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Arad, 1849. október 6. 

Az újra csendes Európában a forradalom katonái felett cári segedelemmel 
úrrá lévők, a félelmükből éppen csak ocsúdók, a jövendő vesztüktől rettegők a gyen
gék kegyetlenségével tervelték a bosszút. A segítő birodalmak is hiába sugalmaz
ták a mérsékletet. Az amúgy is halk kérelem süket fülekre talált. Ausztriában a 
hatalomnak olyan képviselői és a döntésnek olyan teljhatalmú urai támadtak, 
mint Schwarzenberg és Haynau, „a két vérivó, a dühös bolond és a hideg vám
pír". S ha Haynau, Brescia hóhéra és szétrombolója az aradi térségben szemé
lyére illő új jelzőkre talált is, ennek ódiumát az ellenforradalmi rendnek kell vál
lalnia, hiszen az keresett a kiszabott tennivalóhoz végrehajtót. Olyat, aki utat nyit 
az önkényuralomnak, és a véres megtorlással félni tanít. 

Szeretnők tudatosítani a bennünk mindinkább határozott formát öltő gondo
latot: az 1848—1849-es forradalom csak a harctereken szenvedett vereséget. Szü
lötte, a polgári rend világa már diadalmaskodni vágyón tette meg nálunk első 
lépéseit. Ezért is kellett a felmozdult erőket is visszarettentő, kemény-kegyetlen 
lei lépés. 

Arad környékén, Világos után. tüzérséggel is támogatott gyalogos császári 
katonaság támad a szabaddá vált parasztokra, akik az erdő- és legelő-nagybirto
kok urai ellen kívánják tovább vinni a harcot. Sokuknak ezért börtön a bére, és 
a népgyűlést tervező Avram Iancut is fegyveres erők fellépésével fenyegetik. A 
katonai törvényszék százával hozza a halálos ítéleteket, amelyekből végül tizen
hatot végre is hajtanak. Augusztus 23-án Aradon már bitófán függ Ormai-Auffen-
berg Norbert cseh származású tiszt. Kazinczy Lajos tábornokkal sortűz végez, és 
Hauk Lajos alezredesnek is meg kell halnia. Többen lesznek öngyilkosok. Szep
tember első napjaiban Haynau a foglyokkal teli aradi várba átkísérteti a még cári 
őrizetben lévő katonai vezetőket. Mintegy hatszázan várják, magyar, román, oszt
rák, német, lengyel, szerb, horvát forradalmárok, mi lesz a sorsuk. Október hato
dikán — a bécsi forradalom évfordulóján — azután kivégeznek tizenhá
rom tábornokot, magas beosztású katonai vezetőt. Kilencnek a „kötél általi" halál 
jut osztályrészéül. Így hal meg Damjanich János, Aulich Lajos, Nagy-Sándor Jó
zsef, Vécsey Károly, Török Ignác, Lahner György, Knezich Károly, Pöltenberg 
Ernő, Leiningen-Westerburg Károly; Kiss Ernőt, Schweidel Józsefet, Dessewffy 
Arisztidet, Lázár Vilmost agyonlövik. Az áldozatok méltósággal néznek szembe a 
bitófával, a fegyverekkel, mondanak a jövendőnek szánt büszke, féfias, emberi 
utolsó mondatokat. 

Haynau pedig úgy véli, egész Európának mutatott példát, s tettétől biztos-
kevélyen várja, hogy az: sok esztendőre szólóan forradalom nélküli csendet te
remtő. 

Az aradi vértanúkra emlékezünk, és óhatatlanul visszafogottá válik a léleg
zet, dermedtté a gyászoló lélek, hiszen olyan elődökre kell gondolnunk, akik a 
csak egyetlenegyszer adottat, az életet áldozták a köznek, a haladásnak — mine
künk, miérettünk. Jóllehet ők még csak nem is voltak messzefénylő, jövőbe vilá
gító eszmék űzöttjei, nem voltak váteszek; és nem voltak politikusok sem, meg
érzett, felismert igazságok izzó szavú, másokat lelkük, hitük melegével az ügyhöz 
forrasztó, rendkívüli emberek. Egyszerű középkorú férfiak voltak; többen gyereket 
és asszonyt gondoskodón óvók — és mindenekfelett hivatásos katonák. Történész
ként a szürke hétköznapok kutatása, az életen munkáló köznapiság története az, 
amit fő tennivalóként vállaltam. Nem ebből a históriai síkból lépek ki, amikor 
ezeknek a férfiaknak sírja, síremléke mellé állok, és másokat is oda invitálok. 
A dologtevő mezei és városokbéli munkások rokonainak érzem ugyanis őket, akik 
úgy tudták a hadat, úgy a vezényelő példamutatást, a fegyelmezett harcot, aho
gyan mások a sarjúkaszálást, a zsindelyfaragást, a házépítést vagy a réznek, a 
vasnak a formálását. Ügy is tették azt, amit tenniük kellett, mint ezek a társaik, 



miután a hitük szerinti jó utat választották és esküjüket megtartották. Egyszerűen 
és természetesen. 

Jelképpé szépülő az a tény is, hogy ezek az emberek több nemzet fiai. Pél
dázva azt, hogy a hazaszeretet mindig a forradalomban cementeződik egybe a leg-
szilárdabban a nemzetköziséggel; ahogyan akkor a patriotizmus cselekvésre buz
dító ösztökélése az embertestvériségből kivirágzó világszabadság vágyával annyi 
tudatban elbékélt. Azok, akik Aradon a román és a magyar nép, a román és a 
magyar kormány képviseletében a közös hagyomány, a sorsközösség tudatával, 
igaz érzésekkel emlékeztek, gyászoltak, egyben a 48-as nemzeti szabadságmozgal
makban az összemberit melengető lelkek üzenetének meghallóiként is egymás mellé 
állottak. 

Végezetül a több mint száz évvel ezelőtt negyvennyolcra emlékező, történel-
met-haladást szolgálón oktató Sámi László szavait szeretnők idézni; az aradi ün-
nepies múltbanézés jelentőségét vele is erősítve állítjuk, hogy valamely etnikum 
„mindég abban az arányban remélhet a jövőbe, amely arányban visszaemlékezik 
a múltra; olyan joggal és olyan mértékkel számíthat áldozatkészségre, amilyen 
mértékben a tett szolgálatokért hálás elismerését nyilvánítani tudta és akarta... 
Ha azt akarjuk, hogy nevünk nőjön, szívünknek is nőni kell." 

Imreh István 

A Barcaság múltjából 

Nem tudni, mi történt születésed előtt: annyi, mint örökké gyermeknek lenni, 
mint mindig idegennek maradni — mondotta gyulafehérvári székfoglaló beszé
dében Apáczai Csere János, arra utalva, hogy a történelmi tudat, a társadalmi
etnikai tradíció erkölcsi magatartást formáló társadalomlélektani tényező; a szülő
föld múltjának ismerete híján elvész az otthonosság érzése, meglazul a közösségi 
szellem. 

Bevezető soraimat kiegészíteném André Leroi-Gourhannak, a Sorbonne ős
régészeti professzorának megfogalmazásával: „Az egyén születésekor a népére jel
lemző tradíciók rendszerével találja magát szemben, és gyermekkorától kezdve kü
lönféle módokon dialógus kezdődik közte és a társadalom között. Az emberi faj 
számára a hagyomány éppen annyira elengedhetetlen, mint a rovartársadalmak 
számára a genetikus kondicionálás: az etnikai fennmaradás a beidegzettségeken 
múlik, a kialakuló dialógus kiváltja a beidegzettség és a haladás közti egyensúlyt, 
a beidegzettség jelképezvén a csoport fennmaradásához szükséges tőkét, a hala
dás pedig a javított fennmaradást szolgáló egyéni újításokat." E gondolatokkal ve
tettem papírra szűkebb pátriám, a Barcaság történetének néhány vonatkozását 
taglaló sorokat. 

Románok, magyarok és szászok sajátos vonásokban gazdag, sokszínű történe
tének volt színhelye ez a tájegység. Együttélésük korai bizonyítéka az 1288. évi 
érseki levél, amely a szebeni és a barcasági ispánságban lakó magyar nemesek
nek, szászoknak, székelyeknek és románoknak megparancsolja, hogy mindazokat a 
követeket, akik a tatárokhoz igyekeznek — ha másként akadályozni nem tudják —, 
rabtartó bilincsbe vessék. A Barcaság történeti fejlődése egységbe fogott romá
nokat, magyarokat és szászokat. A szabad szász faluközösségek, a román és a ma
gyar jobbágyfalvak együttesen védekeztek a török-tatár beütések ellen. 

A környék mostoha történelme — sajnos — gyakran nyújtott erre lehető
séget. 1394-ben a törökök először törnek be Erdélybe a Törcsvári-hágón, s a Bar
caság az a vidék, amelynek fölperzselésével kezdetét vette az ottomán portyá
zások, rablóhadjáratok sok évszázadon át tartó sorozata. Egykori följegyzések sze
rint a medence román, magyar és szász népe együttesen lépett föl a betolakodók 
ellen, vitézül harcolt, mégis súlyos veszteségeket szenvedett. Az összefogás szel
lemében kötött egyezséget 1395-ben — a török veszedelem ellen — Zsigmond ma
gyar király és Mircea cel Bătrîn, Havaselve fejedelme e tájék székvárosában, Bras
sóban. 1432-ben, majd 1493-ban s még sokszor, egészen a XVII. század végéig a 
törökök, tatárok (őket megelőzően pedig a kunok, besenyők) többnyire itt léptek 
Erdély földjére, s kezdték meg a fosztogatást. A vidék népének hősiességére, az 
együttes föllépésből fakadó erejére jellemző, hogy több esetben nem jutottak to
vább, föltartóztatták támadásukat. Közben pedig a barcasági parasztság — ugyan
csak nemzetiségi vállvetésben s a fogarasiakkal szövetkezve — 1433—1434 során 
fellázadt a nemesek és patríciusok jobbágytipró kíméletlensége ellen. 


