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törekvéscm oda irányul, hogy minden rendű alattvalóim számára 
jólétet és boltlogságot teremtsek e lő; evvel szemben elvárom, hogy 
ö r m é n y a l a t t v a l ó i m c z u t á n i s h i v e k l e g y c n c k é s t e
g y e n c k a b i r o d a lom n ak j ó sz g l g á l a t o t .. . . Adjon Isten 
egészséget és hosszú életet székében Onnek, ki kiérdemelte császári 
rokonszenvemct 

Lakodalom után. A szultán meghívta palotájába s igen ke
gyesen fogadta a nem mohamedán egyházak fópapjait: az oeku
meni (görög keleti), továbbá a z ö r m é n y o r t h o d o x és ö r m é n y 
k a t h o l ik u s patriarkhákat, a protestans törökhitközség fejét és 
az izraelita förabbit. A padisah elmondta nekik, hogy mindnyájukat 
meg akarta hivni leányainak közelebbről végbement menyegzőjére, 
de a b ö j t i i d ös z ak miatt kénytelen volt e szándékáról lemon
dani. ~lindazonáltal - úgymond - nem feledkezett meg róluk, 
s .nert azt óhajtja, hogy alattvalói vallás- és nemzetiségi különbség 
nélkül boldogok legyenek, magához kérette most a főpapokat, hogy 
ebbeli érzelmcit velük tudassa. A szultán ezen jóindulatú nyilatko
zata átalában igen kedvező benyomást tett Konstantinápoly összes 
keresztény lakosságára. 

Szent-Gárá.béd temploma Skutá.riban.. E szentegyházat, mely 
1887-ben leégett, az örmény Undseán Abig és Máthus testvérek 
sajátjukból épitették fel. Három patriarkha működött közrc a fel
szenteléskor. T emplom után a jóltevök nagy ebédet adtak . Nem 
ezélom a sok szép felköszöntésről is említést tenni, azért csak Chri
meán Hájrig, a volt patriárkha remek beszédéböJ ragadok ki egy
két sort: »A nép szcretetén alap~zik a fejedelmek hatalma és a nép 
csontjai képezik a trón oszlopait« . . . Dc a lakmározók nem feled
keztek meg a szegény néposztályról sem. A felszentelt templom 
körzetében asztalokat állítottak fel, melyck mellett vallás és nem
zetiség különbség .nélkül 1_300 szükölködőt vendégeltek meg. 

A kaleti egyházból. A s ck i á n, konstantinápolyi örmény keleti 
partiarkha politikai fáradozasait meghiusultaknak tekintik a török 
fövárosban. O ugyanis bizalmi férfiút klildött ki Európába, mint 
irják, oly czélból, hogy az örmény nemzeti komiték müködésérc 
mérséklő befolyást gyakoroljon, s az örmény lapok kiadóit a török 
hatóság i eljárás elleni támadások mcgszüntetésérc birni igyekezzék, 
a mi azonban nem sikerűlt. A patriarkha által több európai örmény 
főpaphoz intézett hasonirányú főpásztori levél scm arathalolt jobb 

sikert, miután arra, hir szerint, oly értelmű választ nyert: hogy az 
örmény nemzeti bizottságok nem fognak megszünni a berlini béke
szerződés 61-ik czikkclyének életbcléptetését követelni. Ily körül
mények közt nem tartják lehetetlennek, hogy az orthodox patriárkha 
kénytelen lesz végre is a saját táborában támadt oppositionak 
engedni. 

Felelős s;erkesztŐ és kiadÓ tulajdonos: SZONGOTT KRISTÓF: 
l:laamoalijvár, '!'odÖr&n Ko .Auroru." kouyvoyolií a. ~ ~ 

Czecz tábornok. 
(Arcxképpel) 

~ rma virumque cano .... Harczok hősét és had· 
~vezéri talentumot elevenitnek fel e sorok, elisme· 

réssel és kegyelettel, mit a magyar szabadsá_gharcz törté
nete és a nemzeti keiO'elet nem fog elfeledm soha. 

Hires tábornokainkról és jelentőségteljes hadi tények
ról szóló krónikákban, irodalmunk meglehetős szegény. 
Magának az x 848/ 49-iki szabadságharcznak történetén és 
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Gelich tábornok nagy művén kívül, mindössze egy pár 
memoiresban akadunk ilyen törekvésre. De ha egyszer egy 
szakértö toll megírja és áldozatkész kiadó révén megje
lennek a neves magyar tábornokok biographiái, azok közt 
bizonyára ott lesz a Czecz tábornok életrajza is. 

Czecz János, nem annyira az akczió találékony hőse, 
mint inkább a sokkal hálátlanabb, de rendkívüli tapaszta
latokat igénylő szervezési talentum erős örököse, bár fegy
vertényei közt ott van a legfényesebbek egyike a piskii hid nál, 
hol oroszlánrészt követelhet magának ez örökre emlékezetes 
ütközet sikerébóL Czecz ezenkívül - aszó szoros értelmében 
igazi katona volt. Hallgatag, mint hű, dicsőitett főnöke 
Bem, s a míg a történelmi :o kis szürk~ ember« lángoló 
sziv~t hordott magában a szabadságért küzdő népek iránt, 
addtg Czec~: sem képezett ebben kivételt, de a hazafiság 
erős szenvedélyét mindig össze tudta egyeztetni a katona 
rideg fegyelem-érzetével és innen van, hogy a vezénylete 
alá osztott csapatoknál mindig példás rend uralkodott és 
idejében ott volt azokkal a harczi koczka fordultával. És, 
hogy ez mennyire vitatáson felül álló hadvezéri erény, 
azt, - hogy más példákat ne említsünk, - eléggé fénye
sen bebizonyitá a legújabb időkben a boldoc:rult nemes 
Frigyes, ki mint koronaherczeg, hadtestének id~én történt 
felvonulásával döntötte el császári atyja zászlóinak javára 
a königgditzi ütközetet. 

· Czecz János, - kinek egyszerű modoráról és isme-
re~eivel soha nem kérkedő természetéből, igen kevesen 
sejtették az ó fényes carriere-jét, - ma már hatvanhét 
éves ember és I822-ben Gid6falván született Erdélyben 
jómódú örmény szülóktől származva. Már alsóbb iskolái~ 
nak végzése közben kiváló hajlamot á rult el a pontosság 
és katonás rend iránt, úgy hogy szülei belátva a fiú ha
tár.o~ott hajla~~it, ~orán ka~onai pályára adták, s kiképez
t~!es~t a bécs~Jhelyt katonat akadémiában nyerte és már 
hysz ~ves ko~·aban haönagynak nevezték ki. Egy év múlva 
azonban a ntka tehetségű fiatal tiszt már a táborkarba 
volt beosztva. 

Mint annyi m~s magyar tisztet, őt is osztrák szolgá
latban találta az 1848-ban feltámadt szabadságharcz. Czecz 
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szivében nehéz tusa keletkezett. A táborkarban beczézett 
tehetség volt s fényes jö\'Ő várta; de másrészről odaha
zúJról hivta véreinek, szülö fóldj~::ek segélykiáltása. Nem 
sokáig habozott. Felajánlta kardját a magyar kormánynak. 
Mészáros hadügyminiszter kapva-kapott az ajántaton és a 
nagytehetségű fiatal tisztet Pestre szólitá. Az első időkben 
a hadügyminiszteriumban alkalmazta és a hadügyi bizott
ságban az előadó fontos tisztét bizták rá. Nemsokára, mi .. 
dön Mészáros körútra indúlt, magával vitte Czeczet is. 
Itt nyilt meg előtte a tér, melyen működni annyira egye
düli vágya volt, hogy a hadügyminiszter rövid szemleútja 
alatt katonai és főleg adminisztratív tehetségeinek fényes 
jeleit adta. Mészáros Pestre visszatérve nem is késett a 
nemes becsvágyú tisztet Kossuth komoly figyelmébe aján
lani, ki aztán csakhamar Erdélybe küldte Czeczet tábor
kari főnöknek, s miután itt általános feltünést keltett mű
ködésével - mely szervezö képességét kétségtelenné tette, 
- rábízták az erdélyi hadsereg szervezését. 

Mondhatni egyedül neki köszönhető, hogy az 1848/49-
diki rettenetes tél idején Erdélyben hadászatilag is rend 
állott be és Puchner osztrák tábornok teljesen visszavo
nulni volt kénytelen. 

1849· márczius I I-én - tudvalevőleg - a Bem és 
Czecz parancsnoksága alatti csapatok hatalmas rohammal 
bevették Szebent és Skariatine a vöröstoronyi szoros felé 
menekült szétvert hadával. Bem ez ütközet után Czecz 
Jánost, ki n ár akkor ezredes volt, tábornoknak nevezte ki 
és Kossuth nemcsak megerősítette e kinevezést, hanern 
bizalma jeléül megbizta Czecz táborookot egy 3o,ooo főnyi 
tartalék-hadsereg szervezésével. E szervezés fényesen si
került Czecznek, ki ez - ugyszolva - szedett-vedett had
erővel csodálatos dolgokat művelt és áttörhetlen ékül szol
gált a Bem és Skariatine hadteste között, úgy hogy már 
márczius 14-én Fenyőfalváról háromszoros erővel szem
ben kiüzte az osztrák helyőrséget, s három nap alatt Fo
garason keresztül Vledényig nyomult, útközben egyesülve 
a Bethlen ezredes hadosztályával, folyton útat nyitva Bem
nek Brassó felé, honnan Engelhardt tábornok 6ooo orosz
szal 1 8-ikán <::ste és Kalliáni Ig-ikén éjjel másik csapattal 
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szökve-szöktek a tömösi-szoroson keresztül, vissza Oláhor
szágba. 

fegyvertényeknek, 
jelentőségű előz
mintegy koronáúl 
katonai műkődé-

Mindezen félreismerhetlen értékű 
Czecz működésében, egy olyan kiváló 
mény~ volt a piskii csata, hogy azt -

szandékosan hagytuk a Czecz hazai 
sének, vázlatában, utoljára. 

AJtalában elismert dolog, hogy az 1848/ 49-iki sza
badságharczról eddig megjelent katonai munkák euyik lea. 
kiválóbbja és legtárgyilagosabb műve a Rüstowé~ E sri
gorúan pedáns katona-irónak minden során látszik - mi
dőn a piskii csatáról ir, - hogy mennyire igyekszik ro
konszenvét a rendes császári sereg javára működtetni. Ez 
~onban. n~m sikerül neki teljesen és annak daczára kitü
m~ a ptsk.u ha~~z nagysága, mely nagyság a mi honvé
demk hőstes kuzdelmében nyilvánul. 

A csata előzményeiben, tulajdonképen már Szászse
besnél. vette kezdetét, hova Bem r849 február 5-én érke
zett ktverve maroknyi seregével onnan az osztrák őrséget 
és, eltorlaszol va magát sietve, úgy a hogy lehetett. Dél
után .két óra.kor az osztrák előhad már áayuzta e helyet 
s estt 7 órát.g bö~böltek az ágyúk. Bem 

0
mitsem adva a 

Puchn~r, kapttulácztóra szólit6 felh ívására, folyton csatározva 
Szászvaro~ Eelé vonult és azt Czecz által rohammal bevé
tette .. Itt utotte fel főbadiszállását Bem, hova Kemény elő
hada t,s megérkezett, de 7-én már az osztrákok Szászvá
ros ~a érkez~~k. Bem elfogadta a harczot. A csata alatt 
meg ts sebesult. 

A para~csnokság ekkor Czecz kezébe került, mía Bem 
Dévára a varosba ment. Czecz rögtön felismerte ~ hely
z~tet és első dolga volt Szászvárost kiüríteni és a piskii 
h t dnál foglalni állást, h~va r 200 em berrel érkezett meg 
s. a ~ol Kemény csapatatval egyesült. Czecz az utóbbit a 
htdnal hagyva Bemhez ment a városba Dé ' A . t 'kk 8 'k' , c, vara. z osz-
ra _o ·t an mar ~egtámadták Keményt, ki Bemtől várt 
se~ttséget. Az erős~tést Czecz vezényelte a hidhoz, mfg 
9-tkén ma~a ~em ts oda ért serege zöméveL Az osztrá
kok hadereJe ttt mintegy sooo emberrel és 20 ág ' 1 
volt nagyobb a mieinknél, nem is számítva a velünk ~~;t~ 
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szász és oláh felkelőket. Először az osztrákok kezdték el 
az ágyútüzelést és az országútról egy óráig ágyuztak a 
hidvédőire. Most a gyalogság vonult előre, hogy a hidat 
szuronynyal foglalja el. A támadás visszaveretett Ekkor 
érkeztek a további csapatok Déváról és két üteg ágyú a 
hidat jobbról-balról kereszttüzbe fogta a rajta lévő osztrá
kokkal, mire a patakon átment a magyar gyalogság és lo
vasság. Hirtelen azonban a bihari lovas nemzetőröket za
varba hozta egy pár osztrák ágyúlövés és rohanva futottak 
vissza a hidra magukkal ragadva a gyalogságot is. Ez oly 
zavart idézett elő, hogy Bem egész hadteste veszélyben 
forgott s közel volt a feloszláshoz. 

Ekkor állott elő Czecz és a szó szoros értelmében rá
vetette magát két zászlóaljjal és nehány üteggel - az oszt
rákokra. Czecz maga is ott villogtatta kardját az irtózatos 
rohamban és oly zavarba hozta a tulnyomó osztrák ser
get, hogy az -a mint Rüstow megjegyzi- vad futásban 
keresett menedéket Szászváros felé. 

A honvérlek ujjongva kiáltozták a Bem nevét. Az 
öreg hős azonban lovag-ostorával Czecz felé mutatott, ki 
ádáz pusztítással üzte maga előtt az osztrákokat ..... 

Nem lehet feladata e folyóiratnak, Czecz tábornok aprólé
kosabb sikereit detaillirozni. S így, ismertetve, világossá téve 
szereplését szabadságharczunkban, életének forduló pontjá
hoz értink; midón a világosi katasztrófa után úttalan úta
kon bolyongva a hazában, végre sikerült neki álnév alatt 
Hamburgba menekülni, 1849 végén. 

Igy egyelőre vége szakad aktiv katonai múködésének 
és mint emigráns, mindjárt hamburgi tartozkodásának kez
detén, emlékiratait írta meg: • Bem hadjáratáról 1848-
49-ben. c Nemsokára azonban-mint a buenos-ayresi •Mos
quito c amerikai lap egyik tavalyi számában el van mondva, 
- Hamburgból is menekülnie kellett s ekkor Párisba ment, 
hol Dániel Stern lakásán a párisi előkelő s nagyratörekvő 
politikai és irodalmi körökkel, Grévyvel, Girardinnal, Ma
xime du Camppal jutott ismeretségbe. Különféle lapokba 
irt katonai és politikai czikkeket s e módon, szerényen 
bár, de mégis föntartotta anyagi fliggetlenségét. Az x8sx
ki deczemberi államcsíny azonban elvette kedvét a politi 
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kával fog lalkozástól s reményei, a haza sorsán javítani, 
csak akkor vetettek ismét lobbot, mikor a krimi háború 
kitörőfélben volt, s Klapka ösztönzésére azt tervezték, hogy 
a magyar emig ráczió tagjai Konstantinápoly ba menjenek 
s ott sereget szervezve, csatlakozzanak az angol-franczia
török szövetséghez. De ebből a reményből is kiábrándította 
Napoleon perfid eljárása, ki a magyarokat sziresen felhasz
nálta volna, minclig saját czéljaira, a nélkü l - mint ezt 
Czecz jókor belátta - hogy nemzeti aspiráczióikban segit
ségükre lett volna. Czecz ekkor végleg szakitott a politi
kai ábrándokkal s a mú~zaki pály<íhoz fordult s nem soká ra 
a Mont-Cenis pálya építésénél lelt alkalmazást. 

Ez időben jött ismeretségbe lady Lang dale családjá
val, kivel Olaszországba tett útat s ez alkalomból, a ten
geri úton, többször érintette Spanyolország és Portugallia 
kikötőit. Egy ilyen utazása alkalmával ismerkedett meg 
Sevillában Juan Manuel O. de Rovas tábornok lányával, 
kit 1859-ben női.il is vett. Alig hogy e házassága létrejött, 
még egyszer s Czeczre nézve, úgy látszik, utoljára feltünt 
a remény, hogy hazája érdekében a tettek mezején s íkra 
szállhat. Kiütött a franczia-olasz-osztrák háború. Napoleon 
biztatására Klapkáék újra kilátást nyertek, hogy az osztrák 
iga alól felszabadíthatják hazájukat s visszaszerezhetik az 
orosz beavatkozás alatt elvesztett alkotmányos életet Ma
gyarországon. Elég az hozzá, hogy Klapka Czeczet is fól
szólitotta a közremúködésre és Czecz, kedvezőnek tartván 
az alkalmat, Cavour segitségével az első magyar legio 
szervezéséhez látott, midőn Napoleon ismét cserbe haayta 
szövetséges társait s váratlanul megkötötte a villa-fra~cai 
békét. Ennek hire végleg kiábrándította Czeczet minden 
oly törekvésből, hogy a külhatalmak segélyével juthasson 
be •szabad hazájába,.: minden konspirálásról lemondott s 
nejével s alig öt honapos fiacskájával végleg elhagyta Eu
rópát, Buenos-Ayresbe vitorlázott át, hol a mai napig él. 

Ott első sorban müszaki kérdésekkel foglalkozott. Nem 
sokára azonban Mitre tábornok, köztársasáai elnök azzal 
b{ztá· meg, hogy álljon a Parag uay elleni hadserea élére. 
Czecz mindent kifejtett, hogy a hadsereget harczképes ál
lapotba hozza, közbejött súlyos betegsége azonban meg-
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akadályozta, hogy a harczban tényle~es részt __ vegyen. ~i
kor aztán a béke helyreállt, Sarmtento ~ln_ok, r 86g- -~-n 
ú. ra a had iszoigálatba szólitotta Czeczet, tabtzvan a ko~~ 
tirsaság déli határainak védelmét, ~ely feladatnak, a fol) 
vást ostromnak kitett viszonyok kol:t oly_ szakérte_lemm~~ 
~ l It me(f hocry új hazájában telj es bt::-a~mat vtv?tt l 

e e . ·á t">t' 'l a~ra a köztársasáa hadügymmtsztere htvatamaaa 11 n . J' • " , ~> .. é d 't 
J ~::> J'smerte Czecznek idevaaó, elévulhetetlen r emet . 
osan e 1 t"> b' : t k t hoa)' Ennek tanubizonyságúul azt a meg ~ ~ata~ , ap a,, ~::>. 

szervezzen egy katonai iskolát, mely htv~~sab~n _ugy ki
tartásának mint magas értelmiségének kivaló Jel~tt adta. 

A M~squito e lősorolja azoknak a b~-~nos-ayreSI , kat~na
tiszteknek a neveit, a kik Czecz iskolaJaban kapt~k, klké
e~tetésöket. i\ l ikor a katonai iskola eléggé. meg~zllar~ult, 

~874-ben Ente-Rios tartományba lett ~1eghtva _muszakt :a-
l ' ok és reladatok vérrzésére. Mmtegy tlz éven at, nu ma ny 1

' n · ' ' k fó tá 
aé . r 883-icr ez képezte Czecz foglalatossa~ana r-
e~ ,sz r- . · : It hoa. a • Cole<YIO Normal de <Yyat mel)·hez még az Jaru , o) ;::, C l . N 
t> ' J 'k' eJt Jó S a • O ea10 a-MaestrOSc-On a mathcmat 11 ·at a a e . b 

cional < vizsgál 6 bizottság~nak volt ~endes tagJa. 
ss~-ben tért ismét \'ISSza a fóvarosba Buen,os-Ayres~e, 

hol a
1 

ne~1Zeti kormány Joaqu in ,Viejobu~no taborn-~k Jt 
vaslatára a katonai akadémia tgazgatójának. ~~~ez ~ , It 
Ebben a' tisztjében múködik az6ta C_zecz, s muko s_e tran 
a buenos·a\Tesi kormány -~eljes e_hsmeréssel van .. m:r~ 
neki köszö~hetl a többek kozt azt IS, hozy a ~ato~al aka 

. ' • . k. t 'tást szervezte s vtráazasra JUttatta. dém~aban a mus~a 1 a?' · · ·. ;::,- most hat-
c. _ mmt mar fentebb IS utam, . - , 

zecz . k , éa sokat var 11ét é\,es s a buenos-ayres t ormany !TI ~::> - ·· van . . ., . 'tól 
1 k datlan erélyétöl, ri~ka mtelhgencz1aJa · , . é 
an \ne Czecz tábornok, ki fajunk h~zafiságat és Ú·gy .-
. , maaas niveaun mutatá be Itthon és az J-Vt-

mségét oly k' o k k' álóan s ikerült arczképét e fl.izet élén lágban és a ·me . IV . 
veszik az :. Armema « olvasÓI. 

TőRÖS Tt\'ADAR. 


