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Az utolsó 48-as honvédek

„Ki lesz ő? Aki a sort bezárja a legendák és álmok seregében: utolsónak távozván el a 
földről, miután több mint hetven esztendőn át egy egész ország szerető érdeklődése 
közepette vette magára piros zsinóros kávébarna atilláját, és nyomta fejébe kék kato
nasapkáját. Ki lesz ő? Aki után már nem következik senki, aki a saját két szemével látta 
volna a nagy időket, amelyek örökre felejthetetlenné teszik a magyarok 19. századát, 
amíg a földön történelmet írnak. Ki lesz ő? Aki végül bevallja, hogy gyermeksége 
miatt még csak dobos sem lehetett volna a seregben — mert hiszen 92 esztendősnek 
kellene lenni manapság annak az embernek, aki tizenhat esztendős korában felcsapott 
honvédnek. Ki lesz ő? Aki utolsónak megy el, és utána többé nem következik senki, a 
történelmi sírboltot lezárják, aki ugyanazt az imádságot mondja, császárok és közka
tonák felett, dolgavégezetten leül a históriai lépcsőre, hogy időtlen időkig virrasszon 
egy dicső nemzet gyönyörű élményei felett.”1

Krúdy Gyula (1878—1933) vetette papírra e sorokat 1926-ban, akkor, amikor már 
nem sokan éltek Kossuth Lajos 1848-as honvédseregéből. A nyíregyházi születésű írót 
is foglalkoztatta a kérdés, hiszen az ő nagyapja, Krúdy Gyula (1823-1913) honvéd
százados is a legendás hadsereg tisztje volt, aki személyesen is ismerte az utolsó 48-as 
katonákat, ugyanis 1890-1905 között a Szabolcsmegyei Honvédegylet elnöke, majd 
1905—1913 között az agg honvédeknek otthont adó budapesti Honvédmenház utol
só parancsnoka volt.

Azonban voltak olyan idők is, amikor Kossuth katonáit nem mindig becsülték 
meg. Az 1848^9-es forradalom és szabadságharc bukását követően a magyar kato
nák, a honvédek számkivetetteké váltak a saját hazájukban. Előbb Haynau rémtettei, 
majd a Bach-rendszer következett, Kossuth katonáira pedig börtönbüntetés, bujdosás 
vagy kényszersorozás várt a császári hadseregbe. Az egész magyar nemzet együtt érzett 
velük, de az 1867-es kiegyezésig minden szervezett jótékonysági akció lehetetlen volt. 
1867 után viszont azonnal, törvényszerűen kezdtek alakulni honvédegyletek, hon- 
védmenhelyek, ahol a tragikus állapotba került egykori 48-as honvédeken próbáltak 
segíteni -  megbecsülésükben és fizikai állapotukon egyaránt.

A menház alapításának eszméje Vidats János 48-as százados indítványa alapján 1869- 
ben merült fel. Általános gyűjtés indult, a Torinóban száműzetésben élő Kossuth Lajos 
1000 frankot utalt át az épületre, de még Ferenc József is felajánlott 5000 aranyat. Az

1 Krúdy G yula: Az utolsó 48-as honvéd. In: A XIX. század vizitkártyái. Budapest, 1986. Szépirodalmi
Könyvkiadó, 172,
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Krúdy Gyula nagyapja elől, a Honvédmenház parancsnokaként

épületre kiírt pályázatot Lechner Ödön friss diplomás építész nyerte meg, s az alap
kőletételre 1871. október 1-én nagyszabású ünnepség mellett került sor. 1873 elején, 
a Közvágóhídon túl, a Soroksári út 114. szám alatt készen állt a csinos, egyemeletes, 
klasszicista épület, amelynek magasztos hivatása volt nyugalmat, barátságos, családias 
otthont nyújtania a nagy idők rokkantjainak. A menház 80 honvéd befogadására volt 
készítve, az első felvétel pedig 1873. március 16-án történt. A megépült Menházat be
lülről katonás egyszerűség jellemezte. Az emeleten kaptak elhelyezést a volt tisztek, a 
földszinten az altisztek és honvédek, a szuterénben voltak a ház kiszolgáló helyiségei és 
az ebédlő. A bennlakók egyenruhát kaptak, némi napidíjat és állandó orvosi ellátást. 
Nagy gyümölcsöskert is tartozott a Honvédmenházhoz. A lakók mindazonáltal kaszár
nyái viszonyokhoz hasonló napirend szerint éltek, ébresztővel, takarodóval, ügyeletes 
tiszttel. Eltávozni több napra, „szabadságra menni” csak parancsnoki engedéllyel lehe
tett. A meghalt lakók temetéséről is a Menház gondoskodott. A ház élén kinevezett 
parancsnok állt, akik közül az első Vidats János honvédszázados lett.2

1882-ben nyilvánvalóvá vált, hogy a Honvédmenház nem tudja tovább önállóan 
fenntartani magát, így az intézet az állam kezelésébe került egy felügyelő bizottság 
vezetésével. 1887-ben 70 tiszt és 30 honvéd volt a Menház lakója. 1890-ben állami 
határozat született a 48-as honvédek nyugdíjazásáról és segélyezéséről, s természetesen 
a Menház lakói is részesültek ezekből. Az idő múlásával sokasodtak a segítségre szoru
ló veteránok, ezért 1900-ban a Menházat kibővítették, 150 fő lett a bennlakók száma,

!

2 D inyés László : A pesti Honvéd Menház. In: Ferencvárosi Kalendárium 2009. február. 40.
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Az utolsó 48-as honvédek

48-as honvédek a Honvédmenház előtt (1905)

akik közül mindenki 70 éven felüli volt. Az ország jószívű honfiaitól rendre érkeztek 
adományok: pénzösszegek, flaska borok, hordó sörök, valamint évi 3 mázsa szivarvég 
és dobozos szivar.3

Ugyan nem Budapesten és nem is a Honvédmenházban történt, de érdemes meg
említeni, hogy 1902-ben a Kolozsvári Országos Történeti Ereklye Múzeum, Kossuth 
Lajos születésének 100. évfordulóján a még élő 1848-49-es katonák képeiből egy nagy 
kiállítást kívánt rendezni. E célból fényképészeknek szóló felhívást tettek közzé, hogy az 
öreg honvédekről díjazás nélkül készítsenek portrékat. A gazdag 48-as hagyományokkal 
rendelkező Hódmezővásárhelyen a felhívás kedvező visszhangra talált, s így Plohn József 
(1869—1944) helybéli fotográfus pontosan 154 veteránról készített fényképet.4

Az idő múlásával a budapesti Honvédmenház parancsnokai is változtak. Vidats 
János 1873-ban bekövetkezett tragikus halála után Mándy Iván ezredes következett 
ezen a poszton 1883-ig, majd 1887-ig Maróthy János százados állt a menház élén. 
Kökényessy Szaniszló ezredes 1887-től parancsnokolt, 1888—1896 között Cserey Ig
nác ezredes, aki Kossuth Lajos 1894-es temetésén a veterán harcosokat személyesen 
vezette, majd Szent-Imrey Kálmán százados 1896-1905 között. Az utolsó a sorban 
Krúdy Gyula százados, aki 1913-ban halálozott el. A 98 éves korában elhunyt Görgey 
Artúr honvédtábornok 1916-os temetésén is megjelent egy menházi öreg küldöttség.

3 D inyés László : A pesti Honvéd Menház. In.: Ferencvárosi Kalendárium 2009- február. 40.
4 Plohn J ózsef: Negyvennyolcas honvédportrék. 1992. Hódmezővásárhely, 5.
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Az első világháború első éveiben még 150 fő volt a Honvédmenház létszáma, de 
folytonosan ritkultak az öreg 48-as honvédek sorai. 1918. november 16-án, a köztár
saság kikiáltása előtt megható jelenet játszódott le a Parlament előtt. Szirmay György, 
a 48-as kápolnai csatában súlyosan megsebesült 88 éves honvéd hadnagy két kato
nától támogatva jelent meg, hogy az ünnepélyen a 48-as honvédeket képviselje. A 
tömeg lelkesen ünnepelte a nagy idők tanúját, aki örömében el is sírta magát. 1919 
után azonban már ritkán bukkantak fel az utcán piros zsinóros barna mentéjükben a 
szabadságharc katonái.

A Horthy-korszak hajnalán, a Pesti Hírlap 1920. áprilisi 4-i számából tudhatjuk meg, 
hogy a Honvédmenházban már csupán kilenc agg honvéd élt mélységes nyugalomban,

Szirmay György honvéd hadnagy az Őszirózsás forradalom idején (1918)

s amióta az állam gondoskodott az eltartásukról, Dobó Béla miniszteri számtanácsos és 
dr. Véghely Aladár alezredes főorvos viselte gondjukat a Soroksári úti menedékházban. 
A számtanácsos, aki tulajdonképpen igazgatója, gondnoka és ápolója volt egy személy
ben az intézménynek, beszélt a csöndes menedékház lakóiról, az aggastyán hősökről. 
Egy részük ekkor már megszállt területen élt, új jelentkezők ugyancsak a megszállás 
miatt alig tudtak a fővárosba eljutni, pedig Erdélyben még meglehetősen nagy számmal 
éltek öreg honvédek, akik a szabadságharcot végigküzdötték.5

5 Pesti Hírlap XLII: 82. 1920. április 4. 8.
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„Ebben az évben” -  magyarázza a számtanácsos 
— „ketten haltak el: Szirmay György hadnagy és 
Petró Lajos közlegény. A menháznak most kilenc 
lakója van. A legfiatalabb 89 esztendős. Néhányan 
annyira gyengék, hogy járni még segítséggel sem 
tudnak, de csodálatos módon valamennyinek ki
tűnő az étvágya. Az állam, illetve a honvédelmi 
minisztérium gondoskodik az ellátásukról, s min
den hónapban kiutalja a szükséges élelmiszert. Az 
ellátás a háborús évek alatt is kielégítő volt. Reg
gel fehér kávét kapnak az agg honvédek, délelőtt 
borlevest vagy teát, ebédre húslevest, főzeléket, 
olykor tojást és húst, vacsorára tejes ételt. A rizs 
hiányát azonban nagyon megérzik, s vajhoz is rit

kán jutnak. Még évekkel ezelőtt a közönség is juttatott egyszer-egyszer adományokat 
a Honvédmenház lakóinak. Népszerű ajándék volt a szivarvég. Hatalmas dobozokkal 
érkezett a sokféle illatos dohány, de bizony a háború kitörése után ez is elmaradt. Egy 
tiszti lakója van csak a menháznak: Bornemissza Sándor hadnagy. A legfiatalabb most 
lesz kilencven esztendős. Nem régen szabadságot kért és bejelentette, hogy vőlegény. 
El is utazott Pásztora, ahol megtörtént az esküvő. A húsvéti ünnepekre most ismét 
elutazott a feleségéhez. Morvay Károly tizedes is rokolyáihoz utazott. Hasonlóképpen 
Nagy István.”6

A Honvédmenház lakói közül ekkor a legidő
sebb Csíki István volt a 96 évével, de „régóta nem 
tipegett botra támaszkodva a kavicsos utakon tár
saival, ha napfény ömlött a menház kertjére, nem 
látták a többiek már hónapok óta a közös szoba 
kályhája körül, ha fiityölt a fák között a szél.” Csíki 
István egyetlen lakója volt a betegszobának. Szun
dikált naphosszat a paplan alatt, ritkán szólalt meg, 
különös kívánsága nem volt, de csodálatosan ép 
maradt a memóriája. 1920. április 2-án hunyta le 
örökre a szemeit.7

Az első világháború után „a csöndes öregség 
lágy szelídsége ömlik el az épületen, hangos szó 
itt nem hallik soha, különösen most nem, hogy 
olyan kevesen vannak.” Az állam fizetést, úgyneve

zett „zsebpénzt” juttatott az agg hősöknek. A tiszt 100 koronát, míg a közvitézek 50 
koronát kaptak. Mindenük megvolt, még dohányt is utaltak ki a részükre. Érdekes, 
hogy mindegyikük szenvedélyes dohányos volt. A zsebpénzt, amit minden hónap 
elsején pontosan megkaptak, nem költötték el, hanem kuporgatták. Selyempapíros-

Fekete Sámuel honvéd

6 Pesti Hírlap XLII: 82. 1920. április 4. 8.
7 Pesti Hírlap XLII: 82. 1920. április 4. 8.
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ba csomagolták és féltve őrizték a párnájuk alatt.
Minden öreg honvédnek valami különös célja volt 
a pénzzel és öröm gyűlt a szemükben, ha gyarapo
dott a vagyonuk. A 91 éves Weisz Hermann köz
vitéz is gyűjtögette a pénzt, aki már 600 koronát 
takarított meg. O volt az egyetlen zsidó vallásit a 
menházban. Elmondása szerint a szatmári rabbi
képzőnek gyűjtögette a pénzt, s a legszorgalma
sabb talmudistának akarta szánni az összeget. A 
szabadságharcban Weisz Hermann a halálfejes 
légióban szolgált, majd részt vett az erdélyi üt
közetekben, és fogságba esett a piski csatában.8 A 
Honvédmenházban ő mellé a 90 éves Tóth Benjá
mint osztották egy szobába, aki állandóan feküdt 
és aludt, a lábai sajnos ekkor már nem bírták. A 90 éves Rofay György volt a szoba 
harmadik lakója, aki folyton imádkozott, ha ébren volt. Egymáshoz ritkán szóltak, 
hetek is elmúlnak, míg Tóth Benjámin észrevette a társait. A másik három honvéd 
Lebó István volt hosszú ősz hajával, valamint Mészáros István és a vitéz tüzér őrmester 
Kosaras János. Kilencvenedik születésnapját ekkor már mindegyik megérte. Kosaras 
János megtestesítette az igazi honvédet: rövidre nyírt hófehér haja, sasorra alatt fehér 
magyar bajusz, tiszta és gondozott, mentéjén a solferinói csatában nyert vitézségi érem 
volt látható. Az őserő sugárzott róla, amint egyenesen állt, és érces a hangja, világos a 
beszéde, amikor elmondta a segesvári csata történetét: „Emlékszem pontosan ma is. 
Saját fülemmel hallottam, amikor Bem tábornoknak jelentették, hogy negyvenezer 
orosz áll velünk szemben. Mi tizenkétezren voltunk. Hogy milyen volt a segesvári csa
ta? Olyan volt, hogy mindnyájan valósággal izzadtunk bele. Már megingott az orosz 
sereg, amikor a kozákok a mi seregünk jobboldalán, az erdőcske mellett elfoglalták 
rohammal a tüzérüteget. Hiába volt minden. Ek
kor föltűnt közöttünk Petőfi Sándor, lelkesítette 
a honvédeket és kard nélkül rohant előre, bár a 
tábornok megtiltotta neki, hogy részt vegyen az 
ütközetben. Láttam, amint elbukott, mi is előre 
rohantunk, sokan elestek közülünk, s a csata után 
hiába kerestük Petőfi Sándort, nem találtuk a se
besültek között, nem találtuk a halottak között.”
A szobában csend lett. Lebó István a közös asz
talhoz tipegett, a fiókokban keresgélt, már terít
ve volt, a nagypénteki bojtos ebédhez, a sótartót 
kereste. Mészáros István az ágyán ült, aki a hosz- 
szúszárú pipáját tisztította. „Mit csinál egész nap,
Mészáros atyám? -  kérdezte tőle az ápoló -  Mit

Kosaras János honvéd tüzér őrmester

8 Magyarország XXVII: 58, 1920. március 7. 4.
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Mészáros István honvéd

csinálok!? Hát pipálok...” Egy egész délelőtt el
telt, amíg megtisztogatta a pipáját, amíg megtöm
te dohánnyal és rágyújtott. Kosaras János csende
sen megjegyzte: „Csak az a baj, hogy aludni nem 
tudok. Egy órát alszom egy éjszaka. Aztán fölébre
dek. Aztán csak nézem az ablakot.” Lebó István is 
megszólalt végül, panaszkodik, hogy köhög. Nagy 
ritkaság, hogy Mészáros válaszolt, rá: „Majd csak 
jobban leszünk, öcsém.”9 10

Az Újság 1921. június 24-i számából megtud
hatjuk, hogy „most népesítik be a menházat a 
világháború százszázalékos rokkantjaival, a negy- 
vennyolczas hősök dédunokáival, akik bénán, 
csonkán hallgatják Kossuth, Bem, Damjanich és 

a többi szabadsághősök vitézeinek mondókáit.” A hat aggastyán ekkor Bóbik Ignác 
főhadnagy 95 éves, Bornemissza Sándor hadnagy 89 éves, míg a többi négy közvitéz, 
Lebó István 90 éves, Kosaras János 91 éves, Fekete Sámuel 90 éves és Tóth Benjámin 
91 éves. Bornemissza Sándor hadnagy a szabadságharc vitézeinek barna atilláját vi
selte, s mindig feszesen tartotta magát. Az ezredes a fia lehetne és mégis úgy nézett 
rá, mint az apjára. „Hogy van hadnagy úr, már nem köhög?” -  szólalt meg az ezre
des-orvos. „Köszönöm ezredes úr, már jobban vagyok, alássan kérek, mihelyt szép idő 
lesz, szabadságot.” A szabadságot megígérték neki, s Bornemissza Sándor hadnagy 
elmondta, hogy a kápolnai csatától kezdve végig harcolta az egész szabadságharcot. 
„Kossuth Lajos maga tűzte mellemre a vitézségi érdemrendet, ott harcoltam Nagy 
Sándor seregében, s a honvédelmi bizottmány külön meg is dicsért.” Mindegyik szo
bában ott függött a falon a nemzeti fohász, a Hiszekegy és bizony a nagy idők tanúi 
könnyes szemmel beszéltek a jelenről is. A hófehér szakállú, 91 éves öregúr Kosaras 
János közvitéz szemét elöntötte a könny, s csak ennyit mondott: „Szétszaggatták, da
rabokra tépték ezt a szerencsétlen országot és ezt nekünk meg kellett érnünk. Mi ma
radt nekem még az életből? Aki családom volt, azt már mind eltemettem, rég elkerül
tem már szülőhazámból, Székesfehérvárról és most várom a halált, amely késik. Jobb 
lett volna meg nem érni ennek az országnak a pusztulását.” Az egyik ágyon hatalmas 
füstfelhőket eresztett a 91 éves Tóth Benjámin. Éjjel-nappal pipázott, s csak egyetlen 
panasza volt — ahogyan minden társának: kevés a dohányuk. Négy pakli katonai do
hányt kaptak havonta, de ez is kevés volt. A jóképű, barátságos öreg bácsi Lebó István, 
fürgén ugrott le ágyáról, palócosan beszélt, állandóan mosolygott és szeretett volna 
hazamenni az Ipolyságra, azonban szülőfaluja ekkor már Csehszlovákiához tartozott.

Az egyetlen, aki ekkor az ágyban feküdt, az a 95 éves Bóbik Ignác főhadnagy volt.1? 
1826. február 26-án született a Torontál vármegyei Bocsáron. A szabadságharcban 
1848 szeptemberétől 1849 szeptemberéig vett részt és Komáromban, mint honvéd 
főhadnagy fejezte be katonai pályafutását. Az idős katona 1920 júliusáig Székesfehér-

9 Pesti Hírlap XLII: 82. 1920. április 4. 8.
10 Az Újság XIX: 137. 1921. június 24. 3.
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váron lakott, s innen felesége a Honvédmenházba vitte. Tekintettel arra, hogy már 
csak hatan voltak, igen jó ellátásban részesült. Ebből az alkalomból, mint a Honvéd- 
menház utolsó lakói egyikének arcképét a Vasárnapi Újság is közölte. Bóbik Ignác 
1921. október 18-án halt meg."

Szintén 1921-ben olvashattuk a Magyarország című újság hasábjain, hogy Üjhá- 
zy Ferenc, a magyar festőművészet nesztora, életének 91. évében elhunyt. Kevesen 
tudták róla, hogy korának ez a jó nevű festője az utolsóelőtti élő honvéd volt, aki 
részt vett Budavárának dicsőséges visszafoglalásában 72 évvel korábban, 1849. május 
21-én. így már csak a Honvédmenházban élő Tóth Benjámin maradt a budapestiek 
közül, akik részt vettek a vár ostromában.11 12

A Szózat című lap 1922. január 25-i számából 
értesülhetünk arról, hogy a Honvédmenháznak 
már csak öt lakója maradt: a 92 éves Bornemissza 
Sándor hadnagy, a 91 éves Kosaras János irányzó 
tüzér őrmester, a 90 éves Tóth Benjámin, a 91 éves 
Lebó István és a 94 éves Módra József. A föld
szinten három szobában lakott az öt öreg magyar.
Bornemissza hadnagynak külön szobája volt, 
míg négyen két kétágyas, egymásba nyíló szobá
ban laktak. Amikor az újságíró belépett, három 
honvéd az ebéd utáni álmát aludta, s csak Kosaras 
János bácsi pipázgatott a kályha mellett lévő ka
rosszékében. Szép magyar öregúr, akinek az arca 
is üde, s hófehér bajusza és szakálla mindig gon
dosan fésült volt. Hosszú kávésbarna honvédatil
lát és kék nadrágot viselt. Ahogy belépett az újságíró, az idős honvéd fölemelkedett. 
„Üljön le, öcsémuram, hozta Isten!” Cigarettára gyújtott, majd Kosaras János bácsi 
elmondta, hogy 1920. március 8-án érkezett a menházba. Az osztrák-olasz háború 
után tizenhét évig gazdatiszt volt, Esterházy herceg 7800 holdas kaposvári birtokát 
kezelte. A szabadságharcot Bem tábornok seregében küzdötte végig. Tíz csatában vett 
részt. Előkotorászta régi, megfeketült bronz érdemérmét, melynek előlapján Kossuth 
Lajos arcképe és neve, míg hátlapján „Szabadság, egyenlőség, testvériség 1848” fel
irat volt olvasható, majd mesélni kezdett. „Az utolsó ütközetet, Bemmel élünkön, 
Temesvárnál vívtuk. Lehettünk vagy huszonnégyezren, de elfogyott a muníciónk. 
Menekítenünk kellett. Lúgoson Bem megtudta, hogy Görgey letette a fegyvert. Bem 
eredetileg azt tervezte, hogy Lúgosnál megáll és fölveszi a harcot, de ő a fegyverletétel 
hírére parancsot adott a továbbvonulásra. Karánsebesen át este kilenc órakor értünk 
Oroszbányához, ott akkor már húszezer osztrák és harmincezer orosz táborozott. Bem 
még azon éjjel beszédet intézett hozzánk, hogy aki akar, visszatérhet Magyarországba, 
de aki akarja, követheti őt is Románián át Törökország felé. Mintegy ötezren Bemmel 
tartottunk. Galac alatt, éjjel, hozzám osont Szalag István nevű jó pajtásom. A bánat

11 Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye LVI: 24. 1922. június 11. 218.
12 Magyarország XXVIII: 125. 1921, június 10. 5.
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hajtotta hozzám. Azt mondta: testvér, hát elhagyjuk szegény hazánkat? Most még 
visszafordulhatnánk. Igazat adtam neki. Kiosontunk a táborból és háromheti kínke
serves bujdoldás után a szülővárosomban, Székesfehérvárott voltam. De micsoda sors 
várt ott rám! Puskatus, börtön és mindig csak: »Du Kossuth Hund!« Mi magyarok 
bujdostunk, Bécs akasztatott. Akasztatta a legjobb magyarokat.” A 91 éves Kosaras 
János szeméből előszivárgott a könny, majd így fejezte be szavait: „És, még vannak 
magyar urak, akik rangért, méltóságért vissza akarják, hozni a Habsburg-királyt.”13 

Kosaras János gazdatiszt, 48-as honvéd tüzérőrmester végül 1922 szeptemberében 
hunyt el 91 éves korában. A mindig ápolt és fess öregúr végig harcolta a szabadság
harcot, s 1858-ban Solferinónál is verekedett a rákényszerített, gyűlölt császári mun
dérban. 1922. szeptember 28-án temették katonai kísérettel. Négy öreg bajtársa közül 
csak Bornemissza Sándor 48-as huszárhadnagy és Lebó István közhonvéd kísérhette 
el utolsó útjára, mert Tóth Benjámin és Módra József már nem tudtak felállni. Kopor
sója fölött Gyalay Mihály hírlapíró mondott búcsúztatót.14 '

A Magyarországtól elszakított és Romániához csatolt Erdélyben, az ott élő hon
védeknek sajnos más sors jutott. Igazolta ezt Sándor József, az Erdélyi Magyar Köz
művelődési Egyesület (EMKE) elnöke és Negyvennyolcas Ereklyemúzeum vezetője, 
aki a következőket mondta 1928-ban: „Nekünk Erdélyben nincsenek hivatalos ki

mutatásaink arról, nem él e még esetleg valaki itt 
a szabadságharc hősei közül. A honvédegyletek s 
a március tizenötödiki bizottságok régen beszün
tették működésűket, úgy hogy a legilletékesebbek 
sincsenek abban a helyzetben, hogy biztos felvi
lágosításokkal szolgálhassanak arról, van-e még 
valaki Erdélyben, aki viselte a negyvennyolcas ko
kárdát, s aki küzdött és vérzett Piskinél, Isaszeg- 
nél, Branyiszkónál, vagy a magyar hősiesség más 
tanúságtételeinek az 1848—49-iki szabadságharc 
ütközeteiben. Tudomásom szerint az utolsó sza
badsághős egy Szappanos nevű főhadnagy15 két 
évvel ezelőtt halt meg Sepsiszentgyörgyön 102 

éves korában. Biztos adataim sajnos nincsenek, de mégis őt kell mondanom az utolsó 
erdélyi honvédnek.”16 (Később azonban láthatjuk majd, hogy számos Erdélyben élő, 
egykori 48-as honvéd élt még ebben az időben).

A kolozsvári agg honvédekről — mint a kolozsvári honvédegylet volt elnöke — 
már pontosabb adatokkal rendelkezett, hiszen évről-évre láthatták felvonulásukat a 
március 15-iki ünnepélyeken, s a legutolsó ilyen ünnepségen, 1918-ban még heten 
voltak, akik az egyre rövidülő névsornak programszerű, hagyományos felolvasásakor 
büszkén és katonásan bekiáltották a „jelen”-t. Az utóbbi években aztán rohamosan

13 Szózat JV: 20. 1922. január 25. 7.
14 Szózat IV: 223. 1922. szeptember 29. 6.
1 5 Szappanos József főhadnagy
16 Keleti Újság XI: 135. 1928. június 18. 7.
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kevesebb lett a létszám. Az utolsó kolozsvári sza
badsághősnek Visky József volt a neve, 96 éves 
volt és egyedül éldegélt a Gyufagyár utca 15. szám 
alatti lakásán, majd 1923. január 6-án eltemet
ték. „Visky József volt az utolsó, akire Kolozsvár 
városának közönsége az ősz honvédeknek kijáró 
kegyeletes szeretetét éveken keresztül árasztotta.
Tudom, voltak vendéglők, amelyekben ingyen 
étkezhetett, péküzletek, ahol kijárt neki a rendes 
napi sütemény, úriházak, amelyek tisztességes 
ruhával látlak el és egyesületek, amelyeknek ál
landó és rendes havi támogatásokat fölvevő ven
dége volt. Nálunk, az EMKE irodáiban is szinte 
naponta megfordult az utolsó éveiben már erősen 
megrokkant magas, szikártermetű aggastyán. Ide 
húzódott be a téli hideg elől és 1922 decemberé
ben még szerepelt a könyveinkben, mint aki 500 
lei karácsonyi támogatásban részesült. Ez volt az 
utolsó támogatás, ami a negyvennyolcas hősnek a 
mi közvetítésünkkel még életében kijutott, mert 
ami ezután következett, az már a halottnak szólt.”17

A Friss Újság 1926. február 7-i számában olvashatjuk, hogy elhunyt az Amerikai 
Egyesült Államokba szakadt utolsó 48-as honvéd. A pittsburghi magyarság egyik leg
ismertebb alakja, a 97 éves Maráz András farmer, az Amerikába szakadt 48-as honvé
dek közül a legutolsó volt. 1829. május 1-jén született a Szepes vármegyei Gölnicbá- 
nyán, de még kora gyermekkorában a Zemplén vármegyei Mádra került. Itt csapott 
föl 1848-ban honvédnak, végigküzdötte a szabadságharcot, majd büntetésből beso
rozták az osztrák hadseregbe, ahol 14 évig katonáskodott. Azután visszament Mádra, 
ott megnősült, s családot alapított. A 48-as honvédek tudvalévőén a szabadságharc 
leveretése után több hullámban érkeztek az Egyesült Államokba, ahol Iowaban, Mis
souriban és Minnesotaban magyar telepeket alapítottak, s túlnyomórészt itt is haltak 
meg. Maráz nem tartozott ezek közé a telepesek közé, mert ő négy évtizeddel ké
sőbb, 1892-ben vándorolt ki Pittsburgh-be. Mint telepes megszakítás nélkül itt élt 
gyermekei, 18 unokája és 8 dédunokája körében. Törzsökös magyar ember maradt, 
nem „amerikaiasodott el”. Egész Pittsburgh magyarsága kísérte utolsó útjára az utolsó 
magyar szabadságharcost.18 A Nyírvidék című lap 1930-ban viszont arról számolt be, 
hogy 1929 őszén volt még egy Amerikában élő 48-as honvéd, Sebess Mátyás Pál, aki 
114 évesen hunyt el. Még Kossuth Lajossal együtt emigrált Chicagóba, ahol ipartele
pet alapított, amely később gyárrá növekedett.19

17 Keleti Újság XI: 135. 1928. június 18. 7.
18 Friss Újság XXXI: 30. 1926. február 7. 9.
19 Nyírvidék LI: 212. 1930. szeptember 19. 1.

48



Az utolsó 48-as honvédek

Az évek alatt a budapesti Honvédmenház lakói is megfogyatkoztak, s 1924-ben 
a Pesti Hírlap munkatársa is arról tudósított, hogy „néhány évvel ezelőtt, amikor 
utoljára jártam a Soroksári úti sárga házban, ha jól emlékszem, még öten éltek fáradt, 
halk szavú katonái Kossuth Lajos táborának. Azóta, szinte végzetszerű szabályosság
gal, évről-évre megfogyott eggyel a számuk, a múlt évben kiállt a sorból Bornemissza 
Sándor hadnagy, a parancsnok is és ma Lebó István, Nagy Sándor tábornok katonája, 
Pintér Károly kapitány bajtársa, az egyetlen hivatalosan nyilvántartott tagja már csak 
a nagy légiónak.”20

48-as honvédek köszöntése (1920)

1926 júniusában a magyar kormány által kibocsátott rendelet szerint az utolsó 
48-as honvédet országos gyászpompával szeretnék eltemetni, ezért a belügyminiszter 
rendeletet adott ki, amelyben utasította a városok és községek elöljáróságait, hogy 
írják össze a 48-as öreg honvédeket és jelentsék be névsorukat a minisztériumnak. 
Ennek alapján a Magyarországon élő 48-as honvédekről egy pontos névsor készült a 
miniszterelnökségen. Az olyan honvédek, akik igazolni tudták, hogy a szabadságharc
ban tényleg aktívan részt vettek, már valamennyien régen jelentkeztek a nyugdíjért. 
Előfordult azonban olyan eset is, hogy ál-negyvennyolcasok is jelentkeztek, hogy ők hs 
nyugdíjat kaphassanak. A belügyminisztérium szerint Magyarországon ekkor öt olyat\ 
honvéd élt, akik tanúkkal és írásaikkal igazolták, hogy a szabadságharcban tényleg 
részt vettek. Az öt honvéd: Konkoly István volt közvitéz, aki Ocsán lakik, Fluck Gusz-

20 Pesti Hírlap XLVI: 63. 1924. március 15. 3.
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táv volt tizedes Albertirsán, Marton Sándor volt közvitéz Kemenesmagasin, Batka 
Gáspár volt közvitéz Kecskeméten és Lebó István Budapesten, a Honvédmenházban. 
Rajtuk kívül természetesen még sokan jelentkeztek, hivatkozva arra hogy ők is 48-as 
honvédek, de nem tudták igazolni, hogy tényleg részt vettek a szabadságharcban.21

Az öt honvéd közül 1926. december 2-án a Kemenesmagasin élő 96 éves Marton 
Sándor hunyt el elsőként. Személyében Vas vármegye utolsó 48-as honvédjét tisztel
ték. Az öreg katona Bem tábornok alatt küzdötte végig 
a szabadságharcot. Háromszor nősült, s még az utolsó 
éveiben is maga aratott. A lakóhelyétől 12 kilométerre 
eső Celldömölkre maga járt be gyalogszerrel. Elmon
dása szerint kocsira nem szeretett felülni, mert azon el
fáradt. Temetésén a település lakossága nagy számban 
kísérte utolsó útjára.22

Közben a 48-as honvédek összeírása tovább folyta
tódott, s 1927-ben a honvédelmi minisztérium nyil
vántartása alapján kiderült, hogy még tíz Kossuth-ka- 
tona élt az ország különböző helyein. Kecskeméten a 
94 éves Batka Gáspár, Ocsán a 103 éves Konkoly Ist
ván, Albertirsán a 95 éves Fluck Gusztáv, a budapesti 
Honvédmenházban a 95 éves Lebó István, Isaszegen a 98 éves Litik Lipót tizedes, 
Dévaványán a 96 éves Nyíri János, Szarvason a 100 éves Szabó Gábor, Nagyszaká
csiban a 98 éves Kun Péter, Mátészalkán a 106 éves Khun Jakab, Szécsényben pedig 
a 95 éves Szőke István.23

Közülük elsőként a 97 éves Kun Péter hunyt el 1927. március 8-án a Somogy 
vármegyei Nagyszakácsiban. Temetésén a helyi csendőrőrs és a leventeegyesület dísz
szakasza is részt vett.24 Öt az albertirsai Fluck Gusztáv tizedes követte, aki 1927 júliu
sában, 95 éves korában halt meg.25

Az utolsó kecskeméti 48-as honvéd, Batka Gáspár 1927. augusztus 8-án halt meg. 
A hiányos anyakönyvi adatok miatt az elhunyt öreg magyar katona életkorát hite
lesen megállapítani nem lehet. Batka bácsi maga 103 évesnek számította magát, de 
más föltevés szerint 93 éves lehetett. 1903-ban viszont maga Batka Gáspár igazol
ta dokumentumokkal, hogy 1833. február 24-én született Alpáron.26 Az bizonyos, 
hogy 1848-ban akár 16, akár 26 éves volt, már a szabadságharc honvédhadseregében 
szolgált. Az akkoriban hatalmas termetű legény honvédhuszárnak csapott fel. Több 
csatában harcolt, többször meg is sebesült, majd a világosi fegyverletétel után álruhá
ban hazabujdosott Kecskemétre, ahol, családot alapítva, a névtelen, szürke kis magyar 
földművesek kevés figyelemre érdemesített életét élte. Felesége Resti Erzsébet volt, aki 
1911-ben halt meg. Kilenc gyermekük született — négy fiú és öt leány -  akik közül

21 Nyírvidék XLVII: 185. 1926. augusztus 17. 3
22 A Rend VI: 96. 1926. december 8. 6.
23 Tolnamegyei Újság IX: 15. 1927. április 9. 6.
24 Magyarság VIII: 68. 1927. március 24. 8.
25 Friss Újság XXXII: 152. 1927. július 8. 6.
26 Kecskeméti Közlöny IX: 196. 1927. augusztus 27. 2.
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három élt még 1927-ben: László, Gás
pár és Erzsébet. Az unokái és dédunokái 
negyvennél is többen voltak. Batka bácsi 
1903 óta vált ismertté, amikor a 48-as 
honvédek közé fölvették. A város közön
ségének Batka Gáspár a hazafias ünne
pekről megszokott, kedves, dédelgetett 
alakja lett, hiszen Kecskeméten ő volt az 
utolsó 48-as honvéd. Kedves visszaemlé
kezéseit egészen az utolsó napjáig szíve
sen, szeretettel hallgatták, sőt közölték a 
helyi lapok is. Jó egészségét, pompás ét

vágyát, derűs életkedvét majdnem az utolsó napjáig megőrizte. Végül hirtelen támadt 
tüdőgyulladás végzett vele.27

Temetéséről szóló beszámolójában a Kecskeméti Lapok a honvédhuszár Világosnál 
tapasztalt emlékeit is megosztotta az olvasókkal: „...volt Isaszegnél, Branyiszkónál, 
Debrecennél, s utána Világosnál. Erről az utolsó legfájdalmasabb csapásról szeretett 
leginkább beszélni: „Nem úgy volt ám az, ahogy a könyvekben írták. Én tudom, 
hiszen Nagy Sándor huszárjai között szolgáltam. Hej, milyen hős ember volt az, ké
rem. Világosnál harcolni szerettünk volna, de elárultak kérem. Kilenc kútba dobtuk

a fegyvereinket, s elpusztítottam saját kezemmel 
Villám lovamat, hogy ne ülhessen rá se muszka, 
se az átkozott német... Hej, inkább meghaltunk 
volna kemény ütközetben.”

A következő a sorban a Szarvason élő 100 
éves mohói Szabó Gábor 48-as honvéd volt, aki 
néhány hónappal később, 1927. október 1-jén 
hunyt el. Szabó János és Ipacs Borbála gyerme
keként született Kiskunfélegyházán, Görgey 
hadseregében szolgált, s 1848—49-ben részt vett 
a kápolnai, isaszegi és nagysallói ütközetekben. 
Ezeken kívül ott volt Budavár bevételében is.28 A 
Békés megyei településnek külön nevezetessége 
volt Szabó Gábor és mikor kiderült, hogy ő a leg
öregebb 48-as honvéd, leveleket kapott az ország 
minden részéből. Érdeklődök látogatták meg, de 
senki sem segített rajta. Pedig Szabó Gábor rossz 

sorban, szegényen élt. Öreg reszkető betűkkel kérvényt írt a belügyminisztériumba, 
és kérte, hogy segítsék öreg napjaiban. A vármegye kedvező véleménnyel küldte fel az 
öreg negyvennyolcas kérvényét, de a minisztériumból nem jött válasz. Szabó Gábor 
szegényen, elhagyatva halt meg, s temetése is minden fény és pompa nélkül zajlott

27 Magyarság VIII: 182. 1927. augusztus 12. 11.
28 Nemzeti Újság IX: 233. 1927. október 14. 8.
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le. Nem képviseltette magát a vármegye, nem szó
nokoltak a sírjánál a hatóságok emberei, hanem a 
város adott csupán egy festetlen koporsót, amiben 
eltemették a nagy idők tanúját. Egyik szomszédja 
kölcsönadta két lovát, azt fogták a halottas kocsi 
elé és a hadirokkantak és özvegyek egyszerű ko
szorúja borult csupán a legöregebb negyvennyol
cas honvéd sírjára.29

A honvédelmi minisztérium nyilvántartásában 
ugyan nem szerepelt, de a szarvasi Szabó Gáborral 
egy napon, 1927. október 1-jén halt meg a 104 
éves Szabó Géza is, aki Debrecen utolsó 48-as 
honvédja volt. 1849-ben Kossuth katonájaként

, i ,  t . . i i /-  / Khun Jakab honvédreszt vett a kápo lnái, az isaszegi, a nagysallo i es
kápolnai ütközetben és ott volt Budavár bevételénél is. O volt az egyetlen még élő 
honvéd Hajdú vármegyében.30

A következő a honvédelmi minisztérium nyilvántartásában szereplő, Ocsán élő 
Konkoly István 48-as honvéd volt, aki 1928. február 26-án hunyt el.31

Szintén nem szerepelt a nyilvántartásban, de Szabolcs vármegye legöregebb embe
reként halt meg 1928. március 6-án, Ibrányban, a 103 éves Gottfried János földmű
ves, aki a Jalapár-tanyán élt. 8 gyermeke, 34 unokája és 36 dédunokája gyászolta. A 
szabadságharcban mint közkatona harcolt. Temetésére 1928. március 8-án került sor.32

Budapesten, az Aréna úti Népszállóban is élt egy kissé megroggyant alakú, ősz 
hajú ember, akinek még 107 éves aggastyánként is kitűnő volt a hallása, s csupán a 
lábaira panaszkodott. Rácz István 1820. március 6-án született Szolnokon, s állítása 
szerint Nagykőrösön egy iskolába járt Petőfi Sándorral. A szabadságharcban önkén
tesként vett részt, és Kossuth Lajossal is találkozott.33 „Bizony, jól emlékszem még a 
negyvennyolcas háborúra. Nem sok csatát láttam ugyan, de azért szép pozícióm volt, 
mert Görgeynek voltam a főlovásza. Mindig is szerettem a lovakat és mikor vége volt 
a háborúnak, feljöttem Pestre és itt voltam öntöző kocsis. Harminc évig öntöztem az 
utcákat, aztán kivénültem, nyugalomba mentem.”34 Rácz apó kisebb sajtószenzációt 
okozott, amikor 1927. szeptember 22-én kopott 48-as honvéd egyenruhájában és vö
rös sipkájában megjelent a rendőr-főkapitányságon és kétségbeesetten panaszolta el, 
hogy megtakarított pénzét, melyet ágya alatt egy kis faládában őrzött, valaki feltörte 
és ellopta. Apró jövedelmeiből, szorgalmas takarékoskodással mintegy 160 pengőt 
rakott félre bankjegyekben és ércpénzben, hogyha meghal, teljen díszes koporsóra. A 
Népszálló igazgatóságának utasítására ő maga tette meg feljelentését a főkapitánysá
gon, és amikor a panaszos személyi adatait felvették, megdöbbenve hallgatták, hogy

29 Kis Újság XL: 229. 1927. október 9. 2.
30 Reformátusok Lapja XIII; 41. 1927. október 16. 3.
31 Magyar Hírlap XXXVIII: 125. 1928. június 3- 13.
32 Nyírvidék XLIX: 58. 1928. március 10. 5.
33 Friss Újság XXXI; 252. 1927. november 6. 3.
34 Magyarország XXXIV; 139. 1927. június 22. 13.
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Rácz bácsi már 107 éves is elmúlt. A nyomozást 
még aznap megkezdték, de arról már nem szóltak 
a hírek, hogy előkerült-e a tolvaj, illetve a meg
takarított pénz.35 Rácz István végül 1928. május 
26-án, 108 éves korában hunyt el -  egy héttel ko
rábban, mint a budapesti Honvédmenház utolsó 
élő lakója, Lebó István.

Lebó István 1831-ben született a Felvidéken, 
Hont vármegyében, egy Ipolyszele nevű falucská
ban. Még csak 17 éves volt, amikor beállt honvéd
nek a későbbi aradi vértanú, Nagysándor József 
táborába. Volt idő, hogy egy zászlóaljban szolgált 
Petőfi Sándorral is. A szabadságharc számos üt
közetében vette ki a részét. Az 1849. augusztus 

2-i debreceni csata előtt még Kossuth Lajossal is találkozott és néhány szót váltottak 
egymással. Ez volt az az ütközet, ahol Lebó honvédet orosz kardvágás érte. Fogságba 
esett, de sérülései miatt később szabadon engedték. A szabadságharc bukása után buj
dosott, ezért az osztrák kényszersorozást sikerült elkerülnie. Mindig örömmel és sze
retettel beszélt a szabadságharc napjairól, a régmúltról. Nagy idők tanúja volt. 1918- 
ban részt vett a Honvédmenház legidősebb tagjának, a 106 évesen elhunyt Szili István 
honvédnek a temetésén, tanúja volt az első világháborúnak és a legnagyobb magyar 
traumának, Trianonnak is. Fájó szívvel látta, ahogyan szülőfaluja egy idegen ország 
fennhatósága alá került. 1926-ban részt vett a Batthyány-örökmécses leleplezésénél, 
míg 1927-ben díszsátorban üldögélve figyelte a Parlamentnél, a Kossuth-szoborcso- 
port avatását. Még megélte március tizenötödike 80. évfordulóját, de az utolsó évében 
már sokat betegeskedett. Mielőtt örökre lehunyta volna szemeit, Görgey Artúr hon
védtábornok neve hagyta el ajkait. Temetésére 1928. június 5-én került sor: tölgy
fakoporsóját a Nemzeti Múzeum oszlopos előcsarnokában ravatalozták fel. A derék 
honvéd végső nyughelye a Fiuemi úti Nemzeti Sírkert lett.36

Lebó István halálával mindenki azt hitte, hogy vele sírba szállt a legendás idők 
utolsó tanúja. Akkor aztán jelentkezett az illetékesek előtt egy hatalmas termetű, deres 
bajszú öregúr. Egy szót sem szólt, csak kiteregette azt a vaskos paksamétát, amelyben 
rakásra hevertek a megsárgult régies írású okmányai. Ezekkel igazolta az idős úr, hogy 
Fischl Józsefnek hívják, 1827. szeptember 11-én született, végig harcolta a szabadság
harcot és őrmesteri ranggal, fél kezére megrokkanva hagyta ott a katonaságot. Nehe
zen akartak neki hinni, s a kétkedők hiába mondogatták, hogy „Lebó bácsi volt a? 
utolsó”, ő csak így válaszolt: „Attól, hogy nem a menhelyen élek, még lehetek én negy
vennyolcas honvéd.” Lebóval kapcsolatban pedig annyit mondott: „Hát ha ő volt az' 
utolsó, akkor én vagyok a legutolsó.” Az iratok hivatalos átvizsgálása után hivatalosan 
is elismerték és megállapították, hogy Fischl József szavai megfelelnek a valóságnak: 
valóban ő a legutolsó 48-as honvéd, aki egyedül maradt életben a legendás ármádiá-

35 Magyarság VIII: 215. 1927. szeptember 23. 6.
36 Kelet-Magyarország LXXV: 62. 2018. március 14. 3.
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ból. Sem Budapesten, sem pedig vidéken, hiába kutattak egész Magyarországon, nem 
találtak több öreg negyvennyolcast. 1848. március 15-én csizmadiaként egy csoport 
élén a Landerer és Heckenast nyomda előtt találkozott Petőfi csapatával, s elsők között 
nyomult be a nyomda épületébe, ahol lefoglalták a sajtógépeket. A szabadságharcban 
részt vett az isaszegi csatában és a segesvári ütközetben is. „Ott volt Petőfi Sándor 
költő és mind néztük, hogyan tüzel a szeme. Nem erről a földről való ember volt 
már ő a költő akkor. Mikor megszólalt az első ágyú, nekiereszkedtünk a dombnak. 
Én egyre néztem Petőfi Sándor költőt, de egyszerre csak nem láttam sehol. Nagy 
kavarodás volt. Nem láttunk semmit.” A szabadságharc bukása után Olaszországban, 
Garibaldi seregében is szolgált, azonban a nehézkes kapszlis puskák ravasza egy forró 
ütközetben felsebezte a kezét, vérmérgezést kapott és két ujjpercét le kellett operálni. 
300 forint végkielégítéssel, őrmesteri ranggal vonult nyugalomba. Sajnos Fischl bácsi 
sem örülhetett sokáig a dicsőségnek, hogy ő maradt egyedül a hősök seregéből. 1929 
márciusában, 102 éves korában, influenza kö
vetkeztében hunyt el. Hamvait a rákoskeresztúri 
temetőben helyezték el.37 Érdekes információ, de 
más források Fischl Izrael néven említik a 48-as 
honvédet, aki Budapesten a Garay utcában lakott 
és hosszú ideig szoros barátságot tartott fenn Lebó 
Istvánnal is.38

Fischl Józseffel egy időben egyre-másra buk
kantak fel olyan aggastyánok, akikről kiderült, 
hogy egykor 48-as honvédek voltak. Lebó István 
halála után néhány nappal, 1928. június 13-án 
Kiskunhalas Helyi Értesítőjében azt írták, hogy 
„Él még 48-as honvéd”. Ebből kiderül, hogy a 
Nógrád megyei Szécsényben ekkor még élt a 
Kecskemét Közlönyben is szereplő Szőke István 
földmíves, aki akkor 96 esztendős volt, s szintén 
honvédként harcolt a szabadságharcban. (Szőke István végül 1929. március 1-jén 
hunyt el 97 évesen). Az újság meg is jegyezte, nem lehetetlen, hogy Szőkén kívül más 
48-as honvéd is él még az országban.39

így is történt, hiszen pár hónappal később, 1928. október 1-jén, Mátészalkán hunyt 
el 106 éves korában a honvédelmi minisztérium nyilvántartásában szintén említett 
Khun Jakab. 1822-ben született, részt vett a szabadságharcban, majd azt követően, 
1850-ben feleségül vette Weisz Leonát. Édesapja Khun Mózes kocsmáros volt Nagydo
boson, s Jakab is ezt a szakmát űzte, mígnem 1913-ban Mátészalkára költözött. Amikor 
1926-ban a kormány elrendelte a még élő 48-as honvédek összeírását, az Újság című 
lap munkatársai személyesen is megkeresték, s interjút készítettek vele és egy fotót is

37 Százkét éves korában influenzában meghalt a legutolsó negyvennyolcas honvéd \
38 Újság V: 50. 1929. március 1.6.
39 Kiskunhalas Helyi Értesítője XXVIII: 47. 1928. június 13. 3.
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közzétettek róla.40 Teljes testi és szellemi épségben 
érte el a 106 éves rendkívüli életkort, olyannyira, 
hogy életének utolsó évében is minden péntek 
este, szombaton elkocogott a templomba, sőt ott 
imádkozott a szeptemberi nagy ünnepeken, zsidó 
újévkor és hosszúnapon. Mielőtt örökre elaludt 
volna, arra kérte a hozzátartozóit, hallgassák el 48- 
as múltját, mert attól tartott, hogy akkor felviszik 
Budapestre a kerepesi úti temetőbe és nem temetik 
el az ő egyháza rítusa szerint.41

Mátészalkától nem messze, Máriapócs község
ben, már Lebó István temetése előtt pár nappal 
beszélgettek az emberek egy Mráz Mihály nevű 
emberről, aki közel húsz év óta Máriapócson élt, 
és aki 48-as honvédnek tartotta magát. Az idős 
bácsi sem tudta pontosan, hogy hány éves, csupán 

annyi tudott, hogy több mint 100 esztendős, Trianont pedig egyszerűen nem tudta 
megérteni.42 Származásáról nincs pontos információ, de a Mráz név gyakori volt Nyír
egyházán, ugyanis a bokortanyák 1850. évi összeírásában fellelhető egy Mráz Mihály 
nevű ember.43 Azonban a Nógrád vármegyei Kékkő településen is élt egy Mráz Mi
hály nevű lakos, aki ráadásul szerepel a település 1848. évi honvéd újoncai között, s 
a dokumentum tanúsága szerint a szabadságharc idején már elmúlt 22 esztendős.44 A 
kékkői római katolikus anyakönyveket átkutatva megtalálható Mráz Mihály neve, aki 
1825. szeptember 15-én született Mráz Márton és Cséman Zsuzsanna gyermekeként. 
Ha valóban egy és ugyanazon személyről van szó, akkor 1928-ban már jócskán elmúlt 
100 éves. A Máriapócson élő hadastyán későbbi sorsáról azonban nem tudni, hiszen 
neve nem szerepel a máriapócsi halotti anyakönyvben sem.

1929. szeptember 3-án az erdélyi Torda vármegye utolsó 48-as honvédje hunyt el. 
Az Alsójára községben lakó Gajzágó László kereskedő 99 évet élt, aki végig küzdötte a 
szabadságharcot és több ütközetben is kitüntette magát.45 A Jeney József őrnagy által ve
zényelt vadászzászlóaljban szolgált 1849 januárjától, azt megelőzően pedig a nagyenyedi 
Bethlen-kollégium diákjaiból alakult csapatnak volt a tagja. Részt vett az 1848. novem
ber 16-i szamosfalvi, a november 26-i gyalui, a december 25-i kolozsvári, valamint az 
1849. augusztus 17-i bánffyhunyadi ütközetekben. 1849 telén és tavaszán részt vett a 
havasokban történt zendülésekben és a veszélyeztetett falvakban századával együtt volt 
őrségen. Az öreg negyvennyolcas honvéd Zsibónal tette le a fegyvert. Az elhunyt katona

40 Újság II: 184. 1926. augusztus 15. 8.
41 Újság IV: 240. 1928. október 21.11.
42 Nyírvidék XLIX: 293. 1928. december 25. 3.
43 H enzsel Ágota: A nyíregyházi bokortanyák 1850. évi összeírása. In. Szabolcs-Szatmár Megyei Helytörténetírás 

V-VI. Nyíregyháza, 1985. 301.
44 Szomszéd A ndrás: „Süvegemen nemzetiszín rózsa...” ( ’48-49-es nógrádi nemzetőrök, honvédek, gerillák). 

Salgótarján, 1999. 126.
45 Magyarország XXXVI: 206. 1929. szeptember 12. 6.

55



Holmár Z oltán

utolsó napjáig is teljes testi és szellemi frissességben 
élt, és sok olyan dologra emlékezett vissza, ame
lyek érdekesen világították meg a szabadságharc

/ • 4aeseményeit.
1930 februárjában a Bihar megyei Vértes köz

ségben hunyt el 100 éves korában Szabó Ferenc 
honvédőrmester. 1848-ban, 18 éves korában vo
nult be Bem seregébe és végigharcolta az egész sza
badságharcot. Petőfi Sándort személyesen is ismer
te. Egy alkalommal orosz fogságba esett, de sikerült 
megszöknie onnan. A szabadságharc után Vértes 
községben a főszolgabírói hivatalban dolgozott, 
mint írnok, később viszont a község főbírójává 
választották meg. Temetésén a község valamennyi 
lakosa, köztük 78 éves fia, Ferenc is részt vett.46 47

1930 áprilisában az erdélyi Kolozs vármegye 
utolsó 48-as honvédja hunyt el a 95 éves Salak 
Imre személyében. A Melegföldvár községben élő katonát szerető családi kör vette 
körül, anyagi gondjai nem voltak, családja minden szükségletéről gondoskodott. 
Pipafüst mellett mindig friss kedvvel beszélt a múltról. 1849 tavaszán önkéntesként 
csapott fel Kossuth katonájának. A Bánátban megküzdött a szerbekkel és osztrákok
kal, míg Lippánál a Maroson átkelve az oroszok is ágyúzták. A világosi fegyverletétel 
után 14 társával megszökött, de a kényszersorozást ő sem kerülhette el, s 1854-től öt 
éven át a Württemberg-huszároknál szolgált. Galíciában és Itáliában is katonáskodott. 
Részt vett a solferinói csatában, ahol komoly sérüléseket szenvedett, ezért rokkant 
katonaként leszerelték. Egy Kossuth-bankót az élete végéig megőrzött.48

1930 májusában Tapolca mellett, Raposka községben egy Joó Ignác nevű egykori 
48-as honvéd hunyt el, aki március 16-án töltötte be 100. életévét. Büszkén emle
gette az öreg honvéd, hogy Ferenc Józseffel egy esztendőben szültetett, de idősebb a 
királynál öt hónappal. Joó Ignác Damjanich tábornok seregében küzdött, Fehértemp
lomnál meg is sebesült. A világosi fegyverletétel után is katona maradt, s 1854-ben 
érkezett haza szülőfalujába, Somlyóvásárhelyre, mint obsitos tüzér. Pár hétig maradt 
otthon, azután beállt lovas csendőrnek. Kilenc gyermeket nevelt fel, akik közül 1930- 
ban a legidősebb 71, a legfiatalabb pedig 42 éves volt. Hatalmas, erős szál ember volt 
Joó Ignác, aki élete utolsó napjáig jó egészségben és friss erőben élt.49

1930. június 20-án a Kassán élő Hollecsek Pál hunyt el 97 esztendős korában,50 
akit 15 éves korában, mint a kassai katonaintézet kadétját, 1848. április 8-án Mecen- 
zéfen sorozták be a híres szepesi vadászok zászlóaljába. Cornides Lajos őrnagy vezetése

Vaszary János: 1848-as honvéd veteránok 
(1902)

46 Ellenzék L: 196. 1929. augusztus 30. 8.
47 Pesti Hírlap LII: 31. 1930. február 7. 12.
48 Magyarság XI: 88. 1930. április 17. 6.
49 Kis Újság XLIII: 108. 1930. május 14. 6.
50 Pesti Hírlap LII: 140. 1930. június 24. 10.
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alatt verekedte végig a szabadságharcot a császáriak ellen, és Zsibónál tette le a fegy
vert az oroszok előtt. Rüdiger orosz lovassági tábornok a tiszteket ugyan visszatartotta, 
a legénységet azonban szélnek bocsátotta, így Hollecsek Pál is hazatérhetett Kassára, 
ahol ismét visszakerült a katonaintézetbe, 1852-ben pedig besorozták a 34-es császári 
regimentbe, ahol 10 évig szolgált. A solferinói csata napján hadnagy lett, majd 1862- 
ben leszerelt, s megnősült.51

1930. szeptember 4-én az utolsó izraelita felekezetű 48-as honvéd is elhunyt. A 
102 éves Flukeisen József egy nagyváradi pékmester volt, aki utolsó éveit a szomszé
dos Biharpüspökiben töltötte. 1829-ben született, s feleségével 40 évig éltek boldog 
házasságban. A szabadságharc alatt Bem apó hadseregében szolgált.52

1931-ben Isaszegen is élt egy 48-as honvédhuszár, Link Henrik, aki ebben a vá
rosban 70 évvel korábban telepedett le. 1931. február 25-én, 104 éves korában azon
ban ő is elhunyt, s akkor úgy gondolták, hogy a szabadságharc utolsó élő katonája 
távozott az ő személyében. Több korabeli újság is megerősítette, hogy „Link Henrik 
száznégyéves korában szerdán meghalt Isaszegen, ahol érthetően mindenki szerette 
és tisztelte. Link Henriknek százéves koráig önálló üzlete volt Isaszegen és négy évvel 
ezelőtt adta át rőfös üzletét egyik unokájának. Link Henrik felesége 88 éves korában 
halt meg három évvel ezelőtt. Link Henriknek különben négy gyermeke, huszonnégy 
unokája, kilenc dédunokája és négy ükunokája van. Ez a hatalmas család máig is 
megőrizte Link Henrik 1848^49-es élményeit. Link Henrik a szabadságharcban mint 
Damjanich katonája harcolt. A szabadságharcban tizenhatszor sebesült meg súlyosan. 
Link Henrik hirtelen halt meg, beteg soha életében nem volt. Személyében az utolsó 
negyvennyolcas honvéd halt meg.” Temetésére 1931. február 27-én került sor.53

Csupán néhány hónap telt el és szertefoszlott az a gondolat, miszerint eltemették 
az utolsó 48-as honvédet is. 1931. november 26-án a Prágai Magyar Hírlap arról szá
molt be, hogy 100 éves korában meghalt Budapesten az utolsó negyvennyolcas hon
véd. „Budapesti szerkesztőségünk telefonálja: Ma délelőtt a Dob utca 32. szám alatti 
lakásán száz éves korában meghalt Heller Adolf, a legutolsó negyvennyolcas honvéd. 
Heller Adolf, akit újságolvasás közben ért a halál, egykor Bem apó hadseregében szol
gált.”54 Valaha Pécsett volt tanító, később pedig Budapestre költözött.55

Másfél héttel később, 1931. december 7-én, a 109 éves Mészáros Gábor személyé
ben egy újabb 48-as honvéd hunyt el Újpesten. Az idős bácsi 1822-ben született Ver- 
seg községben és 1921 óta élt az újpesti szeretetházban. A városi hatóságok, amikor 
tudomást szereztek Mészáros haláláról, érintkezésbe léptek a katonai hatóságokkal, 
hogy megállapítsák, kaphat-e Mészáros bácsi katonai dísztemetést. A népjóléti ügyosz
tály vezetője személyesen telefonált a hadtörténelmi múzeumnak 48-as ruháért, mert 
nagy gyászpompával akarták eltemetni az öreget. A városparancsnokságtól azonban 
nagy meglepetésre azt a felvilágosítást kapta Újpest városa, hogy Mészáros Gábor a

51 Magyarság X: 264. 1929. november 20. 10.
52 Friss Újság XXXV: 201. 1930. szeptember 5. 7.
53 Újság VII: 47. 1931. február 27. 6.
54 Prágai Magyar Hírlap X: 270. (2787.) 1931. november 26. 6.
55 Pesti Hírlap L ili: 269. 1931. november 26. 6.
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48-as honvédek lajstromában nincs, sohasem szerepelt és Magyarországon már nincs 
is 48-as honvéd, mert Lebó bácsi volt az utolsó. Az újságok szerint Mészáros Gáborral 
Újpest városa nemcsak legöregebb emberét, de azt a szétfoszlott legendát is eltemeti, 
hogy falai között élt az utolsó 48-as honvéd. Ez azért is érdekes, mert Lebó István ha
lála után számos 48-as honvéd bukkant még fel.56 Mészáros Gábor elmondása szerint 
őrvezető volt 1848-ban és osztrák hadifogságba került, majd a szabadságharc bukása 
után urasági cseléd lett. A temetésére 1931. december 11-én került sor.57

1932. március 12-én a Békésmegyei Közlöny is beszámolt arról, hogy 102 éves 
korában elhunyt a Vas megyei Bozsokon élő Blasits István, aki 1848-ban népfelkelő
ként részt vett a Csepreg és környékén lefolyt harcokban. 60 éves fia, 72 éves lánya, 
7 unokája, 14 vérunokája és 1 ükunokája gyászolta.58 Érdekes ezzel kapcsolatban az, 
hogy az 1926 decemberében, 96 éves korában elhunyt Marton Sándorról gondolták 
azt, hogy Vas vármegye utolsó 48-as honvédja volt.

Egy évvel később is történt egy érdekes eset, amikor 1933. március 20-án, egy hét
fői napon a Kerepesi temetőben, Kossuth Lajos mauzóleumánál az arra járók egy 101 
éves csonttá aszott, reszkető fejű aggastyánt láttak, akinek hófehér haját a negyven
nyolcas nemzetőrség kopott sapkája fedte és foszlányos paraszti gúnyáján megfakult 
nemzetiszínű szalagok lengedeztek. Hosszú időn át térden állva imádkozott, majd áj- 
tatoskodásának befejezése után letelepedett egy közeli padra és tarisznyájából jóízűen 
falatozott. A temetőlátogatók közül többen körülfogták, beszélgetésbe elegyedtek vele, 
s ekkor kiderült, hogy az öregember Görgey Artúr honvédtábornok tábori futárja volt, 
aki Erdélyből, a Hunyad vármegyei Kudzsir községből azért zarándokolt fel Budapestre, 
hogy imádkozhasson Kossuth Lajos sírja mellett. A nagy utat -  faluról-falura sokszor 
gyalogosan vándorolva — 42 nap alatt tette meg és az érdekes véletlen folytán, éppen 
Kossuth halálának 39. évfordulójára érkezett a fővárosba. A nagy idők tanúja reszke
tő kézzel szedegette elő tarisznyájából a megsárgult, negyvennyolcas nyomtatványokat, 
amelyeket drága ereklyék gyanánt őrzött meg. Megmutatta Görgey saját kezűleg írt 
levelét is, amelyben a tábornok igazolta, hogy Gonda Bálint a honvédtábornok mellett 
a hatvani, tápióbicskei és isaszegi csatákban buzgó szolgálatokat teljesített. „Tizenha
téves gyermek voltam, amikor 1848-ban beállottam Görgey seregébe. A tábornok maga 
mellé vett és a nagy csatákban levelekkel küldözgetett ide-oda. Minden megbízatását 
becsületesen elvégeztem. A golyók sokáig elkerültek és csak az Isaszeg mellett folyó har
cokban sebesültem meg. Mellemen talált az ellenség golyója, összeestem. Ekkor vérben 
fetrengve Görgeynek nálam levő levelét darabokra téptem és elnyeltem, hogy ne jusson 
illetéktelen kezekbe. Sokáig kórházakban feküdtem, és amikor kikerültem, akkor már 
a muszkák leverték a magyarokat. Hazamentem Erdélybe, de nem sokáig lehettem ott
hon. Az osztrákok besoroztak katonának és elvittek a mexikói harcokba, ahol Miksa 
császárt megölték. Levelet írtam Görgey tábornoknak és az ő közbenjárására -  mint 
özvegy édesanyámnak egyetlen fiát -  elbocsátottak a katonaságtól. Ezóta Erdélyben élek 
napszámos munkából. Amíg Ferenc József élt, havi 20 forint kegydíjat kaptam. Most,

56 Kis Újság XLIV: 279. 1931. december 8. 8.
57 Az Est XX; 281. 1931. december 11. 9.
58 Békénymegei Közlöny L1X: 52. 1932. március 12. 3.
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mint munkaképtelen magányos öregember 80 lej havi támogatásban részesülök a ro
mánoktól. Kívülem már csak egyetlen magyar ember él Erdélyben, aki Kossuth apánk 
zászlója alatt harcolt. Geszti Mihálynak hívják, és jelenleg Aradon lakik, ő Nagy Sán
dor tábornoknak volt a szolgája és arról nevezetes, hogy ugyanazon a napon született, 
mint Ferenc József. Tavaly töltötte be a százharmadik életévét. Bár gazdámat, Görgey 
tábornokot nagyon szerettem, mégis mindig az volt a vágyam, hogy meglátogathassam 
Kossuth apánkat. Sajnos, élve nem sikerült. Amióta a holttestét hazahozták, folytonosan 
készülődtem a sírjához, de az utazási költséget képtelen voltam összehozni. Tovább már 
nem bírtam várni, mert érzem, hogy nem sokáig élek. Faluról falura vándoroltam és a 
jószívű magyaroktól összekéregettem a szükséges pénzt. Most már nyugodtan megyek 
haza meghalni.” Delet harangoztak, amikor az öreg Gonda Bálint feltápászkodott a 
temetői pádról és csendesen tipegve megindult vissza Erdélybe. Későbbi sorsáról sajnos 
nem tudni.59

A Gonda Bálint bácsi által említett másik öreg 48-as honvéd, Geszti Mihály való
ban Erdélyben élt, de nem Aradon, hanem Nagyváradon. A Keleti Újság korábban, 
1928. május 14-én is cikkezett az idős katonáról: „Öreg negyvennyolcas honvédeink, 
akikre gyermekkorunkban olyan nagy, olyan mély áhítattal néztünk, nagyapáink nin
csenek többé. Tudóinkkal csak két itt felejtett alakja él még e történelmi időknek, 
egyik Budapesten,60 másik itt Nagyváradon: az öreg Geszti Mihály bácsi, aki egy na
pon, egy órában született néhai Ferenc József királlyal, és aki ez év augusztus 18-án 
lép be a kilencvenkilencedik életévébe. Geszti Mihály bácsi, aki még ma is olyan testi 
és szellemi erőnek örvend, hogy sok hatvanéves ember megirigyelhetné tőle, az 1849. 
augusztus első napjaiban lefolyt gyászos emlékű debreceni csata után, amelyben tud
valévőén Nagy Sándor serege döntő vereséget szenvedett, ordonánca volt a tábornok
nak és így naponta többször közvetlenül személyesen érintkezett vele.”61

Geszti Mihály 1830. augusztus 18-án született, Ferenc Józseffel egy napon, aki 
ellen a magyar szabadságért hadba szállt. Geszti Mihály édesapja érdemes nagyváradi 
asztalosmester volt. Ö maga a takácsmesterséget tanulta ki. Az 1848-49-es szabad
ságharcot Nagysándor József tábornok seregében szolgálta végig. Harcolt a szerb és 
az osztrák csapatok ellen is. Vitéz katona volt, halált megvető bátorságáról soha nem 
mesélt, honvédbaj társai mesélték el Nagyváradon, a szomorú nap után, amikor mind
annyian hazatértek a táborból, a világosi fegyverletétel után. Az utolsó hónapok alatt 
Nagysándor József tábornok legénye volt, a hadvezér mellett teljesített szolgálatot. A 
szabadságharc után megpróbált újra takácsként dolgozni, de az elnyomatás, az ön
kényuralom esztendői alatt a szabadságharc honvédéit üldözték, ahol érték, s ez alól 
Geszti Mihály sem volt kivétel. Neki sem jutott más vigasztalás ezekben az eszten
dőkben, mint a visszaemlékezés a régi szép napokra. 1867 után visszatérhetett a ta-x 
kácsmesterséghez és újra dolgozhatott. 1910-ben, a 80. születésnapján szép kitüntetés 
érte, ugyanis Ferenc József megtudta, hogy Nagyváradon él egy öreg hadastyán, egy 
régi, 48-as honvéd, aki egy napon született a hatalmas birodalom uralkodójával. Fe

59 Pesti Napló LXXXIV: 65. 1933. március 21.8.
60 Lebó Istvánra gondolhattak
61 Keleti Újság XI: 107. 1928. május 14. 6.
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renc József a közös 80. születésnapon felségleiratban értesítette Geszti Mihályt, hogy 
élete végéig kegydíjban részesíti. Ez a segítség jókor jött, hiszen magas kora miatt már 
nem sokáig tudott dolgozni. A kegydíjat 1916-tól IV. Károly király is folyósítana 
Geszti Mihálynak, azonban Trianon után, amikor Nagyváradot elszakították Magyar
országtól, a kegydíjat már nem tudták tovább folyósítani a részére.62

Geszti Mihály 1933-ban újra bekerült az újságokba, ám ezúttal egy szomorú hírrel. 
A Trianon óta könyöradományokból élő agg 48-as honvéd szokása szerint minden 
nap végigbotorkált Nagyvárad utcáin. Július 18-án azonban egy részeg román diák 
zsidónak nézte „Biharország” legöregebb emberét, majd rárohant, s úgy megtépte 
brutálisan a 103 éves honvéd szakállát, hogy a tehetetlen agg ember összeroskadt a 
földre. Sanyargatásának egy nagyváradi kereskedő vetett véget, aki talpra állította az 
utolsó váradi 48-as honvédet. Geszti bácsi nagyban fogadkozott, hogy ha nála lenne 
a fegyvere, már mint az, amivel 1848-ban a „cserepárok”-ra63 puffogtatott, akkor egy 
sehonnaival kevesebb élne a földön.64

Ennek hatására mozgalom indult meg, hogy az utolsó öreg 48-as honvédet áthoz
zák Budapestre, ő azonban nem akart beleegyezni. Nagyváradon született, Nagyvára
don akart meghalni. Ügy vélte, hogy Nagyvárad az ő számára az idegen urak alatt is 
magyar maradt.65

Végül két évvel később, 1933. április 5-én Geszti Mihály 105 éves korában el
hunyt. Az újságok is úgy írták, hogy „nem valószínű, hogy ez után a 105 éves ma
gyar után még egy fog azokból következni, akik a Kossuth Lajos hadseregének barna 
dolmányát és kék (meg piros) bojtos sipkáját hordták.” Ott csukódott be a szeme az 
utolsó, a legeslegutolsó öreg honvédnek Nagyváradon, amelynek ma Oradea a neve. 
„Honvéd köpenyegnek, nemzeti színnek nem lehet a legutolsó negyvennyolcas hon
véd temetésén szerepelni, sortűz nem szólhat, dalárda nem zúghat, magyar pap imád
ságát a román rendőrtiszt füleli, s lesi a könnyeket, amelyek a magyarok arcára pereg
nek. Hány könnycsepp sántikálhatott a szegény öreg kegyelemkenyéren tartott Geszti 
Mihály aszott kis arcának barázdái közt, mikor gyenge szemeivel a román egyenruhát 
nézte a magyar fiúkon, hány bágyadt álmában álmodhatta ezt a megmaradt Magyar
országot ahol magyarok vagyunk, szabadok vagyunk, és csak őértük sírunk elrabolt 
testvéreinkért, éjjel-nappal az ő szabadításukra gondolunk.”66

Mindenki úgy vélte, hogy Geszti Mihály maradt utolsónak életben abból a hadse
regből, amelynek tagjait 48-as honvédeknek nevezték. Mindenki azt gondolta, hogy 
a magyar szabadságharc oroszlánjai közül ő volt a legutolsó. Nem telt azonban egy 
esztendő sem, amikor az újságok arról kezdtek cikkezni, hogy 1936. január 2-án, egy 
csütörtöki napon, 118 éves korában végelgyengülésben meghalt Strázsa György volt 
48-as honvéd. A matuzsálemi kort megérő katona a lapok szerint Dévának, sőt egész 
Erdélynek a legöregebb embere volt. Mint közhonvéd részt vett a szabadságharcban és

62 Friss Újság XL: 86. 1935. április 14. 4.
63 1848-ban a gyalogos határőröket nevezték így.
64 Esti Kurír XI: 163. 1933. július 21 .9 .
65 Friss Újság XL: 86. 1935. április 14. 4.
66 Az Est XXVI: 79. 1935. április 6. 1.
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harcolt a piski csatában is. 1849 után, a kényszersorozás miatt azonban 12 évig szol
gált az osztrák hadseregben is.67 Ha valóban igaz ez a hír, akkor minden tekintetben 
Strázsa György volt a legnagyobb életkort megélő 48-as honvéd. A Magyarság című 
újság szerint ő volt Kossuth utolsó katonája.68

Egy évvel később, 1937. május 13-án a lapok egy újabb 48-as honvéd halálhíréről 
számoltak be.69 A Rábaköz legöregebb embere, Cser Mihály gazdálkodó 102 éves ko
rában hunyt el Csornán. 1835. február 23-án született, s a szabadságharc idején, mint 
fiatal legény, részt vett az 1849. június 13-i csornai csatában. Szemtanúja volt annak, 
hogy az ütközetben egy 16 éves honvéd lelőtte Franz Wyss császári generálist.70 Cser 
egész életében jó kedélyű, egészséges ember volt, emlékezőtehetsége még az utolsó 
napokban is kitűnő volt, és szerette a pipát, valamint a jó bort. 93 éves korában átesett 
egy operáción, de abból is sikerült felépülnie.

Majd egy év telt el a csornai hadastyán halála után, amikor közeledett az 1848- 
as forradalom 90. évfordulója. Bármennyire is hihetetlenül hangzik, de az ország 
utolsó, még élő 48-as honvédje majdnem megélte a jeles eseményt. 1938. február 
9-én, a Fejér vármegyei Aba községben 104 éves korában halt meg Szabó Ambrus, az 
1848—49-es forradalom és szabadságharc utolsó diákhonvédje. Szabó Ambrus 1834. 
február 23-án született a Szatmár vármegyei Nábrádon. Édesapja Szabó Bálint, édes
anyja Bartók Julianna volt. A sárospataki kollégiumban diákoskodott, tanulmányait 
azonban kettévágta a kirobbanó szabadságharc. Négy társával együtt megszökött a 
kollégiumból és honvédnek jelentkezett Kocsordon. Pár hetes kiképzés után útnak 
indították századukat Görgey Artúr táborába, hogy Temesvár körül csatlakozzanak az 
utolsó harcra készülő honvédegységekhez. Az 1849. augusztus 9-én lezajlott temesvári 
ütközettel azonban megbukott a szabadságharc. Szabó Ambrus csak ezután fejezte be 
tanulmányait Sárospatakon. Később megnősült, feleségül vette Eszényi Klárát. Re
formátus tanító lett Gyügyén, majd Kisnaményban, végül pedig Kömörőn. Itt ment 
1906-ban nyugdíjba 72 éves fejjel. 1915-ben került Abára tanítónő lányával együtt. 
A hosszú fehérszakállú honvéd két héttel a 104. születésnapja előtt halt meg.71

Szabó Ambrus halála után már nem került elő olyan ember az ország területén, 
aki Kossuth katonájaként rész vett az 1848—49-es szabadságharc ütközeteiben. 1938. 
március 15-én, az 1848-as forradalom 90. évfordulóján már sehol sem lehetett megta
lálni a kápolnai, váci, nagysallói, isaszegi, szolnoki csaták, valamint Budavár, Branyisz- 
kó, Komárom és Arad még élő hőseit, a nagy idők szemtanúit. A meglévő források 
birtokában kijelenthetjük, hogy Szabó Ambrus volt az utolsó honvéd, aki részt vett az 
1848-49-es szabadságharcban. Maga Krúdy Gyula (1878-1933) sem tudhatta meg 
soha, hogy ki lesz az utolsó 48-as honvéd, hiszen Geszti Mihály (1830—1935), Strázsa 
György (1818—1936), Cser Mihály (1835—1937) és Szabó Ambrus (1834—1938) is 
évekkel túlélte a magyar prózaírás egyik legnagyobb alakját.

67 Nyírvidék -  Szabolcsi Hírlap IV: 5. 1936. január 8. 5
68 Magyarság XVII: 4. 1936. január 5. 16.
69 Friss Újság XLI1: 109. 1937. május 15. 6.
70 Zalamegyei Újság XVIII: 39. 1935. Február 16. 4.
71 Új Tükör XV: 12. 1978. március 19. 42.


