapitányok 194.

168. Személyét nem sikerült azonosítani. 

169. Óranehezékek.

170. Személyét nem sikerült azonosítani. 

171. Feketeügy folyó.

172. Raktárakban.

173. Sárosi Ferenc õrnagy (1807. okt. 16., Bikfalva – 1871. júl. 24., Bik -
falva). 1825-tõl közvitéz, 1843-tól alhadnagy, 1848. márc. 6-tól hadnagy
a 15. (2. székely) határõrezredben. 1848. októbertõl Háromszék katonai
védelmének egyik szervezõje. Alakulatát a meghódolást jelentõ 1849. jan.
2-i árapataki egyezmény után sem oszlatja fel. Németh László kormány-
biztos jan. 22-én honvéd õrnaggyá és Háromszék katonai parancsnokává
nevezi ki. Febr. 15-tõl a 15/2. határõrezred parancsnoka. Aug. 18-án
Dévá nál leteszi a fegyvert. A szabadságharc után fogságot szenved. 1857-
ben Josefstadtból szabadul kegyelemmel. Életrajzát l. Bona: Tábornokok
612.

174. Antal Zsigmond hadnagy (?), hadbíró (?, Maksa – ?). l. Bona:
Hadnagyok I. 41.

175. Bartók Károly hadnagy (?, Martonfalva – ?). 1849: Bem altábornagy
nevezi ki hadnaggyá. l. Bona: Hadnagyok I. 106. 

176. Semsei Semsey Tamás százados (1805, Karácsonmezõ – 1900.
szept. 15., Szabadka). 1823–1836 között tüzérparancsnok. Kilépett had-
nagy. 1848 októberétõl részt vesz a Székelyföld, illetve Háromszék
védelmé ben. Késõbb tüzér fõhadnagy. 1849. jún.-tól (febr. 1-jétõl) száza-
dos. A zsibói fegyverletételig (aug. 24.) az egyesült sereg tüzérparancs-
noka. Életrajzát l. Bona: Kapitányok 540.

177. Ifjú alsózaturcsai Zathureczky István százados (1821, Olasz telek –
1858. jún. 24., Barót). 1841-tõl hadfi, 1845-tõl hadnagy a 11. székely
huszárezredben. 1848 októberétõl ezrede háromszéki osztályával részt
vesz a szék védelmében, és honvéd fõhadnagy lesz. 1849. máj. 29-tõl
(febr. 1-jétõl) alszázados ezre dénél. Dévánál teszi le a fegyvert. A szabad-
ságharc után várfogságot szenved Kufsteinban. Életrajzát l. Bona:
Kapitányok 667.

178. Vide! – lásd.

179. A 11. székely huszárezred hat százada székelyekbõl, két százada
pedig románokból állt. A románokból álló két század okt. folyamán szem-
befordult a magyar kormánnyal, és a szabadságharc alatt az erdélyi csá -
szári hadtestet erõsítette. (Kedves Gyula: A szabadságharc huszárai,
Hadimúzeum Alapítvány, Budapest, 1992, 58.)

180. Helyesen a falu neve Botfalu.

181. Vajna Ferenc õrmester a 15. Mátyás huszárezredben. 1848. dec. 5-én
hõsi halált halt Szászhermánynál. Vö. Székely Nemzet 1883. dec. 25.

182. A besenyõi szabadságharcosok között a rendelkezésünkre álló ada-
tok között nem található Gyárfás nevû. Az emlékirat nem említ kereszt -
nevet, ezért egyelõre nem tudjuk, kirõl van itt szó. 

183. Kézdivásárhelyi Pap Károly õrnagy (1818. szept. 11., Gelence –
1862. nov. 26., Kézdivásárhely). 1832–1848. márc. 31. között a 31. gya -
log ezrednél szolgál. Szept. 23-tól fõhadnagy a Marosvásárhelyen alakuló
12. honvédzászlóaljnál. Részt vesz Háromszék önvédelmi harcában.
1849. febr. 21-tõl (16-tól) százados, végül õrnagy. A zsibói fegyver-
letételig szolgál. A szabadságharc bukása után várfogságot szenved,
Josefstadtból szabadul. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 553.

184. Talán szárazajtai Incze Gergely késõbbi õrnagyról van szó. (1806,
Szárazajta – ?), aki 1826-tól közvitéz, 1843-tól fõhadnagy, 1848 szept. 1-
jétõl alszázados a 15. (2. székely) határõrezrednél. A kézdivásárhelyi
katonai nevelõintézet tanára. Okt. második felében a Székelyföldet,
novembertõl a Háromszéket védõ seregben szolgál. 1849. febr. 15-én
beosztják a 15/1. határõrezredhez, mellyel részt vesz Bem Urban elleni
hadmûveletében. Máj. 20 (ápr. 16)-tól õrnagy, az 1. székely határvédzász-
lóalj parancsnoka a besztercei hadosztálynál. A szabadságharc után vár-
fogságot szenved, 1854 áprilisában Josefstadtból szabadul. Életrajzát l.
Bona: Tábornokok 399–400. 

185. Négy században. Horváth Ignác nyilván elírta, négyszáz emberre

gondolva. 

186. Stutterheim, Johann, lovag (1803–1870) cs. kir. ezredes, dandárpa -
rancsnok. 

187. Táborozás. 

188. Hétfalu (Barcaság). 

189. Az eredeti szövegben hiányzik a keltezés, helye pontokkal van jelölve.

190. Azonnyomban, azonnal.

191. Ürmösi Maurer József alszázados (1827. ápr. 27., Ürmös–1878. jún.
6., Budapest). 1843-tõl hadfi a 15. határõr- , 1847-tõl hadnagy a 11. szé -
kely huszárezredben. 1848 októberétõl a Székelyföld, majd Három szék
védelmében harcol. 1849. máj. 29-tõl (febr. 1-jétõl) fõhadnagy, majd
alszázados ezredénél. Júl. 19-én sebesülten fogságba esik. A szabad-
ságharc után várfogságot szenved, 1852 végén Josefstadtból szabadul
amnesztiával. Életrajzát l. Bona: Kapitányok 398.

192. Barton Ferenc tizedes 

193. Helyesen: paríroz (hárít, kivéd).

194. Te csirkefogó, te csirkefogó! – németül. 

195. A források Frankendorf Ferenc cs. kir. fõhadnagyról emlékeznek
meg, kit császári tiszti egyenruhája ellenére megöltek

196. Az áldozatok számáról késõbb igen ellentmondásos adatok terjedtek
el, de a valósághoz a legközelebb Zsigmond Ferenc református lelkésznek
a köpeci református egyház halotti anyakönyvének 505. oldalán található
bejegyzése állhat: meghaltak „összesen 51-en és ezeknek maradtak 106
árváik. Én a megöletett Keresztesi Mihály helyébe pappá választatván
idejöttem 1849 jan. 18-án és ezen elesetteket, legyilkoltattakot, kiket
hátramaradott özvegyeik és árváik kertekbe, halotti szertartás nélkül
temettek el, kiásatván nyugvó helyükbõl, a köztemetõkertbe halotti szer-
tartással onnan egyen-egyen három hónapok leforgása alatt eltemettet-
tek.” Az áldozatok nevei az anyakönyv szerint a következõk: „A szeren-
csétlen polgárháború alkalmával, mirõl az utódnak részrehajlatlan leírást
és felvilágosítást adand a történészet, legyilkoltattak a magyar vér szom-
jazó rablótábor által falvánkba december 9-én a következõk: 1. Keresztesi
Mihály helybeli pap, 2. Sebestyén Sámuel megyebíró, 3. Benedek Lajos
ifjú legény, 4. Benedek István székelyudvarhelyi tanuló testvérek, 5. Nagy
Mózes falusbíró, 6. Kiss Mózes, 7. Bocz Gergely, 8. Beke Jakab, 9.
.Hegedüs István, 10. Gúzs József, 11. Égetõ János, 12. Benedek András,
13. Benedek Lajos, 14. Kaller István, 15. Gyenge János, 16. Sebestyén
Györgyné, 17. Györke Lajos, 18. Bocz Mózes, 19. Demeter Mihály, 20.
Bocz István ifj., 21. Szász Mihály harangozó, 22. Szász Mihály neje
Gyenge Ida, 23. Máthé Kálmán, 24. Bíró Mózes, 25. Bocz István, 26.
Györfi Gergely, 27. Bányai József, 28. Benedek Áron, 29. Dávith Ferenc,
30. Sebestyén János, 31. Benkõ István, 32. Bocz Dániel, 33. Kovács
Mózes, 34. Nagy Mihály, 35. Bíró András, 36. Benkõ Mózes, 37. Tókos
János, 38. Benkõ János, 39. Nagy Ádám, 40. Lukács István, 41. Dudás
János, 42. Keresztes Márton, 43. Gergely József, 44. Beke Péter, 45. Nagy
András, 46. Hegedüs Áron, 47. Frankendorf Ferenc cs. kir. hadnagy, 48.
Dinka Ádám, 49. Bocz József egyházfi, 50. Dávid József.” Errõl l.
bõvebben Demeter László 31–34. 

197. Barót is valószínûleg ekkor kellett beszolgáltasson Heydte táborának
3000 pengõ forintot és 300 vágómarhát. (Veszely Károly: A baróti plébá-
nia, Brassó, 1868, 175.)

198. Donáth Lajos késõbb hadnagy a 15. huszárezredben. Valószínûleg
meg halt 1849-ben. (Bona: Hadnagyok I. 328; Pálmay: Háromszék 148.)

199. Részt venni. 

200. Az eredetiben is magyarul.

201. A levél magyar fordítása: 
A velem szembenálló csapatparancsnokoknak!
Ismét vér folyt, és felégettek egy helységet [értsd Köpec – K. Horváth
Ignác megjegyzése]. Nos, kérdezem Önöket, uraim, mit akarnak a továb-
biakban. Nem látják be gyengeségüket?
Körülbelül ekként folytatva: Az agyagfalvi gyülekezés által nem Õfelsége
kormánya ellen támadtak, hanem véres kézzel az ország feldúlását és a
két másik nemzetiség pusztulását idézik elõ. Én tehát azt tanácsolom
Önöknek, hogy tegyék le a fegyvert, feltétel nélkül meghódolva Õfelsége
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elõtt, és kegyelméért könyörögve, mert másként orszá gukat ugyanaz a
sors várja, ami Köpecet is sújtotta. Hát nem látják be, hogy egy for-
radalom még sohasem volt sikeres, és ha a történelmet is átlapozzuk,
láthatjuk, hogy vezetõik többnyire áldozattá váltak? Kik az Önök vezetõi?
Többnyire proletárok, akik az ügyet a saját javukra használják ki. Elvárom
tehát, hogy 24 órán belül döntõ választ adjanak nekem errõl, ellenkezõ
esetben megtámadom Önöket és a gyermekeknek sem kegyelmezek. 
von Heydte báró m. p.
csapatparancsnok

202. A levél magyar fordítása: 
A velem szembenálló csapatparancsnoknak!
Igen, ismét vér folyt, és egy csendes helységet felégettek. Nos, kérdezem
én Önt, uram, ki okozta mindezt? A galád kamarilla és a kamarillai sugal-
mazások uszították így egymás ellen Erdély csendes lakóit, ne vezetesen a
magyarokat, székelyeket, szászokat és oláhokat, hogy immár iszonyatos
tettekre kerül sor. 
Ön szemrehányást tesz, hogy Agyagfalván összegyûltünk, stb. Igen, az
igaz, hogy ott egy nemzetgyûlésre (National Convent) került sor, de avég-
re, hogy megbeszéljük, milyen eszközökkel állíthatjuk meg azokat a
gyilkosságokat, melyek naponta sújtják a vármegyék helysé gei ben szét-
szórtan élõ magyar családokat, mert az osztrák katonaság, mely nek tiszte
lenne a rendet fenntartani, nem restelli ölbe tett kézzel nézni mindezt. 
Hogy eközben a mi részünkrõl is történtek olyan dolgok, me lyeknek nem
kellett volna megtörténniük, azt a népfelkelõk fegyelmez etlenségének
számlájára kell írni. 
Ezek megelõzése a reguláris katonaság tiszte lett volna, de mit tett ez
evégett? Mi magunk is szégyenkezünk, mikor az egykor oly megbízható
osztrák katonaságot és oly sok lovagias érzelmû tiszt urat immár egy-
szerre ezen rablóhordák élén állva látjuk, vezetve az összes rablást,
gyalázást és gyilkos tetteket. 
Ön azt kérdezi tõlünk, hogy miért harcolunk? Tehát, hogy tudja, mi a
nemzetiségünkért, az alkotmányunkért harcolunk, ilyen érte lemben tehát
királyunkért, V. Ferdinándért is. Ön szemünkre veti, hogy vezetõink több-
nyire proletárok. Erre csak azt válaszolhatom, hogy köl csönösen ismerjük
egymást. Ön dicsekszik Köpec felégetésével. Ezt nem kellene tennie,
mert tudja mit követett el ezzel? Egy darázsfészekbe nyúlt. Mit jelent ez
a közmondás? Kérdezze meg a jövõben bármely székelyt és magyart, az
meg fogja tudni Önnek magyarázni. 
Felszólítását beküldtem a fõparancsnokságnak, ahonnan további részletes
válasz fog visszajönni. 
Egyébként éljen boldogul, uram, és semmit nem kívánok jobban, mint-
hogy minél hamarabb lássuk egymást ágyúdörgés és fegyverropogás
közepette. 
K. Horváth
lovaskapitány

203. Flankíroz, az ellenség hadállását, erõdítését oldalról hosszában lövi. 

204. Az eredetiben hiányzik a dátum, helyét kihagyta a szerzõ, talán
késõbbi kiegészítés reményében.

205. Olasztelek.

206. Kisasszony tiszteletére szentelt kápolna Barót északnyugati végében.

207. Kalmár Ödön õrmester.

208. Kõröspataki gróf Kálnoky Imre nemzetõr csapatvezér. Részt vett a
felsõrákosi–rikai csatában. (Pálmay: Háromszék 244.)

209. Bong Zsigmond hadnagy (?, Bikfalva? – 1896 elõtt?). 1848 õszén a
15. Mátyás huszárezred katonájaként, ill. õrmestereként részt vesz
Háromszék önvédelmi harcában. 1849. máj. (16)-tól hadnagy. Életrajzát l.
Bona: Hadnagyok I. 200.

210. Bong Ferenc hadnagy (1829 körül, Bikfalva? – 1849. aug. 24.,
Zsibó). 1848 õszén beáll a 15. Mátyás huszárezredbe. Júl. 24-tõl (máj. 1-
jétõl) hadnagy a 3. honvéd vadászezred 7. századánál Nagyenyeden. A
zsibói fegyverletételkor öngyilkos lesz. Életrajzát l. Bona: Hadnagyok I.
200.

211. Székely Lajos késõbb százados (1824. jan. 18., Réty – 1879, Buda -
pest). A kézdivásárhelyi katonai nevelõintézetben tanul. 1842 és 1846
között a 2. huszárezredben szolgál. 1848. jún. 20-tól õrmester a Maros -
vásárhelyen alakuló 12. honvédzászlóaljban. Szeptemberben átlép a a 15.

Mátyás huszárezredbe. A Székelyföld védelme során novemberben meg -
sebesül. Dec. 20-tól hadnagy, 1849. febr. 20-tól fõhadnagy, ápr. 20-tól
alszázados ezredénél. Máj. 20-tól fõszázados. Zsibónál teszi le a fegyvert.
Életrajzát l. Bona: Kapitányok 581.

212. Nagyváradi Sarkantyús Gyulai Albert (1824, Maksa? – 1889. febr.,
Maksa). A szabadságharc idején részt vesz a felsõrákosi–rikai csatában.
Életrajzát l. Pálmay: Háromszék 198. 

213. Unitárius lelkésznél, mert Felsõrákos unitárius település a reformá-
ció óta, és a faluban nem lakott 1848-ban sem református lelkész.

214. Rendelkezésére. 

215. A Honvéd címû, Kolozsváron megjelenõ lap 1849. ápr. 9-i számában
297 fõre teszi a halottak számát. 

216. Az eredetiben is hiányzik a keresztnév.

217. Szászmagyarós.

218. Sárosi Ferenc késõbbi honvédõrnagy. 

219. Az eredetiben is hiányzik a dátum.

220. Lüget. 

221. Olvashatatlan szó.

222. Nagyajtai Incze Lajos õrnagy (1799, Nagyajta – 1860. aug. 29.,
Nagyajta). Erdõvidék térparancsnoka, késõbb Háromszék 7. nemzetõr -
zászlóaljának parancsnoka. Életrajzát l. Bona: Tábornokok 400. 
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