
A R A N Y Á S Ó H O N V É D T I S Z T E K 
A U S Z T R Á L I Á B A N . 

BR. MEDNYÁNSZKY CÉZAR, az 1848—49. évi magyar hadseregnek Vilá-
gos után Párizsba menekült és itthon halálra ítélt főpapja — mint a 
többi bujdosó arisztokrata —, száműzetése alatt a hazulról küldött 

segélyösszegekből éldegélt. Családja az otthon beállott általános pénzszűke 
miatt sem támogathatta rendszeresen és bőségesen. A büszke bujdosó meg-
elégelte a létfenntartás eme módját és ez okból 1853 januárjában mint ex-
porteur Ausztráliába indult. 

Akkoriban fedezték föl ott az aranybányákat. Az egész világból tódultak 
oda a kalandorok és a kereskedelem is rávetette magát az áruban szegény 
legújabb világrészre. 

Mednyánszky Cézár Londonban 1000 font hitelre tett szert, szöveteket 
és órákat vásárolt, majd az áruknak busás haszonnal kecsegtető értékesítése 
végett Ausztráliába hajózott, két kísérője közül az egyik Farkas László honvéd-
százados volt. A másik — egy lengyel légionárius — a felső-magyarországi 
hadjáratban megsebesült, majd családjának ápolása mellett a beckói kastélyban 
felgyógyult s továbbharcolt Világosig. 

Ausztráliai élményeiről ezt jegyezte föl hátrahagyott Emlékezéseiben 
és Vallomásaiban a kiváló bujdosó:* 

Mialatt Cape Townból Ausztráliába hajóztunk, elfogott a melan-
kólia. Akkor sem ocsúdtam fel, mikor messze-távol megláttam a leg-
újabb világrészt. 

Melbourne körül a nagy lapály nem hangol örömre. Hátterében 
vannak ugyan emelkedések — aranybányák —, de csak távol keleten 
látni magasabb hegyláncot. Közvetlen környéke sivár. Kaktuszok 
közt vagy egyedül, csak itt-ott emelkedik egy-egy óriási eucalypthus 
az égnek. 

A lehangoló vidék láttára azt mondtam útitársaimnak, hogy 
Ausztráliában a teremtés munkája talán megakadt. Mintha ott a föld 
csak félig emelkedett volna ki a kaoszból! Talán kimerült volt a teremtő 
nagy Erő? A természet legifjabb gyermeke olyan, mint egy koraszülött. 

A város még csak tervrajzban van meg. Két alacsony dombon 
faházakat és viskókat láttam szanaszét. Köztük ide-odakígyózik a 
kis Yarra folyó. 

Alighogy partra szálltunk, szállás után néztünk. Csak nehezen 
találni a városban hajlékot. 

* L. Pr. Sz., 1927. szept. sz.: Dr. Óvári-Avary K., Br. Mednyánszky 
Cézár pályája és műve. 
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Még néhány év előtt alig volt ott egypár juhtenyésztő squatter, kiket 
a sors odavetett a szomszédos tartományokból. Amint 1851-ben fölfedez-
ték a közelben levő aranybányákat, évenkint tízezrével tódult oda a sok szeren-
csevadász. Többnyire az aranybányák körül helyezkedtek el, de a város lakos-
sága is 25.000-ről 100.000-re nőtt. Nagy lett a lakáshiány. 

Nemcsak lakás u tán kellett járnunk, árunk értékesítésére is 
kellett gondolnunk. 

* * 

Amire csak az út végén volt szükség, azt ha jónk fenekén helyezték 
el Liverpoolban. Árunk is ot t rejtőzött . 

Néhány nap mulva megláttuk ládáinkat a raktárban. Gyanús 
külsejük aggasztott, bár nem sej te t tük a valót. Amint kibontot tuk, 
magunk előtt lá t tuk a nagy csapást. 

A hosszú út közben a hajónk fenekébe víz hatolt . Minden árunk 
— szövet és óra — tönkrement. Csődöt mondtam kereskedői pályám 
küszöbén. 

Hozzászoktam a sok szenvedéshez. Szinte éltem belőle, mint 
Mithridates király a méregből. A csapás mégis rettenetes volt. 

Otthon a legnagyobb gonddal neveltek és kényelemben éltem. 
Szép menyasszonyt hagytam Európában. Gazdag szülei segítségét 
visszautasítottam s most ott álltam a világ végén néhány fonttal a 
zsebemben. 

Magamba fo j to t tam bánatomat , csakhogy társaimat bátorí tsam. 
Egy shillingjük sem volt. Azt ajánlottam, hogy marad junk együtt 
és dolgozzunk. Menjünk mi is a bányákba s keressünk a r a n y a t ! A talál t 
kinccsel visszatérhetünk Európába, vagy valamit kezdhetünk a leg-
ú jabb világrészben. 

A honvédszázados kész volt rá, hogy kövessen. A lengyel ja jga to t t . 
Nem akar t a pusztaságban éhenveszni, vagy a vadak martaléka lenni ! 
Inkább Melbourneben maradt , hol honfitársaira akadt . Adtam neki 
néhány shillinget, hogy valami kis pénze legyen. 

Farkassal be jár tam a boltokat, hogy az aranykereséshez meg-
vegyük a kellő fölszerelést. Vásároltunk egy kis sátort , néhány fegyvert, 
szerszámot és ruhaneműt . Amint felkészültünk, az aranymezőkre 
indultunk. 

*í * *í 

Sziklás dombok és völgyeik folyói alkotják — 100 angol mérföldre Mel-
bournetől — az ausztráliai arany vidéket. Nyugatra Ballaarat, északra Bendigo 
a központja. Húsz telepen 70.000 gold-digger túrta a földet és mosta a fövényt. 

A tá jkép ot t is kietlen. Vegetáció csak a kis folyók és patakok 
mentén van. I t t alacsony kaktuszok, ot t magas eucalypthuszok adnak 
egy-egy oázist. Máshol famagasságú fűre leltünk. Mint otthon a verebek, 
a Doradoban papagájok fészkelnek az ágakon. 
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Az aranykeresők többnyire kalandorok, de nagy köztük a bizalom 
és a szeretet egymás iránt . 

Csoportokban dolgoznak, vagy legalább kettesben. Az egyik báto-
rí t ja a másikat, nehogy csüggedjen. Ha az egyik gazdag aranyérre 
bukkan, elhívja kevésbbé szerencsés társai t , hogy megosszák vele a 
munká t és a hasznot. Sokan heteken á t semmit sem talál tak, de nem 
lá t tam senkit, ki éhenhalt. Amint a szerencse rá juk is mosolyog, sietve 
ad ják vissza, amit kölcsönbe kaptak . 

Ritka köztük a lopás. Jól t ud ják , hogy kölcsönös bizalommal 
biztosítják legjobban céljukat. Csak a bányavidék és Melbourne közt 
vannak útonálló bandi ták, többnyire volt fegyencek. Lesik és meg-
rohanják a bányászokat, kik Melbournebe mennek, hogy pénzzé tegyék 
aranyukat . 

Mindmegannyian ásóval, de körmünkkel is vá j tuk a földet. Majd 
csákánnyal estünk neki a hegynek és tör tük-véstük a szirtet. Szitáltuk, 
mostuk az alluvium fövényét. Aranyra éhesen ku ta t tunk mindenüt t 
aranyér és aranypor után. 

Reggeltől estig görnyedtem e nehéz munkában. Sártól-földtől 
piszkosan, felhorzsolt kézzel és hol t fáradtan tér tem este sátramba. 
Megmosakodtam és ledőltem. 

Én és társam Ballaarat körül dolgoztunk. Jó ideig alig volt szeren-
csénk. Sokszor vigasztaltak szerencsésebb társaink. Nem szabad csüg-
gednünk. 

Csak néha-néha ta lá l tunk kevés aranyszemet. Amint egy-egy kis 
mennyiség összegyűlt, elküldtem Farkas t a városba, hogy élelmiszert 
vegyen. 

Egyedül nem dolgozhattam. Társam távolléte a lat t fölszedtem 
sátorfámat és az egyik folyó pa r t j án t anyáz tam a fák tövében. Piszto-
lyaimmal mindenféle madara t lőttem, nehogy egyéb élelmiszeremből 
kifogyjak egészen. Megsütöttem, ahogy t ud t am. 

Mikor így magamra maradtam, naphosszat a folyó pa r t j án feküd-
tem s gondolataimmal messze-távol já r tam. Epedtem Európa és meny-
asszonyom, Melánia u tán. 

Órákat töl töt tem mozdulatlanul. Álmodoztam és merengtem. 
Az útamra késztető okaim oly súlyosaknak tüntek, hogy minden 
sóhajom dacára sem kárhozta t tam elhatározásomat. Csak legyen annyi 
aranyam, hogy visszatérhessek Párizsba ! Sietve dolgozom, mert utálom 
ezt a kietlen vidéket. 

Egyik alkalommal Farkas t ú j ra beküldtem a városba, én pedig 
ismét a folyó mentén lakoztam. Hogy melankóliámat elhessegessem, 
valamelyik este abban a kis erdőben sétálgattam, melynek szélén sátort 
ütöt tem. Szomorúnak talál tam, hogy száz meg száz ember van a közel-
ben s nincs köztük egy sem, kivel őszintén elbeszélgethetnék. 

Ide-odatekintve andalogtam, mikor hirtelen magyar szó ütöt te 
meg fülemet. Körülnéztem. Néhány lépésre magas termetű férfiút 
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pil lantot tam meg bányászruhában. Katonás volt a tar tása , hosszú és 
hegyes a bajusza, őszes a szakálla. Nem lehetett más, csak magyar 
huszár. 

A felém ta r tó ba j tá rs Prihoda János volt, a császáriaknál huszár-
kapitány, a honvédseregben huszárezredes. A komáromi csata u tán 
találkoztam vele utoljára, Görgey táborában. A menekülő császáriakat 
üldözte, de parancsra visszatért. Huszárezrede élén díszben és büszkén 
elvágtatot t tábornokunk előtt. Én is ot t vol tam Görgey kíséretében. 

Mint a tyámat karol tam át, ő pedig fia gyanánt szorított szívéhez. 
Fiatal mágnásnak ösmert meg s fényes állásban lá tot t . Most 

a világ másik végén akadt rám kalandorok társaságában. A nemesszívű 
öregúr mosolyogva indult húsz csatába, de sírt, mikor lát ta , hova 
ju to t t am. 

* * * 

Ausztráliába vagy Kalifornába ! Ez volt akkor a jelszó mindenütt a 
világon. Ott a hegyekben vastag aranyerek húzódnak, a folyók homokjában 
csillog a nemes fém, még a szelek is aranyport hoznak a síkságról. 

Olyanok is tódultak a hajókra, kik otthon kényelmesen éltek. Csoda-e, 
ha az aranyláz elragadta a magyar bujdosókat is. Mit kockáztattak? Ha szeren-
csések, arannyal térnek vissza. Ha nyomorognak, máshol sem menne nekik 
jobban. 

Aranykereső bajtársaink közül néhányan Kaliforniába szakadtak. 
Prihoda János ezredes, Szumrák Ernő, Rochlitz Albert, Rochlitz Kálmán és 
Vékey Zsigmond századosok, Udvardy József főhadnagy, Mauksch Bence, 
a «Pester Zeitung» volt szerkesztője és néhány honvédtiszt szintén Ausztráliába 
mentek. 

A huszárezredes már előbb érkezett oda és bujdosó társaival 
Bendigo körül próbált szerencsét. Amint meghallották, hogy mifelénk 
több az arany, ő is a mi vidékünkre vándorolt . Az egyik bányásztól 
meghallotta, hogy erre is vannak magyarok. Keresett és megtalál t . 

A várat lan találkozás első izgalma u tán sát ramba vezettem és 
megosztottam vele, amim volt. Mikor szegénységemet és a magamkészí-
te t t e madárpásté tomot lá t ta , ú j ra könnybe lábbadt a szeme. Jobban 
f á j t neki az én szenvedésem, mint a maga ba ja . 

Egész éjtszaka beszélgettünk. Megemlékeztünk az otthoni tábori 
életről és a világosi katasztrófáról. Elmeséltük, milyen kalandokon 
estünk át ot thon és a külföldön. A huszárezredes mint komáromi kapitu-
láns Hamburgba ment, ma jd Londonba vetődöt t , hol fényképészettel 
t a r to t t a fenn magát . Angliából Ausztráliába kalandozott . A jövőről is 
beszéltünk. Újra és ú j ra előtört honvágyunk és harcikészségünk, hogy 
szabaddá tegyük hazánkat . 

A kisalföld marcona fia, a maga lágy, poétikus lelkével híven 
fogta föl minden érzelmemet. Örültünk egymásnak és mégis szomor-
kodtunk. Minden honvágyunkkal és harcikészségünkkel is csak kevéssé 
reméltük, hogy majd magyar földben nyugszanak csontjaink. 
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Boldogok, kik elestek a csatákban ! Hit tek a győzelemben. Boldo-
gok, kik meghaltak a vérpadon ! Mártírok ők s hazai földben pihennek. 
Mi vigasza a világ másik végére vetődöt t szegény bujdosónak? 

Amint Farkas százados visszatért Melbourneből, ú j ra hozzá-
fogtunk a munkához. Szerencsét hozott az öreg huszárezredes. 

Addig csak annyi aranyat ta lál tunk, hogy valahogyan megéltünk. 
Most akkora mennyiségben akad tunk rá, hogy néhány heti munka u tán 
megvolt az útiköltségünk Európába. 

Az aranyszívű ezredes velem akar t maradni, míg hajóra szállok. 
Praktikus érzékével mindvégig segítségemre volt. Hűséges ba j tá rsnak 
bizonyult, ki nem hagyot t el soha. 

Fölszedtük sátorfánkat és Melbournebe mentünk. Egy hónapig 
kellett várnunk, hogy az egyik Angliába induló hajóra szállhassunk. 

Hogy takarékoskodjunk, a város kültelkein túl egy kis viskót 
béreltünk lakásnak. Egyetlenegy szobájába húzódtunk. Az öreg ura t 
az ágyba nógat tam, én a földre tet t matrácon aludtam. 

Nap-nap u tán a postára j á r tam leveleimért. Menyasszonyom anyja 
ú j ra kért, hogy siessek vissza Európába. Nem lesz anyagi gondom. Melanie 
beletörődött abba, amit te t tem, de még mindig bánatos. Hűségesen ki-
t a r t mellettem és vár, hogy feleségem legyen. 

Türelmetlenül lestem az órát, hogy távozhassam Ausztráliából. 
* * * 

Egyik napon a városban voltam, hogy megtudjam pontosan, 
mikor indul a hajóm. Kellemes volt az idő, ide-odasétáltam. A nap 
már lenyugodott és még mindig az u tcákat ró t tam. Ilyen esetben máskor 
sem tér tem vissza viskómba. Inkább egy városi szállodában tö l tö t tem 
az éjtszakát. 

Mint följegyeztem, a város környékén bandi ták rejtőznek, kik 
az arannyal járó-kelő bányászokra lesnek. Egyik t anyá juk az az erdő, 
mely a várostól viskómig húzódott . 

Azon az estén is szokott kis szállodámban ny i t t a t t am magamnak 
szobát. Egy csapat bányász is későnek talál ta az időt és ugyanoda té r t 
be pihenni. Et tek, i t tak , hangosan voltak. Egyik óra mult a másik u tán 
és csak tovább lármáztak. Nem t u d t a m aludni. 

Csak néhány shilling volt nálam. Nem kockáztatok semmit — gon-
doltam —, ha még éjtszaka visszatérek viskómba. Gyorsan lépek és 
félóra a la t t elérem. Felöltözködtem és távoztam. 

Koromsötét volt, csak egy-két csillag pislogott az égen. Az erdő 
közelében megbántam vakmerőségemet. Megfordulni rösteltem, tovább 
siettem. 

Alighogy az erdő közepébe értem, egy sötét alak felémugrott 
s rekedten r ámk iá l t o t t : Pénzt ide, különben lelőlek! — Részedre 
nincs pénzem — feleltem s továbbrohantam. 

Lövés dördült el s balkaromat érte. Nem törődtem vele és a bandi-
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t á ra vetet tem magam. Mielőtt ú j ra töl thet te volna pisztolyát, jobb 
kezem boxütésével földre ter í tet tem. Ot thagytam s szállásom felé 
t a r to t t am. 

Az ezredes a lövésre fölébredt és elém sietett . Sejtette, hogy bajba 
ju to t t am. Már égő fá jda lmat éreztem a karomban s nem tud t am moz-
gatni. A jó ezredes fölfegyverkezett és a városba sietett orvosért. 

A sebész a lehető leggyorsabban nálam te rmet t . Magával hozta 
műszereit és megvizsgált. A golyó könyökömbe hatolt és szétroncsolt 
minden csontot. 

Balkaromat tövétől le kellett vágatnom. Ha viszont akar tam 
látni Melániet, bele kellett egyeznem. 

Amint az elaltatás u tán magamhoz tértem, majdnem újra el-
vesztet tem az eszméletemet. Vértől csurgó karomat megpillantottam 
az asztalon. 

* * * 

Mozdulatlanul feküdtem az ágyban. Elég időm volt, hogy ráesz-
méljek a teljes valóra. 

Él tem virágában a sors nyomorékká t e t t örökre. Akkor csonkított 
meg, mikor visszatérőben voltam menyasszonyomhoz. Éltem egyik 
fordulópontja volt az a végzetes óra. 

Addig szerettem az életet és a sors csapásai ellenére sokat reméltem. 
Amint nyomorék lettem, az igazi élettől elszakadtam. 

Még ha legalább harcban vesztettem volna el karomat hazámért ! 
Büszke volnék és nem szomorú. De csak egy rablónak estem áldozatul. 

Mint valami jóbarátra gondolok azóta a halálra. Beletörődni 
igyekszem abba, hogy semmi sem vagyok. Amint ez sikerül, a halál 
leszakít, mint érett gyümölcsöt. 

Ha így kell elpusztulnom, miért bujdos tam el? Miért menekültem? 
* * * 

Ha valami megbékített sorsommal, úgy az a derék jó ezredes volt. 
Hosszú éj tszakákat töl töt tem lázban. A nemes lélek nem tágí tot t 

mellőlem. Ha lefeküdt, a legkisebb neszre fölkelt. Majd ágyamat igazít-
gat ta , majd égő szomjamra friss vizet hozott . Hogy nyugton hagyjam, 
sokszor úgy te t tem, mintha aludnék. Gondos anya módjára ápolt a 
kemény katona. 

Sebem gyorsan gyógyult, de orvosom figyelmeztetett , hogy sorva-
dástól kell t a r tanom. A teljes kar elvesztése mia t t a vér túlbő mennyiség-
ben vetődik a tüdőre. Ausztráliából mentől előbb távoznom kell. A tüdő-
baj ra haj lónak gyilkos a Melbourne körüli klíma. Olyan hajót kell 
választanom, mely Panamán át visz Európába. A Jóremény-foka körüli 
hideg megölne útközben. 

Sajnos, sok fáradsággal szerzett a ranyomat fölemésztette bal-
esetem. Ezredes bará tom arra gondolt, hogy visszatér a bányába s a föld-



513 

ből kapar ja ki részünkre az útiköltséget. Nem akar t magamra hagyni 
mindaddig, míg civilizált világba érek. 

De há tha közben meghalok? Már-már úgy látszott , hogy Ausztrá-
liában a gyilkos kór megöl, vagy éhen pusztulok. Váratlanul jöt t 
a segítség. 

Melbourneben lakott egy Lausanneból odavándorolt pénzváltó, 
ki o t t nagy vagyont szerzett. Aranyomat nála vá l to t tam be pénzre 
s közben szívesen elbeszélgettünk franciául. 

Kalandomnak híre ment . Orvosomtól megtudta , hogy pénzemből 
kifogytam és hogy mi vár rám, ha továbbmaradok Ausztráliában. 

A nemeslelkű svájci meglátogatott s részvéttel hallgatta, ami 
velem történt . Bankáromnak ajánlkozott kíméletesen. A pénzt csak 
akkor adjam vissza, mikor könnyen tehetem. 

Eleinte vonakodtam, hogy a ján la tá t elfogadjam. Szomorúan 
nézett, fá j t neki ellenkezésem. Engedtem. Zsebéből kivet t egy pénz-
tárcát s szabad rendelkezésemre ad ta . Jóval több pénz volt benne, mint 
amennyit ki tet t ket tőnk útiköltsége. A jó lélek minden eshetőségre 
gondolt. 

Az ezredes sietett, hogy kabint biztosítson a két nap mulva Pana-
mába induló hajón. 

A többi aranykereső sem találta meg Ausztráliában azt, amit remélt. 
Kevesen gazdagodtak meg. A legtöbb örült, ha annyit szerzett, hogy haza-
térhessen. Az eredmény nem érte meg a fáradságot. 

Honfitársaim is mihamar visszatértek Európába. Amint Ausztráliába is 
elhatolt a török-orosz háború híre, nem volt maradásuk. Azt remélték, hogy 
fölvirradt s hazamehetnek. 

Visszatértek oda, ahonnan jöttek s folytatták ott, hol elhagyták. Szegény 
Udvardy főhadnagyról mondják, hogy útközben meghalt és az óceán hullámai 
közt lelte sírját. 

Angolból magyarra átdolgozta: dr. Óvári-Avary Károly. 
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