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ÚJABB ADALÉKOK KISS ERNŐ TÖRTÉNETÉHEZ 

Benczik Gyula szombathelyi levéltáros kolléga 

2015 decemberében szabad felhasználásra, másod-

közlés céljára elküldte nekem a levéltár anyagából 

előkerült, több mint százéves, feledésbe merült ta-

nulmányt Kiss Ernőről. Úgy vélem, a Balogh Gyula 

által írt publikáció olyan, eddig nem ismert informá-

ciókat tartalmaz, amelyeknek füredi vonatkozása is 

van, tehát véleményem szerint megjelentetésre ér-

demes. Bevezetőképpen következzen néhány gon-

dolat: 

1.) 1910-ben, a tanulmány eredeti megjelenése 

idején, a szerzőjének nem volt tudomása arról, hogy 

szentgyörgyi Horváth Krisztina 1827 februárjában 

elhunyt. Továbbá az írásban található – Kiss Ernő-

vel kapcsolatos – téves megállapítások is annak tud-

hatók be, hogy a múlt század elején még nem álltak 

rendelkezésre az azóta napvilágra került adatok. A 

szöveghez tartozó végjegyzetek Benczik Gyula ma-

gyarázó értelmezései. 

2.) Az alábbi munkában leírtak alapján komolyan 

átgondolásra (és átdolgozásra) érdemes mindaz, 

amit eddig az első balatonfüredi Anna-bállal kap-

csolatban hittünk (és állítotttunk). Véleményem sze-

rint, az ismét napvilágra került – általam hitelesnek 

tekintett – adatok alapján sajnos meg kell állapíta-

nom, hogy valószínűleg 1825-ben nem rendezték 

meg az első balatonfüredi Anna-bált, továbbá azt, 

hogy Kiss Ernő és szentgyörgyi Horváth Krisztina 

nem 1825 nyarán, és minden bizonnyal nem Bala-

ton-Füred-fürdőn, egy nyári bálon ismerkedtek meg. 

Véleményem szerint ez inkább Baján lehetett. 

Mindenesetre érdekes, hogy a Balogh Gyula írásá-

ban szereplő Grassalkovich család bajai kastélya 

ekkor a szentgyörgyi Horváth család birtokában 

volt. Emlékeztetőként: szentgyörgyi Horváth Krisz-

tina Baján született 1805-ben. Továbbá: a palotától 

nem messze (mintegy 10 percnyi távolságra) egy 

méntelep, és huszárlaktanya is állt (és áll ma is, bár 

a lovakhoz most már vajmi kevés közük van). Mi 

van akkor, ha Kiss Ernő az 1820-as évek első felé-

ben szolgálati ügyben többször is járt Baján, (de 

akár az is lehetséges, hogy ekkoriban talán éppen 

Baján volt az állomáshelye), és az egyik alkalommal 

ismerte meg későbbi feleségét? 

A ma Városházaként funkcionáló palota elődjét 

gróf zajezdi Patasich Gábor kalocsai érsek, Bács–

Bodrog vármegye főispánja építtette barokk stílus-

ban, 1744-ben. Az érsek 1745-ben bekövetkezett 

halála után öccse, Lajos örökölte az épületet. (A 

testvérek 1735-ben kaptak grófi címet III. Károly-

tól.) Patasich Lajos hamarosan eladta az épületet a 

Kincstár tulajdonában lévő bajai uradalomnak. 

1750-ben a kastély, az uradalommal együtt a Gras-

salkovich család birtokába került. A Grassalko-

vichok országszerte kiterjedt birtokrendszerrel ren-

delkeztek, így birtokaik egy részét időnként bérbe 

adták. Gyaraki Grassalkovich Antal gróf 1784-ben 

bérbe adta a bajai uradalmat és kastélyt szent-

györgyi Horváth Zsigmondnak, és petőházi 

Gludovácz Józsefnek. (Megjegyzem: a balatonfüre-

di fürdőtelepen levő Horváth házat is ők építtették.) 

Az 1840-es bajai tűzvésznek a kastély jelentős része 

is áldozatul esett. Az épületet szentgyörgyi Horváth 

János és József építtették újjá klasszicizáló stílus-

ban, azzal a feltétellel, hogy az építkezés költségeit 

a Grassalkovich család a bérleti idő lejártakor visz-

szafizeti. Herceg Grassalkovich (III.) Antal 1841-

ben bekövetkezett halálával (ebben az évben halt 

meg szentgyörgyi Horváth János is) férfiágon kihalt 

a család. Minden birtokuk és vagyonuk a leányági 

örökösre, gróf lósi és hédervári Viczay Károlyra 

szállt, aki csak 1850-ben vette át kastély és az ura-

dalom kezelését, addig a kastélyt a szentgyörgyi 

Horváth család, az uradalmat a Kincstár bérelte. 

Ezzel együtt – legalábbis véleményem szerint – 

nyugodtan (és véglegesen) el lehet felejteni a Baróti 

Géza által említett – és most már sohasem létezett-

nek tekinthető – naplót is. És bizony megeshet, 

hogy a füredi Anna-bál hagyománya valóban csak 

az 1830-as, a füredi kőszínház létrehozása utáni 

évekre tehető (ahogy például Darnay Kálmán is állí-

totta), dacára minden helyi hagyománynak. 

3.) A következő gondolatsor nemcsak az alábbi 

tanulmányhoz, hanem a Füredi História 2015/4. 

számában megjelent, Kiss Ernővel kapcsolatos írá-

somhoz is kapcsolódik. A Tomka család hagyomá-

nya szerint Kiss Ernő kedvese, Turák Anna, az 

eleméri kovács leánya volt. Sajnos, hiteles doku-

mentummal a Tomka család sem rendelkezik erre 

vonatkozóan. Dániel Margit – Kiss Ernő dédunokája 

– visszaemlékezéseiben (ezt ő is a családi szájha-

gyomány alapján jegyezte le) többek között a követ-

kezőket írta: „Egy évvel azután, hogy 1821 tavaszán 

magyar- és német-szögyényi Szögyény Antónia Pes-

ten elfelejtett templomba menni, egy bánsági temp-

lomban, Eleméren ikergyermekeket kereszteltek Au-

guszta és Róza névre. Ez, a máskor oly vidám és fel-

emelő szertartás most szomorúan zajlott. A két édes 

csöppség feletti imák kiegészültek a szülésben ki-

szenvedett anyáért való könyörgésekkel. A két iker-
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gyermek megszületett, a szegény fiatal anya meghalt 

– vége a nótának. Csakhogy itt, ez esetben nem lett 

vége. Az Isteni Gondviselés tartotta kezét a két kis 

árva felett. Tervei voltak velük. A nagyszülők rendes 

emberek voltak, leányukat eltemették, a két kis árvát 

elfogadták és gondozták. Ott a nagyszülői háznál 

teltek első éveik.” 

Dániel Margit még az alábbiakat is lejegyezte: 

„Már maga a házassága is, a mint azt 1889 őszén, 

Világoson Bohus Jánosné Szögyény Antónia né-

nénktől megtudtam, úgy hat az emberre, mintha 

egyenesen Isten büntető keze nyilatkoznék meg ben-

ne. Ernő ugyanis beleszeretett a Horváth leányba. 

Előkelő nemes emberek voltak ezek a Horváthék, de 

szegények. Képzelhető. Milyen boldogan fogadták a 

szülők, a gazdag kérőt. Nem így a leány. Ez beval-

lotta szüleinek, hogy már mást szeret. Szigorú kor 

volt e tekintetben az akkori. A szülők választották ki 

leányuk számára az élettárst, a leány engedelmes-

kedett és igyekezett jó feleség lenni. Így történt itt is. 

A leány nem, mert ellenkezni, – az elhagyott fiú 

azonban nem tudott megnyugodni, és rövidre kedve-

se esküvője után szíven lőtte magát. Ez a szerencsét-

len golyó széttépte Ernő házasságát is. Pedig bol-

dognak indult ez a házasság, de mikor a fiatal asz-

szony értesült a tragikus esetről, meggyűlölte sze-

rencsétlen, mit sem sejtő férjét és hazament szülei-

hez. Ott egy kis leánynak adott életet, a melyért a 

saját életével fizetett. – Toni néni szerint megbékül-

ten halt meg, férje ott volt, és a gyermeket magával 

vitte. A fáma mást mond. Eszerint a fiatal asszony 

súlyos átokkal az ajkán halt meg, és azért nem lel 

nyugalmat a sírban, és jár éjszakánként a kastély 

termeiben. – Toni néni még akkor is részvéttel be-

szélt Ernőről, a szegény fiatal férjről, a kit a veszte-

ség nagyon lesújtott. Toni néni ugyanis a Horváth 

Annának legjobb barátnője volt, és a haldokló sze-

meit is ő fogta le.” 

Kis Ernővel kapcsolatban még a következőt is 

legjegyezte: „Mikor nagymamáék 69 őszén vissza-

jöttek Elemérre, furcsa helyzetet találtak itt. A kas-

télyban egy öreg osztrák generális lakott a feleségé-

vel, egy megvakult kedves nénivel – Csekonics lány 

volt – és egyetlen fiukkal, valamint annak családjá-

val. … Alig helyezkedett el nagymama a rendbe ho-

zott feldúlt kastélyban, első gondolata megint az 

édes apja volt. Gyönyörű érckoporsóba helyeztette a 

fakoporsót, azután elhozatta Beodráról [ez nyilván-

valóan tévedés: Kiss Ernő földi maradványait 

Katalinfalváról (németül: Kathreinfeld, mezei ma-

gyarsággal: Kátrányföld) hozták Elemérre] és a kas-

tély nagytermében díszesen felravataloztatta. Most 

végre eljöhetett a megye kicsije-nagyja, gazdagja-

szegénye elbúcsúzni a történelembe vonult fiától. 

Azután az egész megye színe-javának jelenlétében, 

lehelyezték a templom alatti sírbolt középső, vagyis 

főfülkéjébe, melléje helyezték édes anyja, és 

Ernestine leánya koporsóit, azután befalazták a fül-

két, eléje kis oltárt emeltettek; az oltár fölött van egy 

nagy vörös márvány emléktábla. És ettől fogva 

évenként október 6.-ikán nagy requiem volt a temp-

lomban, a mellyen sok pap assistált és a megye 

nagyjai részt vettek. Előkerült a ládában gondosan 

megőrzött átlyukasztott véres ing, a zubbony, a csá-

kó s kard, ez volt a koporsón, viszont a koporsó lá-

bánál kis asztalon bársony párnán a tenger sok ér-

demrend másolata, főhelyen a Krisztus renddel. Itt 

megjegyzem, hogy egy pár évvel ezelőtt Farkas 

Alberik cisztercita plébános urunk felküldte hozzám 

a sekrestyést, és kéretett jöjjek el hozzá, mondani 

akarna valamit. – Egy könyv volt előtte, abban olva-

sott. Benne fel voltak sorolva mindazok, a kik a 

Krisztus rendet megkapták, köztük persze dédatyám 

is. Ezt akarta nekem megmutatni.” 

(Tomka Emil: Vérünkben van. A könyv a szerző 

magánkiadásában jelent meg 2011-ben.) 

Mint írtam már fentebb, Dániel Margit feljegyzé-

sei a családi szájhagyományon alapultak, ezekkel 

kapcsolatban hiteles dokumentumok – tudomásom 

szerint – nincsenek. Az általa leírtak több tévedést is 

tartalmaznak, így például az 1867-es osztrák–

magyar kiegyezést 1869-re datálta. Továbbá: a szü-

lők kezdetben valóban ellenezték a házasságot, de 

az elhagyott szerető történetét a naplón kívül semmi 

más nem támasztja hitelesen alá. Valamint a 

szentgyörgyi Horváthok egyáltalán nem voltak sze-

gények, valamint az ifjú feleség nem ment haza a 

szüleihez, és Pesten halt meg. De mint általában az 

ilyen történeteknek, van hiteles magja. 

4.) A Füredi História 2012. évi 2–3. számában 

(„Kiss Ernő nyomában”) még azt írtam, hogy első-

szülött fia valószínűleg csecsemő korában elhunyt. 

Időközben hozzájutottam Kis Ernő 1844. június 20-

án, Eleméren kelt végrendeletének másolatához, 

amelyben részletesen leírja, hogy egyrészt saját te-

metése miként történjen. Másrészt pontosan megha-

tározza ingó, és ingatlan vagyonának elosztását is. 

Eszerint: „1ször R. Catholika sz. Egyház tántorítha-

tatlan híve, és követője mind eddig voltam, s ezt tet-

teimmel is igazolni szüntelen iparkodtam, ugyan az 

szívem belső érzetemnél fogva ezentúl is véglehele-

temig lenni, és maradni szikla rendületlen szándé-

kom és akaratom, azért kívánom és ezen kívánsá-

gomnál fogva rendelem, hogy elhunytam után híg 
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[feltehetően: hűlt] tetemeim ugyan ezen sz. Egyház 

szertartása szerint boldog emlékezetű kedves Szüle-

im mellé az Elleméri sírboltban örök nyugalomra té-

tessenek, eltakarításom külső módját egyébiránt az 

alább megnevezendő gyermekeim gondjuk és 

tetszésszerénti intézkedésükre bízom.  

…  

3szor Minthogy a fentnevezett két rendbeli jószá-

gaimban [Elemér és Ittebe] … melyek … saját sza-

bad rendelkezésem alá tartoznak, ezek eránt tehát 

határozom, hogy … kötelesek legyenek  … jelessen 

három természetes gyermekeimnek, úgymint Maj-

landban [Milánó] mostanában mulató Turati Er-

nest, Augusta Daniel János ns. Torontál megyei 

ügyész és Rozália Bobor György ugyan ezen ns. 

megye eskütt hitveseinek, három egyenlő részre fel-

osztva, minden tartózkodás nélkül kiszolgáltatni. …” 

Ennek alapján – feltételezve, hogy a szóban for-

gó végrendelet valóban eredeti, és nem hamisítvány 

– helyesbítenem kell a korábbi megállapítást: Kiss 

Ernő fia, Turati Ernest (Ernő), 1844-ben még élet-

ben volt. Ugyanakkor 1849 októberében, az aradi 

vár börtönében, Kiss Ernő már csak a két ikerleá-

nyához, Augusztához és Rózához írta búcsúleveleit. 

Továbbá ki lehet jelenteni azt is, hogy valószínű-

leg „Turati” és Turák Anna két, különböző hölgy. 

A végrendeletet – az 1865. október 9-én, a nagy-

becskereki levéltárban kiállított másolat tanúsága 

szerint – 1849. december 30-án hirdették ki.  

Érdekes momentum, hogy Kiss Ernő aradi peré-

nek iratanyagában a családi állapotára vonakozó be-

jegyzés szerint: „özvegy, gyermektelen”, de ez való-

színűleg arra vonatkozhatott, hogy a törvényes há-

zasságából született leánya ekkor már nem élt. 

A korábban írtakat még annyiban is módosíta-

nom kell, mert a Fejér György és Vass László szer-

kesztette Tudományos Gyűjtemény 1818. évi (II. 

évfolyam) I. kötetében, a 113–114. oldalon megje-

lent közlés szerint Kis Ernő már 1817 nyarán – 

őszén is járt Itáliában: „A' Cultura , és Tudományok 

igen sokat nyernek olly Férfiaknak utazásai által, 

kik előre tudományos kiformáltatással bírván a' kül-

földet olly czélból látogattyák meg, hogy a' mi jelest, 

hasznost, különöst vesznek észre a' tudományos és 

polgári tárgyokban önnön tökélletesülésök-re, 's a' 

köz jó előmozdítására fordítsák, Illy szándéktól vi-

seltetvén, hivatalbeli Tudománnyaik <sic!> bővítése 

végett bejárták legközelebb Európának leg virág-

zóbb részeit két becses Hazánk Tudósai. Nagy Tu-

dományú, 's érdemű Litera-torunk, a' Királyi 

Universitásnál. A esthetika rend-szerént való Okta-

tója, több T, Vármegyék' Tábla Bírája, Schedius La-

jos Úr, Ifjú Ittibei és Elleméri Kiss Ernest Törvény 

Tanuló Úrral, 's Fijával Schedius Lajossal, a' szép 

Mesterségek, és Philosophia Doktorával, a' Királyi 

Tábla felesküdtt Jegyzőjével múlt Augustus' 24-

dikén Olasz országnak, eme Szép Mesterségek és 

Tudományok hazájának vette úttyát, és Fejérváron, 

Keszthelyen, Varasdon, Zágrábon, Karlstadton, La-

jos-úttyán, Fiumén, Trieszten, Velenczén, Páduán, 

Ferrarán, Bonónián, Cesenán, Sinigaglian, 

Anconán, Loretumon, Maceratán, a' Apennin 

bérczeken, Folignon, Spolcton, Ternin, Civita 

Castellánán által Rómába érkezett; innét Neápol 

[Nápoly] városának, és vidékének, Herculanum, 

Pompeji, Puteoli, és Avernus tó 's a' t. [és a többi] 

különösségeinek megtekéntésére költözött. Ismét 

Rómába viszsza térvén, Viterbo, Siena, Florentia 

[talán: Firenze?], Livorno, Pisa, Lucca, Pistoja Vá-

rosait meglátogatta. Flórentiából kiindulván 

Bononiát, Modenát, Parmát, Piacenzát, Lodit, 

Mediolannumot [Milánó], Páviát szemlélte meg; in-

nét Cremona, Mantua [Mantova], Verona, Vicenza , 

Treviso, Görcz Városokon, Istria , és Stájer tarto-

mányokon , Grécz , és Bécs fő városokon Haza ér-

kezett November' végével. Rómában 18., Neápolban 

14., Fiorentiában 9., Mediolanumban 9., 

Velenczében 9, napokig tudakozódott.” 

Ennek alapján nem tartom lehetetlennek, hogy 

Kiss Ernő már ekkor – még a katonai pályájának 

megkezdése előtt – megismerkedett a milánói Turati 

Anna (?) nevű hölggyel, tehát Kiss Ernő természetes 

(és minden bizonnyal elsőszülött) fia, Turati Ernest 

valószínűleg már 1818 nyarán megszülethetett. Ha 

mégsem, akkor véleményem szerint erre csak az 

1830-as években kerülhetett sor, amikor Kiss Ernő 

már katonaként került olasz földre. Ugyanis – az 

1817-es itáliai utazása ismeretében – valószínűbb-

nek tartom, hogy Kiss Ernőt nem helyezték át 

Tarnopolból [Galícia] Milánóba az 1820-as évek 

elején, továbbá azt is valószínűnek tartom, hogy há-

zassága idején még az ulánusoknál szolgált. 

Kiss Ernő itáliai katonai szolgálatával kapcsolat-

ban hiteles adatra nem bukkantam, csupán Móricz 

Pál „A Radeczky-huszárok” (= Budapesti Hírlap. 

1910. május 10., 2–4. oldal), és „Magyar huszárok 

Milánóban” (= Új Idők. 1912. július 7., 28. sz., 49–

50. oldal) című novellájában találkoztam erre vo-

natkozó információval, eszerint Kiss Ernő 1830 és 

1836 között már a Lombardiában, Milánóban [a 

San-Simpliciano-, a Vittorio- és Francois-kaszár-

nyákban] állomásozó 5. [a későbbi Radetzky] hu-

szárezredben szolgált századosként. Ezt mindesetre 

valószínűvé teszi, hogy az aradi perben az alábbiak 
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szerint nyilatkozott: „… a bekövetkező eseménye-

ket előre látva már múlt év februárjában Récsey 

táborszernagy úrhoz fordultam, hogy szabadságot 

kapjak Olaszországba, és ott gróf Radetzky tábor-

nagy úr alatt szolgálhassak.” 

A 2012-es közleményemben még azt is leírtam, 

hogy Kiss Ernő 1819-ben lépett szolgálatba egy 

ulánus egységnél. Kiss Ernő – aradi perének irat-

anyaga szerint – a következőképpen nyilatkozott er-

ről: „1818 júniusában léptem be hadapródként a 

Károly főherceg ulánusokhoz …”. [A már meglevő 

1. „Merweldt”, és a 2. „Schwarzenberg” mellé, a 3. 

ulánus (másképpen: dzsidás) – Károly főhercegről 

elnevezett – ezredet 1802-ben alakították meg, a lo-

vasság 1801–1802. évi átszervezésének részeként. 

(Az ezredeket az ezredtulajdonos neve alapján is 

megkülönböztették.)] 

Az biztos, hogy Kiss Ernő 1819 októberében 

(mostohaapja, Leuven Ernő halálakor) még csak 

ulánus „cadet”, azaz tisztjelölt volt. Tiszti, hadnagyi 

rangot 1820-ban kapott. Felesége halálakor, 1827 

elején már főhadnagy volt. Megkockáztatom azt a 

feltevést, hogy – miután megözvegyülve visszatért 

az aktív szolgálatba – a huszárokhoz valószínűleg 

csak a századosi rang elérése (megvásárlása) után 

került, addig továbbra is az ulánusoknál volt. 

Kiss Ernő későbbi alakulatának, a 2. huszárezred 

tulajdonosa 1795-től 1847-ig József főherceg, 1847-

től I. Ernő Ágost, Hannover királya volt. Ebből kö-

vetkezik, hogy 1845 és 1847 között Kiss Ernő a 2. 

„József főherceg” huszárezred parancsnoka volt, és 

– formailag – a 2. „Hannover” huszárezredet csak 

1847-től vezethette. 

Annyi bizonyos: a témát még sokáig nem lehet 

lezártnak nyilvánítani, bármikor előkerülhetnek, új, 

eddig még nem ismert, vagy éppen feledésbe merült 

dokumentumok, információk az aradi vértanú Kiss 

Ernővel, illetve a családjával kapcsolatban. 

 

Tóth-Bencze Tamás 

 

*                *                * 

BALOGH GYULA 

KISS
1
 ERNŐ KÉZFOGÓJA 

A szentgyörgyi Horváth-család Vasvármegye 

régi, előkelő családjai között foglalt helyet. Tagjai 

időnként nemcsak az országos és vármegyei hiva-

talokban, de a katonai pályán is magasabb tisztsé-

geket töltöttek be. Ebből az érdemes családból 

származott a múlt század első évtizedében egy 

kedves leány-gyermek: Krisztina
2
,
 

ki hajadonná 

serdülve, hitvese lőn egy dúsgazdag, daliás huszár-

tisztnek
3
: Ittebei és Eleméri Kiss Ernőnek, aki, 

mint tudjuk, a gyászos 1849. október 6-án mártír 

halállal pecsételte meg hazája iránt való szeretetét 

az aradi Golgothán. Krisztina atyja, szentgyörgyi 

Horváth János, kir. kamarás, több vármegye tábla-

bírája, s az 1825 – 1828-iki országgyűlésen Békés 

vármegye követe, – anyja borsodi és kátymári 

Latinovics Anna vala. Horváth János nagy vagyo-

nú ember volt. Birtokai több vármegyében feküd-

tek. Ezen felül bérben bírta Grassalkovich herceg 

bajai óriási uradalmát is, kölcsönösszegek törlesz-

tése címén. 

Kiss Ernő és Horváth Krisztina házassági el-

jegyzéséről kívánok e sorokban oly adatokról meg-

emlékezni, a melyek eddig a nyilvánosságot elke-

rülték.
4 
 

Hogy mikor és hol ismerkedett meg a két fiatal 

lélek, arról nem szólnak a feljegyzések, csak követ-

keztetésekre vagyunk utalva. 

Kiss Ernőnek voltak nővérei, nénjei is, kik 

közül az egyiket gróf Sigray Fülöp vasmegyei 

birtokos bírta feleségül. Valószínű, hogy az ifjú 

Kiss, gyakrabban eljárt nővéréhez látogatóba, 

annál is inkább, mert korán árvaságra jutván, 

otthon már akkor nem voltak szerető szülők, 

kik ölelő karokkal várták volna haza – hazatérő 

gyermeküket. Egy ilyen találkozás alkalmával 

találkoztak bizonyára, s szívükben életet nyert a 

forró érzés, mely őket utóbb egyesíté.
5
 

Az eljegyzés több évi ismeretség után csak 

1826. március 19-én ment végbe Pesten. Kiss Ernő 

az ezen alkalommal kelt házassági szerződésben 

maga említi, hogy „ennek előtte több esztendőkkel 

megismervén Méltóságos Szent-Györgyi Horváth 

János cs. kir. kamarás Úrnak Christina nevű, ritka 

tulajdonságú Kis-Asszonyát”
6
 – elhatározta, hogy 

őt eljegyzi és feleségül veszi – 

Az elhatározást tett követte. Kiss Ernő megkérte 

Krisztina kezét. A szülők azonban, főként az atya, 

idegenkedtek e házasságtól, ’s csak nagy nehezen, 

sok küzdelem után sikerült a két szerelmes szívnek 

az akadályokat elhárítani. 

A hír szája sokat beszélt terhes adósságokról, 

melyekbe a gondos szülői ellenőrzést nélkülöző fi-

atal embert némi-nemű ifjonti könnyelműségek 

keverték. Horváth azonban, mint gondos, leánya 
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jövőjét a szívén viselő atya, beleegyezését bizo-

nyos feltételekhez kötötte. Elsősorban is azt kíván-

ta, mutassa be Kiss Ernő „gavallér parolájára” ösz-

szes adósságainak őszinte és teljes jegyzékét. Kí-

vánta, adjon általános meghatalmazást, hogy adós-

ságait, s peres ügyeit rendezhesse. Jelentse ki, hogy 

amint a kézfogója megtörtént, a katonaságtól meg-

válik, s ezredéhez többé be nem vonul. Kívánta, 

hogy eddigi jószágkormányzóját bocsássa el, maga 

gazdálkodjék és „spórolja meg a Director fizeté-

sét.” Jelentse ki, hogy Krisztina, amint a házassági 

kötés megtörtént, azonnal, mint „coaquisitrix” lép 

oldala mellé. 

A teljes meghatalmazást az atya azért tartotta 

szükségesnek, mert Kiss Ernő a kiskorúsága alatt 

csinált adósságokat 1819-ben visszavonta, s azok-

ból csak a valóságosan kézhez vett összegeket kí-

vánta kamatostul megfizetni. 

Azonkívül pereskedett a nénjeivel, s elszámolási 

pere volt nagybátyjával, Kiss Antallal, aki felette a 

gondnokságot viselte. Szükségesnek mutatkozott, 

hogy ezen ügyek az atyának személyes felügyelete 

alatt bonyolíttassanak le. 

Mikor Horváth János az adósságok hosszú jegy-

zékét a kezéhez vette, bizony-bizony megdöbbent 

egy kissé, de megnyugtatást talált abban, hogy Kiss 

Ernő terjedelmes uradalmai, jó kormányzás mel-

lett, biztos reményt nyújtottak a kibontakozáshoz. 

Kiss Ernő adósságai csak az 1816 – 1822-ig ter-

jedő évekről kerek számmal 1.077.001 azaz egy-

millió-hetvenhétezeregy forintot tettek ki bécsi ér-

tékben. A róluk szóló adóslevelek és váltók kelti 

helyei a következők: Pest, Tétény, Bécs, Pozsony, 

Buda, Zólyom, Szolcsa, Kovarecz és Érsekújvár. 

A hitelezők többnyire szemenszedett uzsorások. 

De egy-két olyan nevet is látunk a sorban, amelyek-

nek viselőiről már csak társadalmi állásuknál fogva, 

s egyéb tekintetből sem tehetjük föl, hogy Kiss Ernő 

ifjúi tapasztalatlanságával visszaéltek volna. 

Ezen adósságokhoz járultak bizonnyal még oly 

terhek is, melyek az 1822 – 1826. közti években 

keletkeztek. Hogy azonban ezen adósságokat a 

megfelelő világításba helyezzük, gondoljunk elő-

ször is a szívtelen uzsorásokra. Azután nem kell fe-

lednünk, hogy Kiss nemeslelkű, gavallér ember 

volt, a szó legteljesebb értelmében. Nagyobb köl-

tekezésekre vagyoni helyzete is kötelezte. Fiatal 

korában is sok mentő körülményt találunk. 

Nagyobb összegeket emészthettek föl azon ki-

adásai is, melyekkel az akkori idők gyakorlata sze-

rint a gyorsabb előlépés útjait egyengetni kellett. 

Számolnunk kell jó szívével is. Nála nemcsak a 

hozzá közelállók, de mások is mindig nyitott er-

szényre találtak. 

Úgy látszik, hogy Kiss Ernő Pozsonyban, 1826. 

március elején kérte meg Krisztina kezét az atyától. 

Eleget tevén a feltételeknek, óhajtása teljesült. 

Örömtől duzzadott kebellel sietett hát Pestre, hol az 

anya, s szívének drága választottja izgalmak között 

várták érkezését. 

A Horváth-családnak Budán is, Pesten is voltak 

értékes ingatlanai. Budán a Krisztinavárosban egy 

terjedelmes telek, az ugynevezett „Horváth-kert”, 

melyen napjainkban a krisztinavárosi nyári színház 

áll; azután Pesten az Uri-utcában egy kényelmes 

palota. 

A jegyváltás napjául, amint már emlitettem, 

1826. március 19-ét tűzték ki. Horváth maga nem 

ment Pestre. Lehet, hogy egészségi állapota, vagy 

talán az országgyűlési tárgyalások akadályozták, de 

elküldé bizalmas emberét: Vidovich Györgyöt
7
 

hogy rendelkezéseit a családtagokkal tudassa. 

Pesten, 1826. március 19-én tehát megtörtént 

Kiss Ernő kézfogója szívének bálványával: Krisz-

tinával. Az ünnepély szentgyörgyi Horváth József-

nél, az ara atyjának testvérénél folyt le, melyen az 

anyán kívül a család közelebbi rokonai vettek részt. 

„A környülállások következendőleg úgy fejtették 

ki magukat, valamint a Méltóságos Úr reménlette. 

– Tini kisasszonynak Kiss úrhoz való hajlandósá-

gát, amennyire ezen árnyékvilágot kitapasztalhat-

tam, leginkább a mai ebéd felett, – ahol a két szere-

tett pár egymás mellett volt helyeztetve, örömömre 

által láttam; amelyből minden jövendőbeli boldog-

ságukat is nem fundamentom nélkül következtetem” 

– írja Vidovich még az ünnepély estéjén Horváth-

nak. 

De a vőlegény is ugyancsak sietett ám, hogy hírt 

adjon túláradó boldogságáról. Még aznap írt jövő-

béli apósának, örömét és boldogságát tolmácsol-

ván. Ez a levél német nyelven van írva. A kegyelet 

is parancsolja, hogy ezt a levelet, bár csak fordítás-

ban, ide iktassam. 

Ez a levél, melyet én most itt a kezemben tartok, 

volt az ő kezében is! Látta, érintette egy oly idő-

ben, a mikor szívét a boldogság édes érzelmei töl-

tötték el. Szent ereklye és szól a következőképpen: 

„Nagyságos, igen tisztelt Horváth Úr! 

Tintával és tollal lehetetlen vázolni nagyságát a 

boldogságnak, melyet a mindenek felett kedves Ti-

nikével, nagyon tisztelt leányával való, s csak imént 

történt jegyváltásunk bennem keltett. 

Hogyan rójam le méltó hálámat Ön iránt, igen 

tisztelt uram, aki megalapítója boldogságomnak! 
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Talán azon határtalan nagyrabecsülés által, 

melylyel Ön iránt, a legkegyesebb Mama, s az én 

kiváló, derék jövendőbeli feleségem iránt viselte-

tem. 

Ezen meggyőződésben bizton nézek a jövő elé, 

mert boldogságomat és megelégedésemet most én 

is föltalálom drága Tinikém kedély-nyugalmában, 

melyet ő tisztelt szüleinek beleegyezése nélkül soha 

föl nem találhatott volna. 

Holnap küldöm el lemondásomat. A tiszti jelle-

get azonban fönntartom. 

Csütörtökön elutazom, még pedig az ön kíván-

sága szerint, Bajára. Tini holnap utazik. Be fogja 

tehát látni, hogy minden percem meg van számlál-

va. Tini csókolja kezeit gyermeki szeretettel. Nővé-

rem ajánlja magát jóindulatába. Én, meg Tini to-

vább atyai oltalmába, s atyai áldását ismételve is 

kérve, maradok köteles nagyrabecsüléssel tovább-

ra is lekötelezettje: Kiss Ernő s.k. Martius 19-én, 

esti 7 órakor. 

A jegyváltásnál jelen voltak: Marie, Pepi, az 

öreg Draskovich, Tichy és Vidovich. Ez utóbbinak 

egy levelét is mellékelem. A négy utóbb nevezett, 

mint tanú, aláírta a házassági szerződést is.” 

Tagadhatatlan, hogy e levél némileg katonás 

modorban van tartva. Mikor Krisztina kedélynyu-

galmáról beszél, egy kissé homályos. Azt azonban 

lehet sejteni belőle, hogy a jegyváltást megelőző 

időben hevesebb családi jelenetek is fordulhattak 

elő. 

A házassági szerződésben Kiss Ernő arájának, 

jegyajándékképen, ötezer aranyat ajánlott föl.  

Különös találkozása a véletlennek, hogy Tichy, 

a szerződés egyik tanúja, és Tichy (József) azon 

Wacher-ezredbeli őrnagy is, aki az aradi vértanúk 

kivégzéséhez kirendelt katonaságot vezényelte. S 

talán éppen egy és ugyanazon személy. Nem lehe-

tetlen. Hiszen a hadbíróság tagja között is ketten 

ültek olyanok, akik Török tábornoknak a tanítvá-

nyai voltak, s most felette ítélkeztek. Sok furcsaság 

megtörténhetett akkor! 

Kiss Ernőnek a hadbíróság előtt tett vallomásá-

ból tudjuk, hogy 1849-ben már özvegy volt. 

Egy másik adat pedig azt bizonyítja, hogy 

Krisztina már 1841. június 29-én sem volt az élők 

sorában. Horváth János az 1841. június 29-én Pes-

ten kelt végrendeletének 12-ik pontjában ugyanis 

ezt mondja: „Minthogy nékem jelenleg leány-

magzataim nincsenek, azokról rendelkezni felesleg 

valónak tartom.” 

A végrendeleten a tanúk között a legnagyobb 

magyar is szerepel, írván alá magát: „Gróf Széche-

nyi István, mint e végre megkért és együtt jelenlevő 

tanú.”
7
 Ami azt bizonyítja, hogy Krisztina atyja is 

Széchenyi bizalmasabb köréhez tartozott. 

 
Forrás: 

Pesti Hírlap 1910. dec. 25. 134–135. p.;  

Vasvármegye 1911. jan. 22. 4–5. p. 

 

Jegyzetek: 

1. Hogy Balogh Gyulának ez a cikke eddig vajon miért nem 

került Anna-bál kutatók látókörébe, arra vonatkozóan 

nem sikerült magyarázatot találni. 

2. A hölgy neve egyértelműen, mint az alábbiakból is kiderül, 

kizárólag Krisztina, illetve becézve Tini. Horváth 

Krisztinát a halotti anyakönyv szerint a Répceszent-

györgyön (Vas megye) temették el, koporsója feltehe-

tően a katolikus templomban a Horváth család sírbolt-

jában található (Dóka Ferenc hegyfalusi plébános szíves 

közlése). 

3. A legújabb adatok alapján ez egyáltalán nem biztos, valószí-

nűbb, hogy Kiss Ernő ekkor még az ulánusoknál szol-

gált. 

4. „melyek a nyilvánosság figyelmét eddig elkerülték...”: Ba-

logh itt a szentgyörgyi Horváth család levéltárára céloz, 

ami  az ő levéltárossága idején került Vas vármegye 

Levéltárába. Sajnálatos tény az, hogy az általa felhasz-

nált iratok jelzetei a családi levéltár elenchusából köny-

nyen azonosíthatók, azonban a megadott helyeken már 

nem találhatók, és hosszas keresés ellenére sem kerül-

tek elő. 

5. A félkövérrel szedett sorok a genealógus-levéltárnok Balogh 

Gyula figyelmetlenségét árulják el: Kiss Ernő családját 

a nemeskéri Kiss családdal azonosnak vélte. Nemeskéri 

Kiss Lujza gróf Sigray Fülöp felesége volt, utóbbiak 

tényleg Vas megyében (Iváncon) éltek – egy emberöl-

tővel később. Ezt leszámítve Balogh jelen írásában idé-

zett források hitelességéhez nem férhet kétség. 

6. Úgy tűnik, Zákonyi és körének 1825-ös Anna-báli „alapító” 

éve még korábbra tolódik, persze feltételezve továbbra 

is azt az eddig még sosem igazolt (ám életszerű) elkép-

zelést a fiatalok Horváth-házbeli ismerkedéséről. 

7. Vidovich György Békés megye alispánja ld.: www.bekes-

archiv.hu/id-450-vidovich_gyorgy.html 

8. A végrendeletet részletesen ismerteti: Benczik Gyula: Rép-

ceszentgyörgy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztői megjegyzés: A szöveg szó szerint megegyezik az eredetivel, de a mai helyesírási szabályoknak megfelelően átír-

tuk, illetve a Balogh Gyula-tanulmány tördelése helyenként eltér az 1910-ben megjelent eredeti változattól. 
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