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Korhadt fakeresztek... 

Mérnökök a szabadságharcban 
Az 1848-i polgári forrada-

lom gazdasági-társadalmi vív-
mányainak védelméért, a 
Habsburgok és szövetsége-
seik támadása ellen kibonta-
kozott szabadságharcban szá-
mos mérnökember vívott ne-
mes viadalt, szolgálta a ma-
gyarság ügyét. (Bem seregé-
ben. Gábor Áron öntödéjé-
ben). 

A honvédsereg táborkara 
részeként alakult meg a had-
mérnöki kar, amely később 
önálló egységként szerepelt. 
Parancsnokuk előbb Gaál 
Miklós, majd Török Ignác tá-
bornok volt, akiknek műkö-
dése közt mintegy ötven mér-
nökkari tiszt szerepelt. Ők irá-
nyították többek között Szeged 
erődítéseinek munkálatait, 
1849 tavaszán. 

A honvédség mérnökeinek 
nagy része a császári seregből 
hozta magával hadmérnöki is-
mereteit, de mintegy húsz mér-
nök a polgári mérnökök köré-
ből került ki, köztük Margittay 
Gábor, a szeged-csongrádi ta-
karékpénztár első épületének 
tervezője. 

A szabadságharc folyamán 
a tábornokok és törzstisztek 
között — Görgey Artúrt le-
számítva, ó vegyészmérnök 
volt —, alig találunk mérnö-
köt. Ugyanakkor a számos 
törzstiszt, százados és főtiszt 
között sok mérnök működött. 

A nemzetőrök, önkéntesek 
és gerillák sorában ugyancsak 
számos mérnököt találunk, 
akikről Urbán Aladár köny-* 
véből nyerhetünk hiteles ada-
tokat. Innen ismerhetjük meg 
Csanád és Csongrád várme-
gye önkéntes zászlóalját, a 
Csongrád megyei önkéntes 
osztályt. Az 1849. február 21-
én Szegeden kibocsátott ki-
álltványban pedig fegyverfor-
gatásra szólították fel a mér-
nököket is, valamint szakmai 
értőiket. Ekkor állt a sereg 
szolgálatába Czimeg János, a 
Széchenyi tér elsó rendezője, 
valamint Bakacs Sándor 
gyógyszerész, majd Bőjtfalvi 
Ferenc százados, aki augusz-
tus elején Újszegednél vívott 
harcban lőtt sebet kapott. Ha-
sonló sorsra jutott Csanády 
Mihály, aki Jellasics ellen har-
colt, majd Pozsonyban volt 
parancsnok. A Csongrád me-
gyei harcokban több helyütt is 
kitüntette magát Csemegi Ig-
nác houvédtiszt, aki a Ka-
zinczy-hadtest fegyverletéte-
léig harcolt, majd 1881. után 
őrnagyi címmel nyugdíjazták. 
Ugyancsak említésre érdemes 
a hódmezővásárhelyi szüle-
tésű Dombrády László, aki 
mérnökszázadosként vett 
részt a szabadságharcban, 
majd az 1851. évi pesti hadbí-
róságon rehabilitálták. 

Érdekes és említésre méltó 
Farkas György életútja, aki 

Nagyváradon született, és 
Szegeden lett önkéntes 1848-
ban. Harcolt délvidéken és a 
tavaszi hadjárat ütközetei-
ben, majd Buda bevételénél 
az elsők között tört be a 
várba. Ekkor figyelt fel rá 
Görgey. 

A szabadságharc számos 
harcosa sorából a két szegedi 
Földváryt is említjük, akik kö-
zül Sándor és Károly egyaránt 
ezredes volt, és 1880 óta a 
Földváry utca őrzi nevüket. 

Garibaldi önkéntesei kö-
zött, Klapka légióiban to-
vábbi katonákat, mérnököket 
és hősöket találunk — miként 
a két Beszédes szegedi ta-
nulót, akik közül mindkettő e 
hazának kiváló mérnökévé 
vált. Igazán csak sajnálhatjuk, 
hogy a szabadságharcot tüzér-
századosként végigharcoló, és 
Szentesen 1887-ben meghalt 
mérnök Kosztka Károly 
golyószorója a szabadság-
harcban nem nyerhetett alkal-
mazást. 

Ebben az írásban csak né-
hány nevet és momentumot 
említettünk fel azok küzdeni 
tudásából, akik mérnökként 
harcoltak a magyar szabad-
ságharcért. Nevük felemlítése 
területünket tekintve sem tel-
jes, csak alkalomszerű. 

Bátyai Jenő 

Jelképesen használom a ki-
tűnő szerző, Rákosi Viktor 
nagy sikerű könyvének címét, 
március idusán, a szegedi ós-
kert(ek) 48-as hőseinek sírhe-
lyeit kutatva — mostanság, 
amikor némelyike valóban tü-
nedezóben van. Pedig most 
volna a legnagyobb szükség 
arra, hogy az unokák a hősök 
domboruló sírjaira borulva 
ápolják azokat. Most, amikor 
határainkon kívül nemcsak a 
keresztek dőlnek le, de a ha-
rangok is kezdenek elné-
mulni.... 

Hadd vezessem rövid sétára 
a Belvárosi és a Dugonics te-
metőben azokat a fiatalokat, 
akiknek nem álom öldösi szí-
veiket, szemük a hősi múlt felé 
tekint* s fülük befogadja a hő-
sökről szóló dicséretet. Néz-
zük sorrra. kik is voltak azok, 
Kossuth „névtelen félistenei", 
akik nem parancsszóra, ha-
nem önként mentek a megtá-
madott haza védelmére. 

Kezdjük a „közhonvédek-
kel". A Belvárosi temetó dísz-
sírhelynek fenntartott részén 
találjuk Bauernfeind Gyula 
sírkeresztjét. A 19 éves fiú 
sorsa tragikusnak mondható. 
Nem lehetett elsó szülőváro-
sában a toborzásnál, hát az 
elsők közt volt Szenttamásnál, 
ahol a sánc tetején elvitte 
egyik lábát az ágyúgolyó. Sebe 
üszkösödni kezdett a lassú ti-
szai gályán, amely hazaszállí-
totta. Már nem lehetett segí-
teni rajta. Meghalt 1848. jú-
nius 16-án. Ót tekinthetjük 
szabadságharcunk egyik elsó 
hősi halottjának. 

48-as honvéd volt Kap-
csándy Károly. Elhunyt Sze-
geden 81 éves korában, 1?11. 
július 15-én. De a Dugonics 
temetőben egy másik honvéd-
nak Göri Józsefnek, aki 
ugyanezen évben halt meg, 
nevét a sírkövön már nem lel-
jük. A sírkőről készült fény-
képfelvételemen (1957) még 
az ó neve van, de helyette 
bevésve ma már idegen név 
szerepel!? 

Fiatalon, 15 évesen jelent-
kezett a honvédhadseregbe 
Csata József. Szenttamásnál ö 
is súlyos sebet kapott, de fel-
gyógyulva még 43 dicső csatá-
ban harcolt. A csatamezőn ne-
vezte ki Perczel tábornok had-
naggyá. Világos után — re-
génybe illő vándorlása során 

Rigó József és Göri József, a szabadságharc szegedi hőseinek 
síremlékei az 1957-ben készült fotókon. Vajon mi lett a sorsuk? 

— Mexikóban kötött ki, ahol 
mint „Zákány tábornok" írta 
nevét a hősök könyvébe. Ott 
is halt meg, Mexikó fővárosá-
ban, 1883-ban. Két világrész 
hőseként harcolt a szegedi 
születésű Számwald Gyula, 
aki a legmagasabb kaftonai 
rangot érte el az északiak ol-
dalán az Egyesült Államok-
ban, a magyar származásúak 
közül. Róla, valamint Debre-
czenyi Ignác-ról, aki ugyanott 
harcolt s a sírja Szegeden van, 
a Belvárosi temetőben, már e 
lap hasábjain nem is egyszer 
megemlékeztünk. Azőmélta-
tásukra kevés lenne jelen köz-
lemény! 

A Belvárosi temetőben 
nyugvó tiszthelyettesek, hon-
véd hadnagyok a következők: 
Schwartz Ferenc (1829 — 
1904), Halasy Ede 1828 — 
1893), Mészáros Lajos, ké-
sőbb kir. járásbíró városunk-
ban. s a szenttamási hős, vö-
rössipkás Bárkánvi Benő 
(1830-1918). 

A főhadnagyok közül 
ugyanitt nyugszanak: Czetz 
Péter (1820-1910), László 
Flórián (volt Laász, vagy 
Lász?) Szeged város feles... 
(az írás olvashatatlan a sírkö-
vön!) polgára, meghalt 1888-
ban. Kubittyi János (1817-r 
1899) községi jegyző. Regdon 
Mihály (1819-1896). 

A Dugonics temetőben ta-
láljuk Szilber Ignác (1830-
1874) szegedi sótárnok nyug-
helyét. De itt ér bennünket a 
legnagyobb csalódás is. Hi-
ányzik Rigó József (1826— 
1901) 48-as honvédtiszt, ké-
sőbb szegedi ügyvéd s köz-

jegyző síremléke, akinek obe-
liszkjéről készített (1957) 
fényképe ugyancsak birto-
komban van. Még a sírversét 
is lejegyeztem. Ki tud róla?! 

„Mint ifjú karddal, mint 
férfi, erős akarattal 

Büszke, merész szóval véd-
ted a hont s igazát..." 

Annál is fájóbb ez a hiány, 
hiszen Rigó József tagja volt a 
pesti Pilvax-társaságnak, jól 
ismerte Petőfit. Jókait, Irinyit 
és Vasvárit. Végigküzdötte a 
szent harcot s annak bukása 
után, mint besorozott közka-
tona is szolgált az osztrák had-
seregben. Szülővárosában, 
mint elsőrendű kriminalistát 
tartották számon. A síremlék 
eltűnése érthetetlen!? 

A főhadnagyok sorát be-
záró Raggambi Fluck Ferenc 
(1829-1913), szintén vörös-
sipkás. A család sírboltjában 
nyugszik. Ugyancsak sótár-
nok volt Szegeden. Szentta-
másnál kapott koponyasérülé-
séről (a kardvágás okozta foly-
tonossági hiányt ezüstlemez-
zel pótolták) legendákat me-
séltek. 

Századosi rangban szolgált 
Pötty ondy Lajos d'Este 
(1824-1918), kinek szereplé-
séről hiányosak adataink. 

Bár nem szolgált a honvéd-
hadseregben, ilyenkor mégis 
meg kell emlékeznünk az első 
független magyar kormány 
szegedi miniszter tagjáról 
Klauzál Gáborról (1804-
1866). Méltatlanul elhanya-
golt sírkövét belepi a boros-
tyán. Sírfelirata is ma már ol-
vashatatlan! 

A magyar zászló színei 
Napjaink embere talán el 

sem tudja képzelni, hogy va-
lamikor, nem is olyan régen, 
a népeknek nem voltak 
nemzeti színű zászlóik. Or-
szággá válásukkor ugyanis 
királyuk lett az államhata-
lom megtestesítője. Az ural-
kodó pedig saját színeit, áb-
rázolásait használta zászló-
ján, mint például a francia 
Bourbonok a liliomot. 
Minthogy az uralkodónak, 
mint államfőnek a kiemelt 
szerepe később is megma-
radt, túlélte a középkort, cí-
mere, zászlaja lett az ország 
felségjele. 

A zászló egyidős a törté-
nelemmel. Nomád szimbó-
lum, a népvándorláskor 
Európát elözönlők harci jel-
vénye. Kézai Simon, IV. 
(Kun) László királyunk 
(uralkodott: 1272-1290) 
krónikása szerint a magya-
rok turulos zászlók alatt har-
coltak. Később — a Képes 
Krónika színes illusztrációja 
tanúsítja — a királyok és 
királyi hercegek zászlóin pi-
ros-fehér csíkokat vagy zöld 
halomra ültetett kettős ke-
resztet látunk. A piros-fehér 
tehát az Árpád-házi királyi 
család színe, amelyet egy-

más alatti sávokban — vágá-
sokban viseltek zászlóikon 
(és természetesen pecsétjei-
ken). 

A kettős kereszt legko-
rábbi ábrázolásainkon le-
beg, de a XI I I . század"vége 
felé már van talapzata, 
mégpedig a hármas ívű zöld 
halom, amelyet a XIV. szá-
zadtól már rendszeresen 
odahelyeznek a piros hát-< 
térben megjelenő fehér ke-
reszt alá, s tulajdonképpen 
így már össze is állt a három 
szín. A kereszt töve nyitott, 
leveles koronából magaso-
dik fel. 

A XVI. század elejére a 
piros-fehér vágásokhoz, 
majd később a zöld hármas 
hegyhez érdekes magyará-
zat kapcsolódott. E szerint 
az államcímer az országot, 
mint területet szimbolizálja, 
a négy fehér (ezüst) vágás 
pedig az ország négy nagy 
folyóját, a Dunát, a Tiszát, a 
Drávát és a Szávát. Nincs 
kizárva, hogy ez hatott arra, 
hogy a korábban hétszer vá-
gott pajzs mellett II. Mátyás 
uralkodása alatt (1608— 
1619) feltűnik és év-
századokig használatban 
marad a nyolcszor vágott 

változat is. Ez azt jelenti, 
hogy az addig pirossal kez-
dődő és fehérrel végződő sá-
vozat helyett pirossal (vö-
rössel) kezdődő és azzal is 
végződő csíksor alakult ki, 
ami így tisztábban ábrázolta 
a négy folyót. 

Macedo portugál író; 
1687-ben a hármas halmot, 
amelyen a kereszt áll, Ma-
gyarország legnagyobb he-
gyeiként értelmezi. A 
XVII I . századtól a Tátrát, a 
Fátrát és a Mátrát értik a 
három halom alatt. 

A magyar zászló zöld 
sávja azonban valószínűleg 
nem a hármas halom zöldjé-
ből született. Hogy honnan, 
azt ma sem tudják pontosan 
a szakértők. Tény, hogy II. 
Endre (1205-1235) okira-
tait már piros-felijér-zöld fo-
nallal fűzték át, és később, a 
vegyesházbeli és Habsburg 
uralkodók idejében e há-
romszínű fonal dominált a 
hivatalos iratokon. E három 
szín jelképezte tehát Ma-
gyarországot. Ez húzza alá, 
hogy II. Mátyás koronázá-
sakor Pozsonyban piros-fe-
hér-zöld szövettel vonták be 
s díszítették azt a fahidat, 
amely a Szent Márton (ko-

ronázó)-templomból veze-
tett ki, továbbá a Szent Mi-
hály-kapu előtti emelvényt 
és korlátját, ahol a király 
letette a hűségesküt. 

Az elsó piros-fehér-zöld 
zászlók azonban csak a 
XVII I . században jelennek 
meg, ám ezeket nem hasz-
nálták rendszeresen, hiszen 
majd csak az 1848. XXI. 
törvénycikk mondja ki, 
hogy a „nemzeti szín, és or-
szág címere ősi jogaiba visz-
szaállfttatik", és elrendeli, 
hogy „minden középületek-
nél s közintézeteknél min-
den nyilvános ünnepek al-
kalmával, és minden ma-
gyar hajókon a nemzeti lo-
bogó és ország címere hasz-
náltassák..." Ugyanezt ren-
deli az 1907. XXVII . tc. a 
népiskolákra. Ez a honvéd-
ségnek és minden magyar 
állami polgári hatóságnak is 
a zászlaja. 

A magyar országgyűlés 
1848-ban elvetette a Habs-
burgok családi heraldikáját 
megtestesítő birodalmi jel-
vényt. Helyette az első ma-
gyar királyi család színeiből 
az egész nemzet zászlójává 
vált, történelmi címerrel 
ékesített trikolort tette a 
magyar állam, a magyar 
nemzet szimbólumává. 

Csonkaréti Károly 

Körsétánkat fejezzük be a 
„jelképes" vértanú tábornok 
síremlékével. Róla is már 
többször írtam, ugyanennek a 
lapnak hasábjain. Érthetet-
len, hogy e derék katonánk-
nak miért nehéz a helyét kije-
lölni a magyar történelem-
ben? Jelképes vértanúnak tar-
tom, mert ha életben maradt 
volna (Szegeden kolerában 
hunyt el 1849. július 27-én), 
Haynau kíméletlenül felkö-
tette volna Aradon, már csak 
azért is, hiszen különösképp 
gyűlölte ót. 

Most csak a legújabb kuta-
tási adatot mondhatom el 
róla. Pályafutásáról annyival 
többet tudunk, hogyan is ke-
rült a honvédség tábornoki ka-
rába a Württemberg-huszá-
roktól, Galíciából. Ugyanis az 
innen haza „szökő" Lenkey 
századosnak öt küldték nyo-
mába. Beregszászig követte is 
a „merész" Lenkey Jánost. Itt 
azonban arra kérték barátai, 
maradna ö is itthon. Répássy 
Mihály azonban visszament 
még, de csupán azért, hogy 
„mihamar visszatérhessen ott 
lévő ezredének legnagyobb 
részével"! 

Ismeretes, sírjánál, Kos-
suthtal az élén, ott állott az 
egész kormány. Sírkövét a 
Belvárosi temetőben, csak a 
Bach-korszak végeztével lehe-
tett felállítani. A mészkőből 
készült tábla a síremléken már 
erősen rongált állapotban van. 
Ajánlatos lenne az eredetinek 
múzeumi raktári megőrzése és 
sírjának méltó felújítása. 

Nincs elég helyünk itt ah-
hoz, hogy sok más hősről, kik 
a „Népek tavasza" nagy ese-
ményeiben valamiképp is 
részt vettek, megemlékezhes-
sünk. Csupán azokra szorít-
kozhattunk, akiknek emléke 
még elérhető közelségben lát-
ható körülöttünk. Nem hall-
gathatunk azonban egyikójük-
ról. a XIX. század Szegedjé-
nek legnagyobb fiáról, Oszt-
róvszky Józsefről (1818 — 
1899), akit városunk Széche-
nyijének tekintettek. Ott volt 
mindenütt, ahol reformról be-
szélhettek ebben a városban, a 
forradalomban is. mint Kos-
suth kormánybiztosa s aki 
mint ilyen, közel állott a bitó-
fához is. 

Bizton elmondhatjuk róla, 
nem volt még azóta sem senki 
ebben városban, aki lán-
golóbb beszédet tartott volna 
a Mars-mezőn (most Marx-
tér) akár máshol is, a szabad-
ság és a demokrácia érdeké-
ben. 

Befejezem hát, a róla való 
emlékezéssel, elmondva azt, 
minek köszönhette végül is — 
kegyelemből — a 8 éves vár-
fogságot . 

Osztróvszky beszéde, ame-
lyet a kinyilvánított független-
ség elsó éves megünneplése 
alkalmával tartott, alkalmas 
lett volna arra, hogy az osztrák 
cs. és kir. haditörvényszék ha-
lálra ítélje. 62 előkelő szegedi 
polgárt hallgattak ki ügyében, 
akik, mint nemzetőrök, a szó-
szék közelében állva, legköze-
lebbről s legjobban hallhatták 
mindazt, amit mondott. Ezek 
mindegyike azonban mégis 
egyöntetűen azt vallotta, hogy 
nem érthette a szónoklatot, 
mivel akkor „nagy szél fújt..." 
De hát a magyar ugaron az 
„égig nyúló gizgazok között 
dudva és muhar" mindig 
akadt. Vagyis akadt egy va-
laki, aki ott sem volt az ünnep-
ségen — mégis mindent el-
mondott... 

Mostanság országszerte 
gyúlnak az emlékezés tüzei. 
Ez alkalommal szítsuk fel a 
lélekben való emlékezés láng-
jait föllelhető 48-asaink sírhal-
main, de a határainkon túli, 
tünedező, korhadó keresztek 
fölött is... 

Csongor Győző 


