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__ A Dán~el család czímere tehát a kö\·etkcző: Vörös 
mezob~~ ~arm~s ~.ö!_d ha!omból kinöYő s egymást ke
reszt:z~ ~alma~~ f~l o!t szc lcs~n végződő s egyen l ő szánt 
a:an) ,ket~szt tundokl tk .. \ paJzson nyugvó sisakon kivül 
Stsakd1sz es foszlányok a czímert nem ékesítik.~) 

A szamosújvári csat a. 
- 1848 nov. 1a. -

.. A. _ki~·á Jy - gr. Battyáni Lajos miniszterelnök 
koz!J.enJarasa~·a ,- 18.J.~. J Un. l O-én megerősítette az 
u n to t . . . c~ tgy ~rdcly, mely annyi viszon tagságot 
szenvedett, harom szazad után ismét egyo-yé lett az anya
h?nna~ .. D~. ~~ Ul~ i ó megerősítése után isb voltak bujtoga
t~~~ ktl~ _kozul nemelyeket elfogtak, másokat józan fel
vtlagosJtassal, vagy szuronynyal igyekeztek legyőzn i. So
kat_ .tettek a, csend fen~artása és a rend helyreállitása ér
dekeben a varosokban es a magyar falvakban nagy hévvel 
alakult n em z e t ő rök. 

, ~ míg a, ~agyar fegyverkezett, hogy nyert alkot
~anyat megvedJe, - a Királyháo-on túl a szerbek és a 
r~czok, az erdélyi hazarészben pedig az oláhok és szászok 
lazadtak fe! a mag~ar: nemzet ellen. A polgári kormányt 
akkor _Erdelyben baro Vay !\Iiklós tartotta kezében a 
katonatt. ellenben Baldacci Manó, ki a Károly-Ferdinánd 
gyalogsag ezredese volt, vezette; ez okt. 9-én jött e 

~) Az arauv~rmegye i !evéltár_ban őrzött hiteks másolatból 
. ) N a g Y I 1. m. e csaladot telJesen mellőzi. S i e b m a c h e r 

I: 1· ~: l~_\'· _123.) n;mcsak a czimerpajzs leirását adja, hanem mé 
SJsakd J:ozrol JS .regcl, ~ely7t ped!g czímerlcvelünk szövegébe~ 
~asztalan kercsncnk. A s•sakd1sz szennte : koronán ny ugvó pá nezétos 

ar levágott törökfővel díszített görbe kardot villogtat. 
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hazarészbe és bár erdélyi ember volt, a magyarság nem 
viseltetett iránta bizalommal. A nagyobb erő hovatovább 
többet foglal, Erdélyben már ke\'és a szabad föld: Enyedt 
Torda, Kolozsvár, Sz am os ú j ,. á r és Dcés - elha
gyottan áll. Három felől intéznek támadást. Legelőször 
a kalotaszegi magyar fal\'akra rohantak; a második csa
pást az enyed i \"Onalra mérték; dc a fíScrő Deés felé indult. 
\Vardener tábornok és l!rban alezredes egyesített serge 
nO\'. H-én Rettegen ,·an. lnnen fclf.zólitást intéz Deés 
városához, hogy : ,, Tegye Ic a fegy,·crt, adja meg magát 
a császárnak, adjon hat tuszt és rakassa vissza a Sza
mos ra a felszedett hidat." lVli\•cl a hom·édség innen is 
visszahuzodott, a város. me! y l 0.000 frtot fizetett \Var
denernek, feladta magát (nov. D.). A tábornok Urbánt 
innen Szamosújvárra küldötte. ::-lov. l 0-én pénteken dél
után jött be Urbán városunkba. Tudta, hogy az örmény 
az istenházát becsüli legtöbbre, azért két ágyújá t a pia
czon a plebániai templomnak szegezte. 40.000 frt had i 
sarczot vetett a városra. "Ha holnap reggel meg nem 
kapom a követelt összeget - tövetem a szép templomot." 
Az ao-godó polgárság elejébe tette a szen tegyházat a 
mula;dó földi kincsnek - és még azon éjjel összeadta 
a megsarczol t pénzt: kelleténél is több gyül t. Adler 
Severin a helybeli katonai intézet igazgatója, ki pár nap 
mulva a hon\'édséghez ment által a tanári karral együtt, 
továbbá Sirnay János, Piacs intár Bálint, ~Iarkovics Sán
dor és Szappanyos ~liklós vitték át a verejtékkel szerzett, 
védtelen békés lakosságtól kicsikart pénzt. Habár Dobos 
Vártán hel\•beli örmény kereskedőtől, kinek ~aszodon 
boltja volt. gyakran vásárolt. ~itelben Urban "Ober
lieutenant" (jelentékeny tartozasat a nagyharang fizette 
mea-) méo-is nem volt kiméletes e rossz lelkű felfuval-

o ' b 
kodott katona városunkkal szemben ... 

"Koloszvár előtt négy-négy mérföldnyire két sereg 
állt. A Torda felőli kevésbbé volt fenyegető, mert Lose
nau Egerbegy felől még nem érkezett volt Tordára . _B; 
Baldacci tehát a szamosújvári vonal fedezésére fordtta 
figyeimét Hogy Urbánt ~zétverhe?se, a. X~. zás~ló
aljjal, a kolozsvárt nemzetorökkel cs hat agyuval elebe 
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ment. -•) Urbán Szamosújvártt volt, hova nov. 10-án 
reggel egy zsidó kém jött lóháton. Ez megállott a Fel
sővizútczában a Szenkovics Kristóf háza előtt; itt volt 
Klokocsán őrnagy szállva. Kijön az őrnagy, átveszi a 
h~zott .. hírt, megveregeti a kém vállát és - elbocsátja. 
Del taJban ugyanaz a kém ismét az őrnagy szállása 
előtt állott; bizonyára most kedvezőtlen hírt hozott mert 
az őrnagy jól megkardlapozta. Erre Urban riadót f~vatott 
és embereivel előre ment a "kérői fl.irdő"-ig . Ekkor a 
ma~y~rok, ~~ik nem .. !öttek az országúton, a Szamosújvár 
hataran lev o "hesdat1 hegy" gerinczén állottak. Ha vá
ratlanul az ellenségre, mely épen ebédnél ült rohannak 
és időt nem engednek Urbánnak a készülődésre úgy 
nemcsak kiűzték volna a városból, de sőt az eszeve~zetten 
futamadandókat a huszárok egytől-egyig lekaszabolhatták 
volna. De nem tették; hanem a helyett összcdun·ott kézzel 
néz:ék, ho?y miként vo~ul fel a kérői hegyre a~ ellenség. 
"!n eu tn la dcal cop1l, ca vin unguri !" (Hánnanként 
fiuk fel a hegyre, mert jönnek a magyarok") szavakkal 
nogatta Urban embereit. Elhuzódott a város nyugoti 
oldalán .el~erülő hegysor gerinczén a széplaki hegyig; itt 
fog~~lt all~st. ~ ma9y~rok még mind ott vesztegelnek. 
EleJOkbe s1et ~ varosbol !d. Nyegrutz Jakab örmény polgár; 
de el nem VIhette a hu't, mert lova a Szt-Antal rétjén 
meg?otlot~ ~s l~bát t?rte. Nemsokára két huszár vágtat 
!~fele ~ V1zu~czan; ke~lelte az ellenség hadállását; majd 
VIsszatertek es behoztak a magyarokat. A városon ke
rcsztü_l von~ It :' .. a ':lagy~r sereg; a lakosság nagy lel
kesedesse! es. ~~om:•valgass~l !ogadta. A magyarok a 
nagyserha~ hidJan t~l elterülo terségen állapódtak meg. 1) 

?zembe~ aliott a .. ket sereg. Most "megszólalt az ágyú 
es ez mmdent don te; mert a nemzetőrökből álló sereu 
v~s~zahuzta magát.". Nem a félénk gyávaság késztette ~ 
v1tez magyarokat VISszavonulásra, hanem - miként a 

:) K?.v~r! Lá~zló, E_r_d~l>: története .'.848 -49·ben, 1 17 lap. 
) Kllvar! a ~r.am.osuJva~J csata napJitt nov. 13-a helyett hibá

san nov. 1 4-ere tc~í:J; ar.tan a magyarok nem »alant a kéröi 
furdönél vettek po;;itiót, « h·111cm ~ v4ms éjsr.aki végén : a narryser-
~~~7, hidja ~özelében, "' 

1~_3 (P.J-
~ ... 4 
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közvélemény is tartja nemtelen árulás. Két Óra· tű~ -d 

lés után három ember veszteséggel, hüvelybe raktak 
kardjaikat. . . 

Több örmény kisérte ki a magyarokat a csatat~rre: 
ezek közül Markovics Dávid még csata közben v1ssza 
akart térni, hogy hírt hozzon polgártársainak. De m~g
dördül az ágyú, erre a ló megijed és a Szamosba ugnk. 
A mc uijedt és átázott lóvas pár nap mulva meghalt. 

Urbán katonáival ismét bejött a városba; itt. t?l: 
töttc az éjt. Az na~ est? (hétfő, n~v. 13.). a .n~szod~_Jde~t 
határőrök, ') kik landsakkai Urban seg1tsegere JOttek, 
felgyujtották a Szt-János-rét, a kórház melle~t ~olt ~ert~~ 
és a felső temető deszkakerítéseit A pokolt tuz langJal 
fölött egész éjjel sütötték a "kakasváros"-ból eJharácsolt 
majorságot és disznópccse~yét. . 

Urbán innen Kolozsvar fele ment. ... " . 
Most á tadom a szót a felejthetlen cmlcku nagy Teleki 

Sándor grófnak, ki egyik érdekes mu~kájában C,~agyar 
Polgár" 1881. rnárcz. ZI )_ ezeket. mo~dJa: !'Bem tabornok 
Szamosúj,·árt hagyta utocsapatat lüss Sandor parancs
noksága alatt; én melléje voltam rendelve; parancsun.k 
volt másnap őt követni és Kolozsvár;t. :ele ~s~~lak~znt. 

Karácsony napját ( 18-!8) SzamosuJvartt tol tok, :tga n 
Jakmározva; i 1 y e n d a r i d ó t n em ü l t em so~ a; mt_nden 
tekintélyes polgára Szamosújvár városána.k ~bedr~ h1vot~, 
5 kért nála enném meg a karácsony kalacsat~ ~u~an kt
mozaiÍwzva malogaszőlővel; mindenki me~h1vasat ,elf~
gadtam ; resteltem a szi~es ~eghiv_ásokat _vtsszautastt~m: 

Délelőtt hozzám jon Ktss Sandor es azt __ mo~dJa · 
- Ontszám! én megszöktem hazunnan,. az ormeny.ek 

meg vannak bomolvas min9egyik azt akarJa, hogy nala 
ebédeljek ; te hol leszesz_? _En is oda megyek. 

- Kinek a meghívasat fogadtad el? 
- Egyiknek sem. . , 
_ Én meg ellenkezőleg mind~g~'tk~t elfogadtam .. 
- Hát már most mit fogsz csmalm? 
- V an-e időd ? 
·- Van. 

1} Ezek a német »Grenzer« szó után greniczereknek neveztettek. 
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l 1gy elmegyünk mindcgyikhez. 
E perczben kopogtu t be Piacsintár Bálint, apámnak 

igen jó embere. 
- Azért jöttem mondá - hoay ebédre \'ia)'Crn · 

. b- o l 

az ezredes urhoz ts lesz szerenesém ? 
- ~cm oda Buda, lassan a testtel Bálint bácsi! 

nem úgy vc:rik az örményt; halljon okos szót: minkct itt 
ol):an szivcsen fogadnak,. hogy husz helyre hivtak meg 
ebedre; husz gyomrunk ntncs, de husz hehTe elmehetünk · 
~agok_nál. megc_szszül~ a le\·est, Gajzágóéknál a húst: 
Stmayeknal a kaposz tat, Szappanoséknál a tésztál V cr
záréknál a pecsenyét, a többieknél a kanfektet s ~'issza
kerülünk oda. a hol a legjobb bor van; így nem bántunk 
meg senkit s szent a békesség. 

- Nem - mondá meghatottan Bálint ur - nem 
a .. fel~ségem a pecsenyét nem engedi el ; hizlalt pulyk~ 
UJJnyt szalonná~al, ~zopó bárány karácsony napján. 

- Nagy ntkasag, - mondán meglepetve - ez 
ug~an húsvéti s_ült, dc ha ~ó kövér, döft karácsonykor is; 
tehat a pecscnyct maguknal eszszük me()"· áll a vásár . ;>D . o• 
ugy-e. c mar most legyen szivcs és rendezze az am-
b u l a n s ebédet. 

- Igen - mondá Kiss - ezennel kincvczem O"yom-
runk táborkari főnökének. e-

Bálint. ur tá.v~zot!. K~\·és .idő teltével egy csomó 
am p h y t r 1 o n ktsereteben vrsszaJÖLt, mi nyakunkba vettük 
az útczát, mint egy czigánybanda; nem húztuk, dc ettünk 
mindenütt. 

i\lidőn a negyedik vagy ötödik helyről kijövünk 
Kiss karon fog s félrevezetve halkan mondja: ' 

.. ,-, Druszám ! én ~yomot vesztek, te maradj velök ; 
g.fulot. veretek ~ eg~. or.a mulva indulunk; nyergeltetek 
nalad ts; ez ntncs JOl tgy; a mit velünk tesznek azt 
teszik a legényekkel is. Ha itt maradunk, egy óra ~ulva 
csak a rabok lesznek józanak Szamosújvár városában· 
mcnekülji.ink Capuából s kerüljük Hannibál dcliciáit. ' 

- ,Kiss Sánd?r. kereket oldott; mi épen a kövér 
pulyka ~s szopó ?arar:y .fc!.ctt tartán k holocaustot, mcly
ben a tuz szerepet mt vtvok, midőn egyszerre trombita 

)(}) -

harsog. dub pereg. ~agy ijedség Jerikóban; egy bá~or 
hazafi elkiáltja magát: "Jőnek a német.ek ! ". Villa, a .~<ez
ből, falat a szájból tányérba hull. .~ll.alan.o.s remut:t: 
arczok sápadása, reszkető ajkak. Az aJtO nyrltk. - lúss 
ezredes megjelenik, mint Samici a b ü v ös vadasz.?a.~: 

- A tábornok urtól kaptam parancsot, hogy rogton 
induljunk utána: Isten áldja meg önöket! 

A kf!délyek lecsillapultak. . . . . 
lVlagunkkal Yittük a ve!1dégszercte.t la~hato Jelett: a 

baka nyalkán lépdelt dobszora, a huszar kenyescn tartot
ta lovát; a két ágyú, mint karikacsapás sintit a fagyos 
úton. . .. 

Nagy hideg volt. A megfagyott lchcle.t, mmt fust-
felhőcske lebegett a csapat felett s követte l e~ten-nyo.r;lO~ . 

Kiss Sándor kardjával sa l u t á l t; a varos clktalta: 
Éljen a haza!' És mi ha ladánk ... " 

' S zo ngott Kris t.óf. 

Ezüst mise. 
Ez a kedvcsen csengő név illeti meg azt ~ megható 

ünnepet, melv a gyergyó-szent-miklósi örmcny sze:t. 
templomban f. hó 16-án délelÖlt l l óral~?r vette k.e~~?tet, 
midőn főt. Sz c n t p é t e r i J á n os úr, elso szent-mrseJenc_k 
25. évfordulója alkalmából mutatta be - .a ?yergy?
kerületi papság fényes segédletc mcllctt - halaaldozatat 
a ~findcnhatónak. 

Meghatónak mondtam ez ünnepet, s. az i~ volt \·a
lóban. a szó legigazibb és legnemcsebb crtclmeben. 

Érezte ezt az a distingvált közönség, mcly az ékes 
templomot megtöltöttc, mid?~ lá.tta.' . .. hogy a. ki 8_ é\~en át 
lelkipásztoruk volt, mint tarJa .t.clcJok me?tndulas~ol ~~
mcgő karjait, s mint szól !lOZZaJOk a lelkt ncmcsseg szr
lárd hangján: Pax! ,,Az Ur legyen \'elctck !" 

S nem nevezhetem-e méltán fényes segédletnek azt 
a kerületi papságot, mcly könyben csillo~ó szemckk:l 
vette körül szcretett paptársát azon, n~ oltaror~, . mclyr~l 
ő már csak táplálkozik, dc nem :urol c l, ~ rncgts a ba
Jából, melyct csordultig telt szrvvcl az Urnak bemuta-


