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1. rész

Az új rendet belső és külső ellenségeitől is meg kellett védeni. E védelem megszer-
vezése a forradalom kezdetétől állandóan napirenden volt.' A jászkunok ezt természe-
tesnek vették, hiszen mindenkoron legfőbb erénynek számított közöttük a hazáért való
fegyveres (mégpedig huszár, tehát lovas) szolgálat. Alig telik el egy hét a kormánynak a
nemzetőrség alakítására szóló felhívásától (azaz 1848. május 19-étől számítva),
Kunmadaras már megteszi az első intézkedéseket. Összeszedik a fegyvereket és szervezik
a nemzetőrséget} Kunszentmárton is mozdul a hívó szóra.3 Hasonlóan cselekszik a többi
település is. Kálmán Sándor alkapitány 7.000 lovas kiállítását kérte a jászkunoktól a száz
évvel korábbi felajánlás mintájára. Szinte ezzel egyidejű a hadügyminiszter kérése is, aki
a fellázadt bács megyeiek lecsillapítására kívánja igénybe venni a jászkunokat, miszerint:
„Ily nehéz körülmények közt a kellőkép fÖlfegyverzetten összeállított s magát minden
hazai szolgálatra felajánlott vitéz Jászkun őrseregre fordítjuk szemeinket s ha oly
szerencsések lehetnénk, hogy legalább két osztályt abból segédkéz nyújtás végett
megnyerhetnénk ..."" A június a nemzetőrség szervezésével és az önkéntes adakozások
gyűjtésével telik el. A táborba induló 2.500 főnyi jászkun nemzetőri csapatból 705 főt
adott a Nagykunság (Karcag: 168, Kisújszállás: 127, Túrkeve: 116, Madaras: 102,
Kunhegyes: 87, Kunszentmárton: 105 fő). A Kerületek lovas nemzetőrsége két osztályt
adott, melyben őrmesterként vezette a szülőföldijeit Hajdú László túrkevei főbíró és
Bányai Lajos ügyvéd, túrkevei rendőrkapitány is.5 A karcagiak Varró László főbíró
vezetésével szálltak táborba. A kunhegyesieket Komáromi Pál főhadnagy viszi a
gyülekező helyre.6 A karcagi, madarasi kisújszállási gyalogosok az I. zászlóalj 4.
századába kerültek Bukó István századparancsnok keze alá. A túrkeveiek,
kunszentmártoniak és kunhegyesiek pedig a II. zászlóalj 7. századát alkották. Polgár János
kapitány a kunhegyesi gyalogosok vezetője. Júliusban Kiskunhalas alatt táboroztak a
kerületek csapatai, majd egyesülve, Kökényesi Szaniszló vezetésével érkeztek meg
Verbászra (2.004 gyalogos és 502 lovas). Ott van a táborban a nagykunsági Simonyi Imre
orvos is.7 Az első önkénteseket újabbak követik. Például 1848. július 16-án felmentést kér
az egyház gondnoki teendői alól a túrkevei Hajdú Benjámin. Ekkorra már „városunkból a
hon védelmére elutazott /a/ nemzetőrség, de elszámolás után őt is engedik: „mindazáltal
nehogy a' már elutazott nemzetőrség honmaradását, hazája iránti részvétlenségének, sőt
talán félékenységnek lenni gondolja, eltökéllett akarattya a' mondott nemzetőrséget oda

1 Lásd Orsi Julianna: A Nagykunság 1848/49-ben. Barbaricum Könyvműhely, Karcag, 1998!
2 Kunmadaras (tanácsi jegyzőkönyv. A továbbiakban: tjk.) 1848. 76. p. Szolnok Megyei Levéltár. A továbbiakban: SZÁL
3 Kunszentmártoni tjk. 1848. 716. p. SZÁL
4 Herendy József: A Jász-Kun Kerületek a függetlenségi harc alatt 1848. és 1849-ben. Cegléd, 1901. 35. p.
5 Lásd Zádor Béla: Jászkun nemzetőrség 1848-ban. Zounuk, 8. 1993. 70. p.!
6 Kormos László: Az utóbbi három század hadi eseményei Kunhegyes körzetében. In. Szurmay Ernő (szerk.): Tanulmányok

a 700 éves Kunhegyes történetéből. Kunhegyes, 1989. 58. p.
7 Jászkun főnöki iratok, 1849. No. 376. SZÁL rsz: 4.
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utólag, személyesen követni, oly szándékkal, hogy innenhazulról magával egy
helyettesítendő egyént elvivén, hogyha az illető fő parancsnokság a' helyettesítést
elfogadja, visszajön, ellenkező esetben kész önszemélyébe is a táborba maradni!"8

Bizonyára az újonnan választott perzsbitériumban ülő Kovács József iskola igazgató is
48-as szellemiségű volt. Ezt bizonyítják a tanulói, akik együtt ajánlották fel szolgálataikat

Kossuth Lajosnak.
„Levél. Ezen Levelemet ajánlom Fölséges Kosoth Lajosurnak. Ezen levelemben azt

jelentem ki hogy mi mint 14-en Negyedik oskolába Mint jó tanítónk Kovács József ur
eleibe járunk Turkeviben. Es ajánjok Magonkat Tekintetes Kosoth Lajos ur/nak/ Katonák
leni. Mind a 14-öknek nevünk, igy rendel.

Tóth Lajos, Szikszó János, Debretzeni László, K. Nagy János, Tóth Bálint, Ozsváth
András, Szakáts Lajos, Gyarmati Imre, Kazintzi András, Bonár Sándor, Finta Miklós,
Balogh Ferentz, Debretzeni István, Hagymási Imre.

Hogy ha tetszik Felségednek Méltóztason Benünket Tudósítani Igen nagyon szeretnénk
a hazát védeni. És ajánjuk magunkat a1 hazáért, szabadságért készek leszünk hartzolni.
Mert a hazát mint köz anyát épen mi ugy tekintjük Sőt ha még ma kellünk is mindkészek
leszünk elmeni. Vége. Tóth Lajos MK. Szerkesztette."9

Anélkül, hogy teljes részletességgel felsorolnánk a nemzetőröket minden városból, és
beszámolnánk hadmozdulataikról, röviden csak azt hangsúlyozzuk, hogy a jászkunok az
első harcoló nemzetőrök. Az ország szeme 1848 nyarán-őszén rajtuk áll. A magyar
(jászkun) tábor Verbász alatt volt, a szerb tábor Óbecsén. Az ütközetek a szenttamási
sáncoknál folytak. A korabeli újságok (a Közlöny, a Pesti Hirlap) rendszeresen külön
rovatban közlik az ott folyó eseményeket. A harcok váltakozó sikerrel folynak. Az első
kunhegyesi hősi halott Tar Imre.10 Augusztus l-jén a rácok lelövik Csányi Ferenc karcagi
lovas trombitást." A karcagi anyakönyvbe e sorok kerültek be róla: „Jegyzés Halasi káplán
's ki fellázadt Ráczok ellen a' Bácskába táborba szállt Kunok' tábori Papja Együd István
jelentése nyomán Csányi Ferencz ütközetb/en/ elesett 1-ső Aug. 26 /éves/. Verbászon 2
temettetett. T. Nagy Mihály Verbászon megholt 45 /éves/ epelázban Aug. 5. /halálozott el,
6-án temettetett."'2 Járvány (epemirigy) áldozata lesz Szentesi Sámuel madarasi nemzetőri
ágyús kocsis is.13 A kunmadarasi halotti anyakönyvben a következőképpen örökítették
meg: „1848. szeptember 19. /a beírás napja/ Szentesi Sámuel nyugpénzes katona 60 /éves/
Nyavalyája Epeláz. Jegyzés: Ez a' meghalt egyén a' Nemzetőrökkel ment el s Verbászon
halt meg, 's temettetett el. Közli Együd István tábori pap."14 A verbászi táborba ellátogató
Mészáros Lázár hadügyminiszter igyekszik a jászkunok sikertelenségei miatt elégedetlen-
kedő közvéleményt ellenkezőjére fordítani. így ír a Közlöny augusztus 19-ei számában:

ö Túrkevei ref. egyh. consistónumi jkv.". 1848. július 16.
9 E nemzeti szin keretes levél másolatát Szabad Györgynek köszönöm, aki 1988-ban tartott ünnepi előadást Túrkevén.
10 Szabó Lajos: Kunhegyesi nagykun kalendárium. Kunhegyes, 1993.
11 Herendy József: A Jász-Kun Kerületek a függetlenségi harc alatt 1848. és 1849-ben. Cegléd, 1901. 44. p.
12 Karcag ref. egyh. halotti anyakönyv. 1848. 214. p.
13 Herendy József: A Jász-Kun Kerületek a függetlenségi harc alatt 1848. és 1849-ben. Cegléd, 1901. 45. p.
14 Kunmadaras ref. egyh. halotti anyakönyv. 1848. 172,p.
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„Hazánk jelen vészteljes helyzetében minél nagyobb gyakorolt hadi erőt szükségelvén,
az alvidéki táborban létező nemzetőrök egy része áthatva hazánk szeretetétől, ott egész a
győzelemig maradni magát felajánlotta, nevezetesen

a hős Jászok és Kunok,
a derék békési lovasság,
az ügyes aradi tüzérség.
Szolgáljon e nemes elhatározás egyéb megyék nemzetőrségeinek is például. Kisérje a

magyarok hatalmas Istene fegyvereiket és őrködjék a vitéz honfiak élete fölött."15

Ősszel már újabb nemzetőr csapatokat kell kiállítaniuk a városoknak. Októberben ott
van Verbászon a kisújszállási llléssy Sándor is, akit később Görgey a csepel-szigeti
támadás parancsnokává nevez ki. Aztán a honvédseregbe lépve Cibakházánál Leiningent
szabadítja ki az osztrákok fogságából, amiért Damjanich századossá lépteti elő. Ott van az
isaszegi csatában, Buda visszafoglalásánál, majd a komáromi csatában.16 Verbászról
küldött levelében így jellemzi katonáit:, A vitézek már alig tudták elvárni öltönyeiket, már
csak nem kitört közöttök a nyugtalanság; és rajta csodálkozni egyáltalába nem lehetett,
mert valóba kivétel nélkül mindég a falun kivül hálni, kissé megpróbálta nem csak
törelmünket hanem egészségünket. De miólta ruháink vannak mind megannyi heroldok
/hősök/; büszkén járnak fel s alá, szemök ragyog mint tűz;, szóval öröm vélek csak egy
lépést is tenni; mig csak a piszkos kitlik /fehér vászon köpeny/ rajtok voltak minden
gyakorlat la/ssan/ tűz nélkül ment, de most mind mint a legrendesebb sor katonák ugy
exerciroznak/gyakorlatoznak/... Vitézeink általán jó - csendes magaviseletüek; mindenütt
hol még keresztül mentünk becsületes nevet hagytak magok után, sőt különösen a
N/agy/.Kunok leg csendesebbek, leg kitünőbbek minden kellemetlen körülmények közt,
és még is mint az érzelmeikből 's arczokból leolvasható a lehető legbátrabb fiúk lesznek.
Valóban nem tudom magam elégendő szerencsésnek érezni, hogy illy dicső illy harcias kis
csoportnak lehetek vezére.""

Perczel Mór megsegítésére Jellasics ellen a Csepel-szigetre küldik a jászkun nemzetőröket.
„Az általános felkelésnek czélja leginkább csak a' lehetvén, hogy az ellenség élelemmeli
ellátását nehezítse, és az által úgy egyéb ne talán a' hely körülményeihez alkalmazott
módokkal előre nyomulását akadályozza: e czélra legsikeresebben lovasság alkalmazható,
mert egy helyről a' másikra gyorsan haladhat; de különössen a' fen forgó esetben azért is
mert Jellasicsnak vagy épen semmi, vagy igen kevés lovassága van.

Felhívom tehát a' Közönségeket, hogy minél több lovasokat igyekezzenek felállítani, és
a' mennyire lehet felfegyverezni. A' kiknek fegyverre lesz szükségök: azoknak számára a'
kincstár részéről szerezni fognak.

A felkelő gyalogság helyben marad, és további rendeletig aként áll készen: hogy bár
nem egészen 's, legalább csapatonként lehető leggyorsabban a' határ azon részére
vonulhasson, mely részén jelen léte leghasznosabb lesz. - A' lovasság ellenben épen azért,
mivel főfeladata abban áll, - hogy az ellenség mozgásait kisérje, és az illető vidékre gyors

T5 Herendy József: A Jász-Kun Kerületek a függetlenségi harc alatt 1848. és 1849-ben. Cegléd, 1901. 48. p.
16 Kurucz János: Kisújszállás két történelmi családja. Kisújszállás, 1998. 23. p.
17 llléssy Sándor százados levele. Ó-becse, 1848. okt. 28.
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hirt vigyen: össze fog vonatni mind a 3 kerületből Laczházára. Elsőlegessen mind
azonáltal a' Jászkerületi lovasság J/ász/Berényben, a Nagy Kun Túrkevibe gyűlend ősze,
és ezen helyekből induland Laczházára, hol a1 Kiskun lovassággal Szabó László Őrnagy
vezérlete alatt találkozni fog... A' Közönségek Elöljárói felszólíttatnak: hogy a Duna felé
költöző lovas N/em/zet örökét házakba helyezzék el, az éjjeli hideg időjárás miatt a'
táborozást szabad ég alatt csak szükség esetében lehetvén megkívánni..."18 Szeptember 23-
án részletesen megfogalmazzák azokat a követelményeket, amelyeket be kell tartani az
önkéntes csapatok felállításánál.

"1-ör. Az önkéntesek fele lovas leend, ha tudniillik a' Közönség feleannyi számú
rendesen felszerszámozott 14 1/4 marok nagyságú egészséges és szolgálatra alkalmas
lovakat képes kiállítani, mennyi a' Kerületek által megállapított önkéntesek száma.

2-or. Ezen lovakat állítsák ki azon Nemzet örök öszvegére, kik leg közelebb a' Sz.
Tamási táborozás alkalmával hadi szolgálatot nem tettek és azon özvegyek úgy szinte
korosabb jó birtokú egyének, kik nemzetőri szolgálattal nem tartoznak; mert nem lenne
méltányos hogy egyik polgár életének koczkáztatása mellett gazdaságának nagy hátra
maradásával a' hazára áldozzon a többi pedig még azon csekély pénzbeli segedelmezést is
megtagadja, melly az egész Kerületre felosztva birtok aránylag a szükséges 500 darab
lónak és 500 nyereg szerszámnak beszerzésére kívántatik. Ugyan azért az Elöljáróság és
képviselő testület mindent elfog követni, hogy a' tekintetben a' kormányzásuk alatt álló
hon polgárokat áldozat készségre buzdítsák.

3-or. Az 500 gyalog Nemzetőrnek átaladandók lesznek azon 500 darab fegyverek,
mellyek a JKun Nzet örseregnek Sz.Tamás alatt a Kincstár részéről kiszolgáltattak. - A
lovasok a' Kincstár részéről fognak felfegyvereztetni.

4-er. Mind a lovas mind a gyalog önkéntesek csapatonként ide J/ász/Berénybe a' toborzó
parancsnokhoz fognak szólítatni hol meg vis'gáltatván felfogadási pénzül 20 ezüst ft-okat
kapnak azok kik a' gyalogsághoz állottak be. Ugyancsak a' toborzási parancsnoktól fogják
nyerni a katonai ruházatot is.

5-ör. Szolgálati idejük az eként kiállt önkénteseknek ugyan az lessz melly a' jelen
orsz/ág/ Gyűlésétől Ő F/e/ls/é/ge elébe felterjesztett törvény javaslatban foglaltatik.

6-or. Itten akár a' lovasokból akár a Gyalogokból a' kitűzött 500 számnál több vagy
kevesebb állana is be: azért ha a' községre eső általános szám kitellett, vagy öszevéve a'
lovas és Gyalog önkéntesek száma talán meg is haladtatott: a lovasok és Gyalogosok
közötti egyenetlen szám akadályul ne vétessék; sem pedig a szám feletti ők el ne
utasittassanak; mert ezen egész kiállítás akkor midőn a törvény a felség által helybe
hagyatván végre fog hajtatni: a közönségek illetőségébe be tudandó leszen.

7-er. A haza jelen körülményei között, midőn b. Jellasics az Országba már berontott,
felette szükséges: hogy a' kiállítás gyorsan és haladéktalan menjen végbe; néhány napi
különbség a' hazát az ellenségtől megmentheti vagy az ellenség kezébe adhatja. - Azért
legyenek az Elöljárók erélyesek, és azt a1 mit tesznek, tegyék gyorsan; mert a kiállítás
Gyorsaságában fekszik azon szolgálatnak legfontosabb része, mellyet a jelen
pillanatokban a' haza megmentésére tennünk lehet.

T8 Jaszkun kerületi 48-as bizottmány iratai 1812/848. SZÁL
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8-or. Ide X alatt mellékelve közöltetik Gr. Battyány Miniszter Ur Elnök Urnák e'
pillanatban vett levele, melly által jelentvén: hogy Jellasics a Dunán áttörni készül, a'
népet általános felkelésre szólítja fel. Ennek következtében Meg vannak bizva a' Kerületi
Kapitányok, hogy ezen felkelést mennyiben ön magok nem alakíthatnák megalakítani
minden egyes községben e' czélra alkalmas egyének segítségével igyekezzenek és illy
egyéneket minden közönségbe nevezzenek ki: Ezek legyenek egyszersmind minden egyes
közönségekben a' toborzási biztosok is, kik felett felügyelni a' kerületi Kapitányok s
illetőleg némelly Jász Közönségekben Rigó Gergely Nyugalmazott Kapitány fognak.

9-er. Ezen Önkéntesek Nádorunk nevére István sereg nevezetet nyerendenek. Költ
Jászberényben September 23-án 1848.""

Görgey Artúr a Tiszáninneni terület önkéntes nemzetőrségének parancsnoka a kerület
segítségét kéri a csapat megszervezéséhez. A nagykun kerületieket szeptember 4-én
Kisújszálláson vonják össze és onnan Szolnokra irányítják.20 Kunszentmártonból október
elején 108 nemzetőrt vezényelnek Eger alá. Fegyverrel, ruhával ellátják őket. Dóka Ignátz
nagykun kerületi esküdt s várnagy a következőket vette át: „Nyugtatvány Húszon egy Ing
- Húszon egy gatya - három párna haj - Három szalma Zsákról — mellyeket a
Kunszentmártonyi polgárok; ugyan tsak a Kunszentmártoni Nemzet örök számára
ajándékul adván azokat hijány nélkül el küldés végett által vettem ezzel elösmervén a
tisztelt ajándékozókat valamint a Várost is köszönettel meg nyugtatom."21

Nemcsak nemzetőrökre, hanem állandó katonákra is szüksége van az országnak. Az
újoncozás is városonként meghatározott mértékben folyik. A kerületi honvédelmi
bizottmány Kisújszállásnak 50 katona kiállítását írta elő, „de mi tudván ... azon

országgyűlés megállapodást, mi szerint minden 127 leiekre hét egyént kell kiállítani,
...jónak láttuk ez alkalommal az országgyűlési megállapodás szerint reánk eső egész

számot kiállítani. És városunk népessége 8.724 lévén: esik reánk 137 egyén. Küldtünk
pedig már önkéntesekből Szolnokba 28 egyént, mi szerint... jelenleg 109 egyént kell

előállítanunk..."" 1848 szeptemberében a honvédlajstromban 1-932 nagykun ifjú
szerepel, akik 19-22 évesek. (Karcag: 489, Madaras: 299, Kunhegyes: 219, Kisújszállás:
346, Túrkevi: 325, Kunszentmárton: 254 újonc). Az országgyűlés által megajánlott 200

ezer újoncból a Jászkunságra 2.985 esik. Ebből a Nagykunságnak 853 katonát kell
kiállítania a haza védelmére. 1848. december 12-én kelt kimutatás szerint az egyes

települések e kötelezettségeiknek ily módon tettek eleget:

T5 Jaszkun kerületi 48-as bizottmány iratai 1812/848. SZÁL
20 Jászkun kerületi 48-as Bizottmány iratai 1812/848. SZÁL
21 Kunszentmárton iratai 1848/49. SZÁL rsz: 315.
22 Jászlain ker 48-as bizottmány ir. 1848. szept. 25. 1812/848. SZÁL
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Újonczállítási terv a Nagykunságban33

Neve
a Községnek

Karczag
Kisújszállás
Túrkevi
Madaras
Kunhegyes
Szentmárton
Nagykun Kerület

esik a'
2985

ujoncbúl

207
153
139
120
107
127
853

Adott
a

Honvédekhöz

10

12
22

Az 500
önkénte-
sekhöz

34
25
23
21
16
21

140

A
nádor

ezredhöz

7

5

8
20

öszvesen

34
32
23
36
16
41

182

tartozik
még
adni

173
121
116

84
91
86

671

A nagykun férfiak százai állnak tehát be a magyar hadseregbe a haza védelmére.
Elszántságukról tanúskodik az egyik túrkevei honvéd végrendelete is:

„Alól is megirt Kis Lajos, - édes Magyar hazám közszabadságának és függetlenségének
kivivási vágyától indíttatva - miután a' katonai pályára léptem: végső akaratomat
következőkben kívánom kijelenteni:

Édes Apám Kis Tamás, - ki szinte katonává lett - 12 öl ősi földet, - melly örökség
szerint reám vala szálandó, - 630 forintokban elterheltetvén, midőn már a 12 öl föld, a
rajta fekvő 620 v/áltó/forintnyi adósságért executió alá került vala; a hatszázhusz forint
terhet - csak hogy az ősi földtől el ne essem - én fizettem ki; 's a föld tulajdonképen az
én birtokomban van.

Isten halálomat - meglehet a harczmezőn rendelendi, s végrendelkezésemet többé ki
nem jelenthetem. -

Most hát míg idő van: rendelem: hogy azon 620 váltóforint, mellyet a kérdéses ősi föld
megszabadítása és részemre leendő megtartása végett lefizettem, halomásom esetére
legyen édes Anyámé Olajos Zsuzsannáé tökéletes tulajdonosi joggal, mit a 12 öl föld
leendő tulajdonosától mindenkor mint világos adósságot megvehessen.

Mellyekként tett végrendelkezésemnek bizonyosabb és állandóbb voltára nézve
kiadtam ezen saját nevem aláírásával erősített hagyomány levelemet.

Kelt Turkeviben April 19-dik napján 1849. Kis Lajos mk. Előttünk mint tanuk előtt:
Katona Sándor mk jegyző, Hertzeg Péter mk Tanátsnok, Hertzeg Jóseph mk, Tóth Miklós
mk, Hagymási Mihály mk.":4

Az országos helyzet radikalizálódásával a forradalmibb erők a Nagykunságon is egyre
nagyobb szerephez jutottak. Illéssy János megbízatása egyre nagyobb lehetőséget ad a
kezébe. A településeken a toborzás fő mozgatói állnak a mozgalom élére. Kunhegyesen
Varga Imre, Karcagon Takács István, Kunszentmártonban Tóth István jeleskedik a
toborzásban.

Kunszentmártonban a forradalom első napjaiban kitűnik Tóth István forradalmisága és
a benne rejlő szervező erő. Jelentős volt a tevékenysége már a városi és a kerületi
választásokon. Ennek köszönhetően őmagát kerületi pénztárnoknak választották, fő
segítői pedig a városban kaptak megbízatást: Palásti László városi jegyző, Megyessy

23Jaszkun 48-as bizottmány it\16y41848. SZAI7
24 Túrkeve ir. M. Füzet 5. kötet 29.SZ. 1849. SZÁL rsz: 602.
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Nagykunok a haza védelméért

József kántor pedig tanácsnok lett. Már ekkor a királyt sértő éneklést szerveznek a
templomi rendet megzavarva. A népgyűléseken fenyegette a lakosokat a közelgő cs.k.
sereg rémtetteivel. Ennek nyomába eredt néhány kunszentmártoni, akik aztán ezért
.jutalmul", mint ellenség bezárattak. Az ügy kivizsgálására a honvédelmi bizottmánytól
érkező „Pompéri János mint Kormány biztos megérkezett volna ki hallgatásukra, a' már
ellenünk fel lazított népet annyira bujtogatta Tóth István leginkább a1 korstmákba Tsákós
és Kardos maga viseletével, hogy különös Isteni gondviselésnek köszönhettjük hogy
agyon nem veretettünk, mint a' mely ebet veszetnek költenek s' nem az." - többek között
ezért kéri Józsa Mihály és Szilárdfy Jakab a szabadságharc bukása után Tóth István
megbüntetését.:s

Varga Imre nevével már találkoztunk, hiszen az 1848 májusi választásokon ő lett a
kerületi főjegyző. Kisérjük nyomon az ő megfogalmazásában az azt követő munkáját!
„December 1-én Jászberényi eljöttöm utáni napon elkezdtem a Nagykun Kerületi
közönségekben a nemzetőrség rendezését. Megjelentem minden városban, s úgy az összes
nép, mint a képviselők körében küldetésem czélját kifejtve, s az utakat, módot kiszabva
dicsekedhetem: hogy a nagykun nép ismeri és bírja a hazafiság teljes érzetét, s nékem
fárasztó munkámat gyönyörűségessé tévé. S ha volt néhol kedvetlenség az nem a
kötelesség érzet hiányából, hanem a haza bajából vette eredetét. - Azonban alig végezhetem
körutamat, felzavará a nemzetőrség rendezését a Schlik betörése s a nagykun polgárok
rögtönös felkelését vévé igénybe. - Négyszáz egynéhány önkéntes lovas kelt szárnyra
rövid öt napok alatt, s gyalog annyi, hogy erővel kellett őket Tiszafüredről - hova őket
elkísérem - lelkesedésük dacára fegyver hiánya miatt visszaküldeni. - És ezt érdeméül
kívánom felemlíteni nagykun polgártársaimnak. - Mily eredménnyel jártak el a hallatlan
zordon hidegben megbízatásukban nemzetőreink, bizonyságot tesz róla Szemere országos
biztos úr megelégedést nyilvánított haza bocsátó levele, s hogy nem győztek nem ő rajtok
múlt.

Míg ezen nemzetőrök Miskolc tájékán a hazáért küzdtek, addig én itthon a kormány
által kialakíttatni rendelt szabad csapatok alakítását vettem munkába. - És ismét örömmel
jelentem, hogy a szabad csapatok eszméje nemcsak fogékony keblekre talált, de miután a
községekben a népet személyesen felszólítani, a kormány által ajánlott kisded jutalmak
mellé a szabad csapatokba ajánlkozóknak önként a nép saját rovására oly szép jutalmakat
tűzött, hogy e jutalomból a vállalkozó lovat és szerszámot is szerezhetett, néhol pedig
ezeket maga a közönség ajánlkozott a nép megegyezésével beszerezni. Ennek lőn aztán
következése, hogy december utolján a toborzás megkezdésekor magában Kisújszálláson
egy nap 80 egyén állott be, és nem néhány hónapra, hanem a nemzet harca végeztéig. A
több községek sem maradtak hátra, de fájdalom a Hongyűlés január 1-én Debreczenbe
vonulása s az ezt kisérő szomorú környül állások a Nagykun Kerületek erejét máskép
vevék igénybe - Isten ne adjon nekik többé oly napokat. Ekkor én befutottam a Kerületet,
biztattam a népet, így igyekeztem lelket önteni beléjök, s felszólítani őket különösen az
előfogatosok pontos kiállítására.

25 K.unszentmártonT848/49-es ír. SZÁL Rsz: 315.
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EMLÉKÉV - EMLÉKEZÉS

És Karcag, Kisújszállás, Túrkevi, Madaras és Kunhegyesnek egy nap alatt 3.000, mond
háromezer fogatja várta a vonuló Hongyűlés, Kormány és Hadsereg parancsait.

Keserves e napokra emlékezni, de én kalapot emelek a nagykun polgárok hazafias
készsége előtt, s a haza közfájdalma után legkeservesebben esett, midőn e népet január 12-
én költ tábori élelmezési kormánybiztosi kinevezésem következtében elhagynom kelletett.

Azonban nem hagytam el a tisztelt kerületektől kitűzött állást január 15-ig. Ekkor már
Perczel tábornok a végcsapattal Kisújszállásra jött, az ellen néhány lovasai Törökszent-
miklósig jöttek. És én nehéz szívvel bár, de kinevezésem szabta kötelességem parancsa
után 15-ike éjeién indultam Balmazújvárosra, hol azóta működöm.16

Takács István - ha hinni lehet a bukás utáni vallomásának - december 29-én jött Pestről
Karcagra az országgyűlés költözésével egyidőben. A Karcagon is megálló kormányt
vendégül látta, és közben abban reménykedett, hogy a Honvédelmi Bizottmány irodájában
ideiglenes fogalmazóként alkalmazni fogják. A szabad lovas csapat felállításában mind a
Nagykunságon, mint Pest megye déli részén segítkezett. Pálinkás István lett a nagykun
csapat őrnagya. Takács István azonban Perczel Mórral - aki ekkor Törökszentmiklóson
székelt - összekülönbözött. Január végétől Illéssy kapitánynak kellett dolgoznia.27 A
cibakházi és a szolnoki csatában is kivették részüket a nagykunok ugyanúgy, mint ott
voltak a téli és a tavaszi hadjárat más csatáiban is.-8
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26 Jászkun Kerületi bizottmány ir. 63/849. Közölve: Kunhegyesi Nagykun Kalendárium 1993. 59-61.p.
27 Jászkun kerületi bizottmány 48-as ir. No. 350. SZÁL rsz: 4.
28 Folytatás következik a Jászkunság 2008. évi számában
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