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2009. március 6-án a Maros megyei 

Kibéden olyan mondává nemesült 
visszaemlékezést vettünk hangszalagra, 
amely az 1849. július 31-i segesvári-
fehéregyházi csatáról szól. Az adatköz-
lő a 77 éves Orbán Zoltán. A szöveg-
ben szó esik Petőfi Sándorról, utolsó 
útjáról, elestéről, valamint a csata „le-
folyásáról”. Lévén Petőfi halálának 
160. évfordulója, eldöntöttük, hogy a 
szöveget mindenképpen közkinccsé 
tesszük. Ez késztetett arra, hogy ezúttal 
szélesebb ívben, azaz részletesebben 
taglaljuk nemzeti költőnk életének 
utolsó hét napját, említve — nyilván 
— Bem apó forradalmi „ténykedéseit” 
a fegyverletételig. Mindezekhez a szak-
irodalom alaposabb megismerésére 
volt szükségünk. Az Irodalom című zá-
rófejezetünkben utalunk a felhasznált 
szakirodalomra. 

A legalapvetőbb forrásanyagunk 
Dávid Gyula — Mikó Imre: Petőfi Er-
délyben (Bukarest, 1972) című monu-
mentális munkája volt/maradt. Ebből 
idéztünk néhány olyan szövegrészt is, 
amelyeket annak idején Barabás Endre, 
Egressy Gábor, idős Gyalokay Lajos, 

Kővári László, dr. Lengyel József ho-
zott nyilvánosságra. A szerzőpáros által 
nyelvileg is egységesített, a mai helyes-
írási normákhoz igazított szövegválto-
zatokat „adjuk”. 

Arra törekedtünk, hogy válogatá-
sunk során lehetőleg a „leghűbb” val-
lomásrészleteket népszerűsítsük. Egyik 
legfőbb „ismérvünk” tehát a bizonyos-
ságok taglalása. Mellőztünk — a lehe-
tőségekhez mérten — minden kétes-
nek nyilvánítható véleményt: vannak, 
jelentek meg mesékké szelídült „elbe-
szélések” is, amelyek minden tudomá-
nyos alapot nélkülöznek. 

Miért épp Petőfi utolsó hét napjá-
nak eseményeit beszéljük el? Azért, 
mert a költő 1849. július 25-én csatla-
kozott ismét Bem apó hadseregéhez, s 
a tábori vezérkar közvetlen közelségé-
ben töltötte napjait, haláláig. A fejezet-
címek kialakításában — több ízben is 
— a „színhelyeket”, a településneveket 
vettük alapul. 

Hinni merem, hogy írásom megnye-
ri az olvasó tetszését, s maradandó él-
ményt fog jelenteni mindenki számára. 
Petőfi szelleme erre kötelez. 
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A dédapámat Orbán Lajosnak hívták, a kibédi Nagy Orbánok közül való volt. 

Azért hívták Nagy Orbánnak, mert a felesége Nagy Sára névre hallgatott. Úgy 
tudom, hogy 1819-ben született, mert amikor 1901-ben meghalt, akkor 82 éves 
volt. Kibéden járt iskolába, aztán katona lett, végezte a tüzériskolát Bécsben. 
Tiszti rangot kapott, tüzértiszt lett. Ugyi, csak azok mehettek tüzériskolába, akik 
arra valók voltak. Jól kellett tanuljon, tisztet nem akárkiből csináltak. 

Bécsből hazakerült a falujába, s gazdálkodott. Sok földje volt, de nem volt 
földbirtokos. Volt négy gyereke, Lajos, Lidi, Balázs és Sándor. Ezek közül Lajos 
maradt a háznál, együtt gazdálkodtak, ott laktak az Orbán Lajos-portán, ahol 
most a ház üresen áll. A Falu patakán alul van. Megy kifelé az utca, a Simonfi-
szoros, s ott van most is az a nagy ház, utoljára Orbán Mihályék laktak benne. 
Ezt már édesapám építette még legénykorában, aztán örökölte édesapám kiseb-
bik testvére. 

1848-ban jött a szabadságharc kitörése, s akkor a tartalékos tiszteket behívták 
katonának. Betették önkéntesnek, mert már harminc esztendős volt. De mivel 
sok volt a földje, köteles volt tartson magának tíz honvédot. Tartott is, olyan volt 
akkor a törvény. Hogy ezek közül hány volt a huszár s hány volt a gyalogos, azt 
már nem tudom. A forradalomkor bevonult katonának, mint százados. Végig 
százados volt. 

Petőfivel Marosvásárhelyen találkozott, mikor Bem jött megint Erdélybe. Ke-
zet fogtak, beszélgettek. Vásárhelyről mentek aztán Segesvárra. Segesváron már 
ott voltak az orosz csapatok. 

Dédapám öt taracknak volt a parancsnoka. Öt ágyúnak. Az ágyút akkor ta-
racknak hívták. Parancsnok volt, de tűzmester is. Az ágyúk, amit Vásárhelyről 
vittek, a császári hadsereg ágyúi voltak, azoké, akik kiléptek a hadseregből, s átáll-
tak a forradalomhoz. Lehet, hogy Segesváron volt Gábor Áron-féle ágyú is, de 
nagyapám ezt nem említette. 

Mikor felállították az ágyúkat, Bem apó, mert Bemet apónak nevezték, azt 
mondta dédapámnak: 

— Lajos fiam, ott túl vannak a nagy fényes orosz tisztek — azt mondja —, 
fel vannak sorakozva, s azokra lőj. 

Bem nem tudott magyarul, esetleg nagyon keveset, úgy mondták, hogy inkább 
lengyelül és franciául beszélt. A dédapámmal németül értekeztek, ugyi, dédapám 
beszélte a németet, Bécsben tanult. 

Akkor tüzet vetettek, s megindultak a magyarok, támadtak. De a muszkák, 
vagyis az oroszok túlerőben voltak. Bem apó látta, rosszul alakult a helyzet, s ki-
adta parancsba: 

— Fiaim, kitől merre lehet, meneküljetek, jönnek az oroszok és az osztrákok. 
A csata el van dőlve. 
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Székely Bertalan: Petőfi arcképe (1849) 

 
Dédapám is megsebesült, de csak könnyebben. Látta Petőfit, dobta el magától 

a sok iratot és a kitüntetéseket. Ezeket még Vásárhelyen (vagy Székelykeresz-
túron) Bem apó bízta rá, hogy ha megnyerik a csatát, akkor osszák szét a magyar 
harcosok között. Petőfi látta a nagy kavarodást, s elszaladt a Küküllő felé. Fekete 
lájbi volt rajta, fehér gyolcsing. Hajadonfőtt futott, lobogott a haja. Többet nem 
látta senki. Egyik azt mondja, hogy el van temetve a csatatéren, másik azt mond-
ja, hogy fogságba esett. 

Én nem olvastam, csak hallottam a húgomtól, hogy van egy Petőfi-vers, egy 
töredék, amelyikben azt írta: 

Mogorva Orbán ott áll a hídnál... 
Mihelyt a csata elveszett Fehéregyháznál, ugyi, az élve maradt magyarok me-

nekültek. Bem is menekült a vezérkarral. A dédapám is velük ment, így maradt 
életben. 

Na, de közben, ahogy lejárt a csata, rengeteg magyar holttest feküdt a földe-
ken. Ugyi, azokat másnap, harmadnap el kellett temessék. Gödröket ástak, s 
azokba hányták belé a tetemeket. Voltak köztük olyanok, akik még éltek, súlyos 
sebet kaptak, nem menekülhettek. Kiáltották: 

— Ne temessetek el, mert még élünk! 
De kegyelem nem volt. Mindenkit belehánytak a gödörbe, s felhalmozták 

földdel. Kik csinálták? Egész biztos, hogy a forradalom ellenségei. 
Bem apó nem tette le a fegyvert. Még csatákat vívott. Összetoborozta az új 

sereget, s Szeben ellen vonult, el is foglalta. De másnap fel kellett adja. Mikor lát-
ta, hogy minden elveszett, akkor indult el Törökország felé. A dédapám nem tar-
tott vele, valahol meghúzta magát, lemaradt. Hazakerült Kibédre. 
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Arról, hogy a dédapámnak lett volna valami bántódása a forradalom miatt, 
apám nem mondott semmit. Csak annyit mondott, hogy mikor volt a kiegyezés, 
1867-ben, hát a dédapám kapott az államtól száz hold birtokot ajándékba. Mert 
hogy harcolt az 1848-1849-es forradalomban. Ugyanakkor a faluban voltak még 
1848-as katonák, kapott mindenki két hold földet, a száz hold birtokkal méltat-
ták dédapámat, hogy tüzértiszt volt, tüzérparancsnok a forradalomban, és tartott 
tíz honvédot is, akik vele voltak. 

A kapott birtokot dédapám zsellérekkel, cselédekkel dolgozta meg. Rengeteg 
marhát kellett tartsanak, s egy másik dolog, amit apám mondott örökkétig: két 
pálinkafőző üst éjjel-nappal főzte a pálinkát. Mikor anyám odakerült, nyugodjék, 
még a pálinkafőzők működtek. 

Aztán volt 1896-ban a jubileumi kiállítás, a millenum. Az én dédapámnak a fia 
elment Pestre feleségestől, Gergelyfi Jucival. Akkor még élt a dédapám is. Két 
hétig voltak Pesten. Felkínálták, hogy a sok birtok után vehetnek fel pénzt a 
bankból. Akkor, kérem szépen, mintegy húszezer arany koronát, pengőkoronát 
vett fel nagyapám, hogy itt Kibéden állítson be gyümölcsöst. Be is állította 
Deckásvölgyben, a másikat pedig Kevereg bükkiben. Ma a helyet úgy hívják, 
hogy Orbán pallaga. Tíz hold gyümölcsöse lett a családnak. 

A dédapám, a 48-as öreg, 1901-ben halt meg, itt van eltemetve a kibédi teme-
tőben. Úgy hívják a helyet, hogy az Orbánok temetője. Majdnem a tetőn van. 
Ahogy középtájon az út menyen ki, attól lefelé van a temetőnek ez a része. Kívül 
fenyőfák vannak. Na, azok a fenyőfák pont behajolnak a sírokra. Van egy nagy, 
faragott kőből csinált sír, a Mátyus Balázsé, s rajta belül van a dédapámé. Oda 
van még Orbán Béla is eltemetve. 

Fiatalabb koromban pontosan tudtam a sírkő feliratát. A sírkőre ez van felír-
va: Itt nyugszik az Úrnak egy jó öreg szolgája, Orbán Lajos, aki élt 82 évet, meg-
halt 1901 (itt nem tudom, melyik hónap hányadikán). Alája oda van írva: Hű ne-
je, Nagy Sára, aki élt 80 esztendőt. 

Édesapámat 1956. március 20-án temették el a dédapám mellé. Akkor Cifra 
János (Jancsi) volt a temetőpásztor. Leásott egészen a dédapám koporsójáig, 
Berecki Béla s Orbán Ernő volt vele. Látták, hogy a dédapám mellé oda van téve 
a 48-as csákója s a 48-as kardja. Megőrizte az öreg, egész a haláláig ügyelt rájuk. 

 

(Orbán Zoltán 77 éves, Kibéd) 
 
A szép szöveg adatközlőjével — bármi furcsa — az egyik kibédi pálinkafőz-

dében találkoztam. Magam segítettem Lakatos István sóváradi tanárkollégámnak 
a főzésben. Amikor megérkezett Orbán Zoltán bátyánk, arról kezdett beszélni, 
hogy az ő kibédi dédapja 1848-1849-ben tüzérparancsnok volt. Mindjárt „felvá-
zolt” két-három mozzanatot az életéből, s megegyeztünk, hogy a teljes történetet 
hangszalagra veszem. Erre 2009. március 6-án került sor a lakásán, a felesége je-
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lenlétében. Megszakítás nélkül, folyamatosan beszélt, helyen-helyen elérzékenye-
dett, örült, hogy én „ilyen régi-régi dolgokkal is” foglalkozom. 

Megállapításaihoz, történetének epizódjaihoz itt most nem fűzök megjegyzé-
seket, de a további fejezetekben utalni fogok — mint forrásanyagra — az adat-
közlő „elszólásaira”. Egyetlen pontosításra mégis sort kell kerítenem. A temető-
ben megtaláltam az egykori tüzérparancsnok síremlékét (magassága 1 m 25 cm), 
s leírtam a teljes sírfeliratot. A ferde vonalak azt jelzik, miként helyezte el egymás 
alá a szövegrészeket a kőfaragó mester. Íme: 

Itt / nyugszik / az Úrnak / egy jó öreg / szolgája / Orbán / Lajos aki / 
meghalt / 82 éves / korába 1901 / november 6. 

Alatta a felesége sírfelirata, ugyanazon a kövön: 
Itt nyugszik / Nagy Sára / meghalt 79 / éves korába / 
1900. szept. 12 / áldás béke / legyen porán. 
Mindkét szöveg nagybetűs, más szavakkal: nyomtatott betűs. A betűvonalak 

végét a legtöbb helyen meg is „talpalta” a mester, mondhatni: művészi értékű 
munkát végzett. A kőről rajzvázlatot készítettem. 
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Petőfi „Bemmel Berecken találkozott össze, július 25-én. Amikor az öreg ko-

csijából megpillantja a költőt, elkiáltja magát, s karját feléje nyújtja. 
— Mon fils, mon fils, mon fils (fiam!) — ismételgeti sírva, amiközben egymás 

nyakába borulnak és összecsókolódznak. 
— Fia ez a generálisnak? — kérdi valaki a körülállóktól. A gyász és veszély 

pillanataiban meglett férfiak is elsírják magukat, ha kedves ismerősökkel talál-
koznak. A helyzet komoly. Az oroszok ellepték Erdélyt is. Bem épp itt Berecken 
kapja a hírt, hogy Szászrégennél megvertek egy magyar csapatot, vágtat hát oda 
az Erdővidéken át; viszi magával a költőt, akit ismét őrnaggyá nevez ki, állan-
dóan maga mellett tart és — útközben Udvarhelyen főbe lövet egy idegen nyelvű 
honvédőrmestert, mert az nem hitte el, hogy a polgári ruhás fiatalemberben őr-
nagyot kell tisztelnie s kezet emelt rá. (...) 29-én értek Marosvásárhelyre” (Illyés, 
442-443). 

Most magát Petőfit szólaltatjuk meg, aki feleségéhez írt legutolsó levelében 
vázolta a berecki találkozást. Nyilván, Illyés megfogalmazása is erre a levélre ve-
zethető vissza: 

 
Maros-Vásárhely, júl. 29. 1849. 

 

Kedves édes Juliskám, e szempillantásban értem ide hat napi szakadatlan 
utazás után. Fáradt vagyok, kezem úgy reszket, alig bírom a tollat. (...) El-
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mondom röviden utamat. Itt hallották (Kézdivásárhelyen), hogy Bem egy 
csapattal Moldvába ment. Utána rugaszkodtunk Udvarhely, Csíkszereda, 
Kézdi-Vásárhely, Bereck felé: ott találkoztam vele, már visszajött Moldvából, 
hova lázító proklamációkat vitt be s ráadásul kegyetlenül megdöngetett négy-
ezer oroszt egy zászlóaljjal. Berecken jön hozzá a tudósítás, hogy Szász-
Régennél megverték a mieinket, s ezek borzasztóan szétfutottak, vágtatott ide 
(Marosvásárhelyre) a bajt helyrehozni Kézdi-Vásárhelyen, Sepsi-Szentgyör-
gyön, az Erdő-vidéken, Udvarhelyen keresztül én vele. Rohantunk szinte 
megállás nélkül. Iszonyú út volt. Most vagy két napig itt leszünk, míg a sere-
get egy kissé rendbe szedi, aztán mit teszünk? Ő tudja. (...) Bemmel Berecken 
találkoztam: megálltam hintaja mellett, s köszöntem neki, ő odapillant, meg-
ismer, elkiáltja magát s kinyújtja felém karjait, én fölugrom, nyakába 
borultam, összeöleltük és csókoltuk egymást: „mon fils, mon fils, mon fils” 
— szólt az öreg sírva. A körülálló népség azt kérdezte Egressy Gábortól, 
hogy „fia ez a generálisnak?” Most még sokkal nyájasabb, szívesebb, atyaibb 
irántam, mint eddig, pedig eddig is az volt. Ma azt mondta a másik segéd-
tisztnek; (német szövegrész következik, magyar fordítása:) Jelentse a had-
ügyminisztériumnak, de vigyázzon, hogy szó szerint: Szárnysegédem, Petőfi 
őrnagy, aki Klapka tábornok szégyenteljes bánásmódja miatt lemondott, is-
mét szolgálatba lépett (Eddig az idegen nyelvű szöveg). (...) Szopik-e még a 
fiam? Válasszátok el minél előbb, s tanítsd beszélni, hogy meglepjen. Csóko-
lom a lelketeket és szíveteket miljómszor számtalanszor imádó férjed Sándor” 
(Petőfi, III. 632-633). 

 

 
 

A marosvásárhelyi ház, ahol Petőfi Sándor 
utolsó napjaiban volt megszállva 
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„Bemnek az volt a terve, hogy az osztrákokat visszaszorítja Besztercére, aztán 

Lüdersz tábornok háta mögött elfoglalja Nagy-Szebent. Marosvásárhelyen azon-
ban megtudta, hogy Lüdersz időközben felfelé indult a Küküllő völgyén, és be-
vonult Segesvárra. A segesvári térparancsnok, gróf Haller Ferenc őrnagy (...) 
nem fejtett ki ellenállást, csak visszahúzódott Székelykeresztúrra. Bem tehát 
megváltoztatta eredeti elhatározását, és úgy döntött, hogy a Vácmányon, Bala-
vásáron, Kelementelkén, Erdőszentgyörgyön, Bözödön, a gagyi tetőn át sürgő-
sen Székelykeresztúrra vonul. (...) Bem megtiltotta Petőfinek, hogy vele menjen. 
Nem volt egyenruhája, amit Vásárhelyen rendelt, az még nem készült el. Nem 
volt sem fegyvere, sem lova. Lovát — láttuk — Debrecenben adta el, amikor 
lemondása után nem volt miből élnie. Egressy nehéz szívvel vált el tőle. Együtt 
laktak (Marosvásárhelyen) a piactéren Görög Károly kereskedő és fiatal felesége, 
Ziegler Vilma vendégszerető házában. Nem messze volt tőlük Bem szállása a 
Teleki Domokos-féle házban, ott is többször látták őket” (Dávid — Mikó, 254). 

Bem megelőzőleg csakugyan több alkalommal is járt Marosvásárhelyen. Jakab 
Elek: Szabadságharczunk történetéhez. Visszaemlékezések 1848–1849-ra (Budapest, 
1880) című könyvébe később belefoglalta a már özveggyé vált Görög Károlyné 
Ziegler Vilma levelét is: (...). Midőn Bem M.-Vásárhelyen átment, mindig egy-két 
gyógyhatású fürdőt készítettek számára, számos sebeire pedig tépést: Szebentől 
első visszajöttekor karján két új seb volt: mikor Piskiből jött fel, kis ujja volt el-
zúzva. Esténként késő éjfélig egy kerek asztal körül járkált, melyen Erdély térké-
pe volt kiterítve, s melyet ő egészen beírt vonásokkal s jegyeivel. Mikor 1849. 
febr. végén Besztercéről megtérve másodszor ment Szeben alá, hosszasabban je-
gyezgetett a térképen, s magában e szókat mondogatá: „És mégis bevesszük! Be 
kell vennünk! Be akarom venni!...” (564. old.). 

Valóságalapja lehet annak is, hogy Bem „megtiltotta Petőfinek, hogy vele 
menjen”. A tábornok rendszerint távol tartotta a költőt a csaták tüzétől, gyakran 
futári feladatokkal látta el, óvni, védelmezni próbálta, mintha édes gyermeke lett 
volna. Most vásárhelyi lakótársát, Egressy Gábort idézzük: 

„Bem őt (Petőfit) a maga törzskarába osztotta be, engem pedig Damaszkin 
ezredes mellé adott (...) Kértem őt (Petőfit), hogy kérje meg az öreget, vinne el 
engem is. „Hiába kérem, barátom — felelé — hisz engem sem akar vinni egyál-
talában, hanem én nem bánom, én tőle többé el nem maradhatok egy pillanatra 
sem”. 

Gyalokay Lajos „hűen írja le”, hogy 1849. július 30-án reggel miként „csatla-
kozott” a költő a négy kóberes szekérrel útnak induló vezérkarhoz: 

„Ezen nap kora reggeli óráiban parancsolat szerint a vezér (Bem) szállásánál 
megjelenvén, ott már mindent becsomagolva, indulásra készen találtunk (...) ek-
kor mindnyájan elindultunk, hogy az utcán sorba állított kocsikra felüljünk. Mi-
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dőn saját alkalmatosságomra éppen elhelyezkedni akartam, észrevettem Petőfit, 
ki szemeit keresőleg végigjártatva és kezével intve egyenesen felém tartott. 

Hozzám érkezve, így szólított meg: „Pajtás, nekem azt mondták, hogy neked 
magadnak van kocsid, adhatnál-e nekem egy kis helyet?” 

„Egész örömmel — felelém én, és ő be sem várva, hogy neki jobb oldalról 
helyet csináljak, bal felől a kocsira felpattant (...) (Bem) sokszor a legellenkezőbb 
tájról húzza össze csapatait, annyit azonban tudok, hogy Marosvásárhelyről most 
nem sokat, legföljebb a Damaszkin hátráló dandárának egy részét viheti magával. 
A csapatparancsnokok létszámkimutatásai, mióta Brassó és Beszterce felől erő-
sebben szorongatnak minket, csak gyéren és nagyon hiányosan érkeznek be”. 

Petőfi tehát Gyalokay szekerén indult útnak Székelykeresztúr felé. Kővári 
László viszont azt írta, hogy a költőt Anton Kurz szekerén látta. Ki volt Kurz? 

Bem szárnysegédje, német értelmiségi, aki 1848-ban a magyar forradalmi se-
reghez csatlakozott. 

Orbán Lajos is megemlítette, hogy „... az ágyúk, amiket Vásárhelyről vittek, a 
császári hadsereg ágyúi voltak, azoké, akik kiléptek a hadseregből, s átálltak a for-
radalomhoz”. 

Gyalokayt idézzük tovább: 
„Délben — úgymond — Kelementelkén özvegy Siménné úrnőnek ízléssel 

berendezett kastélyában állapodtunk meg, hol a vezért és táborkarát a művelt, 
kedves háziasszony és úgy szépség, mint kellemekben egymással versenyző négy 
lánya igazán lelkes magyar vendégszeretettel és elbűvölő szívességgel fogadták. 
(...) Ebéd után azon rendben, mellyel jöttünk, elindultunk Kelementelkéről, és 
alkonyatkor minden nevezetesebb incidens nélkül Szitás — (most Székely) Ke-
resztúrra érkeztünk, s ott az altábor nagy vezérkarával együtt a Matskásiak ódon 
kastélyába szállásoltatott el”. 
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Ebbe az akkor harmadfél ezer lakosú városkába, Keresztúr fiszék központjá-

ba (...) érkezett Csekefalva felől július 30-án délután (Gyalokay szerint „alkonyat-
kor”) hangos éljenzések között Bem és vezérkara, aztán a serege. Ott volt már az 
ide rendelt szebeni és sepsiszentgyörgyi csapatok egy része. Lehetséges, hogy az 
éljenzésből Petőfinek is jutott egy-egy, de csak mint Bem kísérőjének, mert ezek 
a csapatok a költőt nem ismerték. Székelykeresztúr térparancsnoka báró Ga-
merra Gusztáv százados volt, a Matskási-féle udvarházban lakott, s itt rendezte 
be a vezér főhadiszállását, (...) a százados báró meleg ebéddel várta a neves ven-
dégeket” (Dávid — Mikó, 260). 

Az akkor történteket az 1904-ben „kihallgatott” Sipos Sándor így örökítette 
meg (közölte Barabás Endre): 
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„A nagy honvédsereg érkezése napján, július 30-án, hetedmagammal ki vol-
tam rendelve a Matskási udvarban elhelyezett térparancsnoksági iroda ajtaja elé. 
Körülbelül délután 2-3 óra között az akkori térparancsnok, báró Gamerra Gusz-
táv úr szóbeli rendelettel felküldött a piactérre, hogy Petőfi Sándor urat — aki 
bár katona, de mégsem visel csákót vagy sapkát, hanem közönséges kalapot és 
benne három szál nemzetiszínű tollút, göndör haja van, és kihajtott inggallért 
hord — instáljam meg szépen, hogy szíveskedjék hozzá ma délebédre lejönni, 
mert szívesen látja”. 

„Mindez így történhetett — mondja Dávid Gyula — Mikó Imre — azzal a 
különbséggel, (...) hogy Zeyk Domokost küldte Petőfi után. (...) Tény az, hogy 
ebéd után Petőfi pár órára eltűnt barátai szeme elöl (...) s Zeyk Domokos kísérte 
el a Gyárfás házba. A család távol volt, csak a bérlő, Varga Zsigmond fogadhatta  
a vendégeket” (Dávid — Mikó, 261 és 263). 

Muszáj ifj. Varga Zsigmond kései vallomásából is idéznünk: 
„Nyolc órakor már javában folyt a vacsora, melyen többen vettek részt. (...) 

Vacsora után (...) kimentek a kertbe, s ott letelepedtek a padokra igen vidám tár-
salgás közt csakhamar énekre gyújtottak (Bolyai Gergelyné rokonom és testvé-
rem, Róza igen kellemes, szép hanggal rendelkezett), A virágnak megtiltani nem le-
het... című dallal nyitva meg. Ilyen hangulatban maradt a társaság 12 óráig. 12 
órakor mindenki távozott szállására” (Dávid — Mikó, 264). 

Dávid Gyula — Mikó Imre joggal teszi fel a kérdést: 
„Hol töltötte Petőfi utolsó éjszakáját? 
Lengyel József doktor (...) úgy tudja, hogy a költő Varga Zsigmondnál hált a 

Gyárfás házban. Amikor a székelykeresztúri tanárok (...) kezdeményezésére 
1928-ban a ház falába emléktáblát helyeztek el, arra csak annyit véstek: Ebben a 
házban töltötte utolsó estéjét Petőfi Sándor 1849. július 30-án. Így igaz ez. (...) 
Valóban az történt, hogy csak Zeyk Domokos pihent le, hiszen nyeregben tette 
meg Vásárhelytől az utat. Petőfi azonban — ígéretéhez híven — még éjfél előtt 
elindult a muzsika irányába a Csekefalvi utca és a piactér sarkán levő Szakál Já-
nos-féle vendéglőbe — ez volt akkor a legelőkelőbb a helységben — ahol a tisz-
tek nótáztak. (...) Vas József (jelen levő honvéd hadnagy, gyalogos tiszt) (...) Ka-
tonaköpenyben látta Petőfit, alatta civil ruha volt, a muzsikát hallgatta társaival. 
Keveset ittak, és beszélgettek.” 
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„Nagy korán, még sötétben kezdték verni a dobokat, s a kürtök is megszólal-

tak. Bem ugyanis segédcsapatokat várt, éjfél után egy órakor meg is érkezett a 
27-es zászlóalj négy százada Sepsiszentgyörgyről, s bizonyára azután határozta el, 
hogy megindul, mielőtt Lüdersz eléje jönne. Megmozdult az egész kisváros. 
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Többen bizonyítják, hogy Petőfi szállására, a Gyárfás (házba futott); ahol cso-
magjai voltak, ott megreggelizett, elbúcsúzott, s aztán a Keresztúr nyugati végén 
kijelölt gyülekezőhelyre igyekezett, ahol Bem még egyszer megszemléli csapatait” 
(Dávid — Mikó, 267). 

Az idézett szövegből világosan kiderül, hogy Petőfi azért (is) igyekezett reggel 
a Gyárfás kúriába, hogy a „csomagjait” magához vegye. Joggal feltételezzük, 
hogy ekkor már nála voltak a Bem apó által rábízott oklevelek és kitüntetések, 
valamint más jellegű levelek. Látni fogjuk, a későbbiekben egy sárga táskáról is 
szó esik: ebben — főleg — írószereit és jegyzetfüzeteit tartotta. 

 

 
 

A segesvári völgy keletről nézve (Korabeli rajz) 

 
Idézünk tovább Dávid Gyula — Mikó Imre könyvéből: 
„Hajnali fél hatkor indult el a honvédsereg a segesvári úton Újszékely felé. (...) 

De Székelykeresztúr és Héjjasfalva között még két község van; Alsóboldogfalva 
és Újszékely (267 és 269). 

Nos, Újszékelyről 1924-ben még jelentkezett egy tanú, a 90 év körüli P. Bu-
zogány János, aki szép, kerek történetet mesélt el Máthé Sándor unitárius lel-
késznek. A szöveget Dávid Gyula — Mikó Imre megfogalmazásában közöljük, 
mint olyan értéket, amelyről „...a Petőfi-irodalom eddig nem tudott”: 

„Ama bizonyos július 31-én reggel egy szekér állt meg a házunk előtt (Újszé-
kelynek Héjjasfalva felőli végén laktak). A szekérből leszállt három tiszt, s vizet 
kért. A fiatalabb, talán a kocsis, akit szintén tisztnek nézett, a két idősebbet szá-
zados és őrnagy úrnak szólította, a tisztek megvárták, amíg a csapatok mögött a 
por elszáll, s aztán utánuk indultak. Buzogány, aki akkor tizenhárom, tizennégy 
éves fiú volt, csak később, egy kép után tudta azonosítani a kecskeszakállas őr-
nagyot Petőfivel. (...) P. Buzogány János nyilatkozatával összhangban áll Dienes 
Andrásnak az a megállapítása, hogy Petőfi és Gyalokay az utolsó szekerek egyi-
kével érkezett Héjjasfalvára, illetve Fehéregyházára” (Dávid — Mikó, 269-270). 

Gyalokay így emlékezett vissza a költő öltözetére: 
„Én nem tudom, hogy Petőfinek általában volt-e őrnagyi ruhája, mert én őt 

ilyenben sohasem láttam: hanem azt határozottan tudom, és bizonyítom, hogy 
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egész felső öltözetét azon szerencsétlen napon egy vitorlavászonból készült blúz, 
mellény és nadrág, továbbá egy szürke köpeny képezte, fején egyszerű katona-
tiszti sapka volt, válláról pedig egy szíjon függő sárga bőrtáska lógott. Ebbéli állí-
tásom igazságáról, valamint arról, hogy Petőfi velem, az én kocsimban jött az üt-
közet színhelyére, tanúságot tehet Mütter Ferenc (...) ki „... századosi rangot ví-
vott ki magának a 27-ik zászlóaljnál”. 

Mütter teljes mértékben megerősítette a Gyalokay-mondottakat, csupán eny-
nyivel toldotta meg állítását: „... úgy rémlik előttem, hogy oldalfegyverként kard 
volt nála”. 

Dávid Gyula — Mikó Imre meg is jegyzi az általuk írt könyvben: „Petőfi öl-
tözete egyébként az időjárásnak is megfelelt. Egész nap rekkenő hőség volt”. 

Ide kívánkozik Orbán Lajos megfogalmazása is, aki a menekülő Petőfi ruhá-
zatáról ezt mesélte családtagjainak: „Petőfi látta a nagy kavarodást, s elszaladt a 
Küküllő felé. Fekete lajbi volt rajta, fehér gyolcsing. Hajadonfőtt futott, lobogott 
a haja. Többet nem látta senki.” 

Hol állapodott meg Bem serege, illetőleg Petőfi? 
„Bem Fehéregyháza romjai körül, a dombokon foglal állást. (...) Ahogy a csa-

ta, a csatatér is könnyen elképzelhető. Van egy széles, hosszú, buja-növényzetű 
folyóvölgy. Húzzunk bele hosszába egy folyót s egy országutat. Tegyünk ezekre 
három lakott helyet, egymástól, szemmel is látható távolságra, ebben a sorrend-
ben: Segesvár, Fejéregyháza, Héjjasfalva, a soktornyú Segesvár a hegyre rakott 
középkori várával igen szép látvány messziről is. Az előtt áll fel Lüdersz. A ma-
gyarok Fejéregyháza előtt foglalnak állást, baloldalt egy hegyvonulatra, jobboldalt 
a folyóra, a Nagyküküllőre támaszkodva. Délután öt óráig ez a színtér. Azután 
helyeződik a falu mögé, majd Fejéregyháza és Héjjasfalva közé. Az országút Se-
gesvár és Fejéregyháza közt csaknem nyílegyenes és egyszintű. Fejéregyháza után 
az út a hegyvonulat felé tart és némi magasságba jutva megkanyarodik, nyilván 
azért, hogy az ott csörgedező forrást — az ősi ivó- és itatóhelyet — érintse. Rög-
zítsük meg elménkben ezt az út-emelkedést, ezt a kaptatót és ezt a forrást. A 
falutól körülbelül két kilométerre esik. 

Az ütközet elején a költőt a falunak Segesvár felé nyíló végén az országút mel-
lett látták. A leégett falu szélén egy sütőkemencén ült, zsebkönyvébe jegyezgetett. 
Félóráig egy árokhíd karfáján könyökölt. Később a tüzérekhez ment...” (Illyés, 
445-446).
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Levél�º�hitveLevél�º�hitveLevél�º�hitveLevél�º�hitvesssshezhezhezhez����
 

A mélyben néma, hallgató világok, 
üvölt a csönd fülemben s felkiáltok, 
de nem felelhet senki rá a távol, 
a háborúba ájult Szerbiából 
s te messze vagy. Hangod befonja álmom, 
s szivemben nappal ujra megtalálom, 
hát hallgatok, míg zsong körém felállván 
sok hűvös érintésü büszke páfrány. 
 
Mikor láthatlak ujra, nem tudom már, 
ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, 
s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék, 
s kihez vakon, némán is eltalálnék, 
most bujdokolsz a tájban és szememre 
belülről lebbensz, így vetít az elme; 
valóság voltál, álom lettél ujra, 
kamaszkorom kútjába visszahullva 
 
féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e? 
s hogy ifjuságom csúcsán, majdan, egyszer, 
a hitvesem leszel, — remélem ujra 
s éber lét útjára visszahullva 
tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, — 
csak messze vagy! Túl három vad határon. 
S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még? 
A csójainkról élesebb az emlék; 
 
 


