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Emlékezztink Lenkey }ános

honv édtáhornok elhunyt ára
(1850, febr, 9,)
Bevezetés
A magyar nemzet emlékezetében 1850. február 9-e
emlékezetes gyásznap: ekkor hunyt el Lenkey Iános honvédtábornok rir Aradon, a várbortonben!
Egerben ] B07 . szeptember 7-én lálta meg a napvilágot. Edesanyja, Keszlerffy Terézia (a, anyakonyv szerint teljes nevén, Terézia, Jozefa, Anfld,
Mária) volt, kinek megketesztelésére 7780. december 74-én kerult sor. Az anya édesapja KeszLerffy
}ános, Heves vármegye sebész f orvosának tisztét
Látta el. Családtorténeti érdekesség,hogy Terézia
édesapja, aki l74}-ban szuletett, azí797-es nemesi
fekeléóben f hadnagyként szolgáIt, s még abban
az évben december 1,5-én, I. Ferenc királytól ma1yar nemesi címet kapott. S ekkor váItoztatta m9g
éaaig használt Ke szlér (Nepomuk) János vezetéknevét, Keszlerffyre.
Lenkey János apai nagyaPjalenkey MiháIy volt,
aki Sajólenkér 1 Lénárddarócra (itt 1772-ben megn sulÍ) *ajd _ a mi nevén említve _ BéIapátíaWáTd, s jóval kés bb Egerbe koltozott. Mihálynak és
feleségénekné1y fiígyermeke és négy leánya sziletett. A legid sebb fi ,, Károly 7775. február 7-én
szuletett Lénárddarócon .Egyébként a csatrád Borsod és Gomor vármegyében szerte ágaz rokonsá1a család
8a1 rendelkezet t, az 1755. évi osszeírásban
áS rerritagj áttaLáljuk Gomor vármegye nemeseinek

-jegyzékében.

Károly jogi tanulmányokat folytatott, majd Borsod vármegye ajánlásával Bécsbe kerult, ahol a ma1yffi nemesi test rség tu1ja lett. Itt szolgált 7795..január 2t. és 7798. febiuár 2. kozott. Fiutestvérei kozilAntal ltuszár ezr edes, Lajos gyalogos kapitányként ment nyugdíjba, míg Akos I zsef ugyvéd lett
Egerben. Károly szuleinél tolto tte szabadsá gátEgerbéru amikor megismerkedett kés bbi feleségével.Lenkey
Károly és Kes z\erffy Terézia 1800. december 9-én,
a római katolikus egyházrítusaszerint kotott szentségl házasságot aSzent Mihály titulusát visel templomban, Egerben.
Fiatal nejét, Teréziát ezután Bécsbe vitte, miután
leszerelt a kir áIyitest rs égtól,és borkereskedést nyitott a csás zárvárosban. Ebben szerepet j átszott az
is, hogy Károly édesapja, Lenk"y Mihály ekkortájt
az EgriF e gyh ázme gye te o1ó sai sz e mináriumának
tulaj?onábán áII uradalomban el bb provizorként
48

(intézóként) maj d számtartóként, végul gazdatisztként dolgozott. }elent ós izleti lehet ségeket látott
ahazai borok bécsi árusításában, ezért a borfelvásárlásokban kés bb is sokszor segített fiainak. RábeszéIésénekbiztosan szerepe volt abban, hogy
Ákos nevíífia 1801-ben áttelepult Bécsbe, pedig az
u gyv é di sz akv izs gátis le te tte már. Való s zíntileg p áIyájábankell perspektívát nem látott, ezértbár vonakodyd,de béállt a borárusító izLetbe. 1810 -tóImár
onálló anvezette a borkereskedést és saját vendég1 t is nyitott Bécsben. Ebben az is szerepet játs7ot!,
ho8y Károly bátyja _ a felesége kérésére-hazak 1tozott 1B1 0-ben Egerbe.

Havi Magyar Fór ffi,

2015. február

TANUt.MÁNY
Lenkey Károly

els

íia Károly János Szaniszl

,

Bécsben szuletett 1803. február27-én Edesanyja 1805-

ben azonbanhazautazott kisfi ávalEgerb e a'francia
hader Bécs elleni támadásának hírére,s ottmaradt
egy ideig szuleinél. Férje a borfelvásárlás miatt sokat utazott az országPdfl, de amint tehette, Egert
mindig ritba ejtette. Lenkeyné második kisfiát,
Nepomuk }ánost (a latin nyeluti egyházi anyak nyuben,,J oannes lrl epomuk" néuen szerepel), Egerben szulte meg 7807. szeptember 7-én. A kis csecsem t néhány hónapos korában bécsi lakásukba vitte. A
francia haderó űjabb támadásának jelzéséte, 7809be., ismét sziLóvárosába utazott, ekkor már terhesen. Itt szuletett meg harmadik fi gyermeke Antal
Lujos Bertalan 1809. dec. 77-én, aki azonban kétnapos korában elhunyt. A hányattatás, a félelem felrolte a fiatalasszony ere jét,aki miután megtudta,
hogy a francia katonák a bécsi Lenkey érdekeltségiibérelt pincékben jelent s károkat okoztak, kérte férjét,hogy jójjon vis sza végleg Egerb , s családi váll alkozást adj a át occsének, Akosnak. Lenkey
Károly 181o-ben engedett a hívószónak ésígyegyezett meg testvérével,hogy társtulajdonosként továbbra is ó intézi a magyarországt borok felvásárlását és Bécsbe száIlíttatását.
Az ifj. Lenkey Károly 1B6B-as visszaemlékezése
szerint édes apja 7972-ben, miután hazatért vidéki
borfelvásárlói korutjár 1 otthon csak két kisfiát taláIta a szeméIyzet gondjaira bízva, felesége hazakoltozott szuleihez. A harminckét éves asszony
o

s

szeroppant. A nagyapa, Ke szle|ííy}áno

s

orvo s egy éb -

ként jómódri ember volt , tészvénytulajdonnal ren-

delkezett kulonboz tims fózó manufakt rákban,
s szóIóbirtoka is volt az egri un. Kocsi- díil ben. A
család szétesésekovetkeztében Lenk"y Károly belekényszerult egy 1B1 7 -i8 elhuz d,nagys zalatnyai
bár Fischer István (1754-7822.) egri érsek joghatósá8 aIá tartoz válóperes eljárásba, amely et azonban már nem Egerben csinált végig. Hírtelen haanb at áti é s u z e t t ár s i m e ghí v ásr a, Ar a d r a ko l tózótt két ki, gyermekével. A kozigazgatásban helyezkedett el, al- és íószolgabír t áIlásokat toltott be.
Károly kisfiát beíratta az aradi minorita atyák gimnáziumábarmíg }ánost 7974-ben Akos occ séhez vitte Bécsbe. O a kisfiri nevelését a neves L wenbergféle katonai el képzó magán intézet tanár afua illetve oktatóira bízta.
r agj áb

1

}ános miután befe jezte kózépiskolai tanulmánya-

it katonai szolgálatra jelentkezett

bár

Bakonyi Imsorsdont dontésér1 kés bb így számolt be Aradonl&49. au1usztus 26-án, a cs. és kir. hadmiíveleti f hadiszáIlás kotelékébetartoz , tábori torzshadbít ságán: ,,Neuem
Lenkey János, Egerben, Heaes megyében, Magyarországon szijlettem, negyaenkét éaes a qyok, katolikus
aallás , n tlen, 1-822. j lius 22-én aaattak fel hadapródnak a 33. gyalogezredben, a korneuburgi utószkari iskolában képeztek ki, 1827. január l-én hadapródként a Wiirttemberg huszárezredhez helyeztek át,
1-828. januór 28-án u1yanitt alhadnaggyá, 1832. okre altábornagy 33. gyalogezredénél. E

tóber 1-én

pitónnyá
eI ."

f

1_839. április l-én mósodkajanuár 16-án kapitónnyá léptettek

hadnaqgyá,

és 1843.

N e m Észletezte, h o gy alha

d

n agylkin eve zése u tán

Hammerstein tábornok mellé kerult dan dár segédti sz

tne k Prá

g áb

a.

Ezr e dét 7B32-b e n

B

éc

sb e v

ezénye 1-

ték, Lenkeyt ott léptették el f hadnaggyá. 1833ban a morvaországi Brunnbe helyezték át az az ottani ezredtorzsho z, ahol gr fEszterházy Vince dandárparancsnok tábornok segédttsztjeként kellett
szolgálnia.
A katonai ranglétrán szépen haladt el re: édesanyja,lános fiát 7839. április 1-én tortént másodkapltányi kinev ezése híréreidvózl levélben kereste meg. Sajnos levelében a panaszkodó sorok sebeket téptek fel János fiáb &fl, elnyomták az órómszerzó szándékot. A harminckét éves fiatalember gondjaival magára maradt, szomorűan számolt be Kfuoly bátyjának 1840. október 22-én írt, Radautz-ból
címzett levelében. Zak<latottan így írt: ,,Anyánk kapitányi el léptetésemalkalmdból írt utoljára, inkább íájdalmasan, mint órómmel nyilatkozott a dologról". Majd

utal tá, antyja leveléb I sugárzott a gy lolet apjuk
iránt, elvált férjénekBudán tortént 7836. jriniu s 79én bekovetke zett elhunyta se enyhítette haragját,

hiszen ,,szerencsekíuánat helyett inkább átkot szórt ár-

tatlanfejemre csakazért, mut engünis, mint tudod, Lffikeynek
híunak, és mert nem hagyom drága apdmat a sírban szidalmazni. Ennek ellenére minden érlben kétszer írok neki anélk l, hogy uálaszt rsárnék, így szeretném elker lni,
hogy pan szra legyen oka. Mint anyámat szeretem, csak
sorsomon és a szomor kór lményeken szánakozom. lsten tartsa meg t sokáig, és tegye t a ma4a módján bol-

doggá".

E zután az édesanya elhallgatott, nem írt kisebbik
fiának, ák nótlen emberként, emberpt báló katonai szolgálat terhe alatt, az arryai szeretet és gondoskodás hiányát volt kénytelen elviselni. Ez katonai szolgálati munkájában nem jelentkezett feltiín en, l$43.január 76-ánismét el léptették,els rangri kapitányi rendfokozat birtokosa lett.
Bátyját, Lenk"y Károlyt a sors szintén a katonai
pályfua irányította. Az aradi minorita gimnázium

befej ezése után, 7919-ben

bevonult a 2. huszárezredhe z, ahol hadapród lett. L9zl-ben avatták hadna88yá a Ferdinánd Károly J zseff herceg(7781-1850)
császári tábornagy nevét visel 3. hus zárezredben,
ahol 7B36-tó1 már századosi rendfoko zattal századp aran c sn o k. Itt e gyutt sz o1g áItP á|ííyJ áno s sal ( 1 B 047857),

az elókel székely család tarcsafalvi ágának

neves sarj ával, az 1&49l49-es forradalom képvisel -

házának els alelnokével, az Országos HonvédelmiBizottmány tagj ávaI.PáIfíy }ános kulon szócikkb e n emlék e zIk m e 8 arckép v ázlat 1yiijte m é nyéb e n
egykori tiszttársár 1, Lenkey Károlyról: ,,Egy tt szolgáltunk a lózsef huszároknál; kapitány uolt, mikor én
elhagytam a katonaságot; késdbb nyugalmaztatott..,"
Lenkey Károly 7839-ben szerelt le a császári hader b 1, saját kérésére.Távozásánakigazi oka - akkor így mondták - hogy líaílgonalul n sult ." SzIa-

Havi Mugyar Fór ffi,

2015. február
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vóniáb dfr, Vukováron tortént, hogy bele szetetett a

helyi postamester szép leányába, Preidigo Máriá-

ba, aleány szuleinek anya1ihelyzete azonban nem
tette lehet vé a n suléshez elóírt tiszti kaució letételét. Erre Károly megvált a hadseregt l , majd amikor édesanyja l&A1-ben elhunyt Egerb fl, nem tétovázott és Vukovárr I elhozta kis családját Egerbe. Kis feleség. mellett Albin és Emma leánya jott
az édesapával. Lenk.y Károly gazdálkodásba fogott
sziIóvárosábdfl, ehhez kell alapot nynjtott édesanyja ingó és ingatlan vagyofld,}ános occse vagyonr észétp énzben me gváltotta.

Az 1848-as forradalom sorsfordító nap jui
A két Lenkey testvér élet ében az 1B4B-as forradalom tgaziváItozást hozott, s ez osszefuggott az or-

szágospolitika viharos eseményeivel. A magyar kormány rendelkezésére kezdetben a birodalmi katonaságnak csupán az a tésze áIIt, amely itt állomásozott: nyolc gyalog- és két lovase zted volt országunk terulet én,kb. 18 ezer fós személyi állománnyal.
Ebb 1 azonban csak két gyalogezted volt magyar
legénységu.A korm ány két titon pr bálkozott a hader re kiterjeszteni hatáskorét: egyrészt Esterháry
PáI, a király személy" mellé rendelt miniszter tévén szor1almazta a csás zári Hadugyminisztérium
vezetésénél,hogy rendeljenek haza Galíciáb I és
Morvaországból magyffi ezredeket, másrészt a minisztertanács 1B4B. április 26-án határozatot hozott
un.,,onkéntes rsere g" l<táIlítására. T ízezet katonával számolt, annak koltségvetési fede zetének biztosításár l meg is kezdték az elókészuleteket..
A magyaí kormány az onkéntes katonák toborzását - bízva az uralko d , V. Ferdin ánd utólagos
beleegyezésében -,1,B4B. május 79-énrendelte el. A
rákov etkezó napokban István nádor-f hercegnek
sikerult elérnie a királynáI, hogy rendelje el a magyar országgyiílés osszehívását 1848. jrilius Z.-ra, a
torvényi szabáIyozások miel bbi rendezése miatt.
Az alkotmányjogi elóírásoknak megfelel en a királyi leir atraváIaszfeliratot kellett fog a|mazni, amelynek el kés zítésétmár az elsó kormányulésen el is
kezdték. A magyar korm ány ugyanakkor valóságos
dilemma elé kerult, mert a csás zári hader harcba
kénys zerilt az olasz tartományok fuggetlen ségéért
knzdó, e1yűttal a Szátd-Piemonti Király sá8 által is
támogatott felkel kkel. Gróf Batthyány Lajos miniszterelnok viszont korábban Pozsonyban a diétán megígérteaz 1723-as Pragmatica Sanctio olyan
t o rv é nyi é rt e Imezés é t, h o
8y M u 8y ar oí szá g h a d e re je más népek szabadságának eltiprására nem használható fel.
Id k zben a Délvidékenels sorban szerb nemzetiségtífelkel k garázdálkodni kezdtek. Horvátorczág, mely eddig hivatalosan ,,társország" helyzet volt és a magyar kózjogi felfogás a ,,kapcsolt
részek" kózé sorolta/ most ténylegesen elszakadt
Mugy arotszágt l. Sajátos kulon áIlásaés municipális

jogai pedig trilterjedtek az e1yszedi peíszonálu50

Lenkey fános tb.
a horv átvezetés ellenséges viszonyt
alakított ki hazánkkal.
Ebben a szorult helyzetben a magyar kormány
taktikusan igy rendelkezett - gróf Batthyány Lajo, kormányfó 1848. j lius 4-én el adott javaslata alapján l hogy a váIaszfeliratban javasoLju,
hogy a mag y ar országgyiiLés kész hader ó Itáliáb a
ktildéséreazza| a feltétellel, hogy bécsi birodalmi
kormányzat a horvát és szerb szeparatista akcióknak véget vet.
Minde zt alátámasztotta a képvisel h áz 1848. j,ilius 11-i ulése, ahol ílevezetes esemény tortént: Kossuth Lajos pénzi,gyminiszter el terj esztésébena képvisel k,,"gyetemes feláll ással",kozfelkiáltással, észrevétel nélkul - miként a jegyzókónyv rogzíti -t tta
honfi i ktjzlelkes lés érzelemkónnyei kt)zótt" elfogadták
azt a kormány-indítványt, mely 200 ezeí tijonc kiáIlítását rendelte el, a koltségekre, ahaza védelmére pedig 42 millió forint felaj ánlását kérte . Az onál1ó magyar hader kiépítését
szolgáI njoncozási tor-

nió korén, most

vé nyj ava sla t r észle te s kidol

go

zására

és

elfo ga dásá-

raviszont várni kellett, csak az augusztus 16-23. kozótt lefolytatott parlamenti vita után vált a dontés
torvényi elfogadásra.

,,Po|ak wegiew dwa bratanki
do szabli, i do szlanki"

i

A Magyar Szent Korona országainak határán kívul
állomásozott 1848 nyarán a 6.ANurtte.nberg/ hus zárezred: apaíancsnok ág a galíciaiBrzeYany (Brezany)
városkában, a katonai kontingens más alakulatai a
városka térségében,tobbnyire falusi h.ázakban vol-

Havi Magyar Fór ffi, 2015. íebruár

ffiffi
tak beszáIlásolva. A huszárezred a szokásos hadrendb fl, négy osztályból állt, két-két századra sorolva.

Az egyik ezredesi

oszt áIy 2. századának purancsnoka volt LenkeyJános els osztáIyri kapltány,
századának szálláskorzete Mariampolb dfl, a helyi

laktanyában volt.

Galícia e térségébena helyi lakosság tobbnyire len-

gyelekb

1

és ukránokból áIIt. A lengyelek

patriotiz-

musa a kozeli Stanislau városában 1B4B áprilisának
végénmár tuntet akciókba torkollott, ezérta helyrségmeger sítésecéIjáb 1 oda vezényeltéklenkeyszázadát. F ként a tisztek, de a legénységis neh ezmény ezte, hogy a civil lakoss ág férft ta1jai fegyvert

A morgolódást Lenkey kapitány e1y
megbékésétszolgáló paranccsal zárta Ie: elrendelte, hog/ , senkit ne merés zel|Űlnk bánt almazni, ha
mindj árt fegyvert viselne is, mert a lengyeleknek
ezen szabadságot O Felség" adományoztd, s nekik
magokat fegyverben gyakorolni szabad" - idézték
kés bb a katonák utasítását.
Id k zbenfelengedett a katonák és a helyi lakosviselnek.

ságkozott a fagy os lé gko t, a századp arancsnok gyakran hallotta a fogadókban, kocsmákban, a helyi ka-

szin bdfl, amikor a lengyel polgárok iszogattak

r"t

ar huszárokkal,

és

haruk tartalmának felhorpintésekor gyakran így kiáltottak:
,,Polak,Wegier, dwa bratanli, i do szabli, i do szklanki.' (Lengyel magyar két j barát, egyutt harcol s
issza borát.) S mé 8 az is el fordult, hogy a helyi lakosok a huszárokat biztatták, tiizzék csak ki a ma1yaí kokár dát. Persze ha a patancsnok ezt észrevette, leszedette katonáival mellukróI a kokárdát.
Már a szeles április végé.j ártak, a panancsnok és
tiszttárs ai é pp en színházb an voltak S tanislauban,
bará tk oztak a ma

8y

po

amiko r ,,néhány t'iatalerrtber macskazenét akart adni a
kincstári igazgatóság f n kének, ualamint Killiáry tdbornoknak [ezredparancsnok], de a rejtrle t'eláUított katonaság szétkergette ket, puskatussal tlerte szét a rendzaT)arókat, k riilbel l harmincan megsebesiiltek, és egy nemes
cs alá db

ól s zdr mazó fiat alemb er me 8 i s halt"-

vallo tta 7849 -

ben, a hadbír ságt tárgyaláson Lenkey János. Más
források szerint a lengyelek tuntetésének szétoszIatására a cs. és kir. gyalogsá1(zommel ukrán nemzetis é gií e k) íeltiizótt sz uro nnyal 1é p e tt akci ób a, s e nnek során egy fiatal lengyel gróf életétvesztette. Elterjedt olyan hír is, hogy az eltávozáson lév ma1yaT huszárok belekeveredtek a tuntet k kózé.
Lenkey parancsnoknak a szolgálati szabáIyzat
szerint kotelessége volt a rendkívuli eseményt kivizsgáltatni. Ezt elrendelte, ami eléggénehézkesen ment. Kozben felravatalo zták az elhunyt gr f
holttestét kastélyában, s oda be lehetett menni a kegyeletet leróni. Az elhunyt fiatalember szulei a római katolikus szertartásri temetésre az elókel ségek
mellett a helyi tisztikart is tisztelettel meghívtak. Lenkey
János kapitány személyesen tett eleget a meghívásnak, ,,me8jelentem, els sorban azért, hogy a megbékéléstel m ozdítsam" - mondta kés bb Aradon.
Valób dfl, igazi magyar tiszth ez méltóan fóhajtással
tisztelgett a halott koporsója el tt. Term észetszerii-

MÁ
en a parancsnokmegjelenése péld aértékiivolt, azon

azonban tobben meglep dtek, hogy századának tobb
katon áju, gyertyával a kezében kísérte,mások vitték is a koporsót a sírhoz. A parancsnok kés bb elmondta, ,,de én ezt azonTLal megtiltottam" .
A kov etkezó napok jabb atrocitásokat hoztak, s
ezt a bécsi Hadugyminisztérium parancsa generált
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utasítást. Várható volt, hogy ez nem megy erószak
alkalm azása nélkul. A dlihodt tomeggel szemben
el 1 zárt alakzatban a sorkatonas ág áIIt, mogotte heIyezkedtek el a huszárok. A tuntet k átszakították
a gyalogság sorfalát és elértéka lovaikon til hu-

szárokat is. Ekkor azonban Lenk.y kapitány kozbelépett, nem adott parancsot ,,kardjuk kivonásáTd" ,vagyis azerószakalkalm azására katonáinak, hanem tisztjeivel és altis ztjeivelsz baelegyedett a lengyelek hangadóival. A békítószavakra a tomeg lassan szétos zlott.
Aváratlan fraternizáIás gyanűssá tette Lenkey kapttányt és katon ált, vizsgálat indult ellenuk, a dandárparancsnokság ugyanis jelentette a rendkívuli
eseményt a f hadparancsnokságnak. Lenkey parancsnokot a tórzshoz rendelték és hatnapi ,,porkolábfogság 7aI" (foglárfogsággal) fenyítették,mivel nem
akadáIyozta meg a huszárok részvételéta temetésen. Lenkey hirtelen haragj ábannyugdíjazását kérte a parancsnoktól, utólag a hadbír ságel tt aztmondtd, /,nem a buntetés miatt tett" tette ezt, hanem a
fogadtatás miatt. Gróf Paar ezredes vissz ataszítóan
viselkedett vele szemb fl, egyébként is ,,gyíilolte a
magyarokat és most is me gszégyenít kijelentésekkel halmozott eI" - mondta a kapitány utólag. A
szolgálat alól való felmentésétj váha1y parancs
m e gérkezéséig,szab a d s á go t kért. A száza d o t amri gy
dandárparancsban rótták meg viselkedésuk miatt.
EztRépásy MiháIy órnagy olvasta fel a katonák el tt,
aki kijelentette, nem hiszi, hogy a huszárok a lengyelekkel tartanának. Roviddel ezután a századot
átvezényeltékMarianpoIba, felváltotta ket a2. órnagyi osztáIy 2. százada, akik mé8 grinyolódó megjegyzéseket is tettek.

A megfenyített század két tizedese, két kozvitéz-

zel egyutt ezután kihallg atásrajelentk ezetta Lenkey
}ános kapitányt felváltó Schimpf századosnál. Arra

kértékaz j parancsnokot, hogy tudassa veluk, mi
tortént Lenkey kapitányukkal, és miért vádolják ket
azzal, hogy a lengyelekkel osszetartanak. Az els
kérdésrea százados kózolte, ez nem tartozlktá,majd
Lenkey kapitány rir gondoskodik magáról. A második felveté síe azt mon dta, nehéz ebben az ugyben bármit tenni, mert a hír ,,kózszájon forgott" . A
katon ákkózolték erre/ ez csak ,,vénasszonyok pletykájánalapul", tov ábbítsa e véleményuket a parancsnokságnak.
A huszárok nyugtalansá 8át az is befolyásolta,
hogy Marianpolban a laktanyában kaptak elhelyezést, mellette élelmezésukis hiányos volt. 1B4B. májr, 26-án levelet és csomagot kapott otthonról Hajd MiháIy kozhuszár. Ebben, két példányban ben-
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T
ne volt Pet fi Sándor Nemzeti dal címiíkolteményének els versszaka és egy kiáltváfly, mely a veszéIyben lév óhazamegse gstéséresz lította fel a katonákat.

Hujd MiháIy kiment

sz

e

mb e találk ozott Ráton

a laktanyából és az utcán
b ar átt

yí tized e s s el, akivel

volt a kapcsolata, és odaadta neki a kapott irományok egyik példányát.Hujdrinak az volt a szándéka, ho gy a másikat Fiáth Pompejus f hadnaggyal
elemzi ki. Fiáth nem tart zkodott lakóh elyén, bement a laktanyába.Hujdri erre utána ment, ahol tobb
katonatársának felolvasta a verset és a kiáltványt,
tobben le is másolták. (Kés bb az alezredesi 7. századná|,39 db találtak avusgáI bsztek, de a mariampoli
magyar iskolamesternél is volt példány.)
Pet fi Sándor felhív szép versének sorai, ,,Talpra m qyar, hí a haza| Itt az id , most l)agy soha!", mozgolódást váltott ki a katonák kozott. A ropirat szerint pedig Magyaíország szép alkotmányt harcolt
ki magának, s fiainakhazakell jonniuk, szukség van
rájuk társa|akulataik és a nemzetórség kiképzésénél is. Ne hugyják magukat, hogy más népek nyakára ultessék ket, va1y a szabadságukért kuzdó
más népek ellen haszn áIják fel katonáinkat. Keressék a tiszta| magyar patrióta lelk tiszteket, s lehet leg vezetésukkel jojjenek haza.
A fennmaradt adatok szerint Fiáth Pompejus f hadna gy rnak a ropirat lététBoszorményi kozvitéz jelentette, aki erre utasította Rátonyi tízedest és
Harsányi rmestert, hogy szerezzékmeg és vigyék
be hozzá.Ez meg is tortént, s miután a tiszt elolvasta, május 28 - án m a 8 áho z
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Mihály kozlegényt, s jelenlétébendarabokra

tépte mindkét péld ányt, mondván,,/nem kell hinni az abban foglaltaknaK' - írja Hermann Róbert

dtor ténészDezett rokb óI szaba d s á gharco sok. . címií kitiínó írásában. Más forrás szerittt, azegyik pél-

ha

.

dányt FIajdri jelenlétében,a másikat a legénységel tt
tépte szét.
Már kozel volt Punkosd, a Szentlélek kiárad ásának keresztény szép unnepnapja, amikor 1B4B. májr, 2B-án, éppen vasárnap lévéna huszárszázad legénységénekzome a déli ebéd után lement furodni a Dnyeszterhe z.Megmártó ztak, majd osszeultek
megbe szélésre,mitév k legyenek, vannak- e njabb
hírek otthonról. Végul dontottek és a folyóparton

megeskudtek egymásnak:,,Eskudjunk a magyarok
Istenére, hogy egym ást azutolsó csepp vérig el nem

hagyjuK'.
Határoztak, hogy legkés bb este nyolc órakor elindulnakhazd, á tiszteket és altiszteket is felkérik,
hogy veluk tartsanak, ha nem lennének hajlandók
erre/ akkor kénys zerítIk ket. A hus zárok a laktanyában, ellátták lovaikat, kicserélték az elhasznált
ruházati darabj aikat, fels zereLést, Lószert és élelmiszert vétele ztek. A századpénztárhoz és a díszegyenruhákhoz nem nyriltak, nehogy rablással vádolhassák ket, gyakorló olto zetbenkészultek a nagy
tra. Emberi akadáIy is jelentkezett, mert huszonot katonafeleség volt ott épp ft, ket e1y szobába
52

zárták,,,nehogy siránkozásalkkal eltérítsékférjeiket szándékuktól". (Néhány altisztet is órízet alatt
kellett tartaniuk.)
Id ko zbenegy kozvit ézfelkereste Marianpolb dfl,
a helyi vendégl ben beszélget Fiáth Pompeius f hadnagyot és Schimpf századost, s elmondta nekik,
a legénység már nyergel. Fiáth erre felpattant és besietett a laktanyába. A késznLódés kozben toppant
be az istállóba, s amikor meglátta a pakolást, sietve

távozni készult, a századugyeletest akarta értesíteni.
nqfi áIIta, s órizet aIá vették.
Schimpf százados viszont el bb hírviv t kuldott
a stanislawi hados ztáIyparancsnoksá gltoz, majd
szintén bement a laktanyába. M.gpr báIta lebes zéI-

Egy katona azonban

ni a ltuszárokat hazatérési szándékukról. Hermnn
Róbert idézett tanulmányában azt írja, ,,akatonák
azt váIaszolták, nem maradnak tovább egy olyan
orczágbdfl, ahol ártatlan létukre, megfo sztják ket
a becsuletukt I" . A százados hiába mondta, hogy
panaszukat felterjesztette, emlegette eskujuk el írásait is, s t javasolta, ho gy várják meg, amíg az
ezredethazavezényli a legf bb hadi parancsnokság.
Bógózi kozvitéz, aki a laktanyában értesult a század tobbsé gí szándékár I, és ,,miután azt áIIít lag
biínosnek taláIta" - írja Hermnn Róbert - kisietett
az utcára. Ott találkozott Ráthonyi tizedessel, akinek elmondta a laktanyában hallott dontést. Mindketten kocsir aszálltak, hogy Stanislawba utazzanak,
s kozoljék a rendkívuli eseményt Répásy Mih áIy órnaggyal. Amikor távozásukat megtudták a huszárok, a laktanyábabejov Juhász tizedest határozottan kérték,hogy menjen Ráthonyi után és ltozza
vissza, kulonben mindkett juket agyonlovik.
Rá th o nyi tize des S tani s awb a tar tv án ri tko zb en ta1

IáIko zo tt O

r si c

h h a d n a 1gy aI, a ki é p p e n M a ri a m p o lb a

tartott Stanislawból. Orsich a híreket hallván változtatott titj árt, hozzáj,rk társult , s í8y Iuhász tizedes egyutt találta ket, amikor utolérte Ráthonyiékat.
Orsich hadnagy kérte Juh ász tizede st, térjen vis sza
Marianpolba a hadnagy poggyászáétt. }uhász tizedes magaval vitte Bógóá

kir^ftezt visszatértekiMarianpoha

majd a hadna gy személyi tárgyaival csatlakoztak a
veluk szembejov ltuszárokhoz. Aparancs ri szolgáIatrakirendelt három huszár kozul ketten, Juh ász
tizedes felvilágosítására, szintén csatlakoztak a hazafelé tart századhoz.
Lenkey május 27-én tért vissza Mariampolba, de
csak a tisztekkel találko zott. Festetics kapitánynak
ketrlett volna felváltania a század élén,aki korábban
a szabadsága idején már helyettesítette, de ,,ót 8y lolték az emberek, mert roppant szigor an botoztatott, ez, valamint az én távozásom lehetett a fó
oka a század távozásánaK' - mondta Lenkey utólag
Aradon. A kialakult helyzetpersze bonyolultabb volt.
Lenkey május ZB-án kora reggel Stanislawba
(S

tanislau

átad

)

ko c sik ázott, találko zott ott azille tmé nyé t

rmesterrel. Este egy fogadóban tobb tiszttársával egyutt vacsorázott, este 11 ra korul kupták a hírt, hogy az egész század elhagyta állomáshelyét. Ekkor már megérkezett Stanislawba Orsich
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hadnagy és Ráthonyi tizedes, k jelentették a huszárok akcióját Rép áry Mihály órnagynak.
Répásy ezután Lenk"y János kapitánnyal egyiitt
kihailgaiást kért Killiány J zseí ezredparancsnoktól. nlabornok május 29-án fogadta ket, jelentésuket figyelmesen meghallgatta. El szór arta gondolt, hoáy a Staninislawben állomásoz huszárszázadotutáha ktildi a szokevények után, de mivel felrémlett benne, hogy a hu szárokmár messze járhat_
nak, s el fordulhát, hogy az ildózésukre siet katonákat esetle gráveszik ahazatérésre ,így elállt szándékától. Helyette Répásy rnagy azt javasolta ne_
ki, hogy voli parancsnokukat, Lenkey János kapitányttititalOkhusz árjaiután. A kedvelt és tekintéllyel
bít tisztesetleg rá tudja venni beo sztottjait a visszatérésre.Lenk ey ;anos kap htány hajlandó elvállalni
a feladat végrehaj tását.

A század tja
Marianpolban a katonás rendben felsorakozott huszárszá2ad, május 28-án este h ,sz ra korul indult
el Magyarors zág felé . E\ószor a Denye sztet í9ly^ hozvónultak, eáy dereglyén átszáIlították Fiáth f hadnagyot a fol}ón/ majd u felugyelet lév altiszteket is, és folytatták ritjukat.
Lenke y !án s kapi tány pedig elindult keresésukre,zsebében lapult Killiány tb. parancsa/ mely u ,,!".zertáI K' megiendsz abáIyozásátcélozta. ,,Siker lt is
utolérnem a siázadot, amely I'r/adwórna mellett abrakolt,
rs k kór lfogtak, kijeid t uesztett, de az
_
számolt be utólag a
lentették, hogy t'oglyuk uagyok"
kapitány a tortén_
Lenkey
hadbírósági tfugyalásán

és ez által

el

1. Nyilvánvalóan a kényszerhelyzetben védekezve móndta ezt a kapitány, viszont valóban ké_
nyes helyzet alakult ki,Allítólag egy lnuryár fogtá karabáyata kapitányra, a tobbiek aztk<táItozták,
hogy tartjon veluk, ,,vóle akarnak élni és halni, ha
iJveltik akar, csupán veluk kell jonnie, mert a haza veszéIyben van'. A volt parancsnokuk m98próbáltalebeszélni katon ált atovábbhaladásról, de szavai er tleneknek bizonyultak. Ezután nem val ságos letartó ztatottként, hanem inkább elózetesben
|OvO fogolyként bántak vele, Nadwórna városkán
gyalo gós an, f e gyvere s kís ére ttel vitték át, ugy anígy
tettek Fiáth f hadnaggyal is.
A hus zárszázad 1848. május végénérte el a mará1yaí határt. Lenkey kapitány még megpr bálta
venni ket a visszatérésre Galícíába,de szavaímost
sem találtak kovetésre. K ro smezó el tt jfutakmár,
amikor két huszár kérte kapitányukat, álljon a század élére.Lenkey Iános ennek eleget tett, katonás
rendb en, vezényelt e ezután katonáit a telepulésen
át. Kés bb a vizsgálat alkalm ával aTTa hivatkozott,
hogy nem akarta, hogy egységében rendetlenség
keletkezzeTl,űgy vélte, hogy éltikre állva akózyyugalomnak és kOzbiztonságnak j elen tós szolgálatot
tenet. Máramaros vármegye tisztikara és polgfuai
szeretettel koszontotték ket , ésjelentettéka rendkívi.ili eseményt a magyffi kormánynak.

tekr

l',

Gróf Batthy ány Lujos uta sítására 1B4B. jrinius 3án íoglalkozott a kormányulés a század ugyével, s
gy dontott, a m. kir. FladugyminísztériLlm utján

elrendeli a szokés kivizsg áIását,ugyanakkor amnesz_
tiát is kér a legénységnek.
L,enkeyJános kapit ány Máram aíosszigeten ,7B4B.
jrinius 30-án kelt szolgálati kimutatása szerint az ez,
redesi 2. század \étszáma 796 f volt. Ebb l lratan
viseltek tiszti rendfokozatot; kozuluk négyen száz,adosok, egy fó- és alhadn a1y volt. Két kineve zett
rmester, egy tiszteletbeli rmester, valamint egy
trombitás éá századkovács, tizene gy tizedes, ót fó
órvezet és egy írnok alkotta a század irányít torzsét. A kozvltézek száma 768 f volt.
A teljes keretlétszámból egy százados egy f hadnaggyal és két hadna 1gyal Galíciában maradt, veltik iartott egy rmester, egy trombitás és kovács és

két tizedes. A legénységb1 egy huszár Debrecenben tartózkodott toborzó kórriton, egy fóTisza jlakra
volt vezényelve. Szintén Galíciában rekedtek a legénységiállományból 36-an, 74-en szabadságon
voltak. Tehát a századt I63 fó volt távol, jelen 733
katona volt.
A Hadugyminisztérium megbízásáb 1 a katonai
vizsgáI bizottság 1B4B. jrinius 76. és 27. kozott
egyénileg kihaltgatott két tisztet, két rmestert és
nyolc tizedest, ot órvezet t valamint 27 kózlegényt.
Jrinius 28-án19 kózlegényt kulon-kulon, jrinius 29én pedig testuletile87o kozvitézbtzottság elé rendelésérekerult sor. (Egy szabadságon lév katonát
is berendeltek, az századírnokot viszont nem.) Kihallgatták egy kozvit éz feleségétis. A meghallgatott tisztesek alá tudták írni nevuket, a 131legénységi állomány katona kozul 74-en irástudatlanok
voltak.
A katonai vizsgáIobtzottság munkájának megkezdése el tti napofl, tehát jrinius 15-én B kozvi-

téz levelet írt Mészáros Lázár hadugyminiszternek. Koztuk volt Huj dí János is, aki a ropiratotokat kapta. Levelukben kijelentették: ,,Mi katonai
állásuikat istnérT)el szigor katonai t(jruényt áthág-

tuk, miuel értesíttleualánk a hazátul, hogy siess nk tlédelmére, ezen felhíaásra a uér felforraa ereinkbe, minden szigoru katonai tóruényr l elfelejtkezue, s édes hazánk boldogsdga és csendje t'enntartdsdra siett nk (e
uétek el aan kótletue)". Kegyelmet kértek az egész
század nevéb fl, ,,mely k lországon, idegen nemzet

kózt, honátul elzárrla, sanyar an tólttjtt t bb éaeket".
Már gy vélték- írták -, hogy ,,talán sz leink kirsetae kebleikb l, rseszni hagynak". Amikor azonban
a katonaságnál a post át szétosztották,benne a Hajdrinak címzett csom aggal, benne a 2 irattal, á k-

áItvány hatására ,,kétszeresen is forrott minden
keblében a haza iránti buzg szetetet" , feliilkerekedett ,,aborzaszt vakme ró elszántság" .Kérték a huszárok a minisztert ,, fle tegye ki ket annak a ,,legborzasztóbb szégyennek" , ho1y ulss7aklildi ókét régi állomáshelyukre . Yiszont ktildje
ket azokellen, ,,kik forró[n] szeretett ltazánknak
végve széIyt a1yarkodni riadnak".

fi
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vidékre küldésére, majd augusztus l_én szemleutat
Katonapolitikai s2empóntból indokolt döntés
egyénikihallgatásokai, amégsorranemkerultkoz_ tett.
mert u'det'ridéki hadérő, melv zömében nemvitézeket összehívták és tesfuleti vallomási vettek volt,
zetőrokbőiáTlt, Úr"Úu retr"4Ábu.'ho"" édzász|Őaltőlük, Valós zinűIeg ezt az t,gyészrogur*u"iu ,",ánem volt eléggéütőképes, Ráadásul a re'u_
metül, s magyarra for4ii.ru oiíásÉkfeü
i*p,1,,
iránvítáiíhoz szokottbáró Bechtold FÜt
uderő
Ía.i,
gel és íratták alá. gszJrinia iege.,yre g urélÍ-ia";tlöp altáborn agyi vo|tkassaihadosztálYParancsnok
te el a szökés búnét,;"jh;;íüátÉ*eriÜ""
o"rr,..'"| Í császári Politikai alakulását figYelte'
lónak hitték, segítségéreakartak .i"tr,l ,orriíiitor,, iá[
jútius 14-én, ma|d augusztus 19-én csaPata98yan
s otthon megvárni az új
r"á $4i_adtaaszerbfelkelőtaltalvédett és kö_
}únius 3L_án,Schönberger őrna8y.perösszef_ogla_ ,tiira".;rt
Szenttamást, de mindkétszer indokolatló ielentést írt a kihallgatásokról. Ebben -"g?riip,visszavonult.
lanul
k?iíJ;i;l"., té.,y, hogy 1legény_
Áhazafiúielszántságra széPbizonYságottalálunk
már a
engedelmessége
feltétlen
a
ség
vármegYében, áhol az-első alisPán Blaskovits
Heves
oárá".rmétésen való részvétellel, valamint L".rt
"y
cY"]+. _, őrizíő rlleg nevét a hálás utókor emlékez_
nokuk sorsa iránti érdeklődés alkalma,rur *ág:rigott,
te'-kilelentette, Ő ,mint egyszerűpolgdr, mint egyszea lengyel lakossaggai;;;gy-Jaatit r"rBTrT".á
menpolgartársaiual Kulára

leú;r$;_
ái-
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stanisi;iliá-

upóit tiattványszavaibírtákráákei.-{ii"rnorriiáóft"k;&

kétség,ám ahazatéri.* árr8í"*ur, u

rű neűzetőr, aállalkozó

,i,it

t'og

oiadahazáért,s'mighalniÖrÖmmelott,hakell,a

,n;sajotüoTüpott ottÉoni hírek is] nemzet boldogságáért,"
az egész me.gvei tisztikar követni
A nagy lelkesültsége-t és izgatottságo,t 1.ö-áia5
,péLdáját,il"i"
akarta, vésül határozitbankeÍÓttkimondani, hogY
katona is dirigálta tteiá aítisztekioltak), fEÍttizela tisztviselők fele lehet távol. Az egték azírástudatlan társaikat. A hadbíró szerint az "gyrr"rr"""rak
riós8yön8yösin:ffi"Jái'5rffi,íTfáilr;§,""i#J:
akció olyan t"r.,r"urú".-á, e,,e,6t",u,",ott tiút"részben s
i;;;;,-Áág! }"r tar tételezni, "itati olyan személv július
31_én indult el Egerből, A város határában
iÉ
.""ir
vette rá a legénységet, aki a szü\rqéges
Lenke_y Károly őrnagy riondott "lelkes búcsúszó_
pességgel és energiával is rendelk űeft a*"g""io_
Kár- ,utot,"' umit a város rákossága nevében RÓzsa
sításra. Személyétu"o.ruár, nem tudta u"uroríoJiá
fogadott illő szavakkal, A Gyön_
ni.Nincskiz árva,hogyaza1ttsztekegylé_r^;;q};! "ry.p?l'ármesterés a Tarna járásbeli községek nemértettek a legénység'/eiÉü;áiiűna"i{irá1"* *rqi \,Í:"réki
b;]- Zóto."ircí"e érkeztek, ezéitőkcsakmásnaPkövet"""J'---)
említette,akirn"gr".jti'áá1i#ilffi;üi";-i
ték bajtársaikat Szolnokra. A nemzetőrÖk felszeretársa, de nem ezt tette.
hiary9. volt: az első. ielentkezőkvadászA testületi összetattozásra utalt - ezt észrevéte-lése igen
Ílletve a nemesi insurrectióból (felkelezte a tapasztalt hadbíró _ , ho^8y .".!hrŰ;];t;i |ffirer*el,
feglverekkel, kardokkal, s "töltés
megmaradt
közül csupán Haidú úiha Ly ésííabótsw]ikozvi léíi
taríókkilvalánakeil"áwa'.AkiknekvadászPuskanem
tézekemlítették^";;;;i;"ró "úk;;"ttlt ot"t juto-tt,.Szolnokon kaszákat kaptak. A heve^si nemacsatlakozárru.tutirrái"';il;liil;ük*;8y;;ü".,iá 'zetőrőkSzolnokon várakoztak augusztus Z-ig, akhogy a hazaveszé!|üen lévő helyzete "{láiilor
kor kapták a parancso,t, hogy a Bács-Bodrog vármeindokoltnak tu.tottái u i1J"te.Jr1,
Kirlára vönuljanak, A Tiszán való s zál]itásranem
Végül a vezetőhadbíró így ősszege.zte azelmo._ gyei
gőzha1ő{ ezért ötnapi veszteglés után két
fliptat
dottakat: ,,Alegénységbekő meggyőzda9rr.vűiíiliiiy
réázre oiztották a háromezer fős egYséget' és elŐmutatni, hogy noha it,Á'iit ii?íídya hadi.töraény elÁ , fogatokon szállították Szegeden át, Szabadka érinIen súIvosan aétettek,izniban másrészrdt , iriiiií
'J|rráírrűr2iiiir''íriűi t i:trti,rragt<aratt iiű Űiiat tés'ével a verbászi illetve itemerini táborba, A zÖcsaPat Szelro- mében gYöngYösiekbő|állóz,nemzetőr kaPitánY
számukra más kiút, mint a szía szaaát, ,*rly' iű:t
száLenkey
János
g"á"",áL"ziúziletésű
talmasan hhsta uissza a hazába, köaetní, , o n'ÍroJur-Űt
igv számoltbe SPetYkó
Erről
tlhlkozott.
Zad,ávalis
miatt a rájuk aáróuiit:riait ii iijaiy:rryr; .
Gábor üg,yré+ }árekből kelteátt augusztus 16_i le_
A századvégül azt kapta büntetésül, amiért ha_
,,r"ve|ébeni,SzolnokrÓI -hol egy éiszaknbennÜnket a szazaiött,1848 júliusáuu., u'aat.riaéki hadszínÜrr"
irtózatos t'ergete§ éészéIaészeszáPor lePett
zénveltékpetőfiSándorhalhatatlankört"*?"y"ti.ot- bad ég alatt
a hadi élet-uiszonlagsáxaiaal némileg ismerfi'ilö'f,;ilT.i"r.urc,, ,,Koszorút t<atatirŰ-ésirp yr$,7,hol
kezdünk
keíni
- a zászló aIá tÖiénl ÚÍabbi feleskÜuésÜnk
leaelekbül,/ Harmat csillog rajtal orömköniyőiiin.'..t
augus.ztus.7.-én Szege/re_ért,ünk, ho.l
tciinduluán,.
iia.n
Kinek adnám én ezt,/ Kinék adnám *Arnatc,l''Ű'r,i';;;i;"
184,8. őszinte magyar lelkősedéssel t'ogadtatánk, LenkeY knPi-,
(LenkE JP@2wv'Y>'
száziiia, 1---'
luuILuN:"' \LOILN'Y
Lenkeil Huszárszázadának?,..
a rokonoktór es

augusztus)

Veszélyhelyzet a

tany,tiuaZáaáualaznapreggelérkezettSzegedre,előnkbe
szélére,s ott sokűnkkalkezet t'oga_a y!,9:pb,

jüí a aáros

Délvidéken'::,:#;ir,y;r::;rfii,Jf*i;TÉ,rí:?::::!I

tozómagyarőkmásikvezénylőtiszt|e,FiáthPomPejus
Mészáros Lázárhadigyminiszter a DélvidékenkiíőItadnífo,augtlsztusl9-ánhősihalálthalta2,szenttört szerb lázad,ásmiatt 1848. július 13-án-Ü;i";
pai(§ÍÉouán) csatában, HelYét aszázadkorábtamási
á
parancsot u .,"-"áiáirZá"i"iso"ttarará,'a,
54

H""t M"gyaí Fórum , 20t5, február

f#
bi gaííciaiszokésének értelmíszerzój" Harsányi Bálint rmester vette át. (Harsányi kés bb százados
lett, és a 17. száffií, un. Bocskai hus zátezred tisztjeként 7849. április 72-én, a Rákos-me zei itkozetben halt h si halált.)

A nemzet rtik tíizkeresztsége
A

hevesi nem zetórók Járek ostrom ánáI estek át
harctéri tiizketesztségen.
Augus zhls28-ánkeltezett levelében jelente tte azegyik
nemzetór, hogy a régi római sáncok mogul nyolc
ágy(wal 1 tték a szerb lázad k ket. Délután egy
órakor támadta meg azellenségJáreket, melyet 1400
hevesi nemzet r védett. ,Mi utolsó csepp vérunkig
védelm ezni fogjuk, de ha ágyrit nem kapunk, baj
Iesz" - jósolta. Kulon megemlítette, hogy ,,dz egriek kulonosen bárt dfr, s lelkesen viselték magukát."
Még egy jelentés említi a hevesieket, melyet aug\nsztus 30-án Verbászon készítettek.EIózó nap a szerbekme8rohantákTemerint és 8y jtogattak. a !emzetórók parancsra ismét vis lzavonultak Okér
(Zmajevo) felé. Lenkey Károly uhevesi nemzet rok
rnagya éIes vitába keveredett emiatt Bechtold tábornokkal és gr f Castiglione huszárezredessel.
Bechtold f parancsnokf h adiszállásátmár au1usztus 77-én áthelyezte Obecs éróIYerbászra, és innen
adta ki az augus ztus 79-i támad ásta a hadparancsot. Eszerint Szenttam ásthárom oldalról kell megtámadni: Wolnhofer tábornok vezetése alatt 4 gyalogos zászl alj, támogatva a Wurttenberg hus zárok
LenkeyJános százados parancsnoks águalatt áII eróivel Kiskér fel 1 támad , a második ék Verb ász fel 1
indul, mí8 e8y kisebb hados zlop Óbecse fel 1 tá1B4B. augusztus 10-én, a

madj a az vn. csilla gsáncokat.

E

gyidej rile g Turj át (T"rrl a)

is támadnia kellett Kolowrat és Castiglione ezredes

katonáinak.
A támadás

1B4B. augus ztus 19-én éjféIután indult
el Kiskérról (Baéko Dobro Polje), Wolnhofer tábor-

A n e m zetór sé g alk almazás a tá m a d ó h a d m ííve e tre csak a sorezredekkel való részIetesen egyeztetett
1

egyuttmrikodés révénkecsegtetett sikerrel, ezért a
temerini is járeki sikertelen ellenállás hírére,Kossuth szeptember 2-ánjavasolta a képvis elóházban,
hogy a nem zetórséget onállóan ne vessék be.
A nemzetórók eredetileg 4hétre vállalták az ónkéntes szolgálatot távol vármegyéjuktóI, de a katonai kudarcok miatt eztmeg kellett hosszabbítani. A
7. számri heve si zászlóalj parancsnoka Lenkey Károly órnagy IB4B. au8usztus 20-án írt levelében arr I panaszkodott Heves kózgyiílésének, ho 8y akatonák a szolgálatot nem akarják 10 hétre me8hosszabbítani, s hat átozattan kijelentették, szepteriber B-ra, Kisasszony Nupj áramindenképp enhazatérnek. A járeki harcok után a hevesie[ átkerultek
Eder Frigyes vezérórnagy dandá ba Óbecs ére,
maj dhazatértek.
Mészáros Lázár hadu gyminiszter au gusztus 73- án
un. mozg nemzet rség felállÍt ását is elrendelte a

vármegyékben. Szeptember 3-án, kb. 7}}hevesi nemzetórtSzolnokon Gorgyey Art r parancsnoksága alá
helyeztek. Gorgey igen kevesellte eIétszámot,ézért
Heves várme8ye me8yegyrilés éhez arrogáns han8ri levelet intézett, és felhánytorgatta, hogy a bejelentett otezer nem zetórb 1 két hónap alatT alig 700
ember jelent m $, s kozultik csak 100 fó az onkéntes. Szeptember 27-i njabb levele t írt, és ebben ,,tuzér, htdász és utász katonái számára rovid kardot"
kért. Emellett felr tta, hogy ,,dz emberek nagy ré-

soraiból ki nem állíthatna avészpillan atábana Máhaz av é d e lm é re o nké nt e s e ke t, e ga lább ruházza fel óket." Joggal írtajelentésébena várme8ye a
miniszterelnoknek, Gorge y azonnali elmoz dítását
kovetelve, ho8y az llyen durva hangri levelet, ,,ely
regibb idom fekete -sátga zsin ros seregbeli tiiedes sem írna"
Szeptember L3-ánkapta meg az egíi hadfogó parancsnokság a honv éd joncok toborzására a relni-

1

rongyosgárdista szerviánnal és ágyival. A ma1yaroknak sikerult a szerb ágy kat elhallgattatni, amit
er teljes gyalogsági rohamnak kellett volna kovetnie. Erre azonban nem kerult sor, mert megérkezett Bechtold parancsa a támadás félbes zakítására,
ugyanis a másik két támadó osztag elakadt. Erre
wolnhofer visszavonta erólt, mire a szetbek átcsoportosították csapataikat, és a Verbá sz feIóI érkezó
Bakonyi-féle hados zlop ellen fordultak. (A lévai
szulet és Bakonyi Sándor ezredes rir október 30-án
már vezérórna8y.) A város nyu8ati oldalán, a sáncokat péterváradi és sajkás szerb nemzet rok, továbbá tobb ezer népfelkel védte. Ezek a sáncok
el tt álltak csatasorban. A magyarok támad ása kovetkeztében a szerbek beszotultak a sáncok mogé,
egy tizenkét fontos ma 1yat uteg az ellenség térfelét is rézs tttizalá vonta. A Sándor-gy alogezred ka-

M

vonulásra kényszerultek. Aulich Lajos alezredes
egységei és Lenkey János rnagy hus zárjaival fedezte a visszavonulást Verbá szna. (Turja bevétele
sem sikerult.) Szenttamás 3. ostrom ára szeptember
21-én kerult sor/ de ez sem hozott eredményt.

s zét a f alv ak, m e r t azokf e lru h ázás ár a p at an c s o t n e m
kaptak, ingben -gatyában indították titnak" embereiket. Sért módon kijelentette, ,,ha a Heves megyei á1l9ndó nem zetórség oly gyáva, hogy a maga

nok katonái mocsaras és zsombékos teruleten, a Ferenc-Csatorna hídj airányábaindultak el. A hídf Ót a
lengyel Vnorovsky parancsnoksága alatt védtéka
s z e rb e k, e ga lább e zer ótszáz határ órre l, n é h á n y száz

Havi MugyarF

tonái kézltusára kénys zeriltek, de ekkor beérk eztek a lengyel Vnorovsky vezette szetbek, s ez fordulatot okozott a harc menetében. Csapatainkvissza-

8y aT

1

.

vást. Minden 727 lakos után két honvédet kellett
kiállítani. Heves vármegyének 4525 fót.lB4B. október 17-én Egerben már felállt a 26.honvéd zászl alj, amelynek parancsnokává Andrássy }ánost , d 2.
székely zászI alj órnagyát nevezték ki. Schaffner
}ános fóbfu magát Batthy ány miniszterelnokot is
felkereste és kérte, aváros által eIózóIeg már fél évre felfogadott otven jonco t számítsákbe a létszámba. Ha á kottségek av-árost terhelnék, akkor számít-

r
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sák be az ad ba. A miniszterelnok váIaszában kij.lentette, hogy né1yéviszolgálatra kotelezik el magukat az újoncok, akkor beszámítják a kivetett létszámba. A várost egyedul a foglalópénz és a verbuváIási koltség terheli, a ruhakoltséget betudj ák az
ad ba. A kormányfótóI elbrics ,zva, Schaffner két
pesti keresked t 1 azoí-Inal megrendelt 35o katonakopenyt és pantallónadr ágot sótétszurke poszt b l,

darabját kilenc ezistforintért. Ugy rendelkezett,
hogy az at-llát és a sapkát Egerben fogják megvarrni.
Egerben két puskam ves dolgozott, Doma }ános
és Kádas Ferenc/ A városi elolj ár ság íelszóIítására
ngy nyilatkoztak, hogy ,,ha puska cs vessz vel és
szuronyokkal elláttatnaK, akkor minden hónapban
20 db 1 fegyvert készek elkészíteni. A vad ászpuskákért 5 Ft-ot, a sorkatonas ágnáI haszn ált lófe1yvereket B peng forintért hajlandók elkészíteni.Gáll
I zsef pedig ajánlkozott havonta 300 db puskatus
kifara gására. A városban mivel csak 392db fegyvert
sikerult ossze gyiijteni a lakosságtóI, ezért Ürményi
Antalt és Kovács Alajos kovácsmestert felsz lították, hogy kezdjenek hozzá akaszák kiegyenlítésé-

hez. Az október 18-i tanácsulésben pedig már javasolták, hogy kell számíIófegyver hiány ában saját
vasvillájukkal és a vátos által készítettetlándzsák-

kal fegyverczzék fel a polgárok magukat.

A honvédség felállitása
A magyar képvis elóház tagjaiban lassan érlel dott
meg a katonaáIlítási torvényjavaslat elfogadása és
torvénybe iktatása. A képvisel k 1B4B. augus ztus 7én, Batthyány Laj os miniszterelnok j avaslatá ra -Kossuth tiltako zása ellenére - azért halasztották el vitáját, mert Mészáros Lázár hadugyminisztet szemleritra, a Délvidékre utazott.
Ekkor mé8 eléggémegalapozottnak tiínt magyar
politikai korokben az a reményteljes várakozás,
hogy Ausztria bele fog olvadni az egységes Németorszá1ba, s ennek kovetkeztében a Pragmatica
Sanctio automatikusan érvény ét v eszíti. Ez e setben
Mugyarországszabad kezet kup.A képvisel ház augusztus 3-án ki is mondta aradikális képvisel k k vetelésére, ,,hfr az ausztriai bécsi kormány

a

Lenkey honvéd ábornok síremléke.Arad szept. 7.1868 - (Auerbach fényképeután)
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ósszpontosult német hatalotnmal a német egységnek kérdése miatt hábor ba keuerednék, Magyarorszdg pártolására Frankt'urt ellenében ne számítson,"
A kormányon belul viszont ellentétek voltak a had-

eró káIlításának módját illet en. Kossuth az rijoncokbólrij honvédzászl aljakat akart kialakítani, Batthyány korm ányfó viszont a meglév sorezredekbe akart besorozni ket. Az ut bbiak viszont a régi
császári lojalitásri tisztek parancsnoksága alatt áIItak. Batthyány hujlott elfogadni Kossuth érvelését,
de kiv árt. Arra számított, hogy az augus ztus 6-án
hozott frankfurti határo zat, mely valamennyi német tartom ány lradserege számáta elóírta az egységes jelkép és nem zeti színhaszn áIatát, urugyet szolgáltath at az onálló magyar hadsereg létreh ozására.
E számítás azonban naivnak bizonyult: augus ztus
7-énTheodor Baillet von Latour osztrák hadugyminiszter elrendelte a német nemzeti szalagok és j"1képek levételét.Ígycsak 1B4B. augus ztusÍa-ankezd dott meg a képvisel házban a katonaáIlítási tor-

vény áItalános és részletes vit áju.

Az

elfecsérelt két hét tobb váItozást eredményezett: Josef Radetzky tábornagy Olaszországban sikeresen háb oruzott, ezért Batthy ány Lalos és Mészáros Lázár igyeke zett elkerulni a nyílt szal<itást
Béccsel. Batthy ány a hadugyminiszter j avasl atát azzal indokolta , ,,ha oly alakban nem ontetik határozatunk, mis zerint az ó Felsége el tt elíogadhatónak
Iátszlk, - leléphetne ugyan egy vagy más minisztérium, de torvény mégsem lenne belóIe". A radikálisok nevében Teleki LászI határo zottváIaszt adott
erre: ,,Aki a magyar fuggetlen nemzeti onálló hadsereget venné kérdésbe,az casus bellinek tekintetné irányunkban nem csak a hadsereg fuggetlensé8ét, hanem Mugy aíország nem zeti fuggetlenségét

Mi az LIy párt :.rányában nem alkuszunk..."
Augusztus 78-án Csiky Sándor, Eget oTszággy lési képvisel je intézett kérdéstMészáros Lázár
hadugyminiszterh ez; az els ként kiállításra kerul
44 ezer joncnak a cs. és kir. hadseregbe való besorozásával az ország szabadsága és onálló ságabiztosítható-e? Csiky a magyar onálló hader ó feláIlításának híve volt, nem kétséges,hogy elégedetlenségének adott ezzelis hangot. Ezen tril augusztus 22-én
stiláris jellegií javaslatot tett. T l korulményes a torvényjavaslat megfogalma zása, miszerint az rijonc
férfiakat ,,azanyakonyvek és egyéb adatok segedelmével" , koícsoportonként kulon írják ossze és esnek át orvosi vizsgálaton. Helyette csak annyi legyen atorvényjavaslatban, hogy,,ósszeíratják, és
is.

orvo silug m e gvi zs gáItatj ák."
Sebest ény Ignác képvisel (Bars várme

nyai váIasztókerulet) - a Kozlony

1ye,

jbá-

augusztus
25-i száma ismerteti a beszédét - ezt azzal toldotta
me$, hogy id takarékossági okokból, ne a torvényjavaslatban szerepl utat válas szák az joncállítás
során. El szor az rijoncok osszeírása, majd a listának a Honvédelmi Minisztétiumhoz való felkuldése, ahol megállapítj ák, alétszámot majd visszakuldik végrehajtásra. Helyette a minisztérum állapítsa
1B4B.

meg a szukséges létszámot, a torvényhatóságok ezt
majd végrehaj tják, így ,,dz osszeírás és I<:áIIítás egyszerre torténne". Ludvig János jegyzó kulon támogatta Csiky Sándor képvisel társa ,,styláris észrevételeit."

A vitában

botbuntetés alkalmazásának fenntar-

katonai buntet torvénykonyv kidolgozásátjavasolta. Annak elészultéig viszont mon dju ki a ház, ,,d
testi buntet és azosszes hadseregnél eltoroltetik."

Nyáry

avaslata meglepte Mészáros Lázár hadugyminisztert, aki hosszti katon ai szolgáIatának tapasztalataira hivatkozva megvallotta, ,,a bot az emberiséget

j

gyalázza". Viszont miel tt eltorolnénk alkalmazását a hadseregnél, gondoskodni kell más fegyelmezési eszkózokr 1: ,,Tessék figyelembe venni, milyen
módokkal állítottuk ki azel ótt akatonát, s mé gis annyira haladtunk, hogy az e1yéni onkénytóI felmentet-

tuk a bíínost,és torvényre szorítottuk. ..." Az e;yéni onkényeskedés helyett a torvényes utat váIasztottuk, viszont a mai ,,borongós id ben" elófordulhat, hogy |,annyian lesznek a bortonokben, hogy
helyet sem találunknekik.'Abuntetés eltorlése el tt

számolni kell azzal, hogy //vallrtak esetek" , melyekben ,,ha a botbuntetést nem lehet alkalm aztti, ,,a.kkor a1yor. kell lóni" a katonát.
Mészáros hozzász |ását nagy zaj kovette , 8T.Széchenyi István kozlekedési miniszter a hangzavar kozepette ment ki a sz széWe, meg is jegyezte, ,,régi
szolgálatom után nem jól esik, how nem akarnak kihallgatni", de abátorít Halljuk! -bekiáltásokra elkezdte beszédét.(A zajongás Mészáros miniszternek
sz It.) Az érzékenylelkií politikus el rebocsátotta:
,,Igen kulonosen fog az sok ember elótt feltiínni, hogy
egy ilyen kérdésben,mely magáb an gyiiloletes , én
a tribune-re áIIok". Kérem azért a t.ház figyelmét,
mert ,,ha Magyarországnak

j

rl jét tekintem, akkor, mi-

d n az egész rlilág bomladozik, azt szerencsés kifejtésben
csak gy látom, hogyha eqy nemzeti nálló disciplinált
(fegyelmezett) sereg áll lábon ezen sk országnak ezer ellenségei ellen." Egyetért en a hadugyminiszterrel

vallj a, ,,akármi paradoxnaklátszassék is, jouend nket csak
tigy látom biztosítrla, ha disciplina (fegyelem) alatt létezik a hadsereg, disciplina pedig nem létezhetik, ha a katonaság a testi t ntetés alól felmentetik".

Patay I zsef (Pest várme1ye, Monor) erre eléggé
meggondolatlanul Széchenyi Istvánt megtámadta,
minden kertelés nélkul kijelentette: ,Nagyon sajnálom, hogy ezt éppen gr. Széchenyi teszi, ki a nemzetetfelébresztette álm áb l, s a reform zászlaját el 1
vitte, most pedig hátra megy vele. Ezt én a gróftól
nem váttam,s még egyszer kimondom, hogy én egyen-

1 séget akarok a katon aságnál

polgároknál". (Kozlony,

1B4B.

szinte gy, mint

a

augusztusz1.) Pup PáI

képvis eló szintén a botbuntetés eltorlése mellettsz It,
de ekkor már minden szem Széchenyire szegezódott. Széchenyi sz t kért és elmondta, ,,sdját becsu-

letem megmentése végett koteles vagyok kinyilat-

Havi Magyar Fór ffi,

M

a

tása váltott ki még kulonos, s nem kívánatos szenvedélyeket. 1B4B. augus ztus 22-én, Nyáry Pál a 27.
-.a nézve beadott egy módosító javaslatot, mely rij
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Tfiv
koztatni, hogy én a nemzetnekbecsul etét,mint patay
zsef kovettársunk mondta, nem abban találoÁ,
|ogy ?_nem_zet,magát veresse/ vagyverni akarn ám.i'

el kellett látnia addig,
.mí8me8 nem érkezett ápri_
lts2}-án a kinevezet tÍ,arpXrur-,.!.,ok Guyon RicÉard
ezredes.

J
E

rendkívuli id

kb en

,lamagyar b-ecsuletnek

a

had-

7849. májy_s z9-1" L9nk9y János tábornokra tij 1ovasha dosztály felállítását bízták t á, de saj nos rovidesen megbetegedett. Pest fl, Szeged.., *áld Nagyváradon kapgt! syógyke zelést. tS+g. augus ztushán, a vílágosi fegyverletétel alkalm áb |, a szoll si
mezón esett fogságba. Aradon vezényló tábornoktársaival egyutt a cs. és kir. katonai há,Cbír ság el

sereg legutolsó ho t1onya, éó azt disciplinálva (f"$yelm ezve) kívánn ámlátnt" . Széch".,yi a hads"i"g

fegyelmi helyzetének szigorri torvén yi szabáIyoz#
sára8ondolt, a katonai buntet torvénykonyí íjrafogalmazására. Irinyt! zsefhez hasorrlóan azt áItította, ,,Az osszehasonlítás, ho8y a bot a polgári életben is eltoroltetett, nem ide ,ráto - *or-rd t{szechekerult.
nyi_István. A hadiélet produkál olyan helyzeteket,
Lenkey János tábornok r az aradi várbortonben
,,mikor azellenség el tt a gono sztevótbezáíatni vag/
végleg lebetegedett, elméje elborult. Karl Ernst cs.
másképpen, buntetni nem lehet" . Azid eléggé
kir tor zshadbír , szolgálatíriton kozolte Aradról kel^:;mar t llépett ezen az állásponton , Széch""/i, zántezett 1850. februát ll-ijelentésében bár JuliusJacob
déka a fegyelem fennta rtáiára érthe tó,ha aíelhaszHaynau táborszern a11yal: ,,E hó 9-én az itteni
"91
nálni kívánt módszer kifogásolható is.
aárban
rzott, megtébolyoáoÍt as az orTosok által már
A katonaáIlítási tóruéryyjaaaslat vitája végul ngy régen
Trméryt9len esetnek ítéttLenkey |ános lázadózárult, hogy képvisel k bizottsági' tárg|alás n aezér halál
tján fogyatékba jutott''.
?_
Örok szégyei" áL akkor i aradi császári hader
T4. támogatták azt a módosítást, hÓgy u so." ztedek minden 3. zászl
alárendeltségéb9Ja rtoz bortonszemé Iy zetnek, ahovlját rijoncokkaií<eil teljesen
feltolteni, a tobbiekb l uj hónvédzászl aljakal ala8yan a tábornokkalbántak. Testvére, Lenk"y Kárkítsanuk.
Y9gul ez ?módosított torvén yjavaslat ke- .oly ezredes számolt be visszaemlék ezésébenarról,
rult 226: 777 ellenében elfogadásra.
állandóan megal ázták: ,,Lenkey János tá'lrogy.oc_cs_ét
bornok diihós r lt lett, miiden ruháit egész"meztelen_
,ésis letépte magáról: ami csak fogházá an uolt, óssze-

Sorsfordító napok
Lenkey János kapitány a szabadságharc alatt októberben már rnágy maj d alezredei lett, december
elején Pestre rendelték, ahol ezredesi beo sztásban
felállította Hunyadi-h uszárezredet Négy hét mírl1
va ismét Óbecséie ktildték, majd a raoíágkiuríté-

se után szolnokra kerult, de szegéde., és

Torokszentmiklóson is feladatot látott el.Áldozatos
s12lgálata ere dm ényeképp en az O r szágo s Ho nvé delmi Bizottmány IB49. március 15- eníaaornokká
}éptette eló, március 1B-ró1 kelte zódikvezérórnagyi
kinevezése. Kossuth Lajos kormányzó 7849. áp lis
11-én a VIII. hadtest parancsnokságának átvótelére Komárom várába kuldte. A purincsnokságot is

tórt és z zott, yry_hogy a négy
falkozótt se kályha, s ablak nem maradt. Ha a-porkolib katonákkal hozzlá bement,
megrohan|a k9t; ily eseteknél sokszor megsebezték. Meztelen, egy t'titetlen, ahlaknélk Ii szobában,íebesiilten, min_
den ápolás nélk l halt meg..."
T. Olvasóim! Lenkey János tábornok urat Aradon

temették el, hamvait 7936-ban hozták haza édesaly]a és Károryr$ly)a mellé. Ne feledkezzink meg
a latin száll igéról: ,,Tacitum tormentum anim]
conscientia" (A léleksz tlan gyotrelme a lelkiismeret). Lenkey János tábornok éÍLenk.yKároly honvédezredes r
sokat tettek haiánkért, hogy
9ly_
mindenkor megérdemlik
tiszteletteljes f hajtástiru
kat, sírjukon mindig ott virítson a kógyelet ,iragu.

Felhasznált irodalom:
jegYzók ny9.99. k. tábori t
\Í:!l!S:::'i
rabaíL 1t!l9. auguszttls ?Á.Intemeten:

rzshadbíróság a hadmriveleti

f

hadiszálláson, Arad vá-

httpl/mek.niit'.lu/oaIoo/oal62/html/aradiuouasntiriaíaiuáii.t
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