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11884488––4499--eess vvoonnaattkkoozzáássúú 
bbeejjeeggyyzzéésseekk aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii
MMúúzzeeuumm kköönnyyvveeiibbeenn

(Kivonat)
A Székely Nemzeti Múzeum könyvei-
ben, mint minden régi könyvtárban, szá-
mos forrásértékû tulajdonosi–olvasói be-
jegyzés található. A rövid összeállítás
1848–49-es vonatkozásúakból közöl
néhányat, köztük olyanokat, mint a GÁ-
BOR Áron sepsiszentgyörgyi ágyúön-
tésének az eddig vélttõl valószínûleg el-
térõ színhelyére vonatkozót, vagy BEM
fehéregyházi állítólagos megsebesülésé-
nek szemtanú részletezõjéét. 

*

Történelmünk kiemelkedõ eseményei
zajlottak le másfél évszázaddal ezelõtt. Az ese-
ményeket, hátterüket számos történész tanulmá-
nyozta, a vonatkozó levéltári anyagot máig sem
sikerült kimerítõen feldolgozni. Ismeretlen forrá-
sok természetesen még a nyilvántartott jelentõ-
sebb gyûjteményeken kívül is lappanganak. 
Napjainkban is kerülnek elõ egykori szemtanúk,
résztvevõk feljegyzései, visszaemlékezései. Ezek
általában családoknál maradtak meg, ahol azokat
apáról-fiúra szállva, generációkon keresztül
õrizték. Nagyrészük ma már közgyûjtemények-
ben van. Legtöbbjük persze nem nagy horderejû
kérdéseket tárgyal, de sok mindent tisztázhat,
pontosíthat, elsõsorban helytörténeti ismertein-
ket gazdagítva. Így nemrégen a Székely Nemzeti
Múzeum könyvtárában a családok által adomá-
nyozott könyvekben is több érdekes bejegyzésre
bukkantunk. Található közöttük hosszabb leírás,
beszámoló bizonyos eseményrõl, egyes adatok
kiegészítése, de téves adatok korrigálása is. Íme
néhány példa:

1. 
Legterjedelmesebb GYÖRKE Sándor

volt 10-es székely huszár (DEMETER László
adatai szerint 11-es, a kolozsvári Ereklyemúze-
um anyaga alapján, és valóban ebben az esetben
lehet székely huszár) bejegyzése az általa adomá-
nyozott DOLMAY: Történelmi arcképcsarnok
címû könyvben. A mellékelt bejegyzés BEM tá-
bornoknak a segesvári csatában való megmene-
külését írja le:

„1848/49 évi Július 31-én a segesvári csata al-
kalmával a BEM altábornok véletlen megmaradásának
igazolása

Ezen jeleskönyvben írt csata összeírása a való-
ságnak megfelel, de [a] 867-ik lapon zöldironnal aláhú-
zott hazugság nem igaz azt valaki tévesen gondolta.

Én GYÖRKE Sándor a fennírt napon mindennek
szemtanuja voltam, ide írom az olvasónak tájékozásul.

Az utolsó roham egy példája a fejéregyházi
Gróf HALLER kert mellett, mintegy 300 lovasságunk
WÜRTEMBERG KOBURG szabadlovasok és egy
szakasz székelyhuszár, a hova az író magam is tartoz-
tam. Fújták a riadót, kiáltozva „alakba, alakba” a tisz-
tek karddal vagdalták a legénységet nem mentek, de
jött rengeteg orosz lovasság reánk, kozák, német [d]zsi-
dások, lovasságunk indult szembe, de harc nem fejlõ-
dött ki; lovasságunk vágtatva futni kezdett Héjasfalva
felé az országuton, magam mindig az öreg BEM mel-
lett foglaltam állást és pedig [a] hátulsó sorban és a
nagyporba. Minthogy nagy por volt keresztül szöktet-
tem a sánczon és a mezõföldeken futattam; a honnan
BEMet mindig jól láttam, azt hittem mindjárt kézzel
meg foghassák, mert egy huszár sem volt rajta hátul, a
hátulsót pedig le szúrták a kozákok. BEM soha le nem
tért az országutjáról a nagy porba.

BEM altábornok kocsija a HALLER kert kö-
zepe táján a sánczba bedûlt egy kis híd szegénél, lehet
hogy a futó szekerek beütötték, BEM minden holmija
ott maradott; a lovasság gyors futtatása soha sem szûnt
egész a héjasfalvi Küküllõ hídjáig, Héjasfalván alól az
ország út kanyarodik napnyugott felé és Héjasfalván
alól az utkanyarodásnál a lovasságunk áttört a sánczon,
azért hogy a Küküllön lévõ hídhoz hamarabb érjünk,
mert a híd a falun alól volt s eddig BEM mindég ott
volt velünk, de mikor a lovasság áttört a sánczon õ a
paripájáról le pottyant a sánczba, és hogy ott egyedül
volt és a malomárok közel volt Héjasfalva nyugati
szélén, õ onnan szépen minden félelem nélkül besétál-
hatott a malomárokba, a hol behúzva magát, dolmányát
kissé sárosan magára húzta, a falusi nép[e] pedig láthat-
ta a midõn az õszvezér oda béhúzodott.
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Én már sánczon túl nem láttam, mert 2 sán-
czon kellett keresztül ugratnom, ügyelnem kellett lo-
vam ugrására.

Kiáltást hallottam szüntelen „ne hagyjuk az
öreget” és így eljutottunk a Küküllõ hídjáig, az orosz
lovasság nem nyomunkba tört át a sánczon, hanem
velünk egyidõben és közelünkbe.

A hídnál lovasságunk megállott, úgy az orosz
lovasság is egy 50 lépés távolságba de nyugton néztek,
mi is néztük egymást egy fertály óra hosszat, de semmi
sem történt, mert [a] paripák nagyon kiizzadva és fá-
radva voltak és így az orosz lovasság nem arra ahol le-
tértünk az országútról, hanem egyenesen az ugar szán-
tóföldeken toronyirányába Segesvár felé tartott, lassú
lépésbe távoztak tõlünk, engedték hogy nyugodjék a
kifáradt sereg.

Fõhadnagyunk, lisznyói KESE József nem ve-
lünk futtatott, hanem negyedmagával külön az erdõ
széle felé, de õket nem üldözte senki, és midün felénk
közeledett megmondták a héjasfalviak, hogy BEM be-
ment a malomárokba, és mindjárt felénk szaladva je-
lentette, hogy BEM a malomárokba van.

Ekkor 4 WÜRTEMBERG huszár indult arra
felé és én magam is mindjárt utánnok, de míglen odáig
értem a huszár kivezette a malom árokból, elég mocs-
kos sároson, így lovára ültette, visszatértünk a hídhoz,
s mindhogy már pihentünk egy félórát összesen, bejöt-
tünk Székelykeresztúrra, õ BEM egy udvarba, a mint
tudom MACSKÁSI féle udvar volt, ott egy kevés idõt
töltött, kimosdott, evett valamit addig egy 4 lovaskocsi
elõ állott és utazott azon éjjel Marosvásárhelyre.

Ott pihent egy pár napig, katonáit rendbe
szedte, egyesítette a Borgóból bejött fáradt honvédek-
kel és Nagyszebennek vette útját.

Mi pedig Kolozsvár felé, Zsibó felé oda ahol
történt September 25-én a fegyver lerakás.

GYÖRKE Sándor, mint szemtanú”

GYÖRKE idézett leírását el kell fogad-
nunk, mint hiteleset, mert lényegében megegye-
zik a GRACZA György, illetve a HORVÁTH
Mihály könyvében leírtakkal. KOVÁCS Endre is
hasonlóan tárgyalja könyvében, amely a rendel-
kezésünkre álló legszakszerûbben megírt BEM
életrajz, csak GYÖRKE leírása részletesebb és
pontos helyhez és névhez köti a történteket. A le-
gendák sorába utasítja viszont a kifogásolt, zöld
irónnal aláhúzott részt, amely szerint „BEM
súlyosan megsebesült, lebukott lováról és ott ma-
radt a csatamezõn nehéz sebével, patakzó vértó-
csában”. Hasonló, népi képzeletbõl fakadó leírá-

sokat más forrásokban is megtalálunk. Például az
angol származású PAGET, aki egy ideig BEM
segédtisztje is – igaz, hallomás után – azt írja (köz-
lés a Hadtörténeti közleményekben, 1928/3–4),
hogy BEMet a kozákok körülvették, lováról leütöt-
ték és számtalan lándzsaszúrással átlyuggatták
ruháját. A késõbbi események logikája is ellent-
mond ezeknek a legendás leírásoknak. Súlyosan
sebesülten nem utazhatott volna tovább Marosvá-
sárhelyre, ahol két nap alatt rendezte maradék se-
regét és új támadásra indult Szeben felé.

A leírás külön helyi vonatkozású érde-
kessége, hogy a háromszéki (lisznyói) KESE fõ-
hadnagy játszott szerepet BEM megmentésében.

A bejegyzés írójáról, GYÖRKÉrõl tudjuk,
hogy köpeci származású, 1888-ban Sepsiszent-
györgyön él. A Rikánbelüli komunitást (Három-
szék) képviselte egy 1848-as emlékünnepségen.
Igen magas kort ért meg. 1911-ben adományozta a
könyvet a Székely Nemzeti Múzeumnak.

2. 
Más típusú bejegyzés:
FELSZEGI István: Adatok Sepsiszent-

györgy történetéhez, különös tekintettel a múlt
század iparára. (Erdélyi Múzeum Egylet XII.
vándorgyûlése, Sepsiszentgyörgy, 1933 aug.
27–29-én, 1934 Kolozsvár) Az ismertetésben,
ahol KISS János harangöntõ-mûhelyérõl van szó,
K. BOGDÁN Gézától származó bejegyzés talál-
ható: „KISS János harangöntõ még az 1870-es
években is az iparát folytatja; mûhelye a régi
vásártéren volt a templom alatt.” – Ha ezt az
állítást sikerül igazolni, akkor az megkérdõjelezi
eddigi ismereteinket, miszerint az említett ha-
rangöntõ mûhely, amelyben 1848-ban Bodvaj
után és még Kézdivásárhely elõtt öntöttek ágyút
GÁBOR Áronék, az Olt utcában lebontott és em-
léktáblával megjelölt épületben lett volna. Ebben
a bejegyzésben is sok valószínûség van, mert a
harangöntõ mûhelyek leggyakrabban a templo-
mok közelében létesültek. Az Olt utcában a KISS
harangöntõk egyikének a lakása lehetett, de az is
lehet, hogy a templom alatt maga az öntés történt
(tehát az ágyúöntés is), míg az Olt-utcai mûhely-
ben az utólagos megmunkálás csupán. Mind-
ezt megerõsíteni látszik IMREH István: GÁBOR
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Áron „a sepsiszentgyörgyi szóhagyomány sze-
rint – a KISS család Olt utcai harangöntõ mûhe-
lyében segédként dolgozik, és a Várgödrében
1840-ben öntött szemerjai harang elkészítésében
mint kovácslegény vesz részt KISS Péter mester
mellett.” (IMREH, 1987 291)

3. 
NAGY Sándornak, Háromszék önvédel-

mi harca krónikásának, az egykor tulajdonában
levõ 1848–49-es Történelmi Lapok 1895-96-os
számaiban, ugyancsak aláírásával hitelesített
javításokat eszközölt a 48-as honvédek név-
sorában: pl.

SÜKÖSD S[ándor] elhalt Törökhonban –
írja a könyv – kijavítva, hogy elesett a tömösi
csatában.

TOMPA Miklós él, de nem Kisborgón,
hanem Kisborosnyón.

A 12. zászlóalj századosa KÖPECZI –
melléje írva: ilyen nevû nem volt.

A példákat még sorolhatnánk, de ez az
ismertetõ csak azt kívánja szolgálni, hogy vizs-
gáljuk meg az ilyen feljegyzéseket, elõsegítve
ezzel, hogy közelebb kerüljünk a történelmi va-
lóság megismeréséhez.
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NNoottiiþþee rreeffeerriittooaarree llaa 
eevveenniimmeenntteellee ddiinn 11884488––11884499 
îînn ccããrrþþiillee vveecchhii aallee 
MMuuzzeeuulluuii NNaaþþiioonnaall SSeeccuuiieesscc
(Rezumat)

În cãrþile Muzeului Naþional Secuiesc, la
fel ca în orice bibliotecã veche, se gãsesc nume-
roase notiþe fãcute de posesori ºi cititori. Aceste
comentarii, observaþii etc. au uneori valoare certã
de sursã istoricã, rectificând de multe ori pãreri
înrãdãcinate chiar ale istoriografiei. Lucrarea
grupeazã pe scurt un mãnunchi de astfel de no-
tiþe, referitoare la evenimentele din 1848–1849,
între care unele privind locul turnãrii tunului/
tunurilor de la Sf. Gheorghe, de cãtre Áron GÁ-
BOR, sau amãnunte exacte referitor la cum s-a
salvat de fapt generalul BEM la sfârºitul bãtãliei
de la Albeºti (Sighiºoara). 

IInnssccrriippttiioonnss iinnttoo tthhee BBooookkss iinn 
tthhee SSzzéékkeellyy NNaattiioonnaall MMuusseeuumm 
oonn tthhee EEvveennttss ffrroomm 11884488––4499
(Abstract)

In the Székely National Museum as in
any of the old libraries, one can find in the books
many inscriptions made by the owners. This
short paper brings to light some of these inscrip-
tions referring to the revolution of 1848, such as
information about the canon-casting of Áron
GÁBOR, or General BEMs’s injuries in the bat-
tle at Fejéregyháza (Albeºti, Mureº County).
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1. ábra A kézdivásárhelyi GÁBOR Áron-szobor (NAGYVARJASI OLÁH Sándor alkotása, 1942). 
A nagyváradi GÁBOR Áron Tüzér Hadapród Iskola fõépülete elõtt állt. 1971-ben hozták haza 

1849 székely hadiiparának városába, a nagyváradi múzeum raktárából. 
A bodvaji kohó, ahol az elsõ ágyúkat öntötték, ma romosabb, mint a helyreállítás elõtt.

(A sepsiszentgyörgyi CHARTA Kiadó 1999. évi naptára, KISGYÖRGY Tamás és NAGY Sándor fotómontázsa)


