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1848 – 170 éve

Mintahogyazembernek
nincs két egyforma ujja,
úgy nem voltak egyfor-
mák a híres magyar asz-
szonyainksem.Mígárva
Bethlen Katát szelíd,
jámbor lélekkel áldotta
meg az Isten, addig vol-
takmindenre elszánt bá-
tor asszonyok is, mint
BányaiJúlia.

Bányai Júlia az er-
délyi Vízaknán született
1824-ben - feltehetőleg
erdélyiörménycsaládban
és Kairóban 1883. no-
vember1-énhunytel.Az1848–49-esfor-
radalomésszabadságharcszázadosavolt,
majdvendéglős.
Tanulmányai befejeztével feleségül

ment Sárossy Gyula (erdélyi örmény?)
ügyvédhez, akinek 1848-ban bekövetke-
zetthalálautánműlovarnőkéntdolgozott
abécsicirkuszban.Az1848–49-esforra-
dalomésszabadságharckitöréseutánfér-
jenevén,férfiruhábanjelentkezettahon-
védseregbe.
Azerdélyiharcokbankitűntbátorságá-

valközlegényből,majdtizedeséskésőbb
őrmester,végüla27.honvédzászlóaljfő-
hadnagya,majdszázadosalett.Bátorma-
gatartásáért a napi parancsokban gyak-
ran kapott dicséretet. Az egyik vár ost-
románál ügyes rajtaütéssel elfogott egy 

Egy hős magyar asszony
A magyar forradalom és szabadságharc kitörése 170. évfordulóján emlékezzünk 
meg egy hős magyar asszonyról is, Bányai Júliáról, aki 135 évvel ezelőtt hunyt el. 
Ugyanis nemcsak hős férfiak áldozták fel életüket vagy tették kockára azt a magyar 
hazáért, hanem nők is. 

veszedelmes kémet. Mel-
lenragadtaahatalmaster-
metűosztrákőrnagyot,aki
tőrkésével megsebesítette
őt, de két honvéd segítsé-
gévelmegkötözte és a fő-
hadiszállásrakísérte.Ezért
a hőstettéért kapta had-
nagyi rangját. Főhadna-
gyi rangját akkor szerez-
te,amikorfélszázadnyiel-
szánt honvédjével egyik
hídfőnél föltartóztatta az
ellenséget. Itt ő maga is
megsebesült, lándzsadö-
fést kapott és lováról a pa-

takvizébeesett.Ezvoltaszerencséje.Az
ellenségholtnakhitteésellovagoltakfö-
lötte.A patak vizébenmagához tért, ki-
mostasebétésasötétségbeálltautánegy
gazdátlanlóhátánelindultmegkeresnise-
regét. Egész éjjel ügetve reggel szerencsé-
senelérteamagyartábort.HarcoltGyula-
fehérvárnál, Zsibón,Dévánál ésKolozs-
várnál. 
Nemcsak a fegyveres harcokban vett

részt,hanem–francianyelvtudásarévén
–azosztrákésazoroszhadseregnélgyak-
ran kémkedett is, táncosnő szerepében.
Bemtábornokkatonaikitüntetésseljutal-
maztahírszerzőtevékenységét.
Utolsó előléptetését, a kapitányi ki-

nevezést egy veszedelmes kémszolgá-
lat teljesítéséért kapta. Zsibóról, ahol
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majdnem másfél évszázaddal előbb
Losárdi Zsuzsánna utoljára lelkesítet-
te Rákóczi hadait – női ruhába öltözöt-
tenindultTörökországba.Ezerveszélyen
keresztül, állandóan farkasszemet néz-
veahalállal,teljesítettearábízottfelada-
tot.AzutánTörökországlettazőszámki-
vetettségénekisahazája,akárcsakMikes 
Kelemennek és sok más híres magyarnak.
Világos után sok szabadságharcos buj-

dosott Olaszországban, Svájcban, a nyu-
gatiállamokbanésTörökországban.Asza-
badságharc leverése után Törökországba
emigrált. 1850 februárjában férjhezment
Matta Ede (Eduárd)honvédszázadoshoz.
Bányai Júliát Törökországban sem en-

gedtenyugodniahazaszeretet.Jelentkezett

tábornokánálés–bárfejérevérdíjattűztek
kiellenségei–mégkétszervisszatértaleti-
portMagyarországra,
Erdélybe 1851-1852-ben, ahol aMakk 

Károly-féle osztrákellenes összeesküvés-
benvettrészt.Ennekleleplezéseutánis-
mét Törökországba menekült, majd fér-
jévelKairóban telepedett le. Ittnyitották
mega„Fáraóhoz”címzettfogadójukat.
Kairóban halt meg 1883-ban, 59 éves

korában. Kalandos életéről Thury Zsuzsa 
írtregényt1951-benBányai Júlia címmel.

Gálfalvi Gábor ny. ig. tanító 
(Alsóboldogfalva, Hargita megye) 

cikke alapján. 
(Megjelent az Átalvető 

2016. márciusi számában)

1848 – 170 éve

  

Humor… Humor… Humor…
(Szeretetteléshumorralkellélniazéletet!

Aszeretetamegértéshez,ahumorazelviseléshezkell.)

Abeteghallgatjaadiagnózist:veseelégte-
lenség,májnagyobbodás,hörgőszűkület…
–DoktorÚr!Tudnavalamipozitívatis

mondani?
-Jmm,ja…a!Lássukcsak!!??Igen!Itt

vanpéldáulazAids-teszteredménye.

Orgonaszínűingetkéraszékelyaboltban,
azeladótól.Akereskedőhalmozzaakülön-
féleszínűingeket,azegyiktúlsötét,amá-
sikrózsaszínű,aharmadiksárga,anegye-
dikpirosas.Végüliskiborulakereskedő:
–Látottvalahololyaninget?
–Láttamhát.Ottakirakatban.
–Nadeazazingfehér!
–Ésakkor?Mégnem látott fehéror-

gonát?

A tanár nincsmegelégedve a kilencedi-
kesek szellemi színvonalával, ezért gú-
nyosan így szól hozzájuk:- Kérem, aki
idiótánakérzimagát,azálljonfel!
Nagycsend,mindenkiülvemarad.Egy-

szercsakazegyikgyerekóvatosanfeláll.
–Nos, teúgygondolod, hogy rászol-

gáltálazidiótaelnevezésre?–kérdiata-
nárgúnyosan-
-Azigazatmegvallva,nem,denembír-

tamnézni,hogyatanárúregyedülálldogál

Doktorabetegéhez:
Barátom,magacsakazerősszervezeté-

nekköszönheti,hogyvégülmeggyógyult.
–Jó,hogymondanitetszik.Máréppen

fizetniakartamadoktorúrnak.


