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1848–49-ES FELJEGYZÉSEK

Sepsiszentkirályi Kiss Mózes kéziratának 1849-ről szóló oldala (SZNM irattára)
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Demeter Lajos

1848–49-ES FELJEGYZÉSEK
(forrásközlés)

Az 1848/49es szabadságharcra vonatkozóan közölt feljegyzések a Székely Nemzeti Mú-
zeum egykor gazdag levéltárának a maradékából1 1995-ben kerültek elő. Közülük kettő az 
események alatt, kettő pedig a fegyverletétel utáni hónapokban íródott.

Terjedelemre egyik sem hosszú. Talán a legérdekesebb a 65 894-es leltári szám alatt 
egybekötött, különböző témájú, 18–19. századi kéziratok között megtalált naplótöredék. 
A cím és név nélküli, negyedívrét nagyságú, 30 lapot tartalmazó füzet első öt oldalán 
ónnal írt, nagyon megkopott névsorok vannak. A 4. oldalon kisilabizálható, hogy az egyik 
névsor 1848. december 4-én készült. A felsorolások háromszéki, feltehetően nemzetőrök, 
honvédek neveit tartalmazza.2 A hatodik oldalon Különös jegyzések vannak, szám szerint 
kettő. A második az érdekesebb, egy őrszolgálati parancs rövid vázlata 1849. március 14-
ről.3 A napló a hetedik oldaltól kezdődik. Huszonnégy oldalon át, az 1848. december 3. és 
1849. március 31. közötti, írójával kapcsolatos eseményeket tartalmazza. 

Hosszabb időn át a naplóíró neve ismeretlen volt. A múzeumban őrzött 1848/49-es 
Nyugtatvány-gyűjtemény hét igazolványa, melyeket 1848. december 19. és 1849. január 
2. között állítottak ki, vezetett rá arra, hogy a szerző nem más, mint az önvédelmi har-
cok alatt „az háromszéki Tábor öszves lőszerraktár gondnoka”, id. Farkas Ignác őrmester. 
Összevetve a nyugtákat a napló tartalmával, ugyanakkor a kézírás jegyeit, egyértelműen 
bebizonyosodott, hogy feltételezésünk helytálló.

Id. Farkas Ignác 1809. június 15-én született, feltételezhetően Bereckben. 1825-től szol-
gált a 15. (2. székely) határőrezredben. 1827-ben nősült, neje Gáli Mária (mh. 1880. ápr. 
17., élete 73. évében). 1848-ban ezredfoglár Kézdivásárhelyen, s mint a nyugták igazolják, 
Háromszék önvédelmi harca alatt őrmesterként a háromszéki lőszerraktár gondnoka volt. 
1849. január 26-tól újból táborba vonult. Naplója szerint Bem január 31-én hadnaggyá lép-
tette elő. Hivatalos kinevezését február 15-én kapta meg. Sárosi Ferenc parancsnoksága 
alatt részt vett Urbán seregeinek Észak-Erdélyből való kiverésében. Később főhadnagy a 
15/2. határőrezredben. Május 16-tól százados a 2. székely határvédzászlóaljban. Júliustól 
Bem 2. székely gyalogtestőrszázadának a parancsnoka. A fegyverletétel után Bereckben 
élt. 1850-től közigazgatási szolgálatba lépett, 1867–68-ban, 1890-ben tanácsos, 1880-ban 
főjegyző városában. Közben 23 éven át a római katolikus egyház főgondnoka. 1893. június 
15-én hunyt el Bereckben. Halálakor egy lánya és egy fia, a későbbi berecki főbíró, ifjabb 
Farkas Ignác gyászolta. 

1 Mint ismert, a Székely Nemzeti Múzeum levéltárának egy része a Magyarországra kimenekített tárgyi 
anyaggal együtt 1945-ben a zalaegerszegi vasútállomáson, a bombatámadáskor megsemmisült. A megcson-
kult, de ennek ellenére gazdag levéltári anyagot a román állam sajátította ki. Ebből hozta létre, a most is a 
belügyminisztériumhoz tartozó Állami Levéltárat Sepsiszentgyörgyön.

2  Lásd a közreadott napló végén.
3  Lásd a közreadott napló végén.
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Id. Farkas Ignác egységes naplótöredéke hét részre osztható. Az első 1848. december 3. 
és 1849. január 5. között az önvédelmi harc idejét, illetve január 6-tól 26-ig az otthon töltött 
szolgálati napokat öleli fel. A következő időszak a „második székely táborozás”, az 1849. 
február 4-i szenpéteri csata napját és az azt követő öt nap gyakorlatozás idejét tartalmazza. 
A február 10–14 közötti időszak a kivonulásuk útiránya Székelyudvarhelyig. A 15–19-e 
közötti napok futárszolgálatának az útvonala haza Háromszékre, és vissza Medgyes mellé, 
Szászivánfalvára. Az ötödik rész zászlóaljának az útvonalát írja le egészen Szászbudakig. 
A hatodik a február 26–27-i, Szászborgónál kezdődő borgóprundi–tihucai ütközetről és a 
győzelem utáni majd egy hónapig tartó Borgói-szorosbeli őrszolgálat teljesítéséről és őrjá-
ratairól, a hetedik, egyben utolsó rész újabb küldetésének az útvonalát örökítette meg.  

Érdekességként említjük meg, hogy id. Farkas Ignácnak rendelésre Gábor Áron is dol-
gozott. Fia őrizte mint családi ereklyét a két méter magas, 25 cm széles óratartó szekrényt, 
amelynek „felül rovátkolt négyszögletű védő fedele van – ezen alol a közepéig nyított. A 
közepén, ahol egy sípládaszerű tokba folytatódik, amely az óra lánca és a nehezékek be-
fogadására szolgál. A nyított rész közepén egy felkelő nap van festve, melynek sugarait fa-
levelek képezik. Az alsó részen – a tok első falán, tulipánhoz hasonló virág díszlik, ez alatt 
bekerítve ezen írás: 1839. 14. Xbris. És egy monogram F.I. betűkből”. Az emléktárgyat 
1905. augusztus 12-én a kézdivásárhelyi születésű festő és  budapesti ipariskolai rajztanár, 
Nagy Lázár le is rajzolta, tulajdonosa pedig ígéretet tett, hogy a féltve őrzött tárgyat halála 
után a Székely Nemzeti Múzeumra hagyományozza.4 Feltehetően, ha az óratartó nem is, 
de a napló – valószínűleg több más irattal – a halála után kerültek a múzeum levéltárába, 
és az sem kizárt, hogy a sepsiszentgyörgyi Állami Levéltárból a többi része is idővel elő 
fog kerülni.

Sepsziszentkirályi Kiss Mózes 1848/49-es feljegyzése ugyancsak az említett, 65 894-es 
leltári számú kötegből került elő. Feljegyzőjéről csak annyit tudunk, hogy székely gyalog 
katona volt. A különböző minőségű, kettőbe hajtott és egybefűzött ívekből készített 8 lapos 
füzetét 1832-ben nyitotta meg. Címe: Evek folyamairoli fel Jegyzetek; a Mely kezdödik az 
1832dik Evtöll;Folytatya Kiss Moses – Laistrom. A Kedves és kedvetlen Évek folyamairoll 
való föl jegyzetek, ohajtanokhogy mindenik Legyen kedves –.  Az első négy oldalon 1832., 
1834–36., 1841., 1843–47. esztendőkről olvashatunk feljegyzéseket időjárásról, termésről, 
járványról, árfolyamról.

A szabadságharcról szóló visszaemlékezés a 6. oldalon kezdődik, és nyolc oldalon át 
tart. Az utolsó két bejegyzés hasonló tartalommal, mint az 1832–1847 közötti, az 1851. és 
1852. évekről szól.

Egyszerű, gazdálkodó székely ember feljegyzései, aki fontosnak tartotta, hogy élmé-
nyét, az átélteket papíron is megörökítse. Utólag írta, feltehetően a fegyverletétel, esetleg 
az 1848-as, illetve az 1849-es esztendők elmúltával, de így is tartalmaz olyan adatokat, 
amelyek a helytörténet-kutatók számára érdekesek. 

Hasonlóan egyszerű székely gazdálkodó feljegyzései az árkosi Zoltán Benedekéi. A ne-
gyedívrét nagyságú, ugyancsak borítólap nélküli füzet, 4331 beszerzési számmal, 1946-
ban került a Székely Nemzeti Múzeumba. Leltári száma: 28 478. 

4  Székely Nemzet. XXII. évf. 122. sz., 1905. aug. 18.
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A 14 lapot tartalmazó füzet – hiányos strófákkal, hibásan írt sorvégi rímekkel – az 
Elmegyek én Kossuth-huszárnak  kezdetű világi énekkel kezdődik. A harmadik lapon az 
1848/49-es feljegyzéseknek a füzet végén már el nem férő, utolsó sorai, az ötödik lapon 
egy 1860-ból való, illetve az 1859-es árkosi tűzvész utáni kalákázással kapcsolatos bejegy-
zés olvasható.

A szabadságharc idejéből való feljegyzések a füzet közepén, a 8. lapon kezdődnek és 13 
oldalon át, az 1848 júniusától 1849. június 30-ig történt eseményekről szólnak. 

Szerzőjéről szintén keveset tudtunk meg. Az árkosi unitárius anyakönyvekben kutatva 
találtunk rá, hogy a székely lovaskatona Zoltán Miklós fiát, Benedeket 1814. október 30-án 
tartották keresztvíz alá. 1837. március 27-én keresztelték Zoltán Benedek és Lőrincz Má-
ria fiát Benedeket, aki mint kolozsvári diák 1837. március 27-én halt meg. Fia nem sokkal 
élte túl az apját, hiszen a feljegyzéseket készítő idősebb Zoltán Benedek 1853. január 18-án 
halt meg.5 Feltehetően feleségének, Lőrincz Máriának anyja, testvére volt Lőrincz József 
őrnagynak, Lőrincz János hadnagynak és Lőrincz Károly ezredkáplánnak, hiszen Lőrincz 
János gyászjelentőjén árkosi Zoltán Benedekné Lőrincz Mária, özvegy Balás Jánosné Lő-
rincz Rózália és néhai Lőrincz Antal mint unokatestvérek szerepeltek.6

A legrövidebb bejegyzések a lemhényi Weress Alajoséi, aki a 16 oldalas, negyedívrét 
nagyságú, feltehetően csak töredékében megmaradt, A Költsön adottakrol és Egyebekről 
valo Jegyzekek. 1845. 9ber 9én Kezdödöt címet viselő füzetébe jegyzett fel néhány szá-
mára, személyét is érintő fontos eseményt. Egy másik általa vezetett füzetből, amelyben 
a századához tartozó lemhényi határőrök ruházati darabjaira, sapkára, „mundér adjusztí-
rozásra”, „szíjú szerszámra”, patronszíjra stb. befizetett pénzekről vezetett nyilvántartást, 
tudjuk, hogy Weress Alajos 1839–1845 között főkáplár volt és a 15. (2. székely) határőrez-
red 11. századában szolgált.7 

Az adósairól, kölcsönzőiről vezetett jegyzetei között a következő, 1848/49-re vonatkozó 
jegyzetek olvashatóak:

Nemzeti al Századosnak meg vallasztattam Butka Tamás8 őrnagy úr által és a Nemzet 
hejbe hagyássábol 30dik Máji 1848.

1848ba Junius 9en a nemzet meg valasztot Századosnak és 13án az örsereg öszve állot.
A Kattonaság kirukolt Szászsebesbe és Szebenbe aprilis 24en, az az  vizbevettő hetfün 

és ekor adtam a szolgámnak Veres Györgynek a beribe ött Tsustakot9 vagy is 30 xrt.

5 Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár. Fond 105. Nr. 65. 35v., Nr. 67. 41r. és 133v.
6 Demeter Lajos: A hazáért. Charta  Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2001, 75.
7 Consignatio arol a Kik az 1839. Esztendöben agyusteroztatak és Egyeb szükségekre mi sumát fizetek. SZNM 

leltári sz. 65 894.
8 Butyka Tamás. Őrnagy. 1799-ben született Márkosfalván. Apja Butyka László határőr főhadnagy volt. 

1815–1842 között a 15. (2. székely) határőrezredben szolgált. 1848-ban nyugalmazott cs. kir. százados, zász-
lóaljparancsnokként részt vett Háromszék önvédelmi harcában. 1849. január közepétől a 15/IV. határőrezred 
szervezője, februártól pedig mint őrnagy ezrede parancsnoka Háromszéken. Június 15-én egy alakuló határ-
védzászlóaljhoz helyezték át, és részt vett az oroszok elleni harcokban. 1851. október 30-án Nagyszebenben 
halálra, majd két év várfogságra ítélték. Büntetését Gyulafehérváron töltötte le. Még a kiegyezés előtt meg-
halt.

9 Susták.
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Aprilis 24en 1848ba Kirukolt Katonaság megterven10 és 28dik április berukoltak, Ujbol 
1848ba Május 11én Kimaséroztak Tordára és Enyedre Exekutions Gárnizonba.

A huszárok Kirukoltak a szigeti11 pusztára Julius 24en 1848.12

Az Udvarhej részben tartandó agyagfalvi rétten tartandó Szekel gyülésbe Kiment a 
nemzet 1848ba october 13án nyolcznapi elesegel, inet Lemhényből voltunk öszvesen 
48tzan és eböl 4 visszajö(tt) a két szekeressel együt, 44 ott maradot a Táborba és ezek is 
haza jötek 2dik 9ber 1848. Weres Alajos

Három Szekröl Kirukolt a nemzet Sepsibe a Kökös hidgyához Táborba 28dik Novem-
ber 1848 a holy Lemhenyböl jelen voltunk 347en s inet berukoltunk 1849be januárius 6an.  

Weress Alajos akori nemzet Százados
Ujbol 1849be 23dik Januári Kirukolt a nemzet Taborba.
Az 1848ba Kirukolt atyank fiai a magyar Táborbol13 berukoltak a Huszárokal együt 

1849be februárius 1söin.
 

1. 
Sepsiszentkirályi Kiss Mózes feljegyzései

az 1848/49-es eseményekről
(A Székely Nemzeti Múzeum megőrzésében, leltári szám 65 894)

Az 1848. év kezdetét vette erős, száraz hideggel. Kevés hó esett, korán nyilatkozott, sze-
liden; ekkor viszont értük, hogy a kalangya zsupp megért egy forintot és 18 koronát, egy 
szekér búzaszalma öt és hat forintot. Március 15-én az eke megindult és keveset nyugutt, 
mindig ment. Április utolján minden gyümölcsfák gazdagon fel voltak virágozva, az erdők 
megzöldülve, a rozsnak a feje kijövőleg vala, a törökbúza ki volt kelve. Tavasszal, a múlt 
évi sok eső mián a juhok és szarvasmarhák közül a métely miatt sok elhullott. Május 8-án 
olyan fagy állott elé, hogy az erdőket mind lefőzte, a törökbúzát is. A gyümölcsbe kevés 
kárt okozott. Július 10-én lehetett rozskalangyát látni, 22-én kezdődött a hordás, 28-án 
vége volt. Egy kalangya búza 2 vékát, a rozs hármat adott, a legszebb, legtisztább gabona 
termett, amit a múlt őszön mind a sárba kevertünk belé.

Augusztus közepén viszont a sáskáknak nagy sokasága ütött ki az ojtozi vámon, Há-
romszéket, Bartzaságot és Erdővidéket sokáig ostromolták; augusztus 19-én, ami nagyon 
jeles, a zabot is hordották haza.14

N.B. június 22-én egy égiháború támadt Hidvégnél, ahonnan indult olyan jégeső, hogy 
akkorák estek, mint egy lúdtojás, szegletesek, az aprói a tyúktojásnál kisebb nem volt. 
Felkerült az árkosi és (sepsi)szentgyörgyi határokra, onnan Martonos felé által vágott, az 

10 Lásd az uzoni eseményeket: Balás Konrád: Feljegyzések.
11 Szeged.
12 Lásd bővebben Urbán Aladár: A székely katonaság segítségül hívása 1848 májusában., Balás Konrád: Fel-

jegyzések., Maurer I. Gyula: A háromszéki zaláni Vass István életútja. Honismeret. XXI. évf. 2003./6., 87.
13 Bem a Piski csata előestéjén Szelindekről küldte haza az 1848 nyarán kivonult székelyeket Háromszékre, 

hogy odahaza Gál Sándor vezetésével  újra szervezkedjenek.
14 Vö. árkosi Zoltán Benedek feljegyzésével.



205

épületek fedelit béverte, sok juhot, sertést, még embert is agyon vert, sokaknak fejét haso-
gatta össze.15

Ezen év márciusa 15-én indíttatott az Unió16, amely az egész Európát felszólította fegy-
verre. Nagy Németország Béccsel, Nagy Olaszországgal, Magyarország – Horvátország-
gal, Szerb, Tót, Rátz, illirekkel egész évben véres háborút tartott.17 A székelység ellen fel-
támadott a szász és oláh nemzet. Az erdélyi katonaságot a militár két ezred maga mellé 
vette, a marosszéki magyarokat öldöste18, minek következtében kormánybiztos Berzenczei 
László19 a székelységet október 16-án Agyagfalvára összehívta. Meg is jelentek mintegy 
120 ezren, kik is tanácskozás után útjokat vették Marosszék felé és ottan sok oláhoknak 
és szászoknak a költsönt megadták. Ölés, égetés minden felé végtelen vala. Négy heti tá-
borozás után Marosvásárhelyről haza kellett vonulni, miután elfoglaltatott Udvarhelyszék, 
Marosszék és Aranyosszék.20

Erdővidéken a három század egy lovas eszkadront, megvesztegetvén tisztjeit, lefegyve-
reztették, így Csíkot is  elcsábítván – fegyverét le nem téve, de a kicsi Háromszéknek nem 
segíte, a kökösi hídnál, a dobolyi hídnál és a szemerjai erdőn, az Előpataka felől táborozva 
töltők el az évet, mialatt kemény ütközeteink valának a Bodzán, Hermánynál, Földvárnál, 
Rákosnál, Árapataknál.21

Az 1849. év kezdetén Gedeon22 tábornagy fölszólítására Háromszék Brassóba követe-
ket küldvén – békét kötöttek. De azon béke csak keveset tarta, mivel Bem tábornagy a 
magyarországi önkéntes és lovas is oda kiszállott székely két zászlóaljal megérkezvén, a 
székely népbe új lelket önte és viszont – fegyverre szólítá és csakhamar visszaveré az el-
lenséget és visszafoglalá az egész magyar földet népestől. Meglepé az oláh másodezred 
kormányát Urbánt23 és kiűzé az országból, Naszód vidékire pedig székely lovasokat híva 
föl, nekik ingyen földet ígérvén. [Lapszélen: Miután az ottani lakosok hazajöttek, a széke-
lyeket hazautasították és a lakosokat béfogadták.]

Azután megvevé minden városokat Erdélyben, Nagyszebent megtámadá március 17-én 
éjjel 11 órakor, meg is vevé (azaz: bevette – szerk. megj.) Kiűze sok ezer muszkákat és 
Puchner ezereit, innen nyugtot nem hagyván – éjjel és nappal  űzte. A muszkák nagy ré-

15 Honvéd. 84. sz., 1849. ápr. 5., vö. árkosi Zoltán Benedek feljegyzésével.
16 A pesti forradalomra és a Tizenkét pontra utal.
17 A délvidéki szerb felkelők, majd a Jelačić elleni harcokról van szó. Lásd bővebben Hermann Róbert: 1848–

1849. A szabadságharc hadtörténete. Korona Kiadó, Budapest, 2001, 104–172.
18 Lásd bővebben Egyed Ákos: Erdély 1848–1849. I. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998.
19 Lásd Balás Konrád: Feljegyzések. 47. sz. lábjegyzet, bővebben Egyed Ákos: 1848 erdélyi magyar vezéralak-

jai. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004, 20–36. 
20 Az agyagfalvi székely nemzetgyűléssel és az azt követő eseményekkel kapcsolatban lásd  Fazekas János: 

Az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés. 1848. október 16–17. Tanulmányok a romániai együttlakó nemzetisé-
gek történetéből és testvéri együttműködéséről a román nemzettel. Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1976, 
232–380., Egyed Ákos i. m. 189–220., Honvéd. 20., 21., 29., 58. sz., 1849. jan. 19., 20., 30., márc. 5., Közlöny. 
1849. feb. 8–9. 

21 Lásd Nagy Sándor: Háromszék önvédelmi harcza 1848–49. Kolozsvár, 1896, 38–58., Egyed Ákos: Három-
szék 1848–1849. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978, 80–173., Egyed Ákos i. m. 252–292., Demeter 
László: Erdővidék a szabadságharcban 1848–1849. Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Barót, 1998, 9–52.

22  Gedeon, Joseph (1789–1859). Magyar származású cs. kir. altábornagy. 
23  Urban, Karl (1802–1877). Cs. kir ezredes, később császári táborszernagy. A szabadságharc alatt Észak-

Erdély osztrák katonai parancsnoka.
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sze Verestoronynál szaladtak be, más része Brassóba vonult a Puchner táborával. De Bem 
tábornagy március 19-ig éjjel-nappal ágyúzván a magyar Korona alól egészen kiűzte és 
Brassóba bészállott egy puskaszó nélkül. Miután a székelyeket  a haza védelmére 30 éves 
korig mind fegyverbe állítá és a Szászföldet velük megrakta.24

Ezen évben március szeliden állott bé, de keményen végzett s még április is oly kemény 
hideg széllel állott elő, hogy ami ritkaság.

Ezen fennebb megírt viszonyok idején a székelységnek kevés fegyvere, s de ágyúja egy 
se vala, de a mindenható ide rendelé Beretzki Gábor Áront, aki bölcsességével rövid időn 
belül ellátott bennünket sok ágyúval. [Lapszélen megjegyzés: Sok helyekről a harangokat 
adták ágyúknak, és a lőpor is csinálódni kezdődék Kézdivásárhelyen, úgy a Cinder is, és 
minden ifjaink fegyvert fogván a haza bátorságba helyezteték.]25

N. B. Bem tábornagy az ellenségtől sok fegyvert elfoglala és a vadász – magán – fegy-
vereket is mindenkitől elszedték  és katonakézbe adták.

Június 21-én az Ósánci, Tömösi, Sipodi utat és a Törtsvári vámokat roppant muszka 
seregek támadták meg – az elébb kiűzött császári katonasággal együtt és nagyon  kevés 
magyarjainkat elűzték háromnapi roppant ágyúzás és verekedések után és feljárá Három-
széket, kirabolá számtalan gabonáját, költségét, gúnyáját, főként Kézdivásárhelynek. Sok 
helyeken a volt nemeseknek, Kökösben és Uzonban mindent kirabolt és amit meghagyott, 
mindent összerontott, marhájokot kit elvitt, kit meglövöldözött és sok embert is legyilkolt. 
Fővezérei voltak Báró Hayte (Heydte)26 major és Dorsner (Dorschner)27 ezredes. Az idő is 
merőben száraz vala, a föld népe dolog nélkül tölté a napokat.

Július 2-án ezredes Gál Sándor Csík- és Háromszékről magyar sereget gyűjtvén, Kökös-
nél szembeszála a roppant táborral. Uzonig vissza kelle vonulnia, de ott a magyarság neki-
rohant és visszaverte a Fekete-vízig, ahová a muszkáknak nagy segítség érkezvén, viszont 
visszaveré Kökösig a magyarokat. Ekkor Kököst az ellenség fölgyújtá és elégeté, mintegy 
két részét és fölgyilkolá mindazokat, akik a mezőn találtattak, és szekereiket, marháikat 
mind elrabolta. Onnan visszavonult a Bartzaságra és ott megszállott. Miután Gál Sándor 
ismét, július 21-én a magyarokat összeszedé és a muszka tábor észrevevén 5-én, korán 
megrohaná és Gidófalva felé felűzé. Szent György alá lágerbe szállván, ott nyugovék. Itt a 
magyarok vesztének sok népit el.

Más táborát szállítá a szotyori Ősz-határba és kirabolá Háromszéknek újra minden fal-
vait, úgy annyira, hogy csak kicsiny Szentkirályból 24 órák alatt 90 köböl búzát vitt ki 
egzekució által. Július 9-ig rabolt az ellenség, akkor valamit hallott s falvainkból kivo-
nult. 10-én a gyalogságot mind átküldte Földvár felé – némely falvakban nem hagyott csak 

24 Az eseményekkel kapcsolatban lásd. Nagy Sándor i. m. 59–73., Egyed Ákos 1978, 163–210., Egyed Ákos: 
Erdély 1848–1849. II. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999, 5–231., Hermann Róbert i. m. 
211–220., 251–258. Kovács István: Bem apó. Kaláka könyvek, Sepsiszentgyörgy, 1999, 113–224.

25 Az ágyúöntéssel kapcsolatban lásd Egyed Ákos 1978, 111–123., 187–198.,  Egyed Ákos  1998, 256–279., 
Egyed Ákos 1999, 180–201., Imreh István: Adatok Gábor Áron életrajzához. Emlékkönyv Kelemen Lajos 
születésének nyolcvanadik évfordulójára, Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1957, 349–360., Bözödi 
György: Gábor Áron 1849-ben. Aluta I. Sepsiszentgyörgy, 1969, 143–167.

26 Heydte, August. Császári őrnagy, Háromszék elleni harcában Köpec (1848. dec. 9.) elpusztításával vált hír-
hedtté. Az orosz intervenció idején Lüders hadtestéhez volt beosztva.

27 Dorschner, Franz. Lásd Demeter Lajos: Hátország. 67. sz. lábjegyzet.
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egy sertést, sem majorságot, a széna-réteket lekaszálta és elégette a tavasz határokat. Aki 
szénát csinálhatott valahol, dugva, azt mind elhordta a lágerba. A kökösieknek, ami az 
égésből megmaradt, azt a szomszéd szászok és oláhok által mind kiraboltatta. Úgy az uzo-
niaknak sertéseiket és más barmaikat elhajtani engedte, portékájukat összerontani, ami a 
táborból megmaradt, gabonájukat leégetni. A magyar nézte míg javait dúlták, de szólni 
nem lehetett, mert mindjárt meggyilkolták.

Július 19-én Bem tábornagy megérkezék Csík felől (Sepsi) Szent Györgyre, a muszka 
megtudván, nagy sereg kozákot veve rá Kökös felől, de Bem csak egynéhány huszárt ál-
líta a Szépmezőre ágyúkkal és miután a muszka három ágyúlövésit elvárta, maga sráfolt 
föl néhány ágyúkat, egy tüzet adott és a muszka még Kökösnél is futott. 22-én lopva jött 
be Előpatak felől Szemerja felé, de megveretett. 23-án délutáni  4 órakor a Szépmezőt és 
a szentkirályi határt az erdő széléig mind néppel tölté el, úgy rohant a magyarra Szent-
györgy felé, még Szentkirályt is kezdte lövetni rakétákkal és apró fegyverekkel. De az 
Úr a gyúlástól meg is őrizé, nagy ordítással átvonultak a falun, lehúzatva a kerteket sok 
helyen és az ágyúit úgy vitte át a falun, az ősz határokat mind lenyomta és úgy vonult Sze-
merja felé, banda-szó és nagy lármával és lövöldözéssel. Meggyújtá Szemerját és néhány 
gazda meg is ége. De a magyar tábor Szemerján nem bocsátá át, a tűzharc tarta éjjel 11 
óráig, oly rettenetesen, hogy a föld is rengett, de mégsem győzött, sőt, megveretett, innen 
visszavonult Szentpéter mellé. 28-án viszont meglepé Kökös felől Háromszéket és Szotyo-
ron alól lágerba szálla. 29-én ütközött Maksa felé. [Lapszélen: és seregeinek részei járták 
falvainkat rendre.]28

Ezen évben július 29-én virradólag esett egy keveset, de ugarolni nem lehetett vele, 
holott a föld ugaratlan várta, a törökbúzának sok része kapálatlan, a széna csinálatlan, az 
ősznek nagy része lopva a sok futások között le volt aratva, de hordani nem mertünk, 
fájdalmas idő.29 Vagy három nap múlva megkezdődött a hordás és bétakarodott a határ. 
Augusztus harmadik hetibe kaszáltunk, az ugarolás és a szénacsinálás 7/br (szeptember) 
kezdetén sem vala bevégezve. E napokban megégett a Szoros utca majd egészben.30

Néhány napok múlva fölvonult Csíkba (a győztes csapatok), onnan Udvarhely- és Ma-
rosszékbe. Királyi Biztosokat rendelvén minden Székbe uralkodott. 9/br (november) kez-
detén a muszkák mind  bevonultak Oláhországba, itt maradtak a császári katonák, ural-
kodtak, rovatalokat (hadisarc) vettek a népre, nagyokat, és fuvarozással terhelték nagyon 
szerfelett. Minden előkelő egyént és papokat fogsággal terheltek.31

Ezen évben kétszeri szántásba vetettünk, mégis a legszebb vetések voltak ősszel, mert 
egész 9/br (november) végéig mind a legszebb idők jártak, ekkor esett le a hó.

A kemény tél teltével számtalan postával (kényszer fuvar) és megannyi rovatalokkal 
terheltettünk. [Még Oláhországba is postáztunk, Bukarestig bé.]

28 A cári seregek elleni háromszéki harcok eseményeit lásd Albert Ernő: Eltiport szabadság. Jöttek az oroszok 
1849. „Jádzó” Társaság, Sepsiszentgyörgy, 1999., Nagy Sándor i. m. 74–87., Egyed Ákos 1978, 211–223., 
Egyed Ákos 1999, 232–254.

29 Kiss Mózes kiemelése.
30 A sepsiszentkirályi tűzvészről van szó.
31 A rebellisnek tartott háromszéki papokat Csíksomlyón tartották fogva. Köztük volt Sepsiszentkirály unitá-

rius papja is. Lásd Demeter Lajos: Kibédi Simonffy Sámuel c. dolgozatát.
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Az új év kezdetivel, akik magyar tisztek haza vonultak, mind közkatonákká soroztat-
tak, február havában minden ifjaink besoroztattak katonákká, akik a magyarnál fegyver-
rel szolgáltak. Szedtek a néptől ágyneműket, párnákat, lepedőket és csergéket, számtalan 
sokat a katonák számára.

2.
Farkas Ignác honvédfőhadnagy, későbbi honvédszázados

naplójegyzetei 1848. dec. 3–1849. márc. 31.
(A Székely Nemzeti Múzeum megőrzésében, leltári szám: 65 894)

3-án, december, 1848. Dél után Kézdivásárhelyről a Táborba kimentem. Megháltam 
Maksán.

4-én Regeli 8 órakor Laborfalván megjelentem. Dobai32 Ezredes Ur parancsából átvet-
tem az összes lőszerraktárt, ottan meg háltam.

5-én  Reggel lementem Uzonon át egész a Kökös hidgyáig, ottan meg háltam.
6-án   Egész nap a Kökös hidgyánál voltam a raktárnál, estére hálni Kökösbe mentem.
7-én Reggel lementem a Fekete vízhez33, egész nap ottan voltam és vissza jöttem hálni 

Kökösbe.
8-án Reggel lementem a féluti Korcsmához megtámadni Brassót34, és délután Kökösbe 

hálni feljöttem.
9-én Egész nap Kökösbe voltam és meg is háltam.
10-én Reggel feljöttem vissza Uzonba, egész nap ott voltam, és megháltam.
11-én Reggel feljöttem Szentivánba, egész nap ott  voltam, és meg is háltam.
12-én Egész nap Szentivánban, megháltam Jakab Lászlónál.
13-án Egész nap Szentivánba voltam és megháltam Csia Bálint35 urnál.
14-én Egész nap Szentivánban voltam és meg is háltam Csiánál.
15-én Egész nap Szentivánban voltam és meg is háltam Csiánál.
16-án Egész nap Szentivánban voltam és meg is háltam Csiánál.
17-én Egész nap Szentivánban voltam és meg is háltam Csiánál.
18-án Egész nap Szentivánban voltam és meg is háltam Csiánál.
19-én Egész nap Szentivánban voltam és meg is háltam Csiánál.
20-án Egész nap Szentivánban voltam és meg is háltam Csiánál.
21-én Egész nap Szentivánban voltam és meg is háltam Csiánál.
22-én Egész nap Szentivánban voltam és meg is háltam Csiánál.
23-án Egész nap Szentivánban voltam és meg is háltam Csiánál.

32 Id. Dobai Károly. Lásd Balás Konrád: Feljegyzések. 6. sz. lábjegyzet.
33 Feketeügy, Háromszéket átszelő folyó.
34 A háromszékieknek arról a tanácskozásáról van szó, amikor katonai vezetői arról vitáztak, támadólag lépje-

nek-e fel Brassó ellen, avagy csak a  szék határainak a védelmére szorítkozzanak.
35 Feltehetően a szabadságharcban hadnagyként harcoló Csia Bálintról van szó, kinek apja, István királyi dézs-

más volt. Az ő házában tartották a hétfői marchalis székeket.



209

24-én Dél előtt Szentivánból Kilyénbe mentem Czako Josephez36, ott háltam.
25-én Egész nap Kilyénbe voltam és meg is háltam Czako Josephnél. 
26-án Egész nap Kilyénbe voltam, megháltam Czakónál.
27-én Egész nap Kilyénbe voltam, megháltam Czakónál.
28-án Dél előtt S. Szt. Györgyön a bizottmányi gyűlésbe voltam ahol békealkudozás 

iránt határozat mondatott.37 Visszajöttem Kilyénbe, megháltam Czakonál.
29-én Egész nap Kilyénben voltam, megháltam Czakónál.
30-án Egész nap Kilyénben voltam, megháltam Czakónál.
31-én Sepsi Szent Györgyön voltam, a fogamot kivonattam és kenyeret, hust faszoltam.  

Visszajöttem Kilyénbe és megháltam Balás Jánosnál.38

1849. Januárius hónapjába
1-ső Januarii, 1849 Egész nap Kilyénbe voltam, és megháltam Balás Jánosnál.
2-án Reggel Sepsi Szent Györgyre mentem, onnan vissza jöttem, és megháltam Kilyén-

ben, Balás Jánosnál.
3-án Egész nap Kilyénbe voltam, és megháltam Balás Jánosnál.
4-én Reggel Sepsi Szent Györgyre át mentem, és dél után vissza Kilyénbe. Ottan 

megháltam.
5-én Reggel jelentést küldöttem Sombori39 főparancsnok Urhoz – helyettesse Vitályos40 

Százados Urtól válaszoltatott, hogy mennyek haza Kvásárhelyre a lőszer raktárral, de el-
indulásom előtt írásba béjelentettem a Szent Györgyi bizottmánynak, hogy mennyi lősze-
reket viszek haza. Délbe hazaindultam Kilyénből és Kvásárhelyre haza érkeztem estefelé 
öt órakor, a midőn nyugtatvány mellett mindeneket számba adtam bé az akkori raktárba, s 
odahaza megháltam.

6-án Reggeli Rapporton 10 napi Szabadságot kértem. Odahaza maradtam.
7-én Egész nap odahaza voltam Kvásárhelyen.
8-án Egész nap odahaza voltam Kvásárhelyen.
9-én Hajnalba Bereczkbe mentem, és ottan meg is háltam.
10-én Egész nap Bereczkbe voltam, és ottan meg is háltam.
11-én Reggel Bereczkből hazajöttem Kvásárhelyre, és meg is háltam.
12-én Egész nap Kvásárhelyen odahaza voltam, és meg is háltam.
13-án Egész nap Kvásárhelyen  voltam, és meg is háltam.
14-én Reggel a börtönnél levő szolgálatot átvettem, Szotyori Ferencz41 zászlós Ur-

tól 4 rabot, egy pokrotz hibádzott. Délután Perczel Istvánt42 Bereczkbe küldöttem hogy 

36  Czakó József. Feltehetően a honvédőrmester Czakó Józsefről van szó. 1832. június 17-én született. Tanulmá-
nyait Sepsiszentgyörgyön kezdte, majd katonai neveldében  folytatta. Beállt a honvédek közé, és részt vett 
a székelyföldi ütközetek mindenikében. A fegyverletétel után fogoly, majd amnesztiát kapott. Besorozták 
a császári hadseregbe. Leszerelése után egy magánvállalkozásnál alkalmazták, majd Kolozsváron a városi 
pénztár ellenőre volt. 1919. március 19-én hunyt el.

37  Az árapataki szerződés tárgyalásairól volt szó.
38  Malombérlő Kilyénben.
39  Sombori Sándor. Lásd Balás Konrád: Feljegyzések. 3. sz. lábjegyzet. 
40  Vitályos Antal. Lásd  Demeter Lajos: Hátország. 169. sz. lábjegyzet.
41  A kantai Szotyori család leszármazottja.
42  Feltehetően kézdivásárhelyi határőr, aki az ezrednél szolgált 1848-ban.
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exequallya. Estve az ajtókot bé zártuk. Mái napon béállt a 11-d Század  várdára, felváltot-
ta a 10-ik századot.

15-én Reggeli rapporton tanáltatott 3 rab. Estve bézártam a börtön ajtókot.
16-án Reggeli rapporton tanáltatott 3 rab. Estve az ajtókot bézártam.
17-én Reggeli rapporton tanáltatott 3 rab. Estve az ajtókot bézártam.
18-án Reggeli rapporton tanáltatott 3 rab. Estve az ajtókot bézártam.
19-én Reggeli rapporton tanáltatott 3 rab.  Estve az ajtókot bézártam.
20-án Reggeli rapporton tanáltatott 3 rab.  Estve az ajtókot bézártam.
21-én Reggeli rapporton tanáltatott 3 rab.  Estve az ajtókot bézártam. Mái napon a had-

nagy feljelentett Bem tábornagy Urhoz több hazafi barátommal együtt.43

22-én A börtönbe tanáltatott 3 rab, estve az ajtókot bézártam.
23-án A börtönbe tanáltatott 3 rab, estve az ajtókot bézártam.
24-én A börtönbe tanáltatott 3 rab, estve az ajtókot bézártam.
25-én Minthogy a táborba ki szállani rendeltettem, újra a börtönnél lévő raktár-szolgá-

latot, írás mellett, Bende Lajos44 hadnagy Ur jelen létiben Kézdivásárhelyi Szotyori Fe-
rencz káplár Urnak átadtam, amidőn az elveszett pokroczról írásbeli jelentést adtam bé az 
ezrednél.

26-án Délbe a tábori parancsnok, Sárosi45 őrnagy Ur rendeletéből az Ezredi  raktárból 
kivettem a lőszereket, írásbeli kimutatás mellett, és elindultam a táborba. Kézdivásárhely-
ről leutaztam Uzonba estve 5 órakor, amidőnis jelentettem magamot Sárosi major urnál. 
Bé szállásoltam magamot uzoni huszár Kádár Ferenczhez46, és meg is háltam

27-én Egész nap Uzonba voltam, és meg is háltam Kádárnál.
28-án Egész nap Uzonba voltam és töltéseket csináltattam, s megháltam Kádár 

Ferencznél.
29-én Egész nap Uzonba voltam, töltéseket csináltattam, és átvettem angyalosi Mátyás-

lovag Kovács Lázár47 rabot, kit is hosszú vasra tettem. Délután Rozsnyói48 hadügyész fő-
hadnagy ur ezen rabot kihallgatta. Az éczaka megháltam Kádárnál.

30-án Egész nap töltéseket csináltattam. Dél után újból kikérdezték Kovács Lázár rabot. 
Éczaka meg háltam Kádár Ferencznél.

43  Bejelentés, vagis a Bem seregébe való besorozásáról van szó.
44  Kilétét nem sikerült azonosítani.
45  Sárosi Ferenc (1807. október 16. Bikfalva–1871. július 24. Bikfalva). Katonai nevelőintézetben tanult. 1825-

től szolgált a 15. (2. székely) határőrezredben. 1843-tól alhadnagy, 1848. március 6-tól hadnagy. Októbertől 
Háromszék katonai védelmének a szervezője. Mint zászlóaljparancsnok részt vett Háromszék önvédelmé-
ben. Az 1849. január 2-án megkötött árapataki szerződést követően sem oszlatta fel a zászlóalját. Január 
22-én Németh László kormánybiztos magasabb rendfokozatú jelentkező hiányában őrnaggyá és Háromszék 
katonai parancsnokává nevezte ki. Február 15-től a 15/II. határőrezred parancsnoka. Február második felétől 
a Borgói-szorosban részt vett Urbán seregének a kiverésében. A nyári hadjárat során a 84. honvédzászló-
alj élén, a besztercei hadosztály kötelékében, majd Bem közvetlen vezetése alatt álló seregrésznél harcolt. 
Augusztus 5-én bevették Nagyszebent, de másnap ugyanitt döntő vereséget szenvedtek. Dévánál tette le a 
fegyvert 1849. augusztus 18-án. 1850. július 20-án Nagyszebenben halálra ítélték, október 3-án padig húsz 
év várfogságot kapott. 1857-ben szabadult Josephstadtból. Később Alsórákoson volt uradalmi gazdatiszt, 
majd hazaköltözött szülőfalujába, ott is hunyt el. Sírja ma is áll a bikfalvi temetőben.

46  Kilétét nem sikerült azonosítani.
47  Kovács Lázár. Kilétéről csak annyit tudunk, amennyit a naplóíró megemlített.
48  Kilétét nem sikerült azonosítani.
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31-én Bém tábornok Ur kinevezett hadnagynak. A 11-dik Századhoz rendeltek és fel-
sőbbi parancs következtében átadtam mind a lőszer raktárt, mind pedig a börtönt, írás 
mellett kantai Jancsó Eleknek.49 Úgy az étzaka megháltam Uzonba. 

Februárius hónapjában.
1-én Dél előtt kimentünk a Századdal a mezőre, onnan bé és névsort olvastanak. Dél 

után ujból  kimentünk öszve húzódott a zászlóalj, felesküdtünk és rendelések adattak ki 
Ezredes Gál Sándor  Urtol. Éczaka megháltam Uzonba Kádár Ferencznél. Mái naptól 
kezdve, mint hadnagy a fizetést is eszerint kapom.

2-án Dél előtt ki rukkoltam a Századdal, a fegyvereket át adattam a kiszabott (…).50 Dél 
után ujból kirukkoltam hadi gyakorlatra a mezőre. Éczaka megháltam Kádáréknál.

3-án Reggeli 4 órakor lőporfaszolni elmentem felsőbbi rendelésből Sepsi Szent György-
re, amidőn el vittem Uzonból egy kis vizágyut 2 lóval és előfogatú hámokkal. Ottan át-
adtam Gábor Áron tűzér hadnagy kezére, nyugtatvány mellett. A lőport kivettem Klu-
ber Százados51 Urtól, nyugtatvány mellett. Visszajöttem Uzonba, onnan le a csapat után 
Prásmárra és ottan megháltam. Ez alatt a lőszereket átadtam, nyugtatvány metlett, foglár 
Jancso Urnak.

4-én Reggeli 6 órakor a Századdal, egész szélességbe alakulva, kiindultam Prásmáról  
Szentpéterig, a hol koncentrálódtunk, összeütköztünk az ellenséggel. 4 órai harcz utánig 
visszavonultunk Hermányon keresztül az aldobolyi hídon át fel a kökösi hídhoz, a hol a 11-
ik Századdal várdán maradtam és itten megháltam.52

5-én Dél előtt a hidnál hadi gyakorlatot tartottunk. Délbe felváltottak t:i: a 10-ik század 
és bé szállásolánk magunkat Kökösbe, ottan megháltunk

6-án Reggel kirukkoltunk, öszvevéve az egész zászlóaljat. Sárosi őrnagy Ur  rende-
leteket adot ki.   Kenyérosztás volt, és ezzel a szállásra mentünk. Dél után húsosztáson 
voltunk és megháltam Kökösbe Sigmond Móricznál.53

7-én Reggel mentünk a dobolyi hidhoz. Az egész tábor csatarendbe gyakoroltuk ma-
gunkot, és éczaka megháltam Sigmond Móricznál.

8-án Dél előtt, dél után Kökös mellett gyakoroltuk magunkot, és megháltunk Sigmond 
Móritznál Kökösbe.

9-én a Dobolyi hidnál az egész tábor csatarendbe gyakoroltuk magunkot.  Dél után Kö-
kösbe kenyeret osztottam,  és megháltam Móritznál.

49 Jancsó Elek. Honvéd hadnagy. 1810-ben született. A szabadságharc előtt altiszt a 15. (2. székely) határőr-
ezredben. 1849. március 1-jétől Czetz tábornok nevezte ki hadngynak. Tábori főfoglár. A harcok valame-
lyikében megsebesülhetett, mert 1868-ban mint munkaképtelen, 9 gyermekes apát, rokkantként tartották 
nyilván.

50 Egy szó olvashatatlan.
51 Kluber, Josef (1810, Vajka–1849 ?). 1827-től önkéntes, 1845-től főhadnagy a 14. (1. székely) határőrezred-

ben. 1849 januárjában ezrede Csíkszékben állomásozó részével csatlakozott  Bem seregéhez. Februártól 
Háromszéken állomásozott, majd március 28-tól a nagyszebeni honvédkórház parancsnoka. Április 16-án 
nevezték ki századosnak. A szabadságharc alatt nősült, és halt meg. 

52  1849. február 4. A székely hadérő először ütközött meg a cári katonákkal.
53  A lemhényi Sigmond család kökösi ágának egyik tagja.
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10-én Reggeli 6 órakor megindultunk54 Kökösből és Kilyénen – Szemerján – Előpata-
kon – Hidvégen – Lűgeten fel Szászmagyarósra requsitiora, csupán a mi Századunk, ottan 
megháltunk. Requiráltunk 883 f 24 kr pp.

11-én Reggeli 6 órakor megindultunk fel Bölönbe, keresztül Nagyajtán, Miklósvárára, 
ottan megháltunk Jakab Andrásánál. Bölönből levelet küldöttem feleségemnek postástól.

12-én Reggeli 6 órakor megindultunk átal Köpecen, Felsőrákos alatt, a hidon le Alsó-
rákosra, onnan Mátéfalvára, Ugerfalva55 és Homoródfalva mellet bé Kőhalomba. Ottan 
megháltam Tobi Péternél.

13-án Reggeli 8 órakor összveállottunk Kőhalomba, és 10 órakor megindultunk keresz-
tül Homoródon, Kacza falván, bé Darócz falvába.56 Ottan meg háltunk Binder Jánosnénál.

14-én Reggel Daróczról megindultunk, által János falván,57 fel Várasfalva mellett, által 
Szentpéteren,58 Szentpálon,59 Recsenye falván,60 Homoródszentmártonon, fel Kénos falva 
mellett, által Patakfalván és (…),61  fel Boldogasszonfalva mellett, bé Udvarhely város-
sába. Ottan  forrpontra állottam a 3-dik Szakasszal a csíki ut felé és megháltam Kabosi 
Mártonnál.

15-én Forpontról felváltottak és felsőbbi rendelésből mind kurir  pénzzel és levelekkel 
dél utáni 1 órakor megindultam Udvarhelyről,62 át Bethlen,63 Fenyéd, Máréfalván Oláh fa-
luba,64 keresztül a Nagyerdőn, bé Csíkszeredába. Ottan átadtam Tamás65 őrnagy urnak két 
levelet, 1000 fpp, nyugtatvány mellett. Onnan megindultam 11 órakor éczaka által Zsögö-
dön,66 Szentkirály,67  Szentmárton,68 Csekefalván69  Kozmásra.70

16-án Kozmásról által a Nyergesen Kászonújfaluba, onnan reggeli 6 orakor megin-
dultam le Szentlélekre71  és Kvásárhelyre,72 onnan Csernáton közt  Maksára, Sepsi Szent 

54 Ettől kezdve a Bem seregéhez csatlakozó, kivonuló székelyek útvonalát és szállásadóinak a nevét sorolja fel.  
55 Szászungra (románul Ungra, németül Galt).
56 Homoróddaróc.
57 Homoródjánosfalva.
58 Homoródszentpéter.
59 Homoródszentpál.
60 Recsenyéd.
61 Nem írta a falu nevét, de Árvátfalva az, ahol átvonulhattak.
62 A továbbiakban a futárszolgálat útvonalát írja le Háromszékre és vissza.
63 Ma Székelyudvarhely része.
64 Ma Szentegyháza.
65  Tamás András (1784. október 26. Madéfalva–1849. október 18. Szamosfalva). Alezredes. Apja Tamás 

Mátyás, anyja Olti Katalin. A csíksomlyói gimnáziumban végzett. 1801–1839 között a 11. huszárezredben 
szolgált. Őrnagyi címmel nyugalmazott százados volt. 1849. januárjában Gál ezredes Csíkszereda térpa-
rancsnokává nevezte ki. Március 1-jétől alezredes, Csíkszék nemzetőrségének a főparancsnoka. Júliustól 
egy zászlóalj élén részt vett Székelyföld védelmében. A szabadságharc után a kolozsvári rögtönítélő császári 
katonai bíróság kötél általi halálra ítélte. Szamosfalva határában végezték ki.

66  Csíkzsögöd, ma Csíkszereda része.
67  Csíkszentkirály.
68  Csíkszentmárton.
69  Mára egybeépült Csíkszentmártonnal.
70  Csíkkozmás.
71  Kézdiszentlélek.
72  Kézdivásárhely.
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Györgyön bé, Szemerjára. Átadtam Szabó73 őrnagy Urnak 1000 ftot pp:, és a leveleket 
nyugtatvány mellett. Onnan vissza Kvásárhelyre, ottan megháltam.

17-én Délbe megindultam fel Csík felé. Szentléleken74 át  Kászonujfaluba, Kozmásra, 
Csekefalván, Szentmártonon, Szentkirályon,  Zsögödön át Csikszeredába, onnan a Nagy-
erdőn át, Oláhfaluba beértem éczaka.

18-án Éczaka el indultam Oláhfaluból,  béértem Udvarhely városába reggeli 8 óra-
kor, onnan kiindultam által Keresztúron75 bé, Segesvárra érkeztem estéli 9 órakor, itten 
megháltam.

19-én Reggeli 4 orakor megindultam Segesvárról, délbe érkeztem Ebesfalvára,76 onnan 
le Medgyesre, ahol Gál Sándor Ezredes Urat megtanáltam és mindenről  számot adtam. 
Dél utáni 5 órakor az átadás után, megindultam Medgyesről le Szászivánfalvába, vagyis 
Ájpersdorfba,77 a hol a 8-as hadi századhoz bé sorakoztam, és jelentettem egyszer s mind 
Sárosi78 őrnagy Urnál magamot. Bé szállottam Han Mikloshoz és megháltam.

20-án Dél előtt a Századdal ki voltam fizetésre és parancs kiadásra. Egész nap Han 
Miklosnál voltam, és meg is háltam.

21-én Dél előtt a Századdal ki voltam rukkolva, nagyság szerint ellátni. Dél után Ajper-
dorfból 2 órakor kiindultunk az egész zászlóaljal Marosvásárhely felé.79 Keresztül Nagy 
Kapuson, által Balástelkére, Ottan megháltunk.

22-én Reggeli 8 órakor megindultunk Balástelkéről, Magyar Sároson, Szőkefalván, 
Gálfalván,80 Máté falván (?), Nyárádtőn keresztül fel Maros Vásárhelyre. Bé érkeztem 9 
órakor, ottan megháltam Horváth …nál.81

23-án Dél előtt kenyérosztás volt a századba. Egész nap Marosvásárhelyen voltam és 
megháltam Horváthnénél.

24-én  Reggeli 7 órakor kiindultam Marosvásárhelyről, át Czigány Szent Györgyön,82 
Ernyén, Sarenbergen,83 Körtvén falván,84  Petelen fel Szászrégenbe. Ottan megháltam Oláh 
Esperestnél.

25-én Reggeli 5 orakor Szászrégenből kiindultunk, át Magyarrégenen,85 Széplakán,86 
Szászbátoson, Monoron,87 Kis és Nagy Sájon,88 Kisbudakon,89  bé Szászbudakba a hol 
megháltam.

73 Szabó Nándor. Lásd Demeter Lajos: Hátország. 240. lábjegyzet.
74 A helységneveket vö. a 33., 35–41. lábjegyzetekkel.
75 Székelykeresztúr.
76 Erzsébetváros (románul Dumbrăveni), Eppeschdorf.
77 Sachsisch-Eibesdorf.
78 Lásd a 14. sz. lábjegyzetet.
79 A továbbiakban  Sárosi Ferenc zászlóaljának az útvonalát írja le egészen a Borgói-szorosig.
80 Vámosgálfalva.
81 Egy szó olvashatatlan.
82 Marosszentgyörgy
83 Sáromberke.
84 Körtvélyfája.
85 Egybeolvadt Szászrégennel.
86 Dedrádszéplak.
87 Monorfalva.
88 Kis- és Nagysajó.
89 Alsóbudak.
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26-án Reggeli 7 orakor kiindultam  Szászbudakbul, keresztül Besztercze városán,  
Vandorf,90 Jád, Rusz-Burgó falván,91 ez utobbiba megkezdődött Urbán92 táborával délbe 
az Ütközet. Folyt estve setétig, tudni illik keresztül Joszen burgon,93 Nislosenburgon (?), 
Szuszán Borgón,94 Borgó Brundba.95 Itten megszünvén a csata estéli 7 órakor  és meghál-
tunk.96 Volt az ellenségnél Malakofsky97 és Vischer98 generálisok (lapszélen betoldva:) és 
Urbán ezredes. Töllök megholt 78, 100 sebesült, ezek közt egy tiszt holt meg, 3 tüzér meg-
halt és 4 sebet kapott. Töllünk meg halt 2 és sebet kapot 7.

27-én Reggeli 7 órakor megkezdődött Burgó Prundon felyel a csata. A 2. Székely  2-d 
honvédzászlóalj bal szárnyát tartotta, a hol én is jelen voltam, és felhajtottuk az ellenséget 
Thiha falváig.99 Délbe itten megszünt a csata, visszavonultunk  Borgó Prundon keresztül, 
a mi Századunk a 7-ik századdal fel jobbra Besztercze falvába.100 Ottan én forrpontra ál-
lottam fel egy fél századdal,  24 óráig meg háltam.

28-án Délig forrponton voltam és délbe felváltott Király101  hadnagy bajtársom az 1-ső 
századtól  fél századdal, és az egész osztállyal Borgó Prundba lementünk és megháltunk.

1-ső Mártius 1849. – Reggeli 8 órakor Borgó Prundból felmentünk a Századunkkal Bor-
gó Besztercze falvába forrpontra, ottan egy fél század felállot és megháltunk a többivel a 
faluba.

2-án a 12-dik  honvéd  zászloaljból egy század felváltott a forrpontról és Borgó Besz-
tercze falváról lejöttünk Borgó Prundba. Délután kenyeret kiosztottam, Inspectionba vol-
tam és megháltam.

3-án Egész nap Borgó Prundba voltam, dél utánn a Századdal ki voltam, parantsot ad-
tam ki és megháltam.

4-én Reggel az egész Század újból kirukkolt parants kiadásra, azzal béjöve, kenyeret és 
hust osztottam ki. Dél után pénzt osztottam ki Benedek102 főhadnagy Urral, 1-től 10. már-
ciusig és azonnal megháltam Borgó Prundba.

90 Wallendorf, ma Unirea.
91 Borgórusz.
92 Lásd Kiss Mózes feljegyzései. 10. sz. lábjegyzet.
93 Borgózsoszény, Alsóborgó.
94 Borgószuszény, Felsőborgó.
95 Borgóprund.
96 Lásd Bitai Baikó Lajos: A 83. honvéd- zászlóalj története. Nemere. IV. évf. 5. sz., 1874. jan. 17.
97 Malakofszky, Ignaz császári tábornok.
98 Fischer See, Karl von, cs. kir.  vezérőrnagy.
99 Borgótiha.
100 Lásd Bitai Baikó Lajos i. m. Nemere. IV. évf. 6. sz., 1874. jan. 21.
101 Király József. Lásd Demeter Lajos: Hátország. 268. sz. lábjegyzet.
102 Benedek Lajos. Százados. 1821-ben született Kézdivásárhelyen. 1838-tól hadfi, 1848 elejétől alhadnagy a 

15. (2. székely) határőrezredben. Októbertől a Székelyföld, novembertől Háromszék védelmében harcolt. 
1849. február 15-től főhadnagy, május 3-tól százados az alakulatából szervezett 84. honvédzászlóaljban, 
a besztercei hadosztálynál. Nagyszebenben ítélték halálra, majd 12 év várfogságra. Amnesztiával  Kufs-
tein várából 1852 nyarán szabadult. Az 1850-es években Niczky Kristóf gróf támogatásával Veszprém me-
gyében Pusztabogárdon, illetve Szilason élt.



215

5-én Reggeli 8 órakor a 7-ik és 8-d Századdal elmentünk Recognoscirozni, mivel az 
estve Tolnai103 lovag főhadnagy Urat elfogta a vlauss,104 és Sos105 nevű közvitézt meglőtte 
az ellenség. A Recognoscirunggal felmentünk Marosán falván106 felyül egy fél óra járás-
sal, onnan visszajöttünk és Borgó Tihán felyül, a romlott hídnál forrpontra állotam, fel bal 
felé a Turiák patakon és estve levonultam és ottan megháltam.

6-án Reggeli 9 órakor felváltott a 12-d honvédzászlóalj. Megérkezésre a kenyeret ki-
osztottam mind inspections tiszt, dél után egyébb apróbb élelem szereket osztottam ki és 
megháltam Borgó-Prundba.

7-én Reggeli 8 órakor felállottam a Zászlóaljnál Inspections tisztnek 24 óráig, de utána 
a Századnál hadi gyakorlatot tartottam szakaszonként, és kenyeret osztottam ki 213  rész-
leget, és megháltam.

8-án Reggeli 7 órakor jelenteni voltam  Sárosi és Dobai107 Őrnagy Urakhoz, amidőn 
megjelentettem, hogy reggeli 5 órakor a 6-d Század köriben elégett egy Szalma fedemé-
nyű ház, a melyben volt 10 felső- s alsótorjai közvitéz bészállásolva. Elégett egy czinderes 
fegyver is, felsőtorjai Kovács Bálindé.108 Ezennel a  napi szolgálatot átadtam Balog Izra109 
bajtársomnak. Délután kenyeret és húst osztottam a századnak ki, étzaka megháltam Bor-
gó Prundba.

103  Tolnay Sándor. Főhadnagy. Medgyesen született 1827-ben. 1842-től hadfi az 51. gyalogezredben. A grazi 
hároméves katonaiskolában tanult. 1845-ben osztották be a 11. Székely huszárezredhez. 1848 őszén a Gyer-
gyószentmiklóson lévő 6. századdal csatlakozott a honvédséghez. 1849. február 1-jétől főhadnagy alakulata 
besztercei hadosztályában. Március 3-án fogságba esett. A császári hadbíróság 10, illetve 2 év várfogságra 
ítélte Nagyszebenben (1850. júl. 27.). Josephstadtból 1852-ben szabadult.

104  A román.
105  Feltehetően a karatnai Sós Mihállyal azonos.
106  Borgómarosény.
107  Dobay József. (1820. ápr. 16. Erzsébetváros–1898. június 22. Pétermező). Dobay Károly cs. kir. alezredes 

fia, anyja Eperjessy Klára. 1831–38 között a bécsújhelyi katonai akadémián tanult. Zászlós, 1848. június 
16-tól főhadnagy a 15. (2. székely) határőrezredben. Ezrede mozgósított zászlóaljával részt vett a szerbek, 
majd a Jelačić elleni harcokban. Októberben a feldunai hadtestben szolgáló alakulatával csatlakozott a hon-
védséghez. November 1-jétől százados a 32. honvédzászlóaljnál az erdélyi hadseregben. Részt vett Bem 
hadjáratában. December 29-től őrnagy és a 31. zászlóalj parancsnoka. Április 8-án a katonai érdemjel 3. 
osztályával tüntették ki. Május 30-tól ezredes és dandárnok a besztercei hadosztálynál, majd hadosztá-
lyának a parancsnoka. 1849. június 21–22-én ellenáll az oszrák–orosz hadtesttel szemben, de indoktalanul 
Désig vonult vissza. Ezért 24-én Bem leváltotta a hadosztály éléről. Július 28-tól a Székelyföldet Rika-
hegység felől fedező dandár parancsnoka. Állítása szerint ekkor Bem ezredessé léptette elő. Kőhalomnál 
súlyos vereséget szenvedett Dick orosz tábornok hadoszlopától. Dandára maradékával Kolozsvárra vonult 
vissza, aztán Kazinczy ezredes hadtestéhez csatlakozott. Zsibónál tette le a fegyvert. Fogságba esett. Ara-
don 1849. november 15-én halálra, 24-én hét évi várfogságra ítélték. 1852 nyarán kegyelmet kapott. Olmütz 
várából szabadult. A kiegyezésig Sáros megyében, pétermezei birtokán gazdálkodott. 1869-től honvédez-
redes és a pozsonyi hadkerület parancsnoka. 1875-től vezérőrnagy, 1880-tól altábornagy. 1885-ben vonult 
nyugállományba.

108  Kovács Bálint. Honvéd. Róla csak annyit tudunk, amennyit a naplóíró megemlített.
109  Balogh Izra (1824. január 1. Alsócsernáton–1886. november 18. Kézdivásárhely). Százados. A kézdivásár-

helyi katonai nevelőintézetben tanult. 1842-től tizedes, 1848-tól őrmester a 15. (2. székely) határőrezredben. 
1848 októberében Székelyföld, novembertől Háromszék védelmében harcolt. 1849. február 15-től hadnagy, 
május 3-tól főhadnagy az alakulatából szerveződött 84. honvédzászlóaljnál, a besztercei hadosztályban. 
Június 16-tól százados a brassói, majd a székelyföldi hadosztálynál. A fegyverletétel után besorozták a 
császáriak seregébe. 1853-ban mint őrmester szerelt le. A kiegyezés idején törvényszéki ülnök Sepsiszent-
györgyön, később törvényszéki bíró. Nyughelye az alsócsernátoni temetőben van.
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9-én  Reggeli 8 órakor elmentem egy  fél századdal álgyúfedezetre, várdára, Borgó 
Tihába, ottan átvettem minden  kötelességet Király Jóseph bajtársamtól. Egész nap ottan 
voltam és ottan is háltunk Tihába. 

10-én Reggeli 8 órakor ágyúfedezeti várdára Borgó Tihába felváltott a 12-d honvéd-
zászlóaljból egy fél századdal Bíró110 hadnagy bajtársam – akinek minden kötelességet 
átadtam, és a századhoz Borgó Prundba bérukkoltam.

Délután a Századnak kenyeret és  taplót osztottam ki – éczaka megháltam.
11-én Reggel a százados úrral a többi századnál levő tiszt urakkal Sárosi őrnagy úrnál 

voltam. Délután Papp111 főhadnagy úrral 11-től 15. márcziusig a legénység zsoldját osztot-
tam ki, azután egyedül kenyeret és egyéb apró élelemszereket osztottam. Eczaka meghál-
tam Borgó-Prundba, a régi szálláson.

12-én Reggel 8 órakor a századunk összvegyűlt a hadgyakorlatra és a 4-ik szakaszt 
gyakoroltattam, már fél óra múlva az egész századdal voltam kenyérétt, amelyet 12 és 13-
ra kiosztottam, úgy minden személyre egy tehénhúst és 178 részleg bort, mivel csak így a 
század számára 4 vedret kaptam. Délután a bornak a többi része után jártam, de nem kap-
tam. Éczaka megháltam Borgó Prundba, a régi szállásomon.

13-án Reggel 8 órakor a 7-dik századnak fele ment a borgó-prundi  alsó hidon forrpont-
ra,  a 7-dik századnak a másik fele és az egész 8-d századdal mentünk Tihafalván felyül, 
onnan én a 8-ik századnak egész felével Turiák patakába felmentem, ottan a forrponton 
a kötelességet átvettem László Eduárd112 hadnagy bajtársamtól. Egész nap ottan voltam, 
estve az egész erővel levonultam a hidhoz, ottan megmaradt éczakára a 7-ik századnál 
fele, és mü az egész 8-ik századdal levonultunk mintegy 600 lépést az országúton, ottan 
megtelepedtünk és őrséget állítottam. Én háromszor az éczaka portyázni voltam, egyenest 
felfelé a hegyre, a forrpontokat megvisgálni.

14-én Reggeli 6-kor visszamentem Turiák patakába és elfoglaltam a fél századdal a teg-
napi kötelességet. Délelőtti 10 órakor felváltott a 12-d honvédzászlóaljból egy fél századdal 
egy főhadnagy barátom. Ezzel a hídnál összvegyűlve kiszállottunk Borgó-Prundba, a régi 
szállásra. Dél után a századnak 14-re és 15-re kenyeret osztottam ki. Éczaka megháltam a 
régi szálláson.

15-én Reggel 9 órakor a  2-dik Székely 1-ső 2-d Zászlóalj fegyveresen össze voltunk 
állva a borgó-prundi templom elejibe, a Szabadság kiolvasása Márczius 15-e ünneplésére, 

110 Kilétét nem lehetett egyértelműen azonosítani.
111 Feltehetően azonos Papp Józsiással, aki 1831-ben született Kézdivásárhelyen. Apja hadbíró főhadnagy volt 

a székely határőrségnél. A kézdivásárhelyi katonai nevelőintézetben végzett. 1846-tól hadfi, 1848. július 
1-jétől hadfi tizedes a 15. (2. székely) határőrezredben. Októbertől részt vett Székelyföld, novembertől Há-
romszék védelmi harcaiban. 1849. február 16-tól hadnagy a 15/1. határőrezredben. Május 20-tól főhadnagy 
az alakulatából alakított 83. honvédzászlóaljban, a besztercei hadosztálynál. Századossá Bem léptette elő. 
1849. augusztus 6-án Nagyszebennél fogságba esett. Besorozták közlegénynek, és Észak-Olaszországba 
vitték. 1852-ben bocsátották el. Élete végéig Ozsdolán gazdálkodott.

112 Feltehetően azonos László Ede későbbi századossal, aki 1828-ban kilyénfalván született, és 1845-től hadfi 
volt a 15. (2. székely) határőrezredben. 1848 októberétől részt vett Székelyföld, novembertől Háromszék 
védelmi harcaiban. 1849. február 15-től hadnagy, április 18-tól főhadnagy a 15/1. határőrezredben. Június 
20-án Bem a 3. osztályú katonai érdemjellel tüntette ki. Június 30-tól százados a 83. honvédzászlóaljnál, a 
besztercei hadosztályban. 1867-ben Felső-Fehér megyében, Bolyán szolgabíró.
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ahol is egy nagyváradi őrmester Szabolcsi János egy évtől idáig történt egész európai moz-
galmakról beszédet tartott.113

Estvéli 6 órakor felállottam a Borgó-Tiha  felső végihez ágyúfedezetre, az egész száza-
dunk éczakai vigyázatra, ahonnan én egy szakasszal 4 tizedessel elmentem portyázni fel 
a vágott hidnál Marosény faluba, onnan vissza, fel a Turiák patakán, fel egy félóra járásig 
és úgy vissza a fő őrtanyára. Tartott a portyászat  fél 8-tol estve,  efele utáni114 1 órákig. 
Megháltam az ágyúfedezetnél.

16-án Reggeli 7 órakor egész századdal a régi szállásunkra visszajöttünk Borgó-Prund-
ba. Dél után a századnak kenyeret, húst, bort, szalonnát és sót osztottam ki. Éczaka meg-
háltam a régi szálláson.

17-én  Reggeli 8 órakor Borgó-Prundból mentünk az egész századdal  Borgó-Bisztricá-
ra, ottan a 2-ik századdal a falun felyel forrpontra állottam, felváltottam a 2-ik székely 1-ső 
zászlóalj 4-dik század fél századát, Nagy Ezekiel115 főhadnagy urat. Bisztrán voltam egész 
éczaka szolgálatba és megháltam a forrponton. 

18-án Reggeli 9 órakor felváltott a 12-ik honvédzászlóaljból egy fél század, egy had-
nagy bajtársammal. Azzal béjöttünk Borgó-Prundba, töstént a századnak kenyeret osztot-
tam ki, és megháltam a régi szállásomon.

19-én Egész nap Burgó-Prundba voltam, a régi szálláson. Estvéli 6 órakor felállottunk 
az egész századdal a templom elejibe, az ágyuk melletti ágyúfedezet megerősítésére, és 
portyászat végett egész éczaka, én 8 órakor estve elmentem az 1-ső szakasszal Cakelen 
fel Bisztricz falvába, onnan fel a víz mellett a nagy hegyek közt és vissza Borgó Prundba 
megérkeztem éféle utáni 2 órakor. 

20-án Reggeli 7 órakor a szolgálatról lementünk a régi szállásra. Dél után kenyeret, 
húst, hagymát és bort osztottam ki a századnak, és megháltam a régi szálláson.

21-én Reggeli 8 órakor a zászlóaljnál a napi szolgálatot átvettem Medvés Joákim116 ba-
rátomtól. Megháltam a főtanyán.

22-én  Reggeli 7 órakor jelenteni voltam Sárosi és Dobai őrnagy urakhoz. Nem tör-
tént semmi nevezetes. A kötelességet átadtam Nagy Jáphet117 bajtársomnak és a századnál 

113 A naszódi és a borgótihai március 15-i megemlékezésekről a Honvéd 69. száma (1849. márc. 19.) is 
beszámolt.

114 Éjfél utáni.
115 Nagy Ezékiel (1806. Kézdivásárhely–1896. Kovászna). Őrnagy. A szegedi katonai nevelőintézetben végzett. 

1824–1843 között a 39. gyalogezredben szolgált. Cs. kir. hadnagyként nyugalmazták. 1848-ban részt vett 
Háromszék önvédelmi harcaiban. 1849. február 15-től főhadnagy a 15/1. határőrezredben. Február közepé-
től részt vett Urbán Észak-Erdélyből való kiűzésében. Április 18-tól százados az 1. határvédzászlóaljnál. A 
nyári hadjáratban a besztercei hadosztály kötelékében harcolt. Bem júlis 15-től a szekerészkarhoz őrnaggyá 
nevezte ki. Dévánál tette le a fegyvert. 1850. május 18-án Nagyszebenben halálra ítélték, június 20-án 6 év 
várfogságot kapott. 1852. február 28-án kegyelemben részesült. Kufsteinból szabadult. Később hivatalno-
koskodott, Kovásznán telepedett le, ott is halt meg.

116 Medvés Joákim (1823 ?. Kézdiszentlélek–1849. augusztus 6. Nagyszeben). Főhadnagy. A katonai nevelőin-
tézetben végzett. 1841-től közvitéz, 1848-tól tizedes a 15. (2. székely) határőrezredben. Részt vett Három-
szék önvédelmi harcaiban. 1849. február 4-én a szentpéteri ütközetben, 15-től hadnagy, május 17-től főhad-
nagy ezrede 2. (84. honvéd-) zászlóaljánál, a besztercei hadosztályban. Nagyszebennél halt hősi halált.

117  Nagy Jáfet. Főhadnagy. 1824-ben született Kézdivásárhelyen. Mint a 15. (2. székely) határőrezred altisztje 
csatlakozott ezredével a honvédséghez. Előbb őrmester, február 15-től hadnagy ezrede 2. zászlóaljánál a 
besztercei hadosztályban. Április 16-tól főhadnagy a 2. székely határvédzászlóaljban. 1850. december 16-
tól a 8. csendőrezrednél írnok. 1851. november 30-án szerelt le.
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megjelentem. Dél után 16-tól kezdve 25-d mártiusig, a századnak pénzt osztottam ki, 22. 
és 23-ra pedig kenyeret. Éczaka megháltam Borgó-Brundon, a régi szálláson. 

23-án Egész nap Borgó-Prundba, a régi szállásomon voltam. Estvéli 6 órakor a szá-
zaddal lementem a borgó-prundi hídhoz őrjárat végett és onnan én estvéli 8 órakor a 4-es 
szakasszal elmentem a Strimbei völgybe czirkálni 2 óráig fel, és visszaérkeztem éfelekor 
és megháltam ottan.

24-én Reggeli 5 órakor elmentem Beszterce városába, három hétre Kézdivásárhely-
re menet végett. Szabadságot nyertem Tót118 Ezredes úrtól, és onnan visszajöttem Borgó 
Prundba estvére és megháltam.

25-én   Reggeltől délig, a hazamenetelig hivatalos kötelességeimet vettem át. Délután 3 
órakor indultam Háromszékre Borgó-Prundból,119 keresztül Borgó-Szuszen, Kis-Szuszen, 
Soszenen, Ruszinon, Jádon, Vándorfon,120keresztül Besztercze városába. Ottan meghál-
tam Traktárb Martinnál.

26-án Egy hiteles levelét Bem tábornok úrnak holott átadtam a térparancsnok úrnak. 
Reggeli 8 órakor Seprini Dorfe János és  Schnerr Mártonnál 4 lovas szekérrel elindultam 
Beszterce városából, által Heiden falván,121 Somfalva122 mellett le Szeretfalván, Halinán,123 
Galaczon,124 Dipsán125 keresztül bé Tekefalvára.126 Ottan megérkezve du. 2 órakor forrs-
pontot váltottam. Teke falvából délután fél 4 órakor kiindultam szekérrel, 4 lóval tekefalvi 
Káplán Mihállyal, keresztül Újfalun,127 Dedrádon, Magyarrégenen, bé Szászrégenbe. Ér-
keztem meg 11 órakor estve és ottan megnyugodtam.

27-én Éczaka, éfele utáni órakor kiindultam Szászrégenből magyarrégeni Demeter 
András 4 lovas fuvarossal, által Petelén, Körtefáján, Gernyeszeg, Sárenberg,128 Ernyén129 
és Czigányszentgyörgy, le Marosvásárhelyre, érkeztem meg reggeli 8 órakor. Onnan dél-

118 Felsőszopori Tóth Ágoston (1812. október 28., marcali – 1889. június 9., Graz). 1827-1831 között a bécsi 
hadmérnöki akadémián tanult. Zászlós, majd folyamatosan szolgálva 1848. április 1-től alszázados a 34. 
gyalogezredben Galíciában. Augusztus 16-án folyamodványára a 10. (debreceni) honvédzászlóaljhoz szá-
zadossá nevezték ki. Szeptember 22-től őrnagy, a 31. zászlóalj parancsnoka és szervezője Szilágysomlyón. 
November 25-től a felső-erdélyi sereg vezérkarához helyezték át. A december 23-i dési ütközetben kitűnt, 
Bem alezredessé léptette elő és egy dandárral kolozsvár védelmét bízta rá. 1849 februárjának végén részt 
vett a Bukovinából betört császáriak kiűzésében. Február 28-tól a besztercei hadosztály parancsnoka. Áp-
rilis 8-án a katonai érdemjel 3. osztályával tűntették ki. Május közepén bem felmentette beosztásából. Jú-
nius 15-től a IV., bácskai hadtest parancsnoka. Július 3-tól a délvidéki sereg vezérkari főnöke, a július 14-i 
hegyesi győzelem haditervének kidolgozója. Világosnál a fegyverletételkor fogságba esett. Aradon 1849. 
november 15-én halálra, 27-én 18 év várfogságra ítélték. Olmützben raboskodott, ahonnan kegyelem útján 
1856. július 12-én szabadult. Később uradalmi gazdatiszt, Zala megye főmérnöke, a keszthelyi gazdasági 
főiskola tanára. 1867 után főmérnök és a térképészeti osztály vezetője a közlekedésügyi minisztériumban. 
1871-től a MTA levelező tagja. 1873-ban nyugalomba vonult. Hamvai Sopronban nyugszanak. 

119 Ettől kezdve küldetése útvonalát, a szállásadói és az őt szállító szekeresek nevét írja le.
120 A Beszterce völgyében lévő falvak. Vö. 59.,60., 62., 63. lábjegyzet.
121 Besenyő.
122 Sófalva.
123 Harina.
124 Galacfalva.
125 Dipse.
126 Teke.
127 Tekeújfalu.
128 Sáromberke.
129 Nagyernye.
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előtti 10 órakor kiindultam a Gál Josephné 4 lovával, szekerével Kádai György nevű ko-
csissával, által Koronkán, Ákosfalván, Vajafalván,130 Göcs mellett, Balavásáron át Kele-
mentelkén, Gyalakután, Havadtőn be, Erdőszentgyörgyre érkeztem meg délutáni 3 órakor. 
Onnan erdőszentgyörgyi Kurta Joseph és  Muzka Tódor fuvarossal 4 lós szekérrel elindul-
tam délután 4 órakor, által Bözöd, Gagy, Andrásfalván,131 Szentábrahám és Csekefalván, 
bé Keresztúrra, érkeztem meg 9 órakor estve. Estvéli 11 órakor megindultam Szitakeresz-
túrról Nagysolymosi Bek Istvánnal 4 lóval egy szekérrel, által Betfalván, Nagygalambfal-
ván, Décs falván, Bögözön, Bikafalván és Boldogasszonyfalván,132 keresztül bé Udvarhely 
városába. Megérkeztem reggeli 5 órakor, 28-án.

28-án Reggeli 8 órakor Udvarhely városából,133 az Udvarhely városába lévő barátok sze-
kerével és három lovával, kocsisa Gellét Ferencz által Bethlen-, Fenyéd-,  és Máréfalván, 
Homoródnál által és Oláhfalunál, bé Nagyoláhfaluba,134 megérkeztem délbe. Onnan dél-
után egy órakor kiindultam oláhfalvi Gáspár Joseph szekeressel, 4 lovával, keresztül a Tol-
vajos Nagy Erdőn, bé Csíkszeredába. Megérkeztem estvéli 5 órakor és megháltam Bartos 
Joseph bíró úrnál. 

29-én Reggeli 6 órakor Csíkszeredán Kaner Ferenczel 4 lovával, szekérrel át Zsögöd, 
Szentkirályon keresztül, Szentmártonba megérkeztem reggeli 10 órakor. Itten Recze Ig-
nác135 úrnak 7 darab leveleket és 270 váltoforintokot. Délbe szentmártoni fuvaros Albert 
Imrével és Cseke Ferenczel, 4 lós szekérrel elindultam Szentmártonból, át Kozmáson, bé 
Kászonújfaluba, megérkeztem délutáni 2 órakor. Kászonújfaluból ugyanoda való Kridon 
János és Kajcsa Antal 4 lovakkal egy szekérrel, le Kászonrétin, keresztül Szentléleken, bé 
Kézdivásárhelyre megérkeztem estvéli 10 órakor. Kászonból elindultam délutáni 6 órakor. 
Megérkezésemmel a fedezetet útilevéllel hazabocsátottam Bereckbe én pedig meghálltam 
a szállásomon.

30-án Reggel jelentettem magamot és a hivatalos leveleket, 3 darabokot, béadtam a tér-
parancsnok úrhoz, a 10. honi századnak privát leveleit kiosztottam, a többit rendbeszedtem 
és éccaka megháltam szállásomon.

31-én Egész nap tudósításokat készítettem a honi századokhoz és ki is küldöttem, a leve-
lek kiosztása végett.  Kimegyek a borgó-prundi táborban létező katonaság számára gyűjt-
senek családjaiktól fejér ruhanéműt. Éczaka megháltam Kézdivásárhelyen a szállásomon. 

K(ézdi)vas(árhelyi) Nagy Moses136 asztalosnak tarisnya, péz 3 f 20 v.137

130 Székelyvaja.
131 Magyarandrásfalva.
132 Felsőboldogfalva.
133 Székelyudvarhelytől, Alcsíkon, a Kászon völgyén át Kézdivásárhelyig a falvak nevét  lásd az első futárszol-

gálatával kapcsolatos lábjegyzeteknél.
134 Vö. 33. sz. lábjegyzet.
135 Kilétét nem tudtuk azonosítani.
136 Nagy Mózes. Közvitéz, a Borgói-szorost védő hadosztályban szolgált. Kézdivásárhelyi illetőségű. Már 

1867 előtt meghalt. Két kiskorú árvája maradt.
137 Pénz 3 forint 20 krajcár váltóba.
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K(ézdi)V(ásárhelyi): Turoczi zászlos fia Danielnek138 2f. 30 xv.139

Beretzki Kováts Istvánnak140  3 f 20 K vpbe.141 
Beretzki tisztelendő Úr testvérének Lázár Jánosnak142 5 f, ugy egy pakk.143

Beretzki Klára Josephnek144 
Lajos Keresztej (?)145 5 f, egy pakk.

(ceruzával):
Beretzki Sos Andrásnak146 1 f. 40 x vf.
Beretzki Fejér Joseph147 2 f. 90 x vf.

(a két tintával írt „különös jegyzés” a decemberben megkezdett napló előtti oldalon 
olvasható):

 
Különös jegyzések
Beszterce – Teke – Dedrád – Marosvásárhely  Tziminek a férje Gy. Szt. M. Lázár Ger-

gely – Gy. Szt. Miklosi Kocsis Antal és Zakariás Mártontol üzentem.
Márczius 14-ik Burgo Tihai ágyuhoz egy Század, abbol egy Székely portyázik Merszé-

nyig és vissza, a  bévágott hidnál balra, a völgybe fel ½ óra járásig – a Templom melletti 
ágyuknál 2 század a portyázás Bisztricza felé és a Templom háta megett fel a völgyön.

A borgó-prundi had mellett egy Század, a portyázás Strimbei völgyön Ivánka felé.

Első oldal: 

1848. a helyi …(a borítólap hiányában az írás többi része megkopott, olvashatatlan)

Második oldal:

Szabó Sámuel148

(…)  Dániel

138 Az eddigi kutatások szerint két kézdivásárhelyi Turóczi Dániel vett részt a szabadsághercban. Az egyik, 
a közvitéz, már 1867 előtt meghalt. Hátramaradt özvegye és négy árvája szegénységben éltek. A tizedes 
Turóczi Dániel 1868-ban 51 éves volt. Vagyontalan lévén, napszámból tartotta el magát. 1890-ben mint 
csizmadiát tartották számon.

139 2 forint 30 krajcár váltóba.
140 Gyalogos határőr, 1848-ban nős, 44 éves. Hősi halált halt 1849-ben az erkedi csatában.
141 3 forint 20 krajcár váltópénzbe.
142 Hősi halált halt 1849-ben Nagyszebennél.
143 Pakk = csomag.
144 1848-ban 39 éves. 1849. április 30-án mint közvitéz, a 84. honvédzászlóalj 4. századában szolgált. 1890-ben 

még élt szülőfalujában.
145 Mivel a névolvasat sem biztos, kilétét nem tudtuk azonosítani.
146 Kilétéről semmit nem tudunk.
147 1831. március 31-én született. 1849. április 30-án mint közvitéz, a 84. honvédzászlóalj 4. századában 

szolgált.
148 Szabó Sámuel. 1849-ben lakatossegéd. Az ágyúgyár mellett működő lakatosműhelyben dolgozott. 1890-

ben még élt: lakatos Kézdivásárhelyen.
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Baka István149      (neve kihúzva)
Csipai (?) Dávid150

Nagy Sándor151

Kováts Dániel152

Magyari (?) János153

Szabó Sánuel154

Benkő Dániel155

Tóth Ábel156

P(…) János157       (neve kihúzva)

Harmadik oldal:

Turoczi (…) 158     (neve kihúzva)
Szász Bálindt
Kovács Márton159

Dezi János160

Molnár János161

(…) Jonás Ferenc162

Bálind Imre163

(…) Palko Tamás164

149 Baka István, id. Közvitéz „az akkori tizedik honvéd századnál”. Részt vett Háromszék önvédelmi harcában, 
és 1849-ben az orosz–osztrák seregek elleni háromszéki csatákban. 1892-ben még élt Kézdivásárhelyen.

150 Olvasata bizonytalan.
151 Nagy Sándor. Feltehetően azonos a szabadságharcban résztvevő két kézdivásárhelyi Nagy Sándor közül az 

1849-ben „erős golyó készítő műhely” alkalmazottjával.
152 Kováts Dániel. A két kézdivásárhelyi, szabadságharcban részt vevő Kováts Dániel közül feltevésünk sze-

rint az ágyúgyár lakatosműhelyének a felelős művezetőjével azonos.
153 Feltételezhető, hogy Mágori János. A fennebbiekhez hasonlóan két Mágori János vett részt Kézdivásárhely-

ről a szabadságharcban. Egyikük közvitézként küzdött. Megsebesülhetett, mert 1867-ben mint félszeget 
tartották nyilván. A másik a 15. (2. székely) hatáerőrezredben szolgált. Mint nős ember vonult ki zászlóaljá-
val Délvidékre a szerbek, majd küzdött Jelačić ellen, és halt hősi halált Schwechatnál.

154 Feltételezzük, azonos a már említett Szabó Sámuellel.
155 Benkő Dániel. Közülük is két azonos nevű szabadságharcban résztvevő kézdivásárhelyi ismert. Egyi-

kük (1832–1874) a 12. honvédzászlóaljnak volt az önkéntese, másikuk 1849-ben az ágyúgyárnak volt az 
alkalmazottja.

156 Tóth Ábel.1849-ben a kézdivásárhelyi ágyúgyár „erős golyó készítő műhely” alkalmazottja. 
157 Mivel a névsor legtöbbje az ágyúgyár alkalmazottja, feltételezzük, hogy Pongrácz Jánosról van szó, aki 

ugyancsak az „erős golyó készítő műhely” alkalmazottja volt.
158 Kézdivásárhelyről 14 Turóczi nevű vett részt a szabadságharcban. Feltételezzük, hogy Turóczi Dánielről 

van szó, aki ugyancsak az „erős golyó készítő műhely”-ben dolgozott.
159 A két személy kilétét nem sikerült azonosítani, csak feltételezzük, hogy kézdivásárhelyiek voltak.
160 Dézsi János. 1848. december 4-én vonult táborba. Tizedesként tette le a fegyvert. 1868-ban 41 éves, 6 gyer-

mekes apa, napszámos, nehéz munkára képtelen. Segélyre szorult. 1890-ben még élt Kézdivásárhelyen.
161 Két kézdivásárhelyi Molnár János küzdött a szabadságharcban. Egyikük már 1867 előtt meghalt. Másikuk 

1848. december 4-én vonult táborba. 1868-ban 45 éves timár, nehéz munkára képtelen volt. 
162 Kiléte ez idáig ismeretlen.
163 Feltehetően azonos a gelencei születésű Bálinth Imrével, aki később a 84. honvédzászlóalj 4. századában 

szolgált.
164 Felthetően a gelencei Palkó család tagja.
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Pál Ferenc165

Konrát Elek166

Szigeti Joseff167

Konrát Lajos168

Pap András169

Negyedik oldal:

4ik Xber 1848.

(…)        Kvás(árhelyi)   Kováts Jozeph170

Százados         “           1 Jantso Dániel171

Közvitéz          “          3  Szőts Sámuel172

4 Kovács János173

Komporár Ignácz174   (neve kihúzva)
12 Szabó János175

11 Páldeák János176

10 Laczkovics János177

Moszkovics György178   (neve kihúzva)
Stein Julius 179                (neve kihúzva)
Ambrus Miklós180          (neve kihúzva)
8 Szabo Dániel181

9 Szőcs Mátyás Lvg.182

165 Pál Ferenc nevű honvéd Felsőháromszékről több is részt vett a szabadságharcban.
166 Feltehetően a sárfalvi vagy az imecsfalvi Kondrát család tagja.
167 Feltételezzük, hogy a petőfalvi Szigethi Józseffel azonos, aki 1849-ben a 84. honvédzászlóalj 1. századában 

szolgált.
168 Kiléte ismeretlen.
169 Feltehetően az imecsfalvi Papp Andrással azonos, aki 1849-ben a 84. honvédzászlóalj 1. századában szolgált.
170 Kilétét nem sikerült azonosítani.
171 Kézdivásárhelyről négy Jancsó Dániel nevű vett részt a szabadságharcban. Feltételezzük, hogy a későbbi 

honvédhadnagyról van szó, aki Magyarországra költözött, és Fegyverneken élt.
172 Kézdivásárhelyről négy Szőcs Sámuel vett részt a szabadságharcban. Egyiküket Bem nevezte ki hadnagy-

nak, ketten közvitézként, egy pedig tizedesként küzdötte végig a szabadságharcot.
173 Kováts János hadnagy. A szabadságharc előtt mészáros. Gál Sándor léptette elő. 1853-ban hunyt el. Halála 

után 4 kiházasított gyermeke és özvegye maradt. (Megjegyezzük, hogy eddigi ismereteink szerint ezen a 
néven tizenketten harcoltak Háromszékről.)

174 Kiléte ismeretlen.
175 Eddigi ismereteink szerint tizenkét Szabó János nevű harcolt Háromszékről a szabadságharcban. Közülük 

kettő Kézdivásárhelyi volt. Egyik hadnagy, a másik közvitéz.
176 Feltehetően a kézdivásárhelyi Páldeák család tagja és a szabadságharc közvitéze.
177 Kiléte ismeretlen.
178 Neve után ítélve zsidó származású és nagyborosnyói illetőségű.
179 Kiléte ismeretlen.
180 Kiléte ismeretlen.
181 A három eddig ismert kézdivásárhelyi Szabó Dániel közül egy százados, egy hadnagy és egy közvitéz har-

colt a szabadságharcban.
182 A lajstrom szerint székely lovaskatona vagy honvédhuszár lehetett.
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Ötödik oldal:

7 Jáno János     1183   
6 Desi Moses    1184

2 Szűcs Domokos   1185

(…) János        1
Szabo András    1186

Kvás(árhelyi) Jancso Josef187

(…) Keresi Lajos188

Laborfalvi Miklos János189

alDoboi Nagy Pál190

Kökösi Jakocs György191

Feltehetően 1849-ből való beírás:
(…) feldmar.
Malakofsky
Vischer G(eneral) m(ajor)192

Farkas Levél tarcaja

Az utolsó lapon:

nyujtodi (…)
futásfalvi (?) (…) István (?)
Zabolai Hadnagy Josep (?)193

Hatolykai id. Sido Tamás (?)194

183 Feltehetően az uzoni Jánó Jánossal azonos, aki 1848-ban az uzoni nemzetőrségben tizedes volt.
184 Kézdivásárhelyi illetőségű, közvitéz. 1868-ban keresetképtelen, 47 éves, koldulásból él, négy gyermek apja.
185 Kiléte ismeretlen.
186 Kiléte ismeretlen.
187 Kézdivásárhelyről öt Jancsó József nevű vett részt a szabadságharcban. Három közvitéz, egy tizedes, egy 

pedig főhadnagy volt.
188 Kiléte ismeretlen.
189 Feltehetően közvitézként küzdötte végig a szabadságharcot.
190 Aldobolyi Nagy Pál  feltehetően közvitéz a szabadságharcban.
191 Feltehetően közvitéz a szabadságharc alatt.
192 Feltehetően az utóbbi Fiedler. Mindketten Urbán  cs. kir. seregének a vezérkarában voltak, mikor Bem ki-

űzte őket Bukovinába.
193 Mind az idős, mind az ifjú Hadnagy József Zaboláról a 84. honvédzászlóalj 1. századában szolgált.
194  Id. Sidó Tamás. 1849-ben a 84. honvédzászlóaljban szolgált.
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3
Árkosi Zoltán Benedek feljegyzései 1848/49-ről

(A Székely Nemzeti Múzeum megörzésében, leltári szám 28478 B,  
beszerzési szám 4331/1946)

1848. év

Június végén oljan nagy jegek estek amijen sohasem és elverte mind a két határt, hogy 
kevés maradt;195 rosból négy kupa lett egy kalongyából, a búzából 12 kupa.

Július végin annyi sáska járt196, hogy 2 hétig minden nap hajtottuk, az ég nem látszott, 
ahol ment és sok kárt tett.

Septemberbe egész végig oljan erős korella volt, hogy akire rea jött, 6 óránál többet nem 
élt és Árkoson meg holt valami 36, S. Szentgyörgyön, amint tudgyuk 285 (személy).197

Azonba’ októberbe’ kiütte magát az olá háború. Sok rablást, ölést, égetést elkövettek; 
a székelek 20-ik novemberben Agyagfalvára Közgyűlést hirdettek a magik védelmére és 
egybe gyűltek valami nyoltzvan ezeren és az olá ellenségre kezdettek vonulni; kimentek 
Marosvásárhelyig, azon túl Szászrégenig és ott pusztítást, vérontást csináltak, égettek, 
még raboltak is a csíkiak.

Eszt megbosszúlván a Szebeni Comendérozó Generális Báró Pukner198 és Gedion199 
nevű Generálist oda küldötte egy nagy erővel és a székeleket széjel verte és mind elfuttak 
hazáig; ennek következtében megindított egy olá és dragonos polák tábort és Udvarhelj-
széket, Marosszéket kirabolta és meghódoltatta, e’ nem lesz elég, hanem a Rikán keresztül 
jöve és Felsőrákosra, onnét Erdővidékre és Erdővidéken keresztül Hidvégire;200 ekkor az 
egész Háromszéki Ember mind kimozdult és eleibe állot és Földvárra keresztül verte, és 
Földvárt meg gyújtotta, elégette; e’ volt Első December.

6-ik december. Az aldobolyi hídon keresztül esmét vérontás volt; Hermánt elégették 
a székelek és ott vaj 7 falut meghódoltattak; ezzel hát hír ment, hogy Felsőrákost megint 
megszállotta az ellenség.

9-én. Oda küldöttek, de meg nem győztek, nagy vérontás volt.
13-án. Nagyobb erővel  oda mentek és úgy elverték az olá tábort, hogy legnagyobb fu-

tással futottak el, egy része a Rikán, a más része Alsórákos felé, több mint 300 elveszett a 
Báró Hajte dragonos polák és olá táborból, a magyarokból tsak egy sem.

9-ik december. Köpetzet elégették, lakossait meg gyilkolák, ezek között papot, mestert 
és sok elsőbb embereket, akit megszoríthattak, mind megölték.

195  A Háromszék egy részét elverő jégesőről lásd Honvéd. 84. sz., 1849. ápr. 5., Kiss Mózes feljegyzései.
196  Kiss Mózes is megemlékezett róla.
197  A kolerajárványról lásd  Honvéd. 84. sz. 1849. ápr. 5., Demeter Lajos: Hátország.
198  Puchner, Anton. Lásd Balás Konrád: Feljegyzések. 15. sz. lábjegyzet.
199  Gedeon, Joseph. Lásd uo. 9. sz. lábjegyzet.
200  Lásd Kiss Mózes feljegyzései. 5. és 7. sz. lábjegyzet.
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20-dik  december. Megint által jött a Rikán Hajte201 egy nagy táborral és Erdővidékit 
megint ellepte, rabolta egész  Hidvégig. Két Mátjás Huszárt a hideggel és hideg vízzel 
öntözte és úgy hóttak meg. 

22-én. A magyarokat nagy atjázással az Olton keresztül (megtámadták) és hidvéginél 
a magyarokot meggyőzték és 2-őt az ágyú ellőtt; De Nagyajta és Bölön között a székelek 
meg győzték és az Olton keresztül verték, ki az erdőig (az ellenséget), és sokat levágtak 
belöllök oláhot és polákot a székelek.

10 ágyút készítettek202 és aval négyszer szerentsésen széjjel verték az ellenséget a széke-
lek. De Erdővidékire megint beüttek mind egész január 6-ik napjáig raboltak. 1849 elsőén 
békét járni és mind jártak vagy 6 nap és 7-én délre Brassóba hívutt minden faluból két 
személt, mégpedig ötven éven fejel és hatvanon alol valókot hívutt maga eleibe egy Ge-
dion nevő Tábornagy, aholis kérdezte, hogy a béke pontyait tugyák-e vagy nem és későre 
felesketé a nimet régi hűségre és haza botsátá. Úgy, akit elfogtak vala azokot is, vaj tizen-
két hétig tarta a háborúzás és ekkor megszünék és így Háromszék így marada ki, hogy 
az ellenség meg nem járá és ki nem rabolá, a nép együtt tartott és a dob szóra elérukkolt 
harcziason és így menthette meg magát az ellenségtől.203

Tisztán meghallók 21-dik januári, hogy a székelek, akik a tavasszal elmentek Nagj Ma-
gyarországra, jőnek egy 80 000-ből álló táborral az úgynevezet Bem nevű tábornaggyal és 
a fegyveres erőt ahol találnak, lefegyverkesztetik, a fegjvert magikhoz veszik.

3-ik februári. Haza jönnek a székelek Magyarországról és a régebbieket lehagyják a 
katonaságról és Háromszéken és Csíkban a 18 évestől a 30-ig a jovát  felöltöztették fegy-
verrel és táborba szólíták.204

4-ik februári. Nagj ütközet volt a Barcán nem igen nagy előmenetellel egyik részire is; a 
magyar tábor még mind Szeben mellet van, a nagy vezér Bem Szebent körül kerítette.205

Több ütközetek levének (a) Gálfalvi Réten és a Piski hídnál és megint, és megint vissza 
kerekedtek Szebenhez és 11 martzi éjel 11 órakor ostrommal bévették Szebent véghetetlen 
sok népet, rendes katonaságot és sok szászt, oláhot. De nevezetesen 5000 muszkát, akit is 
megtámadván a magyar tábor és széjjel verte, nevezetesen a muszkák béfutottak Veresto-
ronynál és nagj részét levágták, meglőtték tisztestől és ekkor jött fel a magyar égre a nap. 
A nagj Győzelem meglelte után és a magyarok generálisa Bem széjjel verte a reakció min-
den erejét és elfuta a híres generális Pukner és a tábor. A magyaroké békergette Sárkányon 
keresztül és 19 martii Tenke halomnál nagy ütközetben a gyakor ágyúzástól a föld rengett 
és az ellenkező tábor a havasra kifuta és a magyar fővezér Brassóba beszállitá táborát206 és 

201 Heydte, August.
202 Gábor Áron irányításával Bodvajban három vaságyú (ebből kettő működött, egy a próbapadon elrepedt), 

Sepsiszentgyörgyön, a Kiss-féle harangötő műhelyben négy, Kézdivásárhelyen Turóczi Mózes irányításá-
val egy „kicsi ágyú” készült.

203 Lásd Kiss Mózes feljegyzései. 8. sz. lábjegyzet.
204 1848 nyarán a lázadó szerb felkelők megfékezésére, majd Jelačić ellen harcoló, Bem felléptekor az erdélyi 

hadsereghez beosztott székely határőr ezredekről van szó.
205 Szentpéter mellett 1849. február 4-én Gál Sándor  Bem táborába induló serege először itt ütközött meg a 

behívott cári csapatokkal.
206 Lásd Kiss Mózes feljegyzései. 11. sz. lábjegyzet.
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ott üle vagy öt nap rendezkedni a népről és 24-én mártiusnak kijöve S. Szentgyörre a nagy 
vezér Bem és a székelek mint Nagy Vezérjeket nagj éjen kiáltással fogadták el.207

Eltelék az idő egész június 18-ig, ekkor az ellenség nagy erővel a Temesen208 kiindula, 
de másnap a magyarok(ra) nagy veszteséggel megtámadá Brassót és egész 21-én estig ost-
romlá, nagy ágyú lövések foljtak, hogy a föld rengett és bé nem tudta venni, a magyarok a 
Fellegvárból erősen lőttek. 22-én  nyugodt az ellenség, de 23-án kijőve a kökösi hídhoz és ott 
a magyarokkal esze tüzeltek nagj ágyúdörgéssel, a magyarok veszteséggel viszavonultak és 
ekkor az egész alföldi  nép mind felköltösztek, ott hagjván hazát, tűzhejét, életyit és ide, az 
árkosi, köröspataki, kálnoki és ezen fel minden falusi erdőre kiköltöztek és ott ültek egész 
négy nap; De a muszka tábora feljöve Székelyföldre vadul viselte magát, némely falukot ki-
rabolt, ölt, amit kapott, vitt el. 24-én S. Szentgyörre felérkezvén nagy rovatalokot tett.

De mi, árkosiak  is kiköltöztünk az erdőre, mert a nép megijedett, semmit nem tudott 
dolgozni, járt, futkosot ide-tova és sírt, jajgatott és félt, hogy érkezik a muszka. De Árkosra 
ki nem jöve, de hordani ketlett a sok rovatalt: kenyeret, búzát, zabot, szénát, szüntelen hor-
dani kellett és 25-én felmene Kézdivásárhely felé és ott ült 29-ig és nagj ragadománnyal 
vissza jöve Sepsiszékbe, oka az, hogy a magyar tábor széjjel verte a Kászon rétin, 28-án  
vissza jöve Báró Hajte S Szengyörre és megtette a nagj rovatalokat és béporontsolta min-
den faluból a Bírót harmad magá(val) és 30-dik junii béporontsolta a bírót harmad magá-
val és szoros porontsolatot adott ki a királj hűségitt fenn tartani és a rovatalokat nagy hir-
telen béfizetni és többé a királjtól el nem távozni és szorosan rendeletet megtartani – mely 
porontsolat kiadáson én is jelen voltam a bíróval és így távoztak  a Báró Hajte  a nagy 
rakmánnyal a Bartzára.209

207 Honvéd 84. sz., 1849. ápr. 5.
208  A Tömösi-szoros.
209  Lásd Kiss Mózes feljegyzései  15. sz. lábjegyzet.

Orosz katonai tábor. Illusztráció A. A. Nyepokojcsickij: Az erdélyi hadjárat orosz szemmel. 
1849 című kötetből (szerk. Rosonczy Ildikó)




