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RÉPÁSY MIHÁLY A KOLERA ÁLDOZATA LETT S Z E G E D E N , EMLÉKÉT EGY „HIBÁS" UTCANÉV ŐRZI 

A szabadságharc legpechesebb tábornoka 
Ha nem halt volna meg Szegeden, ma az aradi vértanúk 

között emlékeznénk Répásy Mihály huszártábornokra. Az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc főtisztje a kole-

ra áldozata lett, s a belvárosi temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Emlékét nem sikerült illő módon megőrizni: a 
Móravároson található Répás utcát eredetileg róla nevez-
ték el, az idők folyamán azonban az utolsó betű lekopott. 

- Az aradi vértanúkhoz ha-
sonlóan elismeréssel méltat-
nánk Répásy Mihály tábornok 
nevét, de Szegeden meghalt a 
világosi fegyverletétel előtt ko-
lerában - fűzte hozzá a sza-
badságharc egyik főtisztjének 
életrajzi adataihoz Pelyach Ist-
ván történész. - Katonai pá-
lyafutásának fve már koráb-
ban, a schwechati vereségnél 
megtört. Ő a szabadságharc 
legpechesebb tábornoka -
mondta a szegedi egyetem tu-
dományos segédmunkatársa. 

Emlékét Szegednek sem si-
került illő módon megőrizni. 
Péter László hívta fel a figyel-
met, hogy még amikor Mó-
ravároson utcát neveztek el 
Répásy Mihályról, akkor is hi-
básan i-vel került fel a táblára 
a neve. A nagy árvíz utáni 
helyesírási tévedést tovább te-
tézte, hogy a vezetéknév vé-
géről az i ugyancsak lekopott, 
és mivel nem áll mellette a 
keresztneve, a névadó alakja 
végleg elhomályosult. A Répás 
utca így semmit nem jelent. 

- Az 1800-ban született Ré-
pásy Mihály eredendően nem 
katonának készült, ám megcsö-
mörlött a jogi pályától már hall-
gató korában - magyarázta a 
történész. - Ezért a nyírségi 
származású tizenhét éves fia-
talember apja nyomdokain ha-

ladva katonai szolgálatba állt. 
Először az egyik császári-királyi 
dragonyosezred kadétja volt, 
majd töretlenül emelkedett 
előre a ranglétrán. A császári ki-
rályi testőrgárda tagja, a forra-
dalom előtt pedig már a galíciai 
6. számú Württemberg lovasez-
red osztályparancsnoka. A ma-
gyar kormány 1848 nyarán ren-
delte haza Répásy ezredét. 

- Nem kellett tehát haza-
szöknie. Ám a császárnak tett 
katonai esküje és a magyar 
föld védelme között kellett vá-
lasztania, és ez Répásynak ko-
moly lelki tusát okozott - ár-
nyalta tovább alakját Kedves 
Gyula hadtörténész. - Mivel 
nem volt Damjanich Jánoshoz 
hasonlóan lánglelkű forradal-
már, Dembinszky Henrik in-
kább aggodalmaskodónak írta 
le visszaemlékezéseiben. 

A győztes pákozdi csatában 
alezredesként irányította a 6. 
huszárezredet. A schwechati 
ütközetben, 1848. október 
30-án azonban a balszárny ez-
redes parancsnokaként kellett 
volna részt vennie, de elkésett, 
és ezt a végzetes hibát Pelyach 
István szerint Görgey Artúr so-
ha nem felejtette el neki. Felte-
hetően ezért bízták meg a hát-
ország irányításával. Ezzel is-
merték el addigi szolgálatait, 
hiszen Mészáros Lázár, Klapka 

György és Görgey Artúr távol-
létében gyakran a hadügymi-
nisztériumot is igazgatnia kel-
lett. Ma logisztikai szakembe-
rek végzik az ő akkori bonyolult 
tevékenységét: egy több mint 
100 ezer fős hadseregnek kellett 
az ember- és lóutánpótlásáról 
gondoskodnia. A menekülni 
kényszerülő Kossuth-kormányt 
Szegedre is követte. 

- Haynau csapatai ellen a fő-
város 1849 júliusában már 
védtelennek bizonyult - ma-
gyarázta Zakar Péter történész. 
- Szegedtől az orosz csapatok 
is messze álltak, a császáriak 

sem fenyegették, és Erdély tar-
totta magát Bem parancsnok-
sága alatt. Minden minisztéri-
um dokumentumait és az em-
bereket nagyjából egy héten 
keresztül menekítették Pestről. 
Először Szolnokig szállították 
őket vonattal, ott kocsira ra-
kodtak, és így érkeztek végül 
Szegedre. A visszaemlékezé-
sekből tudjuk, hogy „demok-
ratikusan" együtt menekült az 
akkori nagy kavarodásban fő-
nemes és kishivatalnok. Ideér-
ve a mai Széchenyi térnek a 
polgármesteri hivatal felőli ol-
dalán rendezkedtek be, kü-

lön-külön kapott helyet min-
den minisztérium. A Szeged 
Étterem fölötti részen ülése-
zett például az országgyűlés. 

Az orosz intervenciós erők ál-
tal behurcolt kolerajárvány ak-
kor már tizedelte a helyőrséget 
és a lakosságot egyaránt. Ré-
pásy huszártábornok ennek a 
betegségnek esett áldozatul jú-
lius 30-án. A szegedi belvárosi 
temetőben katonai tisztelet-
adás mellett helyezték örök 
nyugalomra. Sírjánál Kossuth 
Lajos mondott beszédet. A te-
metési szertartáson - az egész 
kormány és a városban tartóz-

kodó főtisztek mellett - renge-
teg közhonvéd vett részt. 1849 
augusztusában a politikusok és 
a honvédek Répásy Mihály tá-
bornok mellett a magyar sza-
badságharc ügyét is gyászolták. 

Degré Alajos huszárkapitány 
emlékirataiban így siratta: 
„Mennyire fájlaltam, sajnáltam 
őt, a kedélyes, derék, öreg hu-
szárt, kit az ágyúgolyók megkí-
méltek, s a járvány áldozatául 
esett. Később hányszor felsó-
hajtottam: milyen jól járt, nem 
érte meg a leggyászosabb na-
pot, s elkerülte a bakó kezét." 

DOMBAI TÜNDE 

Répásy Mihály emlékét először a tévesen Répásinak nevezett utca őrizte, ám az évtizedek alatt lekopott az utolsó betű, így lett 
belőle Répás utca, amely Móravároson található FOTÓ: SCHMIDT ANDREA 

STRATÉGIAI JÁTÉK DIÁKOKNAK 

1848-49 csatái az interneten 
Akár meg is nyerhetik az 
1848-49-es szabadságharcot 
- legalábbis az interneten -
azok a diákok, akik vállal-
koznak a forradalom esemé-
nyei, csatái köré felépített 
on-line játékra. 

BUDAPEST (MTI) 
A történelmi események ta-

nítása akkor igazán hatékony, 
ha valamilyen módon élmény-
szerűvé tudják tenni. - Egé-
szen más valamit átélni, cse-
lekvő résztvevőként bekapcso-
lódni, mint csak a tanár elő-
adását hallgatni vagy érdem-
jegyért feleletet adni arról -
mondta Magyar Bálint oktatási 
miniszter, amikor bejelentette: 
a www.48.sulinet.hu honlapról 
márciustól elérhető és ingye-
nesen letölthető játék a Suli-
net Digitális Tudásbázison di-
gitális tananyagokkal egészül 
ki. Hamarosan elindul a Suli-
net Digitális Kiskönyvtár is, 
amelyben az adott korhoz kap-
csolódó könyvek lesznek elér-
hetők. A szaktárca közel 10 
millió forintért megszerezte a 
szoftver magyar nyelvű változa-
tának határozatlan időtartam-
ra szóló, kizárólagos felhasz-
nálási jogát Magyarországon 
történő terjesztésre. 

Kedves Gyula hadtörténész 
szerint ez a történelmi stratégi-

ai játék egészségesebb törté-
nelemszemléletet eredményez. 
A játékot felső tagozattól felfe-
lé mindenkinek ajánlják. Kifej-
lesztői azt tervezik, hogy ha-
sonló módon dolgozzák fel a 
Rákóczi-szabadságharcot és 
az amerikai függetlenségi há-
borút. 

Az 1848-49-es szabadság-
harcos játék a korabeli Ma-
gyarország térképén játszódik, 
ezen lehet irányítani a had-
seregeket. A játékosok 14-féle 
hadegységgel, három nemzet 
színeiben vehetnek részt az ese-
ményekben, s több mint hetven 
tábornok vonható be a har-
cokba. 

A játék nem csupán segít 
megérteni a történelmi helyze-
tet, hanem a hadműveletek si-
keres vezetéséhez, a nyerő 
játszmához el kell sajátítani a 
csaták hátterében húzódó tör-
ténelmi tényeket, a korabeli 
politikai viszonyokat is. S per-
sze figyelembe kell venni az 
adott pillanatban a természeti 
adottságokat (például az idő-
járást, a folyók vízjárását), a 
katonák harci kedvét és szá-
mos más szempontot is. Meg 
kell érteni, kik, miért és ho-
gyan kötöttek szövetséget. A 
játék érdekes lehet az idősebb 
korosztályok, a tanárok, a szü-
lők számára is. 

A FÜVÉSZKERTBEN ÉS A FEKETE HÁZBAN IS ŐRZIK A TORINÓI NÖVÉNYEK LESZÁRMAZOTTAIT 

A szegedi Kossuth-kaktuszok 

Az egyik nevezetes szegedi kaktusz. Őshazájában akár 16 
méteresre is megnő FOTÓ: GYENES KÁLMÁN 

Emigrációs évei alatt Kossuth Lajos lelkes természetbúvárrá 
vált, torinói otthonának udvarában nagy büszkeséggel mu-
togatta az ott megforduló barátainak kedves kaktuszait. A 

nevezetes növények sarjai ma is virulnak Szegeden. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc vezére, Kossuth Lajos az 
emigrációban szívesen ismerkedett a természettudomány újdon-
ságaival. Érdekelte a botanika is, és az őt meglátogató küldöttsé-
geknek előszeretettel mutogatta kedvenc kaktuszait. Helfy Ignác 
országgyűlési képviselő még egy hajtást is kapott az egyik féltve 
őrzött növényből. Az itthon szárba szökkenő példányt - ahogyan 
néhai Csongor Győző helytörténész fogalmazott - „a honfiúi ke-
gyelet őrizte meg a2 utókor számára". Sokáig egy család ápolta a 
nevezetes kaktuszt, ami később a kolozsvári botanikus kertbe ke-
rült. Az első világháború után Szegedre helyezett Egyetemi Nö-
vénytani Intézetnek is volt egy példánya, amely a kolozsvári őstő-
ről származott. 1944-ben, a második világháború utolsó hónapja-
iban ez a nevezetes növény csaknem teljesen elpusztult, de végül 
két sarját sikerült megmenteni. A füvészkertben ma is látható 
Kossuth-kaktuszok ezekből fakadtak. A szegedi Móra Ferenc Mú-
zeum történeti kiállítóhelyére, a Fekete Házba is került egy Kos-
suth-kaktusz, azt azonban 1943-ban Csongor Győző édesapja 
hozta Szegedre. Ennek utódait ma is nagy becsben tartják. 

A Kossuth-kaktuszként emlegetett növény őshazája Peru és 
Mexikó. A hegyvidékeken akár 16 méteres magasságot is elérnek 
a legszívósabb példányok. A magyarországi hőmérsékleti viszo-
nyok között erre kicsi az esély, de nálunk is előfordult már, hogy 
egy jól fejlődő egyed megközelítette az 5 métert. Pulics Julianna, 
a füvészkert vezetője elmondta, a cereus peruvianus, vagyis az 
oszlopkaktusz nagy helyigénye miatt nem számít elterjedt szo-
banövénynek Magyarországon, gyűjtőknél viszont előfordul né-
hány. A füvészkerti legidősebb példány már több mint harminc-
éves, hajtásaiból rendszeresen szaporítanak. 

A Kossuth-kaktuszok leszármazottait gondosan ápolják a 
füvészkert és a szegedi múzeum munkatársai, akik szeretnék a 
jövő nemzedékeinek is bemutatni a legendás államférfi ked-
venc növényét. 

http://www.48.sulinet.hu

