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Heged�s János

Kiss Ern�
az aradi vértanú h�s emlékére1

A legénység páratlan gyorsasággal gyülekezett. A készül�désb�l azonnal gya-

nították, hogy itt komoly dolog készül, habár bizonyosat még nem is tudtak, 

de égtek a vágytól, hogy tüzbe menjenek és e vágyukat f�leg az épen el�tte 

való napon megérkezett Woronieczky herczeg vadászcsapata még jobban 

növelte.

„Szép langyos �szi id� volt. A derüs égbolton a csillagok még nem hunytak 

ki, az egész városra és környékére az éj fekete leple borult”, mely a Béga Écska 

felé es� alsó folyásánál még sötétebbet mutatott.

A támadás félkörben való el�nyomulással volt megállapítva. E végb�l a csa-

patok feloszlottak, egy rész már Becskerek alatt átkelt a Bégán (a mai muzslyai 

komp helyén) és déli irányban a Fehértó nádasaitól védve (akkor még Erzsébet-

lak községe nem volt meg) nyomult délnek a lázadók tábora felé.

A másik rész a már el�z� napon Écskára el�retolt csapatokkal egyesülve, 

az országuton haladt el�re, miglen ennek egy része az orlováti és idvori uton 

át el�re kerülve, a Csenta felé es� rész felé igyekezett.

A sereg zöme egyenes vonalban haladt el�re a tüzérséggel.

A lovasság csapatokra oszolva nagy félkörben szállta meg a hosszant délre 

néz� sánczok el�terét. A gyalogság csatárlánczban közeledett.

Már csaknem a tábor közelében voltak, mid�n az éberen �rköd� táborból 

szólalt meg az els� ágyu er�sen rátüzelve a mieinkre. Erre a mieink is meg-

kezdték a tüzelést, amit a lázadók a jól védett táborból er�sen viszonoztak.

Mindez azonban nem zavarta a mieinket. Vetter alezredes, ki maga vezet-

te a támadást, résen volt és a csapatokat mindegyre összébb vonta, mintegy 

vasgyürüt a tábor köré…

Az ágyuharcz még javában folyik… még alig hogy pirkadni kezd… az el-

lenség négy ágyuja már is ott hever végleg elnémitva, szétroncsolt kerekekkel 

a torlaszokon, amelyet mid�n észrevesz az ütközetet táborkarával szemlél� 

vezér, nyomban elrendeli a rohamot.

…A hajnalcsillag utolsó rezgése látszik a fényl� kék égen, mid�n a tüzér-

ségünk minden ágyujának rettenetes bömbölése alatt felhallatszik csapataink 

rajta! rajta! ijeszt� csatakiáltása…

Még el sem alszik a rettent� por- és füstfelh�, már ott látszik a sánczok 

élén lobogni a honvéd zászló, mellette a 10. honvéd zászlóalj vitéz �rna-

gya Szemere Pál s utána a vörös sapkások szurony erdeje, távolabb t�le 

ott fenn… fenn magasan a földsánczokon, gyilkos kartácst�z között, mint 

hadisten, föveg nélkül, leng� sz�ke nagy hajfürtökkel, t�zben ég� ragyogó 

kék szempárral, egy még gyermegifju, vért�l csepeg� kardjával rivalja, hogy 

1 Részlet a könyvb�l (Nagybecskerek, 1906), eredeti írásmódban
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el�re magyarok! lengyelek! Woronieczky herczeg az, a 24 éves ifju, ki leszállt 

lováról s ugy rohan a tüzbe, vive magával a saját költségén szervezett két 

század vadászát. Amott meg a Béga völgyéb�l most rohannak Kollmann 

százados csapatai az elszánt don Miquel-bakák…2 Szembe Vetter vezeti a 

Máriássy- és Mihály-ezredbelieket, lobogójuk ott leng már fenn, a zászlótar-

tó most elesik, de a zászló tovább leng, viszi magával Eperjessy �rmester… 

Tulnan rajta Kiss Pál kapitány rohan el�re a bihari s aradi nemzet�rökkel, 

a pesti önkéntesekkel.3

A mieink vasgyürüje mind összébb szorítja a felkel�ket, akik kétségbeesve 

védekeznek. Már jóformán megszünt a fegyvertüz, csak imitt-amott hallatsza-

nak egyes lövések, gyalogosaink szuronya összecsendült a lázadók handzsár-

jával; rémes, öldökl� harcz folyik, halálhörgés, hurráh! rajta! kiáltások töltik be 

a leveg�t…

A don Miquelek el�tt már megingott a lázadók sora, szüz Máriás lobogójuk 

messze kilátszik a pusztitó, öldökl� harczból… Amott meg Vetter rohan el�re 

a Mihály-ezred és Máriássy-bakákkal, áttörve az er�s földsánczot, halomra ölve 

az ellenállókat… Majd ide érnek a veres sapkások is és most egyesült er�vel oly 

tömör, oly er�s szuronyrohamot intéznek a lázadók ellen, hogy ezek felhagyva 

a védelemmel, eszeveszett futásnak erednek…

Meglátva ezt a lázadók vezére, Drakulics, maga is szekérre kap, mint a töb-

biek és futó orkánként menekülnek el, ki merre lát…

A lázadók tábora szerte-szét van dulva! A harcz elült.

Reggeli 8 órakor a perlaszi sánczok ormain mindenfelé a szüz Máriás lobo-

gót lengette az �szi szél!

Kiss Ern�, a vezér, gyülekez�t fuvatott. Az összevont csapatokból egy telep 

ágyu, egy század lovas és a Mihály-gyalogezreddel a községbe vonult. A német 

lakosság fehér zászlóval jött eléje s mint megváltójukat üdvözölték. A községet 

felkutattatta, de egyetlen lázadó szerbet sem talált, de annál több zsákmányt, 

l�fegyvert, l�port, 68 ezer töltést, 12 ágyut, melyek között cs. és kir. ágyuk is 

voltak.4

A nagy nap dics�séggel végz�dött a magyar fegyverekre. Az ellenség 260 

halottja és sebesültjével szemben a mieink vesztesége elenyész� csekély volt. 

2 Sárossy „Aranytrombitája” hetedik lehelet, 3-ik kikezdése:

„Igen, Donmiquel hires zászlóalja,

Vitézségedet a német is megvallja.

Te szine, tükre vagy a h�s gyalogságnak,

S példátlan példája a hazafi ságnak,

Fölér egy sereggel bel�led egy század,

Alföldnek fi ai! h�s Donmiquelek!

Valamerre járok, valamerre kelek,

Dics�ségetek harsog mindenütt a számból,

Mig csak egy darab lesz arany trombitámból!
3 Részt vett e csatában a bihari önkéntesekkel Arany János, a  költ� is, mint nagyszalontai 

nemzet�r. Rozvány: Nagyszalonta története
4 Pesti Hírlap, 1848. évf. 841.1.
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De annál fájóbban esett a vezérnek, hogy egyik hü embere, a veres sipkások 

kitün� parancsnoka, Szemere Pál is a sebesültek között volt.5

A gy�zelem hire hamar szerte futott. A Nagybecskerekre visszatér� sereget 

a városbeliek valóságos viráges�vel fogadták s gazdagon megvendégelték.

A  vezér gyorspostán értesítette a kormányt s már szept. 4-én Szemere 

belügyminiszter külön hirdetményben tudatta az országgal a fényes gy�zelem 

hirét.6

Kiss Ern� nevét�l hangzott ekkor az ország. Maga a kormány a „perlaszi 

h�s” jelz�vel említette, s nem késett �t kell�leg jutalmazni is, amikor a király 

által tábornokká neveztettett ki!

Mid�n pedig a vezér személyesen jelent meg a kormány el�tt, megtudva 

a f�város közönsége, hogy a gy�ztes vezér körébe érkezett, elismerésének 

kifejezéseül nagyszer� tüntetést rendezett. Ujságokban hívta erre a f�város 

közönségét. A felhívás ekként hangzott:

„Itt van a perlaszi gy�z�: itt van Kiss Ern� �rnagy. Jertek polgárok ma este 

az „Angol királyn�”-höz czímzett vendégl� eleibe megmutatni elismerését és 

tisztelet méltánylatát a közvéleménynek. Jertek és hozzatok fáklyákat, hogy 

világoknál mindenki láthassa és megtarthassa vonásait azon arcznak, mely 

vért izzadott édes hazánk szent ügye védelmében. Hozzatok fáklyákat, hogy 

láthassa � is a kebleinkb�l kitör� lelkesedés és �szinte tiszteletnek küls� je-

leit, olvashassa vonásainkból a reményeket, melyeket e f�város, e hon népe 

az � nevéhez – legközelebbi havakban kimutatott hazafi as vitézsége által 

feljogosítva – köt, hadd lássa az örömöt és sóvárgást, melylyel �t mindenki 

ösmerni siet és vigye az elismerést, a tiszteletet és áldásokat, mint ideiglenes 

jutalmát tetteinek és teend�inek, mint biztositékot és zálogot arról, hogy e 

haza h� fi ai iránt sem hálátlan, sem feledékeny lenni nem fog. Jertek el pol-

gárok!7

A  fáklyás-zene fényesen sikerült,8 melyet a f�város hölgyei még azzal te-

téztek, hogy másnap a pesti redout termében, Csekonics Jánosné báró Liptay 

Leonával9 az élükön, babérkoszorut nyujtottak át a gy�z�nek!…

5 A csata után Nagybecskereken halt el, ahol is katonai diszszel temették el a mai róm. kath 

temet�be. Jeltelen sírját ma már tudni sem lehet, merre van. Fáj ez nekem, Becskerek pol-

gárai! (H. J.)
6 Márczius tizenötödike, 1848. évf. 593. 1.
7 Márczius tizenötödike, 1848. évf. 466. lapján
8 Pesti Hírlap, 1848. évf. 901. lap
9 A mai gróf Csekonics Endre v. b. 1.1., kir. f�asztalnokmester édes anyja


