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„Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék... ”
(Vörösmarty Mihály)

Szerkesztői gondolatok

A délvidéki örmények életének megismerését egy váratlan esemény
nek köszönhetem. Bár a Kiss, Issekutz és Dániel családok, mint csa
ládfám meghatározó családjai, délvidéki letelepedése ismert volt 
számomra, azonban mindennapjaik a régmúltba vesztek, csak fosz
lányok maradtak meg a családi emlékezetben. 2007 október 6-án, 
Eleméren egy váratlan, sorsszerű(?) találkozás eredményeként meg
ismerhetővé vált számomra a közel 250 éves múlt. Az aradi vérta
núkra emlékezve -  a Kiss Ernő felmenőm által építtetett eleméri ró
mai katolikus templomban tartott emlékbeszédem után -  megszó
lított egy idős szerb asszony, és kedvesen egy könyvecskét adott át 
ajándékba. E könyvecske Pavlov Boris, egy emigráns orosz helytör
ténész szerb nyelven írt munkája volt, Eleméri nemesek címmel, a 
földbirtokos Kiss családról. A mű lefordíttatásával, jelentős átdolgo
zásával, adatai javításával és kiegészítésével elindult az a folyamat, 
amelynek következtében személyesen is megismerhettem Kiss Ernő 
egyik ikerlánya ma élő leszármazottad Újvidéken, a Dániel család 
Nagybecskereken élő tagjait, kutathattam a Lázár család után, meg
ismerhettem történészeket, muzeológusokat, levéltárosokat, akik se
gítettek minél többet felfedezni e témában. Ennek eredményeként a 
Kiss és Issekutz, Lázár és Dániel, Bogdanovits és Bogdánffy, vala
mint a Karátsonyi, Verzár, Pap családokkal ismerkedhetünk meg e 
tanulmánykötet lapjain. A délvidéki örmények felsorolása természe
tesen nem teljes, hiszen több erdélyi örmény család is megtelepedett 
itt, mint pl. a Gyergyánfíyak.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület a Kárpát
medencében megtelepedett un. „magyarörményeket” fogja össze,
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azaz a magyar anyanyelvű örmény gyökerűeket, a hazai, és a hatá
ron túl rekedteket is. Fontos feladata az örmény hagyományok és 
kultúra megőrzése, megismertetése, a szellemi és tárgyi hagyaték 
felkutatása, megmentése. Ezek megismertetése az Erdélyi Örmény 
Múzeum sorozat keretein belül valósítható meg leginkább, illet
ve az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek (www.magyarormeny.hu) 
havilap hasábjain.

De miként is kerültek az örmények a Kárpát-medencébe?
Az örmény őshaza székesfővárosából, az „ezeregytomyú” 

Aniból a XIII. században (1239) a tatár és mongol betörések mi
att elmenekült őseink évszázadokon keresztül menekültek a ta
tár pusztítás elől ֊  Kaukázus, Krím félsziget, Moldva megállók
kal -  , amíg hazát nem találtak maguknak Erdélyben, 1672-ben. 
Az évszázadok alatt kifejlesztették magukban a túlélés techniká
ját, az alkalmazkodás -  nem megalkuvás -  képességét. I. Apafi Mi
hály fejedelem felismerte az örménység erényeit, jó és tisztessé
ges kereskedő-, iparos szakértelmét, kereszténységét, családi-kö
zösségi összetartását, és szívesen adott számukra letelepedési en
gedélyt Erdélyben. így jöttek létre az örmény rítusú római katoli
kus egyház köré szerveződött közösségek Gyergyószentmiklóson, 
Csíkszépvízen, Szamosújváron és Erzsébetvároson, melyek közül 
az utóbbi kettő szabad királyi városi rangot is kapott. A közössé
gek lelki gondozását a velencei Szent Lázár szigeten megtelepedett 
Mechitarista Rend1, az örmény római katolikus szerzetesi kongre
gáció látta el. A XVIII. századra a magyar anyanyelvűvé vált, ma
gyar kultúrán felnőtt örménység megmaradását a zárt kolóniáknak 
köszönhette, amely szigorú vallási, erkölcsi, gazdasági szabályai
val, saját igazságszolgáltatásával igazgatta közösségét. Megmara
dásukat segítette nemcsak őseitől örökölt tisztességes, jó  kereske
delme, iparos szakértelme, hanem a közösséget irányítók feddhe
tetlen jelleme, a közösség érdekében végzett tevékenysége, közös-

1 Szerk. megj.: San Lazzaro -  ma is örmény tulajdonú sziget Velence közelében,
szép kolostorával, gazdag múzeumával és könyvtárával látogatható!
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ségi elfogadottsága. Az ősi marhakereskedelem, bőrfeldolgozás és 
egyéb mesterségek igen nagy gazdagsághoz juttatták a közössége
ket és az egyéneket. Ezért is vált lehetővé számukra saját tulajdo
nú városok létrehozása, de a magyar kultúra széleskörű támogatása 
is, valamint az egyéneknek a befogadó hazájuk iránti hála kincstári 
pénzadományok formájában való kimutatása, amikor a haza anya
gi nehézségekkel küzdött. Ennek jutalmazásaképpen kaptak az Ud
vartól nemesi címeket, de voltak, akik karddal vívták ki az elisme
rést maguknak.

Őseink meghálálták a magyar haza befogadását: pénzükön kí
vül vérükkel is kimutatták hazaszeretetüket. Szabadságharcukban 
-  győzelmeikben és vereségükben -  magyarként álltak a magyar 
ügy mellett, sohasem árulva el azt. Vértanúkat adva -  mint Kiss 
Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanú 1849-ben, és a 2010. október 
30-án boldoggá avatott ebesfalvy Bogdánffy Boldog Szilárd vérta
nú püspök, szabadsághősöket adva 1956-ban, mint Pongrátz Ger
gely és testvérei.

Most már a magyarörményeknek is van védőszentje, akihez for
dulhatunk segítségért, hogy a magyarörménység megőrizze hazá
ja iránti ragaszkodását, múltját, hagyományait és kultúráját, a kö
zösséghez tartozás igényét. „Magyarabbak a magyarnál” ֊  mond
ta róluk gróf Teleki Sándor, s ez a megállapítás szállóigévé is vált. 
A magyarörménység a magyar társadalom vezetőivé válva -  mi
nisztereket, miniszterelnököket, országgyűlési képviselőket, köz- 
igazgatási vezetőket, politikusokat, az igazságügyben tevékenyke
dőket, tudósokat, művészeket, stb. adva -  mindig segítették hazá
juk felemelkedését.

Az erdélyi örmény közösségek kereskedő és iparos családjai
ból már a XVIII. század utolsó évtizedeiben többen kirajzottak 
a Délvidékre és hatalmas birtokok megszerzésével mintaszerű
en működő gazdaságokat és nagy vagyonokat hoztak létre, ez
zel együtt társadalmi és politikai elismertséget és megbecsülést 
szerezve családjaiknak, az erdélyi örménységnek. E tanulmány-
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kötetben az eleméri és ittebei Kiss és az erzsébetvárosi Issekutz, 
az écskai Lázár és a nagybecskereki szamosújvárnémeti Dániel 
családokról emlékezünk meg részletesen.

Köszönetét mondok valamennyi segítőmnek: tanulmányíró
nak, történésznek, fordítónak, levéltárosnak, genealógusnak, hogy 
megismerhetővé tették a magyarörménység délvidéki életének be
mutatását. Igyekeztem minél több dokumentummal, fotóval is szí
nesíteni az ismereteket.

Célom az volt, hogy megismertessem az Erdélyből kirajzott ör
mények múltját, példaképet állítsak -  többek között -  az ifjúság 
elé, hogy tisztességes és magas színvonalú munkával lehet boldo
gulni, hogy a vagyonhoz párosulnia kell a haza- és a közösség irán
ti felelősségnek, az embertársak megbecsülésének és segítésének, 
a kultúra-, sport-, és környezet ápolásának, megmentésének. Mert 
csak így érdemes élni!

Budapest, 2010 október
dr. Issekutz Sarolta
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Pavlov Boris

Eleméri nemesség

Nehéz megállapítani, hogy a mai Elemér területén mikor alakult ki 
először emberi település, de számos archeológiái lelet alapján azt 
lehet állítani, hogy emberi közösség már a neolit korszakban jelen 
volt. Az ismertebb lelőhelyekhez tartoznak: Homokos -  Szarma
ta időszak, Okányi domb -  Szarmata időszak, Babato -  Szarmata 
időszak, Mazga domb ֊  neolit, Láp ֊  neolit, Kő domb -  középkor, 
Zabrán -  bronzkorszak, Szőlős ֊  bronzkorszak, Gyűjtőállomás -  
középkor. Ezeken a területeken régi települések voltak: Babato, 
Heko, Ilemer, Fizes és Pakenc. A legrégebbi írott dokumentumok 
alapján ezek a települések a 15. században a macedóniai Petőfi és 
Danii családok tulajdonában voltak. 1454-től a ghymesi és gácsi 
Forgách grófok bérelték. Mercy gróf térképén (1723-1725) Ele
mér már mint település jelenik meg. Az 1717. évi összeírás 20 há
zat és 172 lakost említ.

Több feltételezés létezik az Elemér név eredetéről. A torontáli 
vármegye monográfiájában Elemér név török származásáról írnak, 
amely az El-emirje birtoknév rövidített alakját jelenti. Egyes törté
nészek és krónikások azt állítják, hogy a falu neve az Ilemer („ko
pár vidék”) névből származik. Létezik egy legenda is, amely sze
rint ez a helység El-Emir török basáról kapta a nevét.

A régi templomi könyvekben, ahol a régi családokról tesznek 
említést, adatok találhatók arról, hogy 1717-től 1746-ig a falu
ban már 207 ház és 2448 lakos volt. 1746-tól 1786-ig, a néme-
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tek betelepülése után, ezek a számok 635 házra és 3212 lakosra 
emelkedtek.

A 18. század nyolcvanas éveinek végéig a Bánság kincstári tu
lajdonban volt. A puszta eladásával (1781-1782) nemesi birto
kok keletkeztek: szentmiklósi, kanizsai, csókái, ittebei, écskai, 
eleméri stb.

A ritkán lakott terület, a nagy puszta és rét felületek serkentették 
az állattenyésztést, úgyhogy ez a 18. század első felében az egyik 
legfontosabb gazdasági ágazattá vált. Ajószágok felvásárlása mel
lett a kereskedők réteket és pusztákat béreltek ki, vagyonukat az 
állattenyésztésbe fektették be, különösen a nagy jószágokba. Né
metországba és Csehországba terelték az állatokat, viszonylag rö
vid idő alatt az európai húspiac fő ellátói lettek. Még a törökök el
leni háborúban, 1717-ben, a Bánság hódítója, Savoyai Jenő java
solta az udvarnak, hogy a Bánságot ne csatolja Magyarországhoz, 
hanem rendelje alá közvetlenül Bécsnek. Ennek az ajánlatnak, amit 
később el is fogadtak, döntő szerepe volt nemcsak a gazdasági fej
lődésben, hanem a nemzetiségi viszonyok alakulásában is.

Másfelől a magyar nemesség azon igyekezete ismét fellángolt, 
hogy a Bánságot Magyarországhoz csatolják. Ez megvalósult 
1779-ben, amikor újra létrehozták Torontál vármegyét. A Bánság 
Magyarországhoz kapcsolása legnagyobbrészt II. Józsefnek kö
szönhető, akinek az volt a véleménye, hogy az államnak leghasz
nosabb, ha egyidejűleg el is adják a bánsági birtokokat, nem néz
ve a vevők hitét és szociális helyzetét sem. Mindamellett, hogy a 
Temes-vidék Magyarország része lett, a föld nem került a magyar 
nemesség tulajdonába, hanem árverésen került eladásra. A bánsági 
állami birtokok eladásának módját Brigido József ajánlotta 1775- 
ben. Javaslata szerint a birtokokat nagyobb egységekben érdemes 
eladni. 1779. január 6-án Niczky Kristóf javaslatot küldött a király
nak, amely a birtokokat négy kategóriába osztotta be. Az elsőbe 
tartoznának azok a birtokok, amelyek értéke 300-400 000 forint, a 
másodikba a 150-300 000 forint értékűek, a harmadikba a 150 000
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forint érték alattiak, a negyedikbe pedig azok a kis birtokok, ame
lyeket a szegényebb nemesség vehet meg.

Az árverési feltételek tartalmazták, hogy a vételár felét a helyszí
nen kell kifizetni, másik felét tíz éven keresztül 4,5% -os kamattal 
törlesztenék.

A bécsi és temesvári hatóságok 1781-1782-ben négy árverésen el
adták a kijelölt birtokokat. A földvásárlók többsége az örmény, cin
cár és szerb kereskedők voltak. Az eladás módja, a vásárlók nem
zetiségi összetétele és a nemesi rang ajándékozása, amivel a ke
reskedőket a magyar nemesekkel azonossá tették, éles ellenállást 
váltott ki. Mivel az eladás folyamata sikeresen folytatódott, a ma
gyar nemesség arra törekedett, hogy minél többen a nemesek közül 
is vegyenek részt az árveréseken. így próbálták megakadályozni, 
hogy a külföldiek nagyobb számban vásárolják fel a birtokokat. Az 
udvar 1782-ben az árveréseket leállította azzal, hogy a többi földet 
bérbeadás útján hasznosítja.

Az eleméri földek első árverése 1781. augusztus elsején történt. 
A többi érdeklődő mellett megjelent Kiss Izsák is, egy gazdag erdé
lyi jószágkereskedő, aki régi örmény családból származott, amely
nek tagjai a keresztes háborúban is részt 
vettek. A törökök elől menekült Kiss csa
lád végül betelepült Erdélybe.

Érdemes itt egy kicsit megállni és meg
említeni, hogyan kerültek az örmények 
ezekre a területekre.

A hivatalos adatok szerint, első lakhelye 
az örmény Kiss családnak Ázsiában, Ani 
városban volt, ahonnan 1239-ben negy
ven családdal együtt menekültek el. Sok 
és hosszú menekülés után I. Apafi Mihály 
fejedelem engedélyével telepedtek le Er- A Kiss család nemesi címere 
délyben. Annak ellenére, hogy nem élvez- (Becs, 1760. okt. 7.)
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tek ugyanolyan kedvezményeket, 
mint a többi erdélyi, az örmények 
gyorsan bekapcsolódtak a gazda
sági életbe és 1840-ben megkap
ták a magyar parlamenttől az ál
lampolgárságot is. Ezt gyorsította 
az is, hogy az udvarnak több segít
séget is adtak, aminek fejében idő
vel sok kiváltságot is kaptak. így, 
mindazok ellenére, hogy tilos volt 
számukra a lakhelyükön kívül bir
tokokat vásárolni, sokan közülük 
még Mária Terézia uralkodása kez
detén megkapták a nemesi címet.

Mielőtt az örménység megkapta 
volna az állampolgárságot, kény
telen volt kereskedelemmel fog
lalkozni.

A fiatal Kiss Izsák -  szülei halála után, akik egyedüli fiuknak me
sés gazdagságot hagytak -  házasságot kötött Issekutz Mária Anná
val (1746-1814) és átköltözött Temesvárra, majd Újvidékre, ahol 
nagy létszámú örmény kolónia jött létre.1 Kiss Izsák örmény keres
kedő gazdagságát jellemzi az a válasza, amelyet a bécsi udvarban 
az árveréskor a magas rangú tisztviselőknek arra a kérdésére felelt, 
hogy mennyi szarvasmarhája van: „Nem tudom pontosan, de azt 
tudom, hogy közel tizenegy ezer kutya vigyázza őket.”

Mivel a gazdag Kiss bérelte az egész közép-bánsági földterületet, 
az árverés ezekre a birtokokra tisztán csak formális volt, az ő javá
ra. Nemsokára, mint új gazda, Izsák 1781. augusztus elsején kifize
tett a bécsi udvarnak 643 750 forint vételárat, 171 750 forintot adott 
az eleméri birtokra és 472 000 forintot az ittebei birtokra.

1 Szerk. megj.: Úgy a Kiss, mint az Issekutz család az erdélyi Erzsébetvárosból 
származott.

Kiss Izsák
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Ezzel az időponttal megkezdő
dött az eleméri történelem új idő
szaka.
Kiss Izsák Bécsből hazatérőben 
meglátogatta Elemért is. E láto
gatásról 1781. augusztus 16-án a 
helybeli pap ezt írta: „Ma, olyan 
16 óra körül, meglátogatott ben
nünket Kiss Izsák. A faluba hat- 
fogatos kocsival érkezett, két 
fegyveres katona kíséretében. A 
falu megtekintése és a faluve
zetőkkel való beszélgetése után 
visszatért Becskerekre.”

Egy másik írás szerint, amelyet 
Hertelendy József 1782-ben írt, 
megtudtuk, hogy milyen benyo
mást keltett Elemér tulajdonosa a 

helybeli lakosságra. A vármegyének küldött levelében Hertelendy 
azt írta: „ Tegnap találkoztam Kiss úrral, Elemér és Ittebe új tulaj
donosával. E beszélgetés alapján mondhatom, hogy Kiss úr nagyon 
tehetséges ember, korszerű nézeteket vall minden aktuális kérdés
ben. Közepes magasságú, széles vállú, szemeit összehúzza, melyek
ből sugárzik a határozottság. ”

Kiss második találkozása az eleméri lakossággal 1781. szeptem
ber 26-án történt. A központban levő összejövetelen megismertette 
a helybeli lakosságot a nemesség iránti kötelességeikkel, valamint 
terveivel az állattenyésztés és földművelés fejlesztésére. A látoga
tás végén megnézte a falu környékét, különösen azt a helyet, aho
vá a kastély építését tervezte.

A legöregebb lakosok meséje szerint Kisst szívélyes hangulat
ban kisérték ki a Tiszához, ahonnan hajón utazott vissza Újvidékre. 
A megvásárolt birtokok meglátogatása 1782 tavaszán folytatódott.
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Az ittebei, szentgyörgyi és toráki lakosság nem akarta elismerni Kiss 
nemességét. Az ellenállás központja Ittebe volt. Hogy csitítsa az ellenál
lást II. József király, megparancsolta a vármegyei hatóságoknak, hogy a 
lakosság által becsült vezető embereket küldjék ki a helyszínre, akik rá
beszéléssel nyugtassák meg a parasztokat. Ehhez a Becskerekről érkezett 
katonaság is segítséget nyújtott, így az ittebei parasztság is elismerte Kiss 
nemességét. Kiss Izsák ezeknek a birtokoknak a kezelését legfiatalabb fi
ára, Miklósra bízta, maga pedig az eleméri birtokaira vonult vissza.

Kiss már a falu második körbejárása után észrevette, hogy a föld
művelés és az állattenyésztés nagyon alacsony színvonalú. A föld 
megmunkálása öreg és korszerűtlen technikával, valamint a trá
gyázás hiánya, vagy kevés volta sok kárt okozott. A lakosság szá
mára ismeretlen volt a szőlő és méz termelése, a kevés mester pe
dig nem tudta kielégíteni a falu lakosságának igényeit.

A sok nehézség miatt Kiss belátta, hogy radikális változtatásra van 
szükség. Ezek egyike volt a német családok betelepítése. Ezekre a 
kérdésekre az Udvar is nagy figyelmet szentelt. Temesváron megala
kult egy külön csoport, amely a német családok betelepítésével fog
lalkozott ezekre a területekre. Ez a folyamat az egész 18. században 
tartott, különösen Mária Terézia (1740-1780) és II. József (1780- 
1790) uralkodása alatt, amikor az egész 
Bánságot németekkel telepítették be.

1785. szeptember 12-én, Temesváron 
Kiss Izsák aláírta azt a szerződést, amely 
400 német württembergi család betelepí
téséről szólt. A német családok egy részét 
az elhagyott szerb házakban helyezték el, 
ugyanis a szerbek 1783-1784 között el
mentek a határok katonai szolgálatába. A 
többi családnak biztosították a lakást egy 
kis megművelhető földdel együtt.

A tervek megvalósítása 1786. április 
16-án kezdődött meg. Több mint száz,

Az Issekutz család nemesi 
címere (Becs, 1758. dec. 12.)
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hosszú útra készített jármű jelent meg Elemér utcáin. Külön cso
port foglalkozott az elhagyott házakba betelepülőkkel. Minden 
munka Kiss Izsák és fia, Ágoston felügyelete alatt zajlott. 1786. áp
rilis 16-18-ig Elemérre 386 család, összesen 1157 lélek érkezett.

A beköltözött családoknak tartott gyűlésen Kiss Izsák elmagya
rázta, hogy mennyire fontos a falu állattenyésztésének és földmű
velésének a gyors fejlesztése. Felhívta a figyelmet a szőlő és a se
lyemhernyó termesztés szükségességére is. A gyűlés végén meg
nyugtatta a német családokat, hogy a legjobb minőségű földekből 
kapnak juttatást különböző kedvezményekkel.

1786. május első hetében elkezdődött az új falurész intenzív kiépí
tése. A föld választásakor arra is gondoltak, hogy száraz legyen és az 
ivóvíz megfelelő mélységben legyen. A fő utcát 40, a mellékutcákat 
15 méter szélesre mérték ki. Tűzvédelmi okokból a házak közötti tá
volság 8 méter volt és hátsó részükkel voltak egymás felé fordítva.

A beköltöző családok letelepítésében részt vettek a szerb csalá
dok is, akik ajándékba földet kaptak, amelyet maguk műveltek meg. 
Ezeknek a földeknek a nagysága a családtagok számától függött. 
Mindezek mellett, minden beköltöző család kapott két lovat, tehe
net, baltát, lapátot és kapát, és kifizették nekik az egész útiköltséget. 
A mesterek segítséget kaptak a szükséges eszközök beszerzésére.

E munkák idején, 1787. évben Kiss Izsák kénytelen volt sürgősen 
Bécsbe utazni, miután az Udvar, nehéz anyagi helyzete miatt, segítsé
gét kérte. A törökök elleni fárasztó háború nagy veszteségeket és beteg
ségeket okozott. Mindez, a gazdasági, kereskedelmi bajok mellett poli
tikai krízist is eredményezett. Kiss tudta, hogy a katonaság újabb anya
gi megsegítéséről lesz szó. Mindazok ellenére, hogy rendszeresen és 
egészben fizette az ingatlanvétel költségeit, ami nagyon megterhelte a 
birtok anyagi helyzetét, Kiss elfogadta a kérést, hogy ismét nagymeny- 
nyiségű élelmiszert adjon el nagyon alacsony áron a katonaság számára.

Ez a határozat nagy ellenkezést váltott ki a torontáli hatalomban, 
akik időközben el is utasították a király parancsait, keresve az ál
lami gyűlés összehívásának lehetőségét. Néhányan azzal vádolták
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A Nepomuki Szent János kápolna Eleméren

az eleméri birtokost, hogy pártolja a nem nagyon kedvelt bécsi ud
var politikáját.

Eközben egy nem mindennapi esemény történt. 1788. május 
16-án, Nepomuki Szent János napján, Kiss Izsák bejelentette a 
Nepomuki Szent János katolikus kápolna felszentelését. A kápolna 
a Nagy sziget nevű határrészben épült fel, ahol -  az első beköltöző 
német családok elmondása szerint -  1760-ban megjelent Nepomuki 
Szent János és megmutatta a pásztoroknak, hogy hol ássák a kutat.

A felszentelésen, amit Magdits Ádám (1744-1814), aki 1778-1814-ig 
volt nagybecskereki plébános, végzett el, Kiss Izsák és felesége, Issekutz 
Mária mellett részt vettek a vármegye küldöttei és a szomszédos falvak 
vendégei is. A templom a százéves erdőben lévő kút mellett épült fel.

Ez idő tájt is folytatódott a szerb családok kiköltözése általában a 
katonai határra. A szerbek már 1783-tól kezdték elhagyni Elemért. En
nek döntő oka az volt, hogy nem érezték magukat ugyanolyan kedve
ző helyzetben, mint a betelepülő német családok. Az elhagyott ottho
nokba Kiss Izsák más szerb családokat telepített a környező falvakból, 
németeket Ausztriából és Magyarország nyugati részéből. A lakosság 
összetétele így sűrűn változott, de végeredményben a 18. század vége 
felé az összeírások 635 házat és 3212 lakost rögzítenek (1786).
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Egyidejűleg a német családok beköltözésével fejlődött és egyre 
több ágazatává vált a mezőgazdaság. Lázár Lukácsnak küldött le
velében Kiss ezt írta:

„Minden tervem láthatóan kisebb a jelenlevő állapottól. Ez a nép 
csak a munkát ismeri, úgy tűnik, a szabad idejükben is valamivel 
foglalkoznak.”

1786-ban, az összeírás alkalmával is hasonló adatokhoz jutottak: 
„Majdnem egyik házban sem találtunk senkit sem. Az összeírást a 
határban és más helyeken kellett elvégezzük, ahol a felnőttek és a 
gyerekek dolgoztak.”

1789-ben elkezdődött a falut körülvevő nagy mocsaras terüle
tek lecsapolása. A munkálatokat megelőzte a bécsi mezőgazdasági
vízügyi szakembereknek a szakvéleménye, akiket Kiss Izsák hívott 
a helyszínre, hogy megtalálják a legjobb megoldást. A szakértők 
vezetője, Winkler mérnök vezette a munkálatokat. Lő feladat a víz 
elvezetése volt a kisebb tavakba, majd a tavacskákból a Tiszába.

A német és szerb lakosság elfogadta azt a munkatempót, amely- 
lyel őszig befejezik a mocsaras terület lecsapolásának a felét, mi
vel ismerték a korábbi lakosság szomorú sorsát, ugyanis 1717-ben 
az ott élők közül nagyon sokan maláriától és más fertőző betegsé
gektől haltak meg. A lecsapolás nagyméretű munkájában a nők is 
részt vettek, általában a fogatokat irányították.

A környéken található tavak veszélye miatt Kiss Izsák egészség- 
ügyi előadásokat szervezett azzal a céllal, hogy a lakosság megis
merje a betegségek okait, megjelenésük tüneteit, és megtanulja az 
egészséges élethez elengedhetetlenül fontos tisztálkodási követel
ményeket.

A téli hónapokban felesége, Issekutz Mária szakelőadásokat szer
vezett a fiatal lányoknak a szerb és német iskolákban. Az előadáso
kat a leghíresebb becskereki és újvidéki szalonok varrónői tartot
ták. Mária nagy energiával vett részt a birtok vezetésében, karban
tartásában is. Legtöbbet az egyházi-templomi és az iskolai ügyek
ben tevékenykedett. Egyforma mértékben segítette a pravoszláv és
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katolikus templomi közösségeket, és részt vett mindkét templom 
istentiszteletein is. Másfelől nagy figyelemmel kísérte az iskolák
ban végzett tanítást. Anyagilag segítette a szegény gyermekeket, s 
külön megajándékozta a tehetségeseket. Nagy összegű adományo
kat adott az iskola felszerelésére, bútorok, könyvek és segédesz
közök vásárlására. Az eleméri iskola ellátásának feltételeiről Teo- 
dor Jankovié Mirevski iskolafelügyelő 1789-ben ezt írta: „Minde
nek ellenére a szerb és német iskolák azonos színvonalon vannak, 
meghaladva minden elvárásomat.”
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roson)
Kellemes életet és jó  egészséget kívánok Isten hírével tekintetes 
Szehag (=Izsák) úrnak!

Mi is -  Isten kegyelméből ֊  teljesen egészségesek vagyunk. Meg
kaptuk a maga kedves, ezen hónap harmadikán kelt levelét, nagyon 
örülünk, hogy egészséges, kívánjuk Istent kérve, hogy a jövőben is 
jó  egészségnek örvendjen és (n. é.) -  szívű legyen. Levele szerint 
az Ohan (= János) úr pénzét, amelyet most kér, magának kell ad
juk. Ezt a pénzt Horopszime úrnő számon tartja. Háromszáz forin
tot akarunk adni, és a fennmaradó összeget, amivel még tartozunk, 
igyekszünk majd küldeni. Arra majd nem lesz visszatartás?

Nagyon köszönöm Önnek, hogy levelével felhívta figyelmünket a 
fizetés intézésére.

Az elmúlt napokban elindultak a pusztáról unokatestvéreink, 
Zadig úr és Hankocz úr.

Habár megvan a lehetőség arra, hogy az elkövetkező farsangot 
örömben együtt töltsük a rokonsággal, mégis félek, hogy nem lesz 
szerencsém, hogy maga, Nigol (= Miklós) úr az Engan (Ingán?) 
úrnővel itt legyenek velünk együtt. Kívánunk Isten hírével örömet 
kedves gyermekének, Bedrosz (Péter) úrnak. Dániel nem tudja a 
hanakis-játékot végigvezetni, mert két oldalról is (n. é.)

Maradok hűséges szolgája Chacshig (= Kristóf) n. é. Idavijan
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A mama sokszor üdvözli testvéreit, Önt, Nigol urat, Engan 
(Ingán) úrnőt, a gyerekeket és a barátokat. Nagyon hálás a Mama, 
hogy nem felejti el őt, mi is imádkozunk értetek és nem felejtünk el 
benneteket. ”
n. é. jelentése: nem értelmezhető

Fordította: Száva Alex (Mauritius)2

1789. szeptember 16-án a faluban elterjedt annak a híre, hogy egy 
nagy jószágszállítmány tragikus sorsra jutott. A jószágokat hajón 
szállították Bécsbe, de Szlankamen közelében a vízi rablók meg
támadták és kirabolták a szállítmányt, a hajót pedig elsüllyesztet
ték. A támadókkal való összetűzésben két matróz életét vesztette, 
a többiek súlyos sérüléseket szenvedtek. A súlyos sérültek között 
volt Izsák fia, Ágoston is, akinek -  sérülése előtt -  sikerült két rab
lót megölnie. Kiss Izsák segítséget kért az ún. német-bánsági ha
tárőrezredtől Pancsován, ahol a fiatalabb fia, Jakab magas rangú 
katonai vezető volt. A támadó kalózokat a katonaság utolérte és el
fogta, leszerelte a fegyveres rablókat, az életben maradottakat át
adta a katonai bíróságnak. A jószágok kis részben visszakerültek 
Elemérre.

Ágoston megsebesülése után egy ideig Temesváron tartózko
dott, ahol egy orvos barátja kezelte, majd visszatért eleméri ott
honába. Otthonát Lázár Lukács écskai nagybirtokos így írta le a 
gyarmatai rokonságnak: „Néhány nappal Izsák kúriájának befe
jezése után vendége voltam ennek a híres és becsületes család
nak. Be kell vallanom, nagy benyomást keltett bennem és nagyon 
meglepett -  mint minden látogatót -  ez a szépen felépített és be
rendezett ház. Le kell írnom, hogy milyen. A ház egy öreg erdő 
szélén van, amely e meleg napokban egyszerűen arra kényszeríti

2 Szerkesztői megjegyzés: A fenti levél Kiss Ernő aradi vértanú hagyatékából 
való, amelyet Kiss Izsáknak (meghalt 1792. február 18., felesége Issekutz Mária 
Anna), Elemér és Ittebe szerzőjének, erdélyi örmény földbirtokosnak és keres
kedőnek küldtek 1779-ben Erzsébetvárosba.)
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a látogatót, hogy megálljon a sűrű lombok alatt. A zöldre festett, 
fémből készített tető alatt nagy terasz és nyolc kényelmes szo
ba helyezkedik el. Mindenekelőtt a nagy ház elülső frontja ejtett 
bámulatba, ahol a késő esti órákig ültem és beszélgettem a házi
gazdával.”

A ház tervén, amelyet Szálkái Bemát, az első helybeli pap írása 
szerint a ház lebontásakor megtaláltak a ház alapjában, látni lehet, 
hogy a főépület mellett melléképületek is álltak. A személyzet la
kásai mellett nagy istállók és üvegházak is voltak.

Elemér lakosai sokáig mesélték az 1789-es karácsony előtt tör
ténteket. December 20-án és 21 -én Ágoston nagyszabású korcso
lyaversenyt rendezett. A hatalmas jégpályaként kialakított terüle
ten körülbelül 30 versenyző vett részt Bécsből, Budapestről, Sze
gedről és Temesvárról. A vendégek között híres korcsolyabajno
kok is voltak. Délelőtt folyt a gyorskorcsolya-verseny, este a ver
senyzők bemutatták további korcsolya tehetségüket, amelyet nagy
számú becskereki és a környező helységekből jött közönség kísért 
figyelemmel. A versenypályát színes lámpákkal világították ki. A 
bemutató végén nagy sikert arattak a kivilágított lófogatos szánok, 
amelyek Becskerekre indultak.

1789 utolsó napjai a karácsonyi ünnepek jegyében folytak. Ágos
ton szülei szigorúan megtartották a szokásokat, különösen azokat, 
amelyek Krisztus születéséhez kapcsolódtak. A család azokban a 
napokban együtt volt. Izsák felesége meglátogatta a falu apraját és 
különféle csomagokkal ajándékozta meg őket. A karácsonyi vacso
ra fő vendége Magdits Ádám becskereki plébános volt.

Az 1790-es év Ágoston életében nagyon jelentős volt. Mint min
den fiatalemberre, rá is nagy benyomást tett a francia forradalom. 
Szülei azonban nem támogatták azt a kívánságát, hogy közelebb
ről is megismerje a forradalmat. Mindezek ellenére Ágostonnak 
sikerült rábeszélnie szüleit, hogy engedjék el Párizsba, ahol részt 
vett a Bastille bevételének évfordulóján. A szüleinek írott levelé
ben többek közt ez áll: „Körülöttem vidám arcok. A nagy ünnepsé-
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gen részt vesznek a király és a nép tisztségviselői, valamint a kato
naság is. Ölelnek és csókolnak az ismeretlen személyek, mondva, 
hogy a forradalomnak minden téren hatnia kell.”

A következő és utolsó párizsi levelében Ágoston ezt írta: „ Teg
nap, július 17-én, részt vettem a nép és a Lafayette vezette katona
ság összetűzésében. Lajos gyáva szolgáit kövekkel vártuk. Lövések 
is eldördültek, és néhány barátom meg is sebesült. Később megtud
tuk, hogy halottak is voltak. ”

A levelek tartalma nagy felháborodást keltett a fiatal forradal
már szüleiben, és megparancsolták Ágostonnak, hogy azonnal tér
jen vissza Elemérre. Ezt a határozatot az öreg Kiss levélben egy 
futárral küldte, akinek megparancsolta, hogy az „elveszett” fiát 
hozza haza. Mégsem a szülői parancs döntött a hazatérésében. 
Ugyanis kapott egy második levelet is Franzl futártól, amelyben 
Bogdanovits Anna emlékeztette Ágostont az ígéretére, hogy nem 
marad sokáig az idegenben és egyben panaszkodott a magányra és 
búskomorságára a messzi Párdányban.

1791 augusztus végén Ágoston visszatért Elemérre. A ház előtt 
a szülei, a személyzet és számos helybeli várta. Egy héttel később 
Kiss Izsák körülvezette fiát az eleméri birtokon. A kényelmes fo
gatban körüljárták a szerb és német részt, és útközben betértek 
egy-egy házba is. Ez alkalommal Ágoston megismerte a falu fej
lődését, és a feltételek javulását. Különösen meglepte a korszerű 
tejtermelés és a tejtermékek feldolgozása, amelyet a német rész
ben tapasztalt. A szerb részben pedig a fejlett méhészettől volt el
ragadtatva.

A birtok megtekintése csak bevezetése volt annak a beszélgetés
nek, amelyben a nagy és gazdag birtok tulajdonosa, Izsák bejelen
tette döntését, hogy sürgősen Temesvárra kell költöznie, ugyanis 
Temesvárról tudja csak a megtermelt fölösleges termékeket külföld 
felé értékesíteni, mert ezt a feladatot tovább már nem lehet sikere
sen és gyorsan Elemérről intézni. Másrészt számított feleségének, 
Máriának a segítségére is, aki tehetséges és energikus asszony volt.

24



1791 karácsonya után Kiss Izsák elhagyta Elemért. A birtok kar
bantartását a fiára, Ágostonra és feleségére, Máriára bízta.

1792 májusában Elemér és a környező területek lakosai tanúi 
voltak az első hőlégballon felrepülésének. A bemutatóra egész té
len készültek a párizsi, gosi és dalamberi fiatalok sportszakosztá
lyai. Mint Ágoston távoli barátai, örömmel fogadták el a meghí
vást, hogy éppen Eleméren tartsák meg az első repülést. A felesé
geiket is elhozták a bemutatóra, akik előzőleg megtanulták a lég
ballon varrását. Az utasoknak szánt kosarat a hazai szerbek fonták.

A sikeres felemelkedés után, a meleg levegő és a szél segítségé
vel a hőlégballon elrepült egészen a Tiszáig, majd a közeli mocsár
ban kényszerleszállást hajtott végre. (A hőlégballonokat éveken át 
őrizték az új kastély padlásán, míg 1848-ban ֊  a kastély kifosztá
sakor -  szétvágták, majd széthurcolták.)

1792 nyarán Ágoston egy szakmai, tapasztalatgyüjtő utazáson 
vett részt, amelyen a magyarországi nagybirtokok karbantartásá
nak módozatait tanulmányozta. A tanulmányutat édesapja, Kiss 
Izsák szervezte meg Temesvárról. Igaz, hogy a körüljárt birtokok 
a legfejlettebbek és leghíresebbek voltak, az eleméri birtok még
sem maradt le tőlük semmiben sem. Sőt, az eleméri település kor
szerű kialakítása, a földművelés korszerűsítése, az iskolák és a kü
lönböző szakágak fejlesztése felülmúlta azokat. Az utazásról ha
zatérve a családi tanács úgy határozott, hogy a nagyszerű eleméri 
birtok megkívánja egy kastély felépítését, amely egyúttal a birtok 
központja és jelképe is lehet. Ezzel megkezdődött a szép és nagy
úri kastély megvalósítása.

Az ősz kezdetén Ágoston körüljárta a birtok egyes részeit, és a 
szerb és német faluvezetőkkel megbeszélést tartott. A napirenden a 
tanügyi és mezőgazdasági kérdések voltak, amelyek Ágoston friss 
benyomásai alapján megfelelő és halaszthatatlan megoldást igé
nyeltek. A falu német részének képviselői előadták azt a kérelmü
ket, hogy az ő részükre külön biztosítson kiváltságokat a hatóság
nál, különösen a kereskedelem terén. Mivel a szerb képviselők ezt
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nem ellenezték, Ágoston megígérte, hogy beszélni fog a hatóság
gal erről. E kérdés felvetése pillanatában (1792-ben) Elemérnek 
641 háza és 3448 lakosa volt, ebből 248 ház és 1707 lakos a falu 
német részét képezte.

1793 őszét Ágoston az eleméri és környező települések közöt
ti utak forgalmának fejlesztésével töltötte. A Tiszán történt szeren
csétlenség és az öreg Kiss elutazása miatt belátta, hogy biztosítani 
kell a kereskedelmi utakat Temesvárig, az akkori Bánság kereske
delmi központjáig. E célból 1793. október 17-én összehívta az érin
tett földbirtokosokat, hogy közösen szervezzék meg e fontos ke
reskedelmi útvonal biztonságát. Az Eleméren megtartott gyűlésen 
részt vett tizenkét nagybirtokos. Elhatározták, hogy közös pénzből 
kiépítik a kereskedelmi utakat felügyelő épületeket és biztosítják a 
szállítmányok fegyveres kíséretét. Erre nagyon nagy szükség volt, 
mert egyre nőtt a rablótámadások száma. Másrészt az Elemér-Te- 
mesvár közötti kereskedelem fejlődése miatt szükség volt a jármű- 
fejlesztésre is. Megnőtt a szállító kocsik száma, valamint a kocsikat 
húzó lovak száma is. 1793 végén a környéki földbirtokosok által 
közösen üzemeltetett lovas telepen harminchét munkás dolgozott.

December elején még két fontos gyűlést tartottak Eleméren. Elő
ször az egész vármegye német tanárai gyűltek össze, utána a szél
malmok leendő gazdái jöttek tanácskozásra a nemesi házba. Ezen a 
gyűlésen részt vettek holland szakemberek is. A hollandok jelenlé
te azzal függött össze, hogy Ágoston új, korszerű szélmalmok épí
tését tervezte.

A karácsonyt és az 1794-es év első napjait az egész Kiss csa
lád Temesváron töltötte. Ágoston ekkor ezt írta jegyesének, 
Bogdanovits Annának: „Meglehet, hogy bűn, de hidd el, az egész 
újévi istentisztelet alatt csak rád gondoltam. Figyeltem apámat és 
nagybácsijaimat, hogy mélyen imádkoznak, de nem bírtam egy pil
lanatra sem észhez térni. ”

Január elsején az egész család egy bálon vett részt, ahol az egész 
Bánság legbefolyásosabb emberei voltak jelen. A pravoszláv ka-

26



rácsony előtt Ágoston és édesanyja visszautaztak Elemérre, hogy 
-  mint minden évben ajándékokat osszanak ki a szerb gyerekek
nek. Két nappal később Ágoston lófogatos/szánkó versenyt rende
zett. A versenyt az Elemér-Becskerek úton rendezték meg. A há
rom különböző verseny számban több mint 30 lófogat/szánkó vett 
részt. Az egyik győzelem a verseny szervezőjének jutott.

1794 kora tavaszán az eleméri birtok vendége volt Albrecht 
Theuer, a híres német mezőgazdász, a mezőgazdasági tudomá
nyok kutatója, és az első mezőgazdasági intézet igazgatója. Össze
kötötte jövetelét német rokonsága meglátogatásával. Mint Ágos
ton vendége, figyelemmel kísérte a mezőgazdasági munkálatokat 
és lejegyezte az összes új dolgot, amit tapasztalt, majd szerepeltet
te is híres tudományos munkájában: „Grundsätze der Rationellen 
Landwirtschaft”.

1794 május elején holland szakemberek csoportja érkezett Ele
mérre, a szélmalom felépítésére. A munkálatok május közepén 
kezdődtek, miután beszerezték a szükséges anyagokat. A holland 
szakemberekkel eljött Drajszler is, aki eleméri születésű volt, de 
éveket töltött Hollandiában a szélmalmok tanulmányozásával.

A szélmalmot 1794. október 2-án indították be az öreg Kiss, és 
sok vármegyei vendég jelenlétében. Idővel ez a szélmalom lett az 
egyik leghíresebb a Bánságban.

Ahogy a birtok híre növekedett, úgy vált halaszthatatlanná egy új 
nemesi otthon felépítése. Az új kastély létrehozásának szorgalma
zója legnagyobbrészt Kiss Izsák felesége, Issekutz Mária volt. Félje 
betegsége mellett magára vállalta nemcsak a nemesi birtok karban
tartását, hanem az új kastély felépítését is. Ennek érdekében Mária a 
kor leghíresebb hazai és külföldi építészeivel tartott személyes kap
csolatot. A mérnökök egy része Elemérre utazott, hogy személye
sen megismerjék a területet és összegyüjtsék a szükséges adatokat. 
A megbeszéléseken Issekutz Mária mellett részt vett fia, Ágoston is.

Elkezdődtek a lakodalom előkészületei is. November közepén 
Ágoston hivatalosan megkérte Bogdanovits Anna kezét szüleitől, és
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megállapodtak az esküvő időpontjában. A szülők meglátogatták egy
mást és megbeszélték az esküvő és a lakodalom minden részletét.

December közepén a fiatal Annát bemutatták a nagybecskereki 
előkelőségeknek az eleméri kúria nagytermében. Ágoston jegyese 
nagyon jó benyomást tett a jelenlevőkre, különösen az idős nagy
asszonyokra, mert hasztalanul próbáltak hibát találni a rokonszen
ves lányban.

1794 december végét Elemér ünnepi kedvben várta. Az erős 
tél és a vastag hótakaró különös hangulatot adott az év végének. 
Ágoston bécsi utazása után (ahol munkamegbeszéléseket tartott), 
Kissné Issekutz Mária december 29-én, Eleméren megtartotta 
Torontál vármegye női jótékonysági egyletének alapító gyűlését. 
Az egylet egyik fő feladata volt a téli segélyezés, valamint a sze
gény családoknak és gyerekeknek szánt karácsonyi csomagok ösz- 
szegyüjtése.

A karácsonyi ünnepeket Mária Ittebén töltötte Katalin testvéré
nél, Kiss Miklós feleségénél. Az ünnepek után Mária felkérést ka
pott a becskereki plébániától, hogy az újévi istentiszteleten orgo
nádon a templomban. A feljegyzések szerint Kiss Izsák felesége 
igen tehetségesen játszott orgonán.

Már 1795 február végén érződött a korai tavasz lehelete. Márci
us második felében elkezdődött a kastély alapjának ásása. A mun
kálatok kezdete előtt Magdits Ádám nagybecskereki plébános, a 
nagyszámú Torontál vármegyei vendég jelenlétében, megszentel
te az építésre tervezett helyet. Az első kapavágást Ágoston, vala
mint Nagy és Jung építőmesterek tették meg. A vendégek megte
kinthették a tervezett kastély makettjét is, ebéd után pedig élvez
hették Bogdanovits Anna énektudását, akit jövendőbeli anyósa kí
sért zongorán.

Időközben folytatódtak Bogdanovits Anna és Kiss Ágoston eskü
vői előkészületei. Megbeszélték, hogy Szent Ágoston napján, Te
mesváron kötnek házasságot. A korabeli feljegyzések szerint 1795. 
augusztus 28-án a szertartás pompásan sikerült, igen sokan vettek
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részt rajta. A városban még hosszú ideig mesélték, hogy a temp
lom elé pompás hatfogatos hintóbán érkeztek a fiatalok. A kíséret
ben néhány lovas magyar és örmény népviseletben volt. A temp
lom előtt a város vezetője várta az iijú párt. Az esküvő után a vá
rosházán, a nagyszámú Torontál vármegyei vendégsereg tisztele
tére ünnepi ebédet rendeztek. Az ebéd házigazdája Kiss Izsák ko
mája volt.

A következő napon a fiatal pár és a becskereki, eleméri, ittebei 
vendégek hazaindultak. A Temesváron töltött hosszabb idő után 
hazaindult az öreg Kiss is.

Kiss Ágostonná, Bogdanovits Anna Elemérre érkezése új korsza
kot nyitott a helyi társadalom életében. Iskolázott, aranyos és szor
galmas volt, gyorsan megtetszett a házbelieknek is, különösen a 
kisegítő személyzetnek, akiket a szigorú és pedáns Wolff Kriszti
na irányított. A fiatal háziasszony és Krisztina között barátság és jó 
együttműködés jött létre a háztartás vezetésének minden kérdésé
ben. Sohasem rivalizáltak egymással. Az első naptól kezdve Anna 
nagy figyelmet szentelt férjének és igyekezett, hogy megteremtse 
új otthonában a családi melegséget. Ez sikerült is neki, és a kastély 
a vármegye kulturális életének legismertebb személyiségeivel telt 
meg. Nagy figyelmet szentelt a zenének is. A korabeliek örömmel 
emlékeztek vissza híres zenei estjeire az eleméri kastély nagyter
mében. Minden második csütörtökön jöttek össze a zenekedvelők 
és élvezték Anna hangversenyeit. Ezeken az estéken anyósa gyö
nyörűen kísérte zongorán. Az estélyeken híres hegedűsök, költők 
és más énekesek is részt vettek.

1795 őszének kezdetén Anna és Ágoston kezdeményezésére 
megalapították a fiú énekkart, amely később „Eleméri sárgarigó” 
néven vált híressé, valamint támogatásukkal és eszközök adomá
nyozásával megindult az első becskereki középiskola felépítése is.

Ezen időben az öreg Kiss Izsákkal baleset történt. A Tisza köze
lében egy vaddisznó vadászaton Kiss Izsákot megtámadta egy se-
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besült vadkan és a meglepett vadász komoly sérülést szenvedett. 
Szerencsére gyorsan odaértek a többiek és az utolsó pillanatban le
lőtték a vadat. Később, a szerencsétlenség helyszínén egy gúla ala
kú követ helyeztek el, amelynek felirata emlékeztetett a balesetre.

A karácsonyi ünnepek előtt a falu német részének vezetői kihall
gatást kértek Ágostontól. Előterjesztették és megindokolták ké
relmüket, miszerint szeretnének különválni egy önálló községbe. 
Megkérték Ágostont, hogy kérvényüket, amelyet írásban is elő
terjesztettek, támogassa a hatóságoknál. Tudva, hogy a nemesség 
nagyrészt a német családoktól függött, Ágoston megtartotta ígéretét 
és maga is ajánlotta Torontál vármegyének a kérelem elfogadását.

1797-ben, két év múlva, került sor Alsóelemér (Németelemér) el
nevezéssel a kérelem teljesítésére.

Beköszöntött az új, 1796-os év. Az öreg Kiss Izsák egészsége 
hirtelen rosszabbra fordult. A családi orvos, Schneider konzíliumot 
hívott össze, majd értesítették a családot, hogy a beteg élete ment
hetetlen. 1796. év elején Kiss Izsák ֊  felesége karjai között -  el
hunyt. A szomorú hír pillanatok alatt bejárta az egész falut. A kas
tély előtt összegyűlt a helybeliek delegációja, dél körül megérkez
tek a Lázár család tagjai is. A halottat átszállították Újvidékre, ahol 
Izsák kérésére eltemették a katolikus temető örmény részében, a 
családi sírban.

Izsák halála után valamennyi munka Ágoston fiára maradt. Nagy 
segítsége volt az anyja és a felesége, akik a kastély háztartását ve
zették. A sok kereskedelmi tárgyalás és szerződéskötés miatt a fia
tal Izsáknak sokat kellett utaznia, még külföldre is. Egyik ilyen egy 
olasz üzleti út volt, 1796-1797-ben. Azokban az években a francia 
katonaság a Rajna folyón keresztül behatolt Németországba és utá
na az Alpokon keresztül Olaszországba. A Napóleon elleni hábo
rúkban Ausztria csak veszteségeket szenvedett. Az ausztriai kato
naság szükségleteinek ellátásában egyik gazdasági partner Elemér 
volt. A Sopron közeli kibérelt pusztákról Ágoston a jószágokat át
hajtatta Bécsbe, valamint a szerződés szerinti további területekre.
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Az eleméri kastély

Egyidejűleg az új kastély építési munkálatai gyorsan haladtak. 
Nyár közepén befejeződött a földszint építése és megkezdődött az 
emelet kivitelezése. Közben kissé megváltozott a kastély terve. 
Ágoston -  anyja kérésére -  az első emeleti egyik teremből csalá
di kápolnát alakíttatott ki, s egy ismeretlen temesvári festőtől meg
rendelték Szent Ágoston képét is.

A tanév elején a közép-bánsági tanítók megtartották gyűlésüket 
az eleméri szerb iskola termében, majd felkeresték a Kiss kúriát is. 
Ágoston és édesanyja előtt ismertették az akkori állapot hiányos
ságait: korszerű iskolai felszerelés és könyvek kellettek a könyv
tárnak. Szóba került az is, hogy az eleméri iskola az egyik legré
gibb iskola Bánságban, amelyet 1772-ben alapítottak tizenhárom 
tanuló számára. Ágostonék megajándékozták a delegáció tagjait, a 
helybéli tanító pedig pénzbeli támogatást kapott a felszerelések és 
könyvek megvásárlásához.

1796 december elején Ágoston a feleségével elutazott Pestre, 
majd Bécsbe, ott várták meg az újesztendő beköszöntét. A pesti
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utazást a régi kereskedelmi kapcsolatok felújítása és az ottani ör
ményekkel való közelebbi kapcsolat kialakítása miatt szervezték. 
Néhány örmény, akinek nagy volt a befolyása a gazdasági életre, 
biztosította Ágostont a korábbi kereskedelmi kapcsolatok szélesí
téséről, bővítéséről. De látogatást tettek ismert politikusoknál, egy
házi személyeknél is. A karácsonyt a pár a közeli barát Mayerfíy 
családdal töltötte.

Pestet elhagyva Ágoston és felesége az új, 1797-es évet az 
eufórikus hangulatban lévő öreg Bécsben várta. Temesvári barát
jának Ágoston ezt írta: „Nem lehet leírni ezt a hangulatot, tele jó 
kedvvel, ihlettel, érzelemmel. Mindezt csak Bécs tudja nyújtani.”

1797 január első napjaiban Ágoston és Anna visszautaztak Elemérre.
A becskereki Magdits Ádám plébános feljegyzéseiből megtud

hatjuk, hogy abban az évben a tavasz esős és szeles volt. A talaj
vizek miatt a földek víz alatt álltak, ezért késtek a mezőgazdasá
gi munkák. Minden igyekezet, hogy a talajvizet elvezessék a köze
li tavakba, sikertelennek bizonyult. Ágoston minden nap körüljár
ta a földeket és irányította a munkálatokat. A rászorult családoknak 
anyagi segítséget nyújtott és egyidejűleg csökkentette a kötelezett
ségeiket. Magdits pap írása szerint a víz gyorsan visszahúzódott és 
a tavaszi vetés sikeresen végződött.

Az 1797-es év legfontosabb eseménye az önálló német község 
elismerése és Torontál vármegye díjáért küzdő kardvívók verse
nye volt.

Augusztus 28-án, Szent Ágoston napján ünnepelték az önálló né
met község létrejöttét, amelyet különös körültekintéssel készítettek 
elő két éven keresztül. Az ünnepségek három napig tartottak. Hogy 
mennyire volt fontos ez az esemény az érintettek számára, az leg
inkább az azóta is ismert mondással érzékeltethető: „Úgy készül, 
mintha községet avatnának.”

A korabeli írásokból megtudhatjuk: „A nap harangszóra virradt, 
amely az ünnepi hangulatban lévő emberek lelkében meghatódott- 
ságot idézett elő.” Az ünnepi szentmise és Magdits plébános szent-
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beszéde után, aki ezt az eseményt Isten szándékának nyilvánította, 
a faluból tömegek indultak az új község felé. A kidíszített község
háza előtt az összegyűlt népet az új község bírája üdvözölte. Ezután 
az emberek a Kiss nemesi kúriához vonultak és átadták Ágostonnak 
a hálájukat kinyilvánító köszönőlevelüket. A helybéli vendéglőben 
műsoros estre került sor, majd még két napig tartott az örömünnep.

Ágoston, míg Franciaországban tartózkodott, megszerette a 
kardvívást, és évtizedekig gyakorolta. Mint a Torontál vármegyei 
kardvívó egylet elnöke, Eleméren nemzetközi versenyt rendezett, 
és meghívta rá kora leghíresebb kardvívóit. A verseny szeptember 
4-5-én zajlott le a kúria parkjának kijelölt részén, e sport nagyszá
mú kedvelőinek jelenlétében. A győztesek a pesti, szegedi és te
mesvári versenyzők közül kerültek ki. A Torontál vármegyei ver
senyzők közül egyedül Kiss Ágoston kapott díjat.

Az esős tavasz és a mezőgazdasági munkák késése után az ősz 
Elemér lakosainak nagy örömet hozott. Egyik előző évben sem, de 
most gazdagon termett a szőlő, így kiváló borral teltek meg a falu
si pincék hordói.

1797 október elején tartották Eleméren a Torontál vármegyei 
nagybirtokosok gyűlését, amelyen majdnem valamennyien megje
lentek. A tanácskozás témája a múlt emlékeinek megmentése volt. 
A kezdeményezés Ágostontól indult ki, akiről köztudomású volt, 
hogy védelmezi a műemlékeket. Anyagilag támogatta az aracsi ba
zilika restaurálását, ahol éveken keresztül ásatásokat is végeztetett. 
Régészeti gyűjteménye híres volt egész Magyarországon. Ágoston 
megszervezte Elemér környezetének megtekintését is. A háromna
pos tanácskozás egyik eredménye a Torontál vármegyei műemlé
kek védelmére alakuló alapítvány létrehozása lett.

Október közepén, Eleméren -  nagy érdeklődés mellett -  vadász
kutyák versenyére került sor. A zsűri előtt kb. ötven kutya jelent 
meg. A versenyen a kutyák bemutatták, miként tudják a gazdáiktól 
kapott parancsokat teljesíteni. A vadásztársaság nagydíját Ágoston 
kedvence, Néró kapta.
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1797 tele gyorsan beköszöntött. Már december elsején kiadós hó 
esett, s vastag jégtakaró borította a Nagysziget területét is. Mint az 
előző években is, Ágoston kihasználta az alkalmat, hogy megren
dezze a tradicionális „Téli találkozó” rendezvényt. Az első napon, 
a hideg, de napos december 7-én kezdődött az egyfogatos és kétfo- 
gatos szánok versenye Elemér és Becskerek között. Több mint har
minc gyönyörű fogat versenyzett, amelyeket, a vármegye legjobb 
lovai húztak, mint a vihar. Ez a rendezvény nagy örömet szerzett a 
házigazdának. Kétszeres győzelmet vitt el Bemard József, az istál
ló egyik mestere, aki a pénzdíjat és a nagy ezüstdíjat Ágoston fe
leségétől, a verseny rendezőjétől vehette át. Este a becskereki Ka
szinó nagytermében ünnepélyes vacsorát rendeztek s hajnalig tar
tott a mulatság.

1797 karácsonya jelentős emléket hagyott nemcsak Elemér, de 
Becskerek lakosaiban is. A becskereki templom ünnepi szentmi
séjére egynéhány lófogat indult Elemérről. Minden fogaton gaz
dagon díszített karácsonyfa volt. A sort Ágoston anyjának, Máriá
nak a fogata vezette.

A szentmise alatt a fogatok félkörben álltak a Becskerek köz
pontjában lévő nagy téren. A kocsikon lévő rengeteg különféle 
színű fáklya fokozta az ünnepi hangulatot, különösen amikor az 
Elemérre történő visszainduláskor mindegyik hófogatról tűzijáték 
repült a magasba.

1797-1798 téli hónapjaiban a Kiss család Eleméren tartózkodott. 
Ágoston édesanyja különféle háztartási tanfolyamokat rendezett a fi
atal eleméri lányok számára, míg felesége, Anna a híres zenészeket 
és költőket fogadta a kúriában minden csütörtökön. Ágoston a bir
tokán bevezetendő új mezőgazdasági módszerek tanulmányozásával 
foglalkozott. A korai zöldségfélék termelése érdekében a melegágyak 
fejlesztésén tevékenykedett. A munkálatokat egy holland szakember 
vezette, akinek tervrajzait és tanácsait nagyszámú szakember valósí
totta meg. Az öreg kertészek elbeszélése szerint, a melegágyak mele
gítését a birtok meleg vízforrásából odavezetett vízzel oldották meg.
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Ágoston terve hamar megvalósult és jelentős jövedelmet biztosí
tott számára. A sok gonddal termelt korai zöldségfélék nagyon ke
resettek voltak a környéken. Az „Elemér” címke egyikről sem ma
radt el.

1798 kora tavasza nagy meglepetést hozott. A faluban egyre töb
ben beszéltek egy Láza nevű haramia bandájáról. A rabló állandó 
összetűzésbe került a hatóságokkal, egyre gyakoribbá váltak a rab
lások, emberölések. Egynéhány halálos zsarolás után, amivel a ha
ramia figyelmeztette a falu módosabb lakosságát, következett az 
eleméri postakocsi kirablása. Minden, előre megtervezett védelem 
és nagy összegű vérdíj ellenére Láza elfogása nem sikerült, a rab
lások folytatódtak. Emiatt a falu lakossága a mezőgazdasági mun
kákkal felhagyva otthonát védte. Ez azonban a mezőgazdasági ter
melés menetét veszélyeztette, és nagy kárt okozott a földbirtoko
soknak.

Április közepén Ágoston egy zsaroló levelet kapott Lázától, 
amelyben nagy összegű követeléssel állt elő. A levél szerint a pénzt 
48 óra alatt kellett elhelyezni egy általa megjelölt öreg eperfa tör
zsébe Aradác és Tarras útkereszteződésében. A pandúrok ֊  feltéte
lezve, hogy a rablók a megjelölt helyet állandó megfigyelés alatt 
tartják ֊  másnap kora hajnalban egy álruhás pandúrt küldött a pénz 
elhelyezésére. Nagy katonai erőkkel biztosították a környéket 48 
órán keresztül, azonban senki sem jelentkezett a pénzért. Ágos
ton azt gondolta, hogy valamilyen tréfa volt az egész, de hamar rá 
kellett ébredjen arra, hogy valóban veszélyben vannak. Azokban a 
napokban Becskerek környékén több rablás és emberölés történt. 
Az okos Láza ugyanis kihasználta az alkalmat, hogy a rendőrség 
Elemér határát védi és akadálytalanul garázdálkodhatott.

Néhány nappal ezután Ágoston még egy levelet kapott Lázától, 
amelyben a szemtelen haramia bocsánatot kért, amiért kellemet
lenséget okozott és bejelentette, hogy meg kívánja látogatni a fiatal 
földbirtokost, mert szeretné személyesen megismerni. Elképzelhe
tő Ágoston haragja, amikor a szemtelen levelet olvasta. De hig-
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gadtságát nem veszítette el, parancsot adott a védelem megszerve
zésére. A kastély minden lakójának és alkalmazottjának épségére 
vigyáztak a kirendelt pandúrok. Az épületbe és a környékére csak 
külön engedéllyel lehetett bemenni.

A napok múltak...
Június vége felé a Tisza közelében katonai gyakorlatokat tar

tottak, és a falun különböző katonai egységek vonultak keresztül. 
Egy nap Ágostonhoz bejelentkezett egy frissen érkezett parancs
noki csoport. Ágoston és felesége a kastély előtt fogadták őket. A 
vendégfogadás szabályai szerint a parancsnokokat a nagy fogadó
terembe vezették, majd ebéddel vendégelték meg. Ezt követően a 
vendégek a házigazda vezetésével megtekintették a birtokot. Az est 
beálltával a csoport a hadgyakorlat helyszínére távozott. A különös 
látogatást hamar elfelejtették. De nem sokáig.

1798 július elején Ágoston ismét kapott egy levelet Láza harami
ától, amelyben megköszönte a vendégfogadást és megígérte, hogy 
a továbbiakban nem veszélyezteti Elemér lakosságát. Leírhatat
lan volt Ágoston haragja. Nem tudott hinni saját szemének, ami
kor a szemtelen, de okos rabló levelét elolvasta. Mélységesen sér
tette és felháborította a rabló merészsége és az, hogy nevetség tár
gyává tette. Ágoston hatalmas vérdíjat kínált fel annak, aki elfog
ja  és megöli Lázát. Hamarosan egy rejtekhelyen, alvás közben el
fogták a rablót. Az öreg elemériek azt mesélték, hogy felakasztása 
előtt Láza utolsó kívánsága az volt, hogy még egyszer kezet fog
hasson Ágostonnal. Azonban ez a kívánsága nem teljesült.

Ágoston és Anna már négy éve voltak házasok, két gyermek: 
Gergő és Mária boldog szülei. Attól a naptól fogva, amikor Anna a 
mindennapi reggeli lovaglás alkalmával megmondta Ágostonnak, 
hogy még egyszer apa lesz, majd nyolc hónap telt el. A kisma
ma egészségére a család orvosa, dr. Bota vigyázott, és azt ajánlot
ta, hogy Temesváron szülje meg gyermekét. A messzi útra különös 
gonddal készültek. Bécsből új kocsit rendeltek és a legjobb lovakat 
kötötték elébe. Anna kívánsága az volt, hogy az út előtt találkoz-
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hasson még Lenkával, a cigányjósnővel, akihez korábban többször 
ellátogatott már. Ez alkalommal Lenka a kártyákból azt olvasta ki, 
hogy Annának fia fog születni, akinek az érett évei tele lesznek 
zavaros történetekkel és vérrel. Mérhetetlen örömmel sietett Anna 
férjének megmondani az örömhírt, hogy fia születik.

Közelgett az indulás napja. Ágoston az esetleges rablótámadások 
elleni védelemül a vármegyei hatóságtól fegyveres kíséretet kért. 
1799. április 23-án indultak útnak. A komótos kocsiban Anna és 
Ágoston mellett ott voltak még dr. Bota és fő segítségük, Wolff 
Krisztina is.

Amikor Temesvárra érkeztek, kifáradva a hosszú úttól, vala
mennyi utas abban a családi házban nyert elhelyezést, amely az 
öreg Kiss halála óta is a régi személyzettel állt a család rendelke
zésére, a Bért nevű gondnokkal az élen. Másnap a családot meglá
togatták az ismerősök és a helybeli nemesség tagjai. A bánsági elő
kelőségek feleségei igen nagy figyelmet szenteltek Annának. Anna 
dr. Bota jóvoltából megismerkedett Hildegárddal, a környék leghí
resebb bábaasszonyával, és a bába el is nyerte az asszony bizalmát.

A következő napokat a házaspár sétálással töltötte, a reggeli 
órákban pedig a közeli templom istentiszteletét látogatták. Anna 
sokat foglalkozott a babaholmik vásárlásával és maga is kötött ba
baruhákat.

1799. július 13-án Hildegárd állandóan Anna hálószobájában tar
tózkodott. Anna a szobát néhány napja már el sem hagyta. A szü
lés ideje gyorsan közelgett. A bábaasszony jelenléte biztos segítsé
get jelentett Anna számára. Június 13-án a reggeli órákban a széles 
ágyon a boldog Anna mellett már ott feküdt az újszülött kisfiú is.

Az örömhírt Ágostonnak dr. Bota mondta el, majd megkezdő
dött a helybeli nemesség látogatása. A Kiss házaspár nagyon sok 
jókívánságot kapott az egész ország területéről, de a környező álla
mokból is. Különösen szép esemény volt az eleméri és ittebei kül
döttek látogatása, akik tudtára adták Ágostonnak és Annának, hogy 
szívesen fogadják Ágoston örökösét, aki lehetséges, hogy egyszer
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új gazdájuk lesz majd. Kiss Ernő megszületéséről a hír gyorsan kö
rüljárta a Bega partján fekvő várost.

Gyermeke születésének másnapján Ágoston ünnepi ebédet ren
dezett, és erre több mint száz vendéget hívott meg. A helybéli nagy
számú örmény gyülekezet a kicsi Ernőnek egy régi örmény kardot 
ajándékozott, amely arannyal és drágakövekkel volt díszítve (Ernő 
ettől a kardtól soha sem vált meg).

Két nap múlva Ágostonnak Szegedre kellett utaznia, és csak egy 
hét múlva tért vissza eleméri birtokára. Ezalatt Szegeden több, 
nagy értékű kereskedelmi szerződést kötött, amelyek a birtok szá
mára jelentős bevételt biztosítottak. Jószágok, gabona és méz kivi
teléről kötött szerződéseket. Másrészről a nagybecskereki földbir
tokosok megbízásából Ágoston a közösség érdekében is szorgosan 
tevékenykedett, és ennek jelentős hatása volt a térségre. Amikor 
Ágoston visszaérkezett Elemérre -  a fia születésének örömére -  ki
hirdette az egész faluban, hogy az első szombat nem lesz munka
nap, és a júniusban született gyermekek és szüleik ünnepélyes fo
gadásban részesülnek a kastélyban. Erre az eseményre hosszú ide
ig emlékezett a falu lakossága. Utána is maradt a mondás: „Szóra
kozott, mint vendég a kastélyban”.

Kiss Ernő születésének éve, 1799, Európa-szerte tele volt jelen
tős eseményekkel.

II. Frigyes halála után, még II. József és II. Katalin uralma alatt, 
kitört a forradalom Franciaországban. A 18. században majdnem 
minden európai hatalom, ha érdekében állt, átvette a szomszédos 
államokban történt változásokat. Ugyanilyen álláspontot foglaltak 
el a franciaországi forradalommal kapcsolatban is, míg tudatukig 
nem hatolt, hogy ez veszélyt jelent minden monarchia és más köz
ponti berendezkedésű állam részére is.

Háború Ausztria ellen: a franciák bejelentették a háborút az öreg 
Európának. A Konvent ünnepélyesen kijelentette, hogy a köztársa
ság háborút indít minden nép felszabadításáért. A környező népek 
üdvözölték a francia katonaság jövetelét, mint felszabadítókat a fe-
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udalizmus és az abszolutizmus alól. Ez felborzolta egész Európát. 
A franciák forradalmi lendülete nemcsak megállította a külföldi ag
ressziót, hanem sikerült egy sor területet is elfoglalni. Többek kö
zött 1799-ben megkezdődött Napóleon támadása Egyiptom ellen.

Ágoston, aki fiatal korában rajongott a francia forradalomért, 
idővel belátta, hogy a forradalom, különösen az, amelyik a paraszt
ságnak nagyobb szabadságot adhat, nem lesz jó a nemességnek. 
Különösen ellene volt az adó bevezetésének és a nemesek kiváltsá
gos helyzete beszüntetésének a bíróságon.

Általánosan véve II. József reformjai nagy elégedetlenséget vál
tottak ki. Végül is II. József halála előtt visszavonta reformjait. Ha
lála után testvére, II. Lipót uralma alatt visszatértek a hatalomgya
korlás régi módszerei.

Az eleméri kastély évekig menedékhelye volt az I. Napóle
on ellen harcolóknak. Az elsők között volt Benjámin Constant de 
Rebecque, a híres francia politikus, író és filozófus, aki Ágoston 
vendégeként majdnem egy évet töltött Eleméren (1799. február 17- 
től 1799. november 22-ig). Ez idő alatt az „Adolphe” című köny
vén dolgozott, amelyben -  az ottani lakosok elmondása szerint ֊  
megörökített néhány személyt Ágoston környezetéből is.

Egyike a leghíresebb személyeknek, akik azokban a napokban a 
kastélyban tartózkodtak, Friedrich Jacobi filozófus és költő volt 
(1743-1819). Jacobi Ágoston édesanyjának volt a vendége, aki, 
mint igen istenfélő asszony, kedvelte Jacobi nézeteit: a hit fontos
ságát a testi és lelki bajok orvoslásában.

Issekutz Mária különös vonzalma a templomhoz nagyban hozzá
járult ahhoz, hogy Ágoston három leánytestvérét, mint ápolónőket, 
felkészítse a templomi küldetésre az osztrákoknak Napóleon ellen 
1800-ban Marengónál folytatott harcok idején.

Temesvárról megérkezett Elemérre Ágoston felesége, Anna, 
akinek lakosztálya a kastély első emeletén volt, míg a többi gye
rek, Gergely és Mária külön szobában voltak elhelyezve a kastély
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melletti épületben, amely Issekutz Mária, nagyanyjuk tulajdoná
ban állt. Közvetlen közelében volt a kápolnának használt helyiség. 
A gyermekek nevelésére szigorú gondot fektetett a nagymama és 
Boni Zsuzsanna nevelőnő, akit családtagnak tekintettek.

Minden reggel és este a nevelőnő kíséretében Gergely és Má
ria átment a nagymama szobájába, aki a kandalló mellett ült karos
székében. Innen közösen mentek a kápolnába imádkozni. Regge
li után Edelman, ismert pedagógus, minden nap idegen nyelvet és 
más tantárgyakat tanított nekik. Hetente kétszer a táncmester is el
látogatott hozzájuk, és a kastély nagytermében klasszikus és kora
beli táncokra tanította a gyermekeket.

Kiss Ernő gyermekévei gyakran apja távollétében teltek el, aki 
sokat betegeskedett. 1800 telét Ágoston gyógyintézetben töltötte 
Svájcban és Ausztriában. A kastély vezetését anyja, Mária vette át, 
aki mindennapi dolgai mellett gyakran körüljárta a kastély környé
két is. Mint felvilágosult, öntudatos asszony, nagy hatással volt a 
vármegye társadalmi életére is. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy az eleméri kastély jelentős szerepet töltött be a XIX. század 
elején nemcsak Torontálban, hanem a környező vármegyékben is. 
A nagy könyvtár mellett a kastély első emeletén helyezkedett el a 
zeneterem is, amelynek falai tele voltak gobelin képekkel. Kurió
zumnak számított a terem egyik fala, amelyet a padlótól a meny- 
nyezetig kifeszített húrok fedtek. Egy pálca segítségével különbö
ző magasságokban, vízszintesen vagy ferdén mozgatva, más-más 
melódiákat lehetett így előcsalni.

Ebben a csodálatos teremben tartották meg 1800. július 13-án 
Torontál vármegye bálját. A bál megrendezését Ágoston kezdemé
nyezte legfiatalabb fia, Ernő egyéves születésnapja alkalmából. Az 
esti órákban a főbejárat előtt gyűlt össze az előkelőség. A díszlép
cső tetején Kiss Ágoston és Anna fogadták a vendégeket. A foga
dás után a kastély és a birtok gazdatisztje, Wendling mutatta be 
az érkező vendégeket a már ott lévőknek. Ott voltak a főispánok 
feleségeikkel, rangos tisztek díszöltözetben, nagybirtokosok csa-
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ládjaikkal, elismert művészek, társadalmi személyiségek, nemcsak 
Torontálból, hanem a többi vármegyéből is.

A rengeteg ajándék között egy középkori vitézi páncél is látható 
volt, amely egészen 1848-ig megvolt a kastélyban. Egy ismeretlen 
krónikás jegyezte fel, hogy a páncélt Ágostonnak Duka Péter, Má
ria Terézia renddel kitüntetett tábornok adta, aki ez ünnepség ki
emelt vendége volt (Duka Péter báró táborszernagy kísérte I. Fe
renc királyt 1817-ben a határ mentén történt utazásai során).

Időközben Duka Péter nevéhez egy kellemetlen esemény is fűző
dött, és ez egy kicsit beárnyékolta az ünnepséget. Ugyanis azt történt, 
hogy a szünetben, amikor a tánc és az általános jókedv már a tető
fokra hágott, Duka odafordult a Kiss házaspárhoz és bemutatta nekik 
segédtisztjét, Petrovicsot. Petrovics a kézcsók után mosolygós arc
cal megjegyezte, hogy nagyon meg van lepve Kissné Bogdanovits 
Anna és egy ismert bécsi utcai virágáruslány közötti hasonlóság mi
att. Ágoston félrevitte Annát, majd Petrovicshoz lépve felkérte, hogy 
nyilvánosan kérjen bocsánatot Annától. A teremben síri csend tá
madt, mindenki kellemetlenül érezte magát. Petrovics -  belátva ne
veletlenségét ֊  nyilvánosan bocsánatot kért Annától és eltávozott.

Október elején Ágoston elutazott Svájcba. Előzőleg gazdatisztjé
vel összegezte a gazdasági év jó eredményeit, amelyek bő termést 
jelentettek valamennyi termény vonatkozásában. Minden létező 
raktár és megfelelő helyiség megtelt különböző gabonával. Bőven 
termett a szőlős kert és a nagy gyümölcsös is. Nem múlt el nap, 
hogy kereskedők ne jelentek volna meg és ne kötöttek volna szer
ződést a termés nagyobb részére.

Néhány nappal elutazása előtt Ágoston nagy vadászatot szerve
zett Elemér környékén. Vendégei, Torontál vármegye nagybirtoko
sai és jelentős személyiségei imádták a vadászatot. A menet kora 
hajnalban indult a kastély udvarából. Elégedettek voltak a vadá
szat eredményével, így a vendégek jó hangulatban vettek részt a 
számukra rendezett ebéden, amelyet -  nagy meglepetésükre -  a Ti- 
sza-partján egy dereglyén tartottak.
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Az élet a kastélyban nem sokat változott Ágoston elutazása után 
sem. Közeledett a karácsony. Hosszú évek után végre az egész csa
lád és rokonság együtt volt. Issekutz Mária és Anna együtt ünne
pelt a gyermekekkel, Ágoston leánytestvéreivel, Kiss Izsák testvé
reivel is: Miklós a feleségével, Issekutz Katalinnal, valamint fiuk 
Antal, továbbá Mária és Katalin.

Mint az előző években, a hagyományokhoz híven, a nagyteremben 
rendezték az ünnepséget. A Kiss család gyermekei mellett a híres fiú- 
és leánykórus, valamint Elemér német és szerb képviselői is megjelen
tek. A délelőtti ünnepi istentiszteletet a kastély kápolnájában Magdits 
Ádám nagybecskereki katolikus plébános tartotta, amelyet követően 
Ágoston édesanyja megajándékozta a szegény sorsú eleméri gyereke
ket. A gyerekek szüleivel beszélgetve, Issekutz Mária megpróbálta fel
mérni a nincstelenség okait, hogy kellő módon tudjon segíteni rajtuk.

Az 1801-es újév a kastélyba csendesen és szerényen köszön
tött be. Ágoston távolléte jelentősen kihatott a hangulatra. Más
részt Annát lefoglalta az idősebb fia, Gergő betegsége, így nem tu
dott segíteni az újév várás előkészületeiben. A jókedvet mindig 
Kiss Jakab nagybácsi megjelenése hozta meg, aki nagyon szeret
te a gyerekeket. Jelenléte most is boldogságot és örömet szerzett 
valamennyiüknek az év legelső éjszakáján.

Január 2-án elkezdett hullani a hó. Az éj folyamán a nagy hófú
vás következtében a közlekedés leállt. Issekutz Mária kénytelen 
volt pesti utazását elhalasztani, amely egyébként rendszeres volt. 
Januárban látogatta meg ugyanis rendszeresen a rokonságot és az 
ismerősöket, majd bevásárlással töltötte idejét.

A januári és februári fagyok befagyasztották a környező tavak és 
folyók felszínét, ami lehetővé tette a szokásos elem éri, jeges ün
nepség” megrendezését. A szánkókra kabinokat szereltek, amelyek 
öltözőként és a meleg étel és ital kiszolgálására szolgáltak. Kora 
reggeltől késő estig a torontáli korcsolyázók bravúrjait nézhették 
az érdeklődők a ragyogó jégpályán. Az egyik legügyesebb korcso
lyázó Ágoston idősebb fia, Gergely volt.
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A telet hirtelen felváltotta a korán érkező tavasz. Ágostontól hí
rek érkeztek, hogy hamarosan hazatér. Mária Wendling segítségé
vel megkezdte a tavaszi vetés szervezését. Wendling a parasztoknak 
adott mindennapi utasításairól rendszeresen beszámolt Máriának.

Időközben nagy kár érte a falu lakosságát. Április 23-áról 24-ére 
forduló éjszakán tűz pusztított Elemér szerbek lakta területén. A 
tűz a szél hatására gyorsan terjedt házról-házra. A tűz oltásához 
nagy segítséget nyújtottak az eleméri németek is, így sikerült a tü
zet estig eloltani, de kilenc ház teljesen leégett. A történtek bebizo
nyították Elemér lakosságának egymás iránti szolidaritását. Min
den károsult szerb lakos egy-egy német családnál nyert elhelye
zést. A németek egyhangúlag úgy határoztak, hogy a kárt szenve
dett szerb családoknak közösen új házakat építenek. Egyidejűleg a 
földbirtokosság is segítette a szerbeket építőanyag vásárlásával és 
az adók egy részének eltörlésével.

Május és június hónap legjelentősebb eseménye az Elemér kör
nyéki ásatások voltak, amelyet Ágoston kezdeményezett. Meghí
vására Pestről híres archeológusok érkeztek. Különös gonddal és 
figyelemmel ástak a régi halmokon, és három méter mélyen kü
lönböző szerszámokra és edényekre leltek. Mindezek a tárgyak 
az úgynevezett Nagyszigetről és az Öszvérdombról származtak, 
amely része volt az Okánydombi szakasznak. A kiásott tárgyakat a 
kastély egyik helyiségében raktározták el (1848-ban a rablás folya
mán ezek a tárgyak megsemmisültek).

Júliusban a Kiss házaspár gyermekeivel, Gergellyel és Máriával 
elutazott Karlsbadba egy kis pihenésre. A kicsi Ernő otthon maradt 
Mária nagymamával.

Ernő születésétől a nagymama kedvence volt, és felnőtt korában 
is sokszor emlékezett vissza a nagymama állandó jelenlétére, sze
mélyére, figyelmességére. Ezt a szeretetet érezte életének legnehe
zebb napjaiban is. Különösen azok a mesék maradtak meg emlé
kezetében, amelyekben az elnyomott főhősök kivívták jogaikat és 
megvédték becsületüket.
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Augusztus végén Elemérre még kilenc német család telepedett 
be. Különböző iparos családok voltak, akik rögtön hozzáfogtak 
családi házuk felépítéséhez a kapott földterületen. A munkálatokat 
Wendling gazdatiszt irányította és ellenőrizte.

Szeptember végén a falu közelében lóversenyt rendeztek. A 
kikindai, becskereki és eleméri lovasok mellett részt vett a kato
naság is. A jutalmakat a győzteseknek Anna adta át. A verseny fő 
győztesét, Neugebauer huszárt, arany sarkantyúval jutalmazták. A 
polgárok lovasversenyében a győztesnek ezüst pohár jutott. A ver
senyt követő estére bált szerveztek, amelyen részt vettek Kikinda, 
Becskerek és Temesvár előkelőségei.

A báli jókedvet egy szomorú eset rontotta el. Éjfél körül Ágos
ton hirtelen rosszul lett, és felesége kíséretében elhagyta a termet. 
A vendégek hamarosan távoztak.

Bota doktor gyors beavatkozásának köszönhetően Ágoston jobban 
lett, de néhány napig ágyban kellett maradnia. A becskereki orvosok 
komoly szívbajt állapítottak meg. Váratlan betegsége megbolygatta 
a kastély nyugalmát. Az orvosok tanácsára októberben Bécsbe uta
zott gyógykezelésre, egészen november végéig ott maradt.

Ilyen helyzetben az év végén a kastély csendes volt. A kisgyer
mekek, Gergely és Mária nagymamájukkal Temesvárra utaztak, 
ahol családi körben várták a karácsonyi ünnepeket és az újévet. A 
legkisebb, Ernő a kastélyban maradt édesanyjával, Annával és Má
ria nagymama nővérével.

December szeles volt, de száraz. A karácsonyi és újévi misére Ágos
ton és Anna kétkerekű kocsin utazott el. Szokatlan volt ez az előző 
évekhez képest, ugyanis mindig lófogatos szánon tették meg az utat.

A gyerekek távolléte miatt elmaradt a falusi gyermekek megszo
kott fogadása. Ernő vendégei kortársai voltak, Ágoston legfiata
labb húgának gyermekei. így múlt el szerényen, családi körben az 
1802-es év.

Az 1803-as év kezdete nem volt a legkedvezőbb. A tavasz 
esős volt, sok viharral. Március végén egy villám belecsapott a
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Nepomuki Szent János templom tornyába, egy nappal később pe
dig elhalálozott egy német kisfiú. Ezek után a váratlan események 
után megjelent a talajvíz is, mely ellepte a határt.

Május végére jobbra fordult az idő. Eltűntek a talajvizek, és a ter
mészet napról-napra jobban kivirágzott.

Ágoston megrendült egészségi állapota nem engedte, hogy a 
gazdasággal foglalkozzék. Nem tudta a határt sem járni, mint ko
rábban, csak lófogaton, onnan adta ki utasításait is.

A levélben, amit felesége, Anna írt egy rokonának 1803. má
jus 23-án, ez állt: „M inden nap többet aggódom  Ágoston egészsé
g e  miatt. Tegnap rosszul lett a kocsijában, és N appholcz kénytelen  
volt m egszakítani a b irtok látogatását, ahol a m unkálatok fo lytak. 
H irtelen lefogyott és nagyon ideges ”.

Júliusban Ágoston újból rosszul lett. Ágyhoz volt kötve és töb
bet nem kelt fel az ágyból. Anna hűségesen ápolta beteg férjét, nem 
hagyta el sem nappal, sem éjszaka. A leghíresebb orvosok gyógyí
tása eredményeként sem javult állapota.

1803. július 24-ről 25-re virradó éjjel Ágoston csendesen eltávo
zott az élők sorából.

Egyik levelében, Ágoston halála után, Anna ezt írta: „É jfé l előtt 
odahívott halkan, és m egfogta a kezemet. M egkért, hogy oltsam  el 
a lámpát, és hosszú ideig az ablakon keresztül a csillagos eget néz
te. É n  is azt néztem. E gyszer csak észrevettem, hogy keze elkezdett 
remegni. Csak egy sóhajt hallottam... ”

Ágoston halálhíre mélyen megrendítette Torontál vármegye polgá
rait. Egész nap érkeztek az emberek a kastélyba, hogy részvétüket fe
jezzék ki az elhunyt özvegyének, Annának. Elsőként a németek lakta 
terület képviselői érkeztek, valamivel később a szerbek képviselői is.

Másnap Ágoston holttestét gyorshintóval Temesvárra szállítot
ták, és a Kiss család ottani sírboltjában temették el. A végső búcsún 
részt vett Anna, édesanyja Mária, nővére, Kiss Miklós családjával 
együtt, számos barátja, ismerőse és Torontál, valamint más várme
gyék előkelőségei.
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Ágoston halála új helyzetet teremtett Eleméren.
A 40 000 lánc földbirtok gondozását -  amely a monarchia déli 

részének legnagyobb birtoka volt ֊  felesége vette át. Erős és befo
lyásos személy nélkül, mint amilyen Ágoston, aki egyben Torontál 
vármegye alispánja és királyi tanácsos is volt, Annától az első pil
lanatban nem várták el, hogy ugyanúgy helyt álljon, mint Ágos
ton. Hála Ágoston anyjának, Issekutz Máriának, aki a gyerekek
re vigyázott, Anna sikeresen át tudta venni az egész birtok és kas
tély irányítását.

Az új helyzetre tekintettel a Kiss családban a nagybirtok elosztá
sát, az öröklést is meg kellett határozni.

Egy 1905-ben megjelent újságban, az „Armenia” 9. számában 
ezt írta a Kiss család egyik tagja: „Mint ügyes kereskedő, Kiss Ger
gely, a XVIII. század közepén bérbe vett jelentős mennyiségű fö l
det, amelyet örökségbe hagyott Izsák fiának azzal a meghagyással, 
hogy 15 éven belül az államkincstárnak fizesse ki a szerződésben 
kikötött összeget”.

Időközben, 1793-ban megtörtént a birtok elosztása az eleméri és 
ittebei részre, úgyhogy Ágoston, Kiss Izsák fia (Kiss Gergely uno
kája) megkapta egyik részét, a másikat pedig a kiskorú Antal (Kiss 
Miklós fia) kapta, akinek nevében az ittebei birtok irányítását édes
anyja, Issekutz Katalin végezte, aki később férjhez ment Lukács 
Miklóshoz. Kiss Gergely végrendelete szerint Ágoston, mint Izsák 
fia a birtok kétharmadát örökölte, ami az egész eleméri és a fél 
ittebei vagyont jelentette. Ágoston nővére és Antal testvére kima
radtak az örökségből. A sors kezének köszönhetően a birtokokat az 
asszonyok irányították.

Kiss Izsák halála után az adósságot nem törlesztették időre az ál
lamkincstárnak, de köszönet Anna második férjének, Löwen Ernő
nek, aki báró és magas rangú tiszt volt, Ferenc császár 1807-ben 
a részletfizetést meghosszabbította az adósság kifizetéséig. Mind
ezek ellenére a bécsi udvar 10%-kal felemelte az adósság össze
gét, amely szerint az eleméri kastély és birtok 188 728 forintot, az
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ittebei pedig 590 000 forintot ért. így Kiss Ágoston családja örö
költe a 40 000 láncot kitevő birtokot.

1803 nyarát Anna Pesten és Bécsben töltötte, szerződéseket kö
tött a gabona szállításáról. Az aratás gondját Wendlingre bízta. 
Szeptemberben és egész ősszel Anna az asszonyok számára szer
vezett tanfolyamokat. Bota felkérte a háziasszonyt is, hogy tanítsa 
az asszonyokat a helyes táplálkozásra és oktassa őket a fertőző be
tegségek megelőzésére. Többek között szabás-varrás tanfolyamot 
is szervezett számukra, erre a becskereki tisztelendő nővéreket kér
te fel. Meg kell említeni, hogy a kastély tulajdonosnője nagy bizal
mat élvezett a falu női lakossága körében. Sűrűn látogatták Annát 
főleg a fiatalabbak, és tanácsokat, segítséget kértek tőle.

Anna odaadó munkája nem maradt elismerés nélkül. 1803. de
cember elején az eleméri kastélyban nagy rendezvényt szerveztek, 
amelyet a „Dél-magyarországi magyar önkéntes nők szervezeté
nek” neveztek el. Az összejövetelen Annát választották a szerve
zet elnökének.

Közeledtek az ünnepek. Karácsony és Újév megünneplésének 
összes költségét, valamint az eleméri és ittebei gyerekek megaján
dékozásának költségeit is Anna fedezte.

Egy levélben, amit Anna egy önkéntes szervezetnek irt, ez állt: 
,, Ágoston korai eltávozása gúzsba kötötte bennem az ünnepeket j e 
lentő öröm et és boldogságot. M agányosnak érzem magam  és kép
telen vagyok m egosztani az öröm et és boldogságot a gyerekekkel. ”

Az 1804-es év erős fagyokat és sok havat hozott. Az őslakosok 
emlékezései alapján a hó magassága elérte a három métert. Janu
ár 16-án a reggeli órákban a lakosság a nagy hótakaró miatt nem 
tudott kijönni a házakból. Az utakat az istállókhoz és egyes helyi
ségekhez vastag hótakaró borította, és többen fagyhalált szenved
tek a faluban. A földbirtokosság parancsára megszervezték a Tisza 
melletti erdőben a favágást. Minden családnak megengedték, hogy 
néhány öl fát kivágjanak azzal, hogy a fa egy részét a kastély ré
szére beszolgáltatják.
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Mint az önkéntes nőszervezet elnöke, Anna meleg holmik és láb
belik gyűjtését is megszervezte Torontál vármegye szegény sorsú 
gyerekei részére. Különösen nagy gondot fordított az iskola műkö
désére és a tanítók helyzetére is. Januárban Eleméren megszervez
te a tanulók szánokkal történő utaztatását az iskoláig és vissza. Az 
utaztatást a földbirtokosok szolgái végezték.

A tél egészen március közepéig nem engedett fel.
1804 májusában az eleméri kastélyban tartózkodott Christoph 

Martin Wieland, a híres németországi író és költő, Schiller és 
Goethe barátja. A torontáli költők egyesületének meghívására ér
kezett. „Oberon” című eposzából olvasott fel idézeteket a jelen
levő dél-magyarországi előkelőségeknek. Eleméren tartózkodá
sa alatt sokat foglalkozott az ottani németek életkörülményeivel, 
szorgosan feljegyezte szokásaikat és beszédmódjukat.

A Torontál megyei írók-költők aktivitásának és az eleméri kas
tély, mint kulturális központ hírének köszönhetően ellátogatott ide 
már korábban a vallásos verseiről híres költő, Friedrich Gottlieb 
Klopstock is. Mint a többiek, a közel nyolcvan éves költő is a kas
tély nagytermében mutatta be költészetét, és beszélt arról, hogy mi 
ösztönözte a vallásos költészetre.

A gyerekek nevelése Mária nagymamára volt bízva. Gergellyel 
és Máriával minden nap Kramer német tanár, Faragó magyar tanár, 
Szálkái Bemát hittanár és Wagner természettudományi tanár fog
lalkozott; a kis Ernő csak a hittanórán vett részt.

Mivel a tanulás nem iskolai rendszerben folyt, nem voltak osz
tályzatok, hanem decemberben, az „iskolaév” befejeztével „nyil
vános” órát tartottak, és a gyerekek a szülök jelenlétében mutatták 
be, hogy mit tanultak valamennyi tantárgyból.

A későbbi években, amikor Szálkái lett az első pap Eleméren, 
a híveknek sokat beszélt Kiss Ernő nagy érdeklődéséről a hittan 
iránt. Szerinte már hatéves korában a Biblia egyes szakaszait fej
ből tudta. Különösen a vasárnapokat szerette, amikor Szálkáival a 
becskereki templomban az orgonazenét hallgatta. Mindezek mel-
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lett a lovakat szerette a legjobban. Szabadidejében órákig az istál
lóban tartózkodott Vendellel, aki a kastély főcsikósa volt. Nem félt 
a lovaktól, a nemes állatok pedig vigyáztak a kis Ernőre. Az öreg 
csikós, aki részt vett a porosz háborúban, sokat mesélt neki a har
cokról (1740-1748), a lovakról és az emberekhez való hűségűkről.

A kis Ernőt többször is megbüntették amiatt, hogy sokszor és 
sokáig tartózkodik az istállóban. Egy kínos eset aztán felborítot
ta a falu nyugalmát. Vendel hosszan beszélgetett a kis gazdával, 
majd az esti órákban becsukta az istállót, nem vette észre, hogy 
a kis Ernő bent maradt. Az órák múltak, a kastélyban kétségbees
tek. Minden falusi ember talpon volt. Átkutatták az egész környé
ket, eredménytelenül. A gyereket nem találták. Borzalmas éjszakát 
élt át mindenki a kastélyban. Már a legrosszabbra gondoltak, mivel 
Vendel azt állította, hogy vele volt a kis Ernő, de zárás előtt kiment 
és utána eltűnt. Megvirradt. Istállónyitáskor az öreg csikós megle
petve látta, hogy az „eltűnt” Ernő nyugodtan alszik az Árpád nevű 
ló mellett. Vendel haláláig nem tudta elfelejteni az esetet, sem meg
bocsátani magának felelőtlenségét.

A másik esemény az állítólagos szellemek megjelenése volt a 
kastélyban. A mese onnan indult, hogy a takarítónők azt állították, 
az éjszaka folyamán a könyvtárban furcsa dolgok történnek. Szo
bájukból, amely a könyvtár mellett volt, éjszaka lépéseket hallot
tak. Reggel, amikor kinyitották a könyvtárat, rendetlenséget talál
tak a polcokon és az íróasztal fiókjaiban. Idővel erre a jelenségre is 
magyarázatot találtak. Azt hitték, hogy az éjszaka folyamán a meg
boldogult Kiss Gergely járkál ott, és a testamentumát keresi. Száj- 
ról-szájra járt a hír, hogy Gergely testamentuma hamis, hogy félre
magyarázták végrendeletét.

Mindezek a mondák-mesék Kiss Gergely szellemének könyvtár
látogatásáról egészen a huszadik század elejéig tartottak.

Az új, 1805-ös év sorsdöntő volt a Kiss család életében.
Május első hetében Elemért meglátogatta Duka Péter, a híres 

bánsági főhadparancsnok. A látogatás a határvidék megtekinté-

49



se után történt. A kíséretben a tisztek között ott volt a többszö
rösen kitüntetett báró Leeuwen (Löwen) Ernő hadnagy is. A kas
tély meglátogatása után a hadnagy beleszeretett Annába, levelez
ni kezdtek, és Anna egyre sűrűbben látogatott el a bécsi udvarba. 
A találkozások sokat jelentettel mindkettőjük számára. A birtok 
irányításához erős férfikéz kellett. Löwen bárót vonzotta a kas
tély gazdagsága, hiszen ha elveszi Annát és nyugdíj aztatj a ma
gát, kényelemben élhet. Ráadásul udvari összeköttetéseinek kö
szönhetően lehetősége lesz a kastély tartozásának rendezésére a 
kincstárral.

Anna ismeretsége a báróval rossz visszhangra talált a vármegyé
ben. A báró ugyanis hű volt a bécsi udvarhoz és politikához, ez pe
dig nem tetszett a magyaroknak. Eleinte csak bírálták, később az
tán meg akarták akadályozni a házasságot. Ebben a vármegye je 
lentős személyei Issekutz Máriára is számítottak, Ágoston nővére
ire is, akik kimaradtak Kiss Izsák hagyatékából. Mindez megmu
tatta, hogy lehetetlenné akarják tenni a bécsi udvari nemesember 
dél-magyarországi letelepedését.

Sikertelen volt azonban minden kezdeményezés, amely Anna há
zasságát meg kívánta akadályozni. Anna végérvényesen döntött, s 
1804. december 12-én Bécsben házasságot kötött báró Leeuwen 
(Löwen) Ernő császári-királyi hadnaggyal. Az esküvőn a báró ro
konsága, a Bogdanovits család több tagja, a Kiss családból pedig 
Ágoston legidősebb nénje vett részt.

Az esküvő után Anna visszatért az eleméri birtokra. Férje Bécs
ben maradt január végéig. Ekkor nyugdíjazták, és ezt követően uta
zott Elemérre.

Torontál vármegye előkelőségei nem fogadták nagy elragadta
tással, a kastély személyzete viszont szívesen köszöntötte az új 
gazdát. Első napjait Löwen a kastély személyzetének megismeré
sével töltötte. Mindenkivel kezet fogott és elbeszélgetett. Külön fi
gyelmet szentelt Vendelnek, vele hosszasan tárgyalt.
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Anna azon igyekezett, hogy a gyermekek minél közelebb kerül
jenek a báróhoz. Mivel pedig Wolff Krisztina nevelőnő távoli roko
na volt Löwen bárónak, ez a kérdés sikeresen megoldódott. A köz
vetlen és víg kedélyű Löwennek könnyen sikerült a gyermekekkel 
megszerettetnie magát. Különösen a kis Ernővel alakult jól a kap
csolata, vele sok időt töltött. Barátságuk megpecsételésére a báró 
egy pónilovat ajándékozott a gyermeknek.

Löwen estéit a zongora mellett töltötte. Állandóan mellette ült 
Mária is, és nagy figyelemmel kísérte virtuóz játékát. Az eleméri 
zenei esteknek éveken keresztül állandó résztvevői voltak. Anna, 
akinek több hangversenye is volt, szívesen csatlakozott a zenélők
höz. A betegeskedő Gergellyel Löwen gyakran kilovagolt, így tett 
eleget az orvos kérésének, hogy Gergely minél több időt töltsön 
szabad levegőn.

Anna egészségi állapota váratlanul megromlott. Nagy láz sze
gezte ágyhoz. Sürgősen összehívták a legjobb bécsi udvari és a 
pesti orvosokat konzíliumra. Minden beavatkozás ellenére Anna 
egészsége nem javult, és az 1805. október 1-én éjjel az ügyeletes 
nővér értesítette Löwent, hogy Anna csendesen eltávozott az élők 
sorából.

Szálkái Bemát feljegyzéseiből, aki Elemér katolikus papja volt, 
tudjuk, hogy az egész falu gyászolt. Anna holttestét a kastély nagy
termében ravatalozták fel, majd később -  a temetés előtt -  a csalá
di kápolnában, a kastély földszintjén, ahol el is temették.

A temetésen részt vett a vármegye teljes előkelősége, vezetése és 
papsága. Bogdanovits Anna annak a híres Bogdanovits családnak 
a tagja volt, amely Magyarországon letelepedett, itt érdemeivel ne
mességet, valamint nagy vagyont szerzett.

1806 kezdetén még enyhe volt a tél. A falu idősebb lakosai gyen
ge termést jósoltak. Ajóslat sajnos bevált. A tavaszi fagyok tönkre
tették a gyümölcsöst, a sáskajárás pedig az egész vetést. A második 
sáskajárás során a kerti vetemények is elpusztultak, és a szőlősker
tek is tönkrementek.

51



A károkat további izgalmak tetézték. A szerb felkelők törökök 
feletti győzelmének híre elterjedt a Bánságban a románság és ma
gyarság között. 1806-ban a bécsi udvarba is eljutottak azok a hí
rek a bánsági határvidékről, hogy a szerbek ki akarják irtani a né
met lakosságot, és forradalmi tanácsot alakítottak a németek elle
ni harcra. Különböző szónokok buzdították felkelésre a lakossá
got, mondván, hogy Szerbia segítséget nyújt majd a bánságiaknak.

Ennek hallatára az eleméri szerbek elhatározták, hogy fellázad
nak. A kezdeményezők arra számítottak, hogy Erdélytől egész 
Szlavóniáig támogatják őket a szerbek és románok. Számítottak a 
határőrökre és tisztjeikre is.

Ilyen körülmények között fogadta Löwen az eleméri németek 
képviselőit, és meghallgatta, mitől tartanak. Biztosította őket, hogy 
mindent megtesz a lakosság védelmére, megelőzi a lehetséges ösz- 
szetűzéseket is.

Ahogy ismeretes, a bánsági szerb felkelés elég naivan kezdődött, 
mert Szerbia nem állt megfelelő módon a felkelők mellé. Ez meg 
is nyugtatta az eleméri német lakosságot. Löwen is betartotta, ami 
ígért, és megbízható katonai erőt telepített Elemérre.

1806. március 11-én elhunyt Wendling, a kastély és a Kiss csa
lád legmegbízhatóbb embere. Nagy szerepe volt a kastély és a bir
tok gazdálkodásában, nagy jövedelmet biztosított a családnak. Hű
séges volt a családhoz és a kastélyhoz mindvégig, és találékonysá
gára Löwen is támaszkodhatott. Nem volt nős, nem voltak utódai. 
A becskereki temetőben temették el, utolsó útjára Elemér lakossá
ga kísérte.

Május elején a környék nemesei számára jelentős esemény tör
tént. 5-én, egy szombati napon, Löwen vezetésével tizenkilenc 
lovas távlovaglásra indult. Először rendezték meg ezt a progra
mot, résztvevői főleg a vármegye jelentős személyei, földbirtoko
sai voltak, köztük katonák is. A cél Orsóvá volt. A bátor lovaso
kat a kastély előkelő hölgyei kisérték ki, köztük Löwen nővére is, 
aki Becskerekig velük tartott lóháton. A távlovaglás sikeresen vég-
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ződött Orsován, ott is maradtak néhány napig, majd visszatértek 
Elemérre. Löwen tiszteletére nagy fogadást rendeztek. A kastély 
előtt összejött Elemér lakossága, és az ünnepi gratulációknak és 
felszólalásoknak nem volt se vége, se hossza. Az esti órákban pe
dig a vármegye előkelőségei részére tartottak fogadást. Ezt éjfél
kor tűzijáték követte.

1806 nyarán különféle rendezvényeket tartottak. Löwen ideköl- 
tözése óta a kastély addigi nyugodt élete megváltozott. Egy ismert 
-  a Kiss családhoz közeli -  krónikás tollából ismerjük meg a vál
tozásokat.

A kastélyban 1806 július második felében megtartották a toron
táli biliárdtomát. A torna pár napig tartott, a győztes Löwen lett. 
Szeptemberben a kastély területén megnyílt a teniszpálya is. Az 
első labdát Löwen nővére ütötte át a hálón, „elragadtatva a jelen
lévőket”. Szeptemberben és októberben az addig ismeretlen sport 
kedvelőinél az új pálya került a figyelem központjába. A jelentős 
események közé tartozott az is, hogy novemberben a Tiszán lehor
gonyozott egy vitorlás hajó is, Elemértől nem messze. A kapitány 
és hét tiszt mellett negyventagú legénységből állt a hajó személy
zete. Másnap Löwen a gyerekekkel együtt meglátogatta a vitorlást, 
és meghívta a személyzetet kastélya meglátogatására. A legénység 
egy részét a becskereki kaszárnyában helyezték el. Tiszteletükre 
addig nem látott fogadást és bált rendeztek a becskereki előkelősé
gek részvételével. Tartózkodásuk negyedik napján közösen ünne
pelték meg Löwen báró születésnapját. Ez alkalommal a legénység 
megajándékozta a bárót a vitorlás kicsinyített másával. Pontosan 
délben Anna tiszteletére a vitorlásról sortüzet adtak le.

A hajó búcsúzása felejthetetlen volt. A Tisza-parton összegyűlt 
Elemér és Becskerek lakossága. A vendégektől a katonák, a főis
pán és a megye előkelőségei vettek búcsút katonazene kíséretében. 
Külön köszönetét mondott az ősz Richter kapitány Löwen báró
nak, a legénység pedig lelkendezve búcsúzott a Tisza-parton ösz- 
szegyűltektől.
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1806 december első napjai reggeli fagyokat hoztak. Az enyhe 
ősz lehetővé tette, hogy a termést időben betakarítsák. Szálkái Ber
nét pap jegyzeteiből tudjuk, hogy a termés bő és jó minőségű volt. 
Nagyon jól termett a gyümölcs, különösen a szilva, és így a kam
rák megteltek.

Elkezdődött a vadászat ideje is. December 6-án nagy volt a 
nyüzsgés a kastélyban. Az egész dél-magyarországi vadásztár
sadalom megjelent. Löwen bebizonyította, hogy jó házigazda és 
szervező, a legjobb feltételeket biztosította a vadászathoz. A Tisza 
menti erdőben fakunyhót állíttatott fel, itt tartózkodtak a vadászok, 
és itt helyezték el a trófeákat is. Több mint száz betanított hajtóva
dász volt jelen Elemérről és Aradácról.

A vadászok a kora reggeli órákban hagyták el a kastélyt. A me
net elején egy rókának álcázott szolga volt maskarában, hogy biz
tosítsa a sikeres vadászatot. Őt követték a vadászebek vezetői. A 
vadászebek ugyanis nélkülözhetetlenek voltak, ugatásukkal meg
törték a reggeli csendet, vezették a vadászokat. A sor végén né
hány hölgy is akadt, végül kocsi szállította a vadászathoz szüksé
ges kellékeket.

Kisebb szünetekkel a vadászat alkonyaiig tartott, majd kürtszó
ra a vadászok visszatértek a kastélyba. Tizenkét vaddisznót, kilenc 
őzet, tizenhat fácánt és tizenöt rókát lőttek. A legeredményesebb 
vadász Lázár Ágoston écskai földbirtokos volt.

Közeledtek az ünnepek. Több év után a Kiss-Löwen család a kas
télyban várta a karácsonyt és az újévet. Egyetlen vendég Löwen 
Vilma, a báró nővére volt, aki Bécsből utazott Elemérre. Vele jött 
Nappholcz is, és elvállalta a kastély főmegbízotti tisztségét. A báró 
rokona volt, és jól ismerte a nemesi uradalmak irányítását.

Az 1807 év második felének jelentős eseményei között meg kell 
említeni a nagybecskereki tűzvészt. A tűz augusztus 30-án kelet
kezett és a szél segítségével az egész városra átterjedt. A szeren
csétlen lakosság Eleméren talált menedéket a német családoknál.
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A városi vezetést és családjaikat, a város előkelőségeit a kastély
ban helyezték el. Később a Torontál vármegyei levéltárat is átme
nekítették a kastélyba. Löwen fáradságot nem ismerve irányította a 
levéltár és az emberek elhelyezését. A nemesség kocsikkal és em
berek százaival segédkeztek a mentésben. A vármegye nemessége 
és lakossága odaadó munkájáért rendkívüli elismerésben részesült 
a bécsi udvartól. Meg kell említeni, hogy a tűzvész után néhány 
évig Nagybecskereknek még nem volt szervezett tűzoltó egyesü
lete. Ilyen körülmények között jelentős szerepe volt az eleméri né
met tűzoltó egyesület tagjainak, akik nagymértékben hozzájárul
tak a lakosság mentéséhez, különös figyelmet szentelve az öregek
re és gyerekekre. Ezenkívül a vármegye irattárának a mentése is az 
ő munkájuknak köszönhető.

1808 jelentős eseményei közé tartozik a kastély váratlan látoga
tója, Heinrich Friedrich Stein báró, német államférfi (1757-1831) 
megérkezése is. Személyéről érdemes néhány szót említeni. 1804- 
től Stein báró kereskedelmi miniszter volt (ő vezette be a papír
pénzt). Bár az 1806. évi háborúban értékes szolgálatot tett, III. Fri
gyes Vilmos király 1807 januárjában kegyvesztetten elbocsátotta. A 
tilsiti békekötés után azonban visszahívta (1807 július) és megbízta 
a porosz állam újjászervezésével. Stein e feladatnak kiválóan meg
felelt. 1807 októberében felszabadította a jobbágyságot, 1808 no
vemberében rendezte a városok önkormányzatát, majd bevezette az 
általános sorkötelezettséget. Napóleonnak nem tetszett Stein mű
ködése, ezért önkényes módon száműzette Poroszországból 1808 
decemberében. Stein előbb Ausztriába ment Löwen egy távolabbi 
rokonához, onnan Oroszországba utazott, majd 1813-ban visszatért 
Németországba. Személyi biztonsága miatt Löwen rokonai Steint 
Elemérre küldték. Álnéven tartózkodott itt. Oroszországba Elemér
ről indult útnak. Látogatása nagy hatással volt Löwenre, aki egyéb
ként konzervatív felfogású volt, különösen a földbirtokosság és a 
német lakosság közötti viszonyt illetően, mivel a németek vitték a 
fő terhet a földbirtokok felvirágzásában, és ezt Löwen elismerte.
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Az 1808-as év folyamán több újdonságot vezettek be az eleméri bir
tokon. A kastélyra villámhárítót szereltek, amely az első volt Torontál 
vármegyében; megkezdték a szóda gyártását; a kastélyba pedig beve
zették a gázvilágítást, kőszénből nyert gázzal. Ezzel az eleméri kas
tély a legjobban felszerelt kastély lett a vármegyében.

Egy ismeretlen krónikás jegyzeteiből még egy jelentős esemény 
volt figyelemre méltó. Szeptember végén, a kastély területén nagy 
kutyakiállítást rendeztek. Több mint 100 fajta kutya vonult fel, az 
ország déli részéről. Az első díjat egy Wotan nevezetű agár vitte el, 
tulajdonosa egy écskai nemes volt. Ajutalom egy arany nyaklánc 
volt -  a kutya nyakára.

Az 1808-as év végén Stein báró eltávozott a kastélyból Temes
várra, Löwen és Vilma kísérte ki. Ez volt az utolsó találkozásuk.

A karácsonyi ünnepeket és az újévet a gyerekek egyedül várták, 
ugyanis Löwen sürgősen Bécsbe utazott egy katonai tanácskozás
ra. Időközben a kastélyt meglátogatták a Bogdanovits család tag
jai, akik ajándékokkal lepték meg a gyerekeket.

1809 esős tavaszának és a nyár kezdetének jelentős eseménye 
volt a kis Ernő tizedik születésnapjának a megünneplése. Felnőtt 
korában Ernő sűrűn beszélt arról, hogy 1809. június 14-e határozta 
meg a további életútját. így ír erről később Rozália leánya:

„Mint kilenc éves gyereknek, apukámnak sikerült gyermektársaira 
átvinni akaratát. Ezek a szolgacsaládok gyermekei voltak, akik úgy 
viselkedtek, mint katonák a kis Ernő „katonaságában”. Énekszóval 
nyergelték a pónilovat, vívtak, sátrat emeltek és őrséget álltak. Min
den Löwen utasításai alapján történt, aki tapasztalt katona volt.”

A születésnapi ajándék a legnagyobb titokban készült. Franz sza
bó katonaruhát varrt Ernő számára, ami jelentősen emelte a kastély 
gyermekei körében igen kedvelt katonai játékok színvonalát. E na
pon a kis Ernő „hadserege”, Ernővel az élen vonult fel a katonai 
felvonulások rendje-módja szerint Löwen tiszteletére.

A gyermekkori kis katonák közül sokan harcoltak az 1848-as 
forradalomban Kiss Ernő oldalán, támogatták vezérüket, néhá-
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nyan el is estek a harctéren. E kis „katonai egységről” az ele
méri pap írásából szerezhetünk tudomást, aki 1812-ben egy kato
nai személy temetéséről ezt írta: „A gyászos menet és a sok ko
szorú mellett kitűntek a kastélyi kis ’nemes huszárok’ szép egyen
ruhájukban”.

1810-ben a kastély életében a központi esemény a dél-magyaror- 
szági nagybirtokosok találkozója volt. Az ilyen találkozók egyéb
ként rendszeresek voltak, amelyen beszámoltak a jelentős esemé
nyekről és az állam kül- és belpolitikájáról. Löwen, mint házigaz
da részletes beszámolót tartott az eseményt megelőző bécsi látoga
tásáról, tájékoztatta hallgatóságát az elkövetkező hazai és nemzet
közi külpolitikai eseményekről.

Löwen katonaszakmai tudását -  a katonai és nemzetközi sikerek 
után -  bemutatta Erfurtban is I. Sándor orosz cárnak az 1808-ban 
tartott találkozón. E történelmi találkozón több uralkodó, diploma
ta és katonai vezető is részt vett, amelyen a Rajnai Szövetség kor
mányzójának alázata is megnyilatkozott szövetségesével szemben.

Anglia nem fogadta el a tűzszünetet, támogatta a spanyol felke
lést, ezt azonban Napóleon seregei elfojtották, és Napóleon bevo
nult Madridba. Ausztria is hadat üzent Napóleonnak. Sereget küld
tek Bajorországba és Olaszországba, de kudarcot vallott. Napóle
on újra elfoglalta Bécset, és a békekötés után Ausztria elvesztette 
területének egy részét.

A kudarc után Ausztria nem hajtotta végre a tervezett reformo
kat (a papi és nemesi előjogok és a jobbágyrendszer felszámolása, 
és néhány változtatás a közigazgatásban). Azaz a Habsburg monar
chia megőrizte korábbi felépítését, berendezését.

Az Eleméren jelenlévő nemesség a fejlemények ismeretében, 
leginkább helyzetük stabilitása céljából, levelet intézett a bécsi 
udvarhoz, amelyben anyagi támogatást ígért és felajánlotta, hogy 
szükség esetén csapatokat küld a meglevő rendszer megvédésére.

A díszebéd után a nemesség végignézte a Torontál vármegyei ló
versenyt, majd jó hangulatban elhagyta Elemért.
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Szálkái Bemérd szerzetes írásában ezt írja: „1810. július 17-én 
befejeződött a magas rangú személyek látogatása, amit Isten ke
gyelmének köszönhetünk. Minden jóérzésű személy jó és kelle
mes utat kíván nekik.”

Időközben a kastély élete a megszokott menetrendben folyt. 
Löwent az állami ügyek nagyon lefoglalták, a kastély gondjairól 
Nappholcz gondoskodott. Szigorúsága és erélyes természete elle
nére Nappholcz tekintélyét beosztottjai elismerték. Szigorú volt, 
amikor a legkisebb kötelességmulasztást tapasztalta, de adakozó és 
belátó az emberek bajaival-gondjaival szemben. A nagybirtok min
den zugába eljutott, átlátta és kézben tartotta a birtokkal kapcsola
tos valamennyi feladatot. Mint példás katolikus és erkölcsös em
ber, sokat foglalkozott a családok megerősítésével, az árvákkal és 
az elvált személyekkel külön foglalkozott. Arról is híres volt, hogy 
beleegyezése nélkül nem lehetett házasságot bontani. A megboldo
gult Anna gyerekeit határtalanul szerette, minden kívánságukat tel
jesítette. Az idősebb gyermek, Gergely betöltötte 15., Mária 13., 
Ernő pedig 11. életévét.

Steiner József zenepedagógus hatására Gergely széles körű ze
nei nevelésben részesült, és már tizenkét éves korában koncerte
ken vett részt Temesváron, Budapesten, Bécsben és Pozsonyban 
is. Kortársai elmondása szerint értékes hegedűjét nagyapjától, Kiss 
Izsáktól örökölte, de gyenge egészségéért sokat aggódtak szülei.

Testvére, Mária nagyon érzékeny, félrehúzódó és szerény volt, 
felzaklatta minden gorombaság. Kitűnő hangja volt, és gyakran 
vett részt bátyja hangversenyein. Emellett elismert személy volt a 
gyerekek és a személyzet szemében is. Tizenharmadik évében szép 
leánnyá fejlődött és nagyon hasonlított Ágostonra, az édesapjára.

A kis Ernő sokban eltért testvéreitől. Amellett, hogy muzikális 
volt (zongorán játszott), kerülte a fellépéseket, amelyeken rendsze
resen jelen volt Mária és Löwen is. Sokat olvasott és órákig hall
gatta a jelenlevő vendégek meséit a háborúkról és csatákról. Napó
leont hősnek képzelte, mint a mesebelieket, akikről sokat olvasott
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és mesélt dadája, Laura. Nem tudta megérteni, hogy az öreg és ro
konszenves Claustein, nyugalmazott bécsi hadnagy, Napóleon ne
vét hallva miért izgatja fel magát. Ernőt vonzotta a korzikai hadve
zér, Napóleon, és sokat álmodozott róla.

1812 kora tavasza mintha előre jelezte volna a háborút Európában. 
A természet még egyszer megmutatta kegyetlen törvényeit, figyel
meztetve az embereket, hogy a megnőtt bajokat cseréljék fel élet
örömmel és szeretettel.

A háború vihara Európára zúdította a szerencsétlenséget és a ha
lált. A kibontakozás szele viszont már jelezte, hogy valami történ
ni fog -  és ez be is következett.

1812-ben Oroszország megtámadásával elkezdődött Napóleon 
birodalmának vége. A tilsiti szövetségesek nem tudták elkerülni az 
összetűzéseket egymás között, Napóleon korlátlan hatalmi vágya 
határtalan volt. A szárazföldi blokád káros volt az orosz érdekek
nek. Napóleon úgy értékelte, hogy az orosz uralkodó nem tartja 
meg a megbeszélt dolgokat. Másik oldalról I. Sándor elégedetlen 
volt szövetségeseivel, és ferde szemmel nézett Varsó erősödésére.

Nagy hadsereg élén, számítva az osztrák hadakra, Napóleon 
megindult Oroszországba. A végzetes háború a 600 000 főt szám
láló hadsereg részére kudarccal végződött, kénytelen volt úttalan 
utakon visszavonulni a behavazott Oroszországból. Napóleon ku
darcának híre gyorsan terjedt Európa szerte.

A gyermekkori gondolataira emlékező Kiss Ernő a következő
ket említi: „Sosem felejtem el azt a napot. Az elöljáróink paran
csára korán keltünk és hintóval indultunk szülőmmel Becskerekre. 
A város közelében már hallottuk a templomi harangokat, amelyek 
a polgárságot az ünnepi misére invitálták. A jelenlevők ünnepi öl
tözékben voltak, a katonai személyek pedig ünnepi díszruhában”.

1813. július 28-án az esti órákban az eleméri kastélyban meg
tartották az egyik legnagyobb és legjelentősebb bált. A házigazda 
Löwen volt, aki ez alkalommal vehette át a kitüntetést a franciák

59



A lebontott nagybecskereki római katolikus plébániatemplom, ahol 
Issekutz Mária Anna orgonán játszott

ellen Wagramnál 1809-ben lezajlott ütközetben tanúsított hős ma
gatartásáért. A bálon részt vett a vidék vezetése, magas rangú kato
natisztek és nagybirtokosok is. Sok hölgy is megjelent szép báli ru
hákban, katonatisztek és a vezető családok gyermekei is.

A sok díszes hintóra felfigyelt egész Elemér. Évekig mesélték, hogy 
egy ismert földbirtokos hintójának díszes lószerszáma színaranyból 
volt. Sokáig az a mondás járta, hogy: „kiöltözött, mintha lószerszám
mal volna feldíszítve”. A sok ló és kocsis a helybeli istállókban és há
zakban voltak elhelyezve. A Tisza túloldaláról jött vendégeknek a ka
tonaság pontonhidat állított fel, ami ez idő tájt csodaszámba ment.

A bálról részletes írások nem maradtak fenn, de egy bálon részt
vevő vendég leveléből megtudhatjuk, hogy a bál másnapján lovas
bemutatót és versenyt rendeztek a kastély környékén a becskereki
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és kikindai kaszárnya huszárai. Tíz nagy akadály volt a nehéz lovas 
pályán, mögöttük vizesárokkal. Egy huszár és lova lábtörést szen
vedett ugyan, de a bemutató igen nagy sikert aratott, a nagyszámú 
közönség lelkes tapsa és ujjongása kísérte. A legjobb versenyző
nek járó, arannyal díszített ezüst serleget Mária adta át. E verseny
ző később -  bizonyos értelemben ֊  meghatározó szerepet játszott 
Kiss Ernő életében.

A nemesekről szóló régi híradások megemlítik Kiss Gergely 
egészségi állapotának rohamos romlását. Mindezek ellenére Kiss 
Ágoston legidősebb gyermeke a karácsonyi ünnepeket és az 1814- 
es újévet Temesváron várta be, húgával együtt.

Időközben Európát beborította a háború fellege. 1814. január el
seje éjszakáján a porosz hadsereg egy része Blücher vezetése alatt 
átkelt a Rajnán és francia területre terelte a háborút. Franciaország 
kimerült volt és nem is tanúsított nagy ellenállást. Mindezek mel
lett nőtt a bizonytalanság Napóleonnal szemben, sőt vezéreinek 
egy része átállt az ellenség oldalára. Napóleon lemondott a trónról 
és Elba szigetére vonult.

A bekövetkezett események után a szövetségesek Bécsben meg
tartották kongresszusukat. A cél a politikai kérdések rendezése 
volt. A kongresszusra meghívták Löwent is, aki március közepéig 
tartózkodott ott -  de akkor Napóleon visszatért Franciaországba és 
újrakezdte a háborút.

Az Elemérre érő Löwent a tavasz kezdete várta. A rendkívül me
leg napok lehetővé tették a tavaszi munkálatok megkezdését. Meg
érkezése másnapján már kedvenc lovát, Alfrédot nyergelte és kö
rüljárta a birtokot. Elbeszélgetett az emberekkel, megdicsérte mun
kájukat.

Egy héttel később (1815. március 28-án) meghalt Kiss Gergely, 
Ágoston legidősebb fia. Ittebén temették el. Temetésén részt vet
tek a vármegye jelentős személyiségei, valamint Temesvár örmény 
származású küldöttsége is. A halottól az alispán búcsúzott el, majd 
örmény szertartás szerint temették el az elhunytat.
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Kiss Ágoston végrendelete szerint a legidősebb fia halála után az 
ittebei birtok egy része a fiatalabbik fiút, Ernőt illeti.

Sorsdöntő volt Kiss Ernő életére 1815. szeptember 15-e. A bé
csi kongresszus éve volt, a koalíció természetes széteséséhez ve
zetett, amely Napóleont eltávolította a politikai életből. A kong
resszus egyik feladata az volt, hogy megajándékozza azokat, akik 
legtöbbet tettek Napóleon megbuktatásáért. Ausztria az 1809-ben 
elvesztett területei mellett megkapta Galíciát, Tirolt, Salzburgot, 
Lombardiát, Velencét és Dalmáciát.

Az említett nemzetközi helyzetben eljött az az idő, hogy Kiss 
Ernő eltávozzon Wiener Neustadtba, a Katonai Akadémiára. Neve
lőapja, Löwen báró, aki részt vett a bécsi kongresszuson, megbe
szélte és elintézte, hogy Ernőt felvegyék erre az elismert akadémi
ára. így Kiss Ernő tanulmányai egybeestek Ausztria területi növe
kedésével, erősödésével. 1815. szeptember 15-én négylovas hintó 
várta a főbejárat előtt Ernőt, aki nevelőapjával, Löwennel indult el 
a hosszú útra Bécs felé. Az útról nincsenek feljegyzések, de Bobor 
Rozália (Kiss Ernő leánya) feljegyzéseiben említ egy levelet, amit 
Ernő írt Mária húgának. Többek között ez áll benne: „Drága Má
riám! Tegnap, egy nagyon hosszú út után szerencsésen megérkez
tünk célunkhoz. Az első éjszakát a többi hadapródokkal egy szo
bában töltöttem. Jól vagyok, és nincs ok aggodalomra. Ölel és csó
kol testvéred Ernő”.

Ernő távozása után az élet a kastélyban a szokásos módon foly
tatódott. 1816. január 3-án a kastély és Elemér szélesebb környe
zetében nagy vadászatot rendeztek Dél-Magyarország arisztokrá
ciájának részére. Kora reggel a vadászkaraván elindult a Tisza felé. 
Az iskolázott hajtóvadászok és a kutyák után lovagolt Löwen báró 
és a 19 éves Mária. A menetben a báró mögött feltűnt egy jó  kiál
lású, nagytermetű ember, Pejácsevich báró, aki horvát származású 
volt, és az akkori előkelőségek közé tartozott. (Pejácsevich József 
báró eredetileg szlavóniai volt. 1781 -ben vette meg a torontáltordai 
birtokot és betelepítette szegedi magyarokkal. A birtokot később
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Pejácsevich Zsigmond, Márk és József örökölte.) A sors úgy hozta, 
hogy ez a jelenlét sorsdöntő legyen.

A család szűkebb köréből származó mesék szerint Pajácsevich 
báró Máriának szentelt figyelmessége a vadászat alkalmával von
zalommá alakult, majd később levelezéshez vezetett, végül pedig 
eljegyzés és esküvő koronázta meg. Ezt 1816-ban tartották meg 
Pesten. A végrendelet értelmében Máriát 50 000 forint illette, mint 
hozomány és 20 000 forint, amit Ernő tett hozzá. (A Kiss birtok fel
osztása után 1795-ben Kiss Gergely végrendelete értelmében a bir
tok kétharmad része Kiss Ágostont illette, illetve az egész eleméri 
és az ittebei birtok fele. A család leánytagjai nem voltak a végren
deletben feltüntetve.)

Pestről visszatérve Löwen értesítést kapott, hogy Elemérre érke
zett Duka Péter táborszernagy, akit 1805-ben neveztek ki bánsági 
főhadparancsnoknak. Látogatásának célja az volt, hogy előkészítse 
I. Ferenc látogatását a délvidéki határvonalon.

A főhadnagy 1816. szeptember 17-én érkezett Elemérre, majd 
Löwen báró kíséretében elindult a határ megtekintésére. A helyőr
ségi díszszemle után megismerte a határvonal helyzetét és gondja
it, és Löwennel visszatért az eleméri kastélyba. A főhadparancsnok 
tájékoztatta a házigazdát, hogy a császár 1817 tavaszán megláto
gatja a délvidéki határvonalat.

1816 szeptember közepén az eleméri kastély vendége volt Lá
zár Ágoston, az écskai kastély tulajdonosa, aki a Kiss család hajói
nak kibérlését tervezte, hogy a megtermett gabonát Európába tudja 
szállítani megrendelőinek. Tárgyaltak az écskai dereglyék megja
vításáról és a rendkívüli gabonatermésről is. Meg is kötötték az üz
letet, és a Tiszán megkezdődött a gabona szállítása Északra, Euró
pa felé. Ellenszolgáltatásként a Kiss család az écskai vadászterület 
őszi vadászati jogát kapta meg. A megbeszéléseken Löwen mellett 
részt vett Nappholcz is.

1816 végét, a karácsonyi ünnepeket és az újévet, Löwen a 
Kiss családdal Ittebén várta. Együtt volt velük Issekutz Kata-
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/. 1TTEBEI ÁG
Kiss

I. Kiss Gergely, * 1715.=  Hnnlcnvirv A.nna, *  1770. 1740.
^ .........’* -* •

1. Izsák,* 1740. febr. 18. t  Elemér, Torontálvm., 1792. febr. 18. Elemér és Ittebe szerzője.
= erzsébetvárosi hsekutz Mária Anna, * Erzsébetváros, 1747. jan. 8. f  Temesvár, 1814. aug.
27. (R. Kát. Plébánia, Halotti Akv. I. kötet, 46. lap.) Tem. Elemér, Szent Ágoston Róm. Kát. 
Templom, 1814. aug. 31. (Végrendelkezik: 1804. október 13.) (I. Ágoston Auxentius 
erzsébetvárosi főbíró és Lászlóffy Mária Anna leánya.) Gyermekei: al-a8.

al. Gergely, f  1788.

a2. Anna, * 1771. f  Pest, 1846. júl. 25. Tem. uo. Belvárosi Főplébánia, 1846. júl. 28.
= Jakabfjy Miklós, * 1760. t  Váradolaszi, 1831. jan. 31.Tem. uo. Köztemető, 1831. febr. 
3. Táblabíró.

Leszármazottjait lásd alább

a3. Ágoston, * 1765. t  Elemér, 1803. júl. 24. Tem. Temesvár, Kiss családi sírbolt, 1803. júl. 26. 
= Temesvár, 1795. aug. 28. Bogdanovits Anna, * 1777. f  Elemér, 1805. okt. 1. (Rk. Plébánia, 
Halotti Akv. I. kötet.) Tem. uo. családi kripta. Az eleméri plébánia első alapítója. (= II. Bécs, 
1804. dec. 12. Báró Leeuwen Emest, * 1751. nov. ? f  Pest, 1819. okt. 26. Tem. uo. 1819. okt.
28. Ny. vezérőrnagy.)
Gyermekei: bl-b3.

b l. Mária, * 1797. t  1844.
= verőczei gróf Pejácsevich István, f  1824.
Gyermekei: cl-c2.

cl. Klein Auguszta.
= Novák János.
F ia:dl.

d l. Novák Ágoston.

c2. Palma Emil. (törvénytelen)

b2. Gergely, * 1795. dec. 29. f  Elemér, 1815. márc. 28. Tem. Ittebe.

b3. Eleméri és ittebei Kiss Ernő, * Temesvár, 1799. júl. 13. f  (kivégezték) Arad, 1849. okt. 6.
Altábornagy., ARADI VÉRTANÚ.
=  Répceszentgyörgy, Vas vm., 1826. máj. 16. Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztina 
(Konstancia), * Baja, 1805. júl. 15. f  Pest, 1827. febr. 7. (H. János és katymári Latinovits 
Anna leánya.)
= (éllettársa) Turati Anna.
Gyermekei: nejétől: cl.

élettársátől: c2-c3. (Legfelsőbb jóváhagyással törvényesítve: 1885. február 28-án.) 
(ismeretlen nőtől) c4.

cl. Emesztina, * Pest, 1827. febr. 6. Kér. uo. Belvárosi Főplébánia, f  1833 körül. Tem. Elemér.

Részlet Gudenus János József Örmény eredetű magyar nemesi családok 
genealógiája című könyvéből
(Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2010)
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Kiss

c2. Auguszta, * Elemér, 1822. dec. 31. Kér. uo. (Róm. Kát. Plébánia) 1823. jan. 3. t  Elemér. 
1900. márc. 18. Tem. uo. 1900. márc. 20.
= Elemér, 1842. júl. 31. (Róm. Kát. Plébánia, Házassági Akv. I. kötet, 86. o. Nr. 4.) 
Szamosújvámémeti Dániel János, * 1812. f  Német-Elemér, 1888. máj. 26. Tem. uo. 1888. 
máj. 27. Hites ügyvéd., kir. tan., ogy. képv.. Torontói vm. alispánja. Utódait lásd: 141. oldal

c3. Róza, * Elemér, 1822. dec. 31. Kér. uo. (Róm. Kát. Plébánia) 1823. jan. 3. t  Elemér, 1900. 
jan. 22. Tem. uo. 1900. jan. 24. (Az előbbi ikertestvére.)
= Elemér, 1843. máj. 24. (Róm. Kát. Plébánia, Házassági Akv. I. kötet, 90. o. Nr. 4.) Hajniki 
és kiskürtösi Bobor György, * Makó, 1819. máj. 24. |  Elemér, 1879. ápr. 26. Tem. uo. 1879. 
ápr. 29. (Evangélikus) Torontói vm.-i esküdt.

Leszármazottjait lásd alább

c4. Turaty Emö f  1848. (Törvénytelen)

a4. Katalin, * 1765. febr. 15. t  1789.

a5. Jozefa, * Bely, 1784. nov. 7. f  Baracháza, 1836. aug. 13. Tem. uo.
= baraczházi Capdebo Gergely, * Erzsébetváros, 1776. ápr. 27. f  Pest, 1839. dec. 29. Tem. 
Baracháza, 1840. jan. 7. Dr.med., Temes vm.-i főorvos, táblabíró.

a6. Erzsébet, t  Baracháza, 1828. nov. 25. 
a7. Borbála, t  1802.
a8. Antal, f  1789.

2. Ittebei Kiss Miklós, * 1742. t  1780.
= erzsébetvárosi Issekutz Katalin, * Erzsébetváros, 1751. máj. 1. t  1853. szept. 18. (I. 
Ágoston Auxentius erzsébetvárosi főbíró és Lászlóffy Mária Anna leánya.) (= II. Lukács 
Miklós)
Fia: al.

aí. Antal, * 1780. nov. 2. f  Nagybecskerek, 1844. jan. 2. Tem. 1844. jan. 16. Cs. kir. tanácsos, 
udvamok.
= Lenhard Katalin, * 1779. t  Pest, 1856. nov. 28. Tem. Katalinfalva.
Gyermekei: bl-b4.
Örökbefogadott fia: b5.

bl. Károly, * 1806. t  Bécs, 1855. jan. 23. Tem. Katalinpuszta. Cs. és kir. kapitány.

b2. Miklós, * 1813. máj. 28. t  Budapest, 1882. máj. 11. Beszentelés uo. 1882. máj. 14. Tem. 
Bégaszentgyörgy. Táblabíró.
= Németi Damaszkin Ilona, * 1820. dec. 29. t  Bécs, 1886. jan. 17. Tem. Katalinfalva, 1886. 
jan. 25. (D. Antal táblabiró és kevermesi Tököly Ilona leánya.)
Fiai: cl-c2.

Részlet Gudenus János József Örmény eredetű magyar nemesi családok 
genealógiája című könyvéből
(Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2010)
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lin, a megboldogult Kiss Miklós (1742-1780) özvegye, fiuk An
tal (1780-1844) feleségével, Lenhard Katalinnal (1779-1856) és 
Pejácsevichné Kiss Mária is (1797-1844).

Az 1817-es tél a nagyon erős fagyokkal és sok hóeséssel vált em
lékezetessé. A faluban fagyhalál is történt. A kastély irattárában fel
jegyezték, hogy a tűzifa gyorsan elfogyott, ezért favágást szervez
tek a Tisza-parton.

Jelentős figyelmet keltett a krónikások és történészek között Bán
ságban Ludwig Tieck (1773-1853) híres író, költő és kritikus láto
gatása az eleméri kastélyban, aki egyben a németországi romanti- 
cizmus egyik megalapítója volt. Ismertek voltak drámái, melyek
nek témáit a német legendákból merítette. Ez a tény sorsdöntő volt 
az eleméri Germán család részére is, amelynek tagjai foglalkoztak 
a régi német legendákkal. Tieck és a Germán család közötti talál
kozás Löwennek volt köszönhető.

1817 nyara folyamán a német származású lakosság a katolikus 
temetőben felújítási munkálatokat végzett. Többek között lapok
kal borították a járófelületeket és árkokat ástak a temető körül. A 
temetőt egyébként 1805-ben alakították ki, ugyanis akkor telepí
tették be a német családokat. A temető területe kb. egy hektár volt.

1817 őszén, Löwen születésnapján, nem mindennapi ünnepsé
get rendeztek Eleméren. A délelőtti órákban a kastély előtt már sok 
délvidéki előkelőség és nemes kocsija sorakozott. A gazdag ebé
det, amit a kastély nagytermében tálaltak fel, Európa nagyváros
aiból és kastélyaiból származó receptek alapján készített ételkü
lönlegességekből állították össze. A főzést és tálalást Bender Jó
zsef szervezte, a bécsi udvar híres szakácsa. A délutáni órákban ha
jóval Titelre utaztak, mert vaddisznóvadászatot szerveztek a ven
dégek számára. A vadászat után a vendégek kocsikon tértek vissza 
Becskerekre, ezek után pedig Écskára utaztak, ahol nagy szeretet
tel várta őket az écskai kastély ura. A vendégek eleméri látogatá
sukat felhasználták arra is, hogy tervezett szerződéseiket megkös
sék és a jövőbeni gazdasági együttműködést megerősítsék egymás
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között. Egy kellemetlen esemény is történt azonban a vendégek itt 
tartózkodása alatt, ugyanis az écskai látogatásuk idején a kastélyba 
betört egy felfegyverzett rablóbanda, nagy kárt és néhány sebesül
tet hagyva maguk után. A pénzt nem találták meg, és szerencsére 
Becskerekről hamarosan megérkező pandúrok megzavarták őket. 
Egy betörőt megfogtak, a többi elszökött.

1817 telének jelentős eseménye volt az a nagyszabású korcsolya
verseny, amelyet az ún. „Barán” szerveztek. A nagy tófelületen fel
vonult több tucat korcsolyázó Torontál vármegyéből, Szegedről és 
Temesvárról is. A jégtánc után korcsolyaverseny következett, ame
lyet a szegedi versenyző nyert meg. Különlegességnek számított a 
jégen megrendezett tekeverseny is, melyet először rendezték meg 
ezen a vidéken. Löwen lett a verseny győztese.

Február 18-án, Kiss Izsák halálának 25. évfordulójára a kastély 
templomában rekviemet tartottak, amelyen megemlékeztek a Kiss 
család alapítójáról. A misén részt vettek a családtagok és a megye 
nemességének nagy része. Ugyanebben a hónapban ünnepelt a tűz
oltó egyesület is. Ez alkalomból Löwen báró egy korszerű tűzoltó 
kocsit adományozott az egyesületnek. A hónap folyamán több tűz
oltó gyakorlatot is tartottak és megtartották a megye tűzoltóinak ta
lálkozóját is. Külön érdeklődést keltett a nép körében a tűzoltó ko
csi fecskendője. Ezt tüzoltógyakorlat közben mutatták be az érdek
lődők részére. A többnapos rendezvény végén felszentelték a tűz
oltózászlót.

Kiss Gergely halála, Ernő eltávozása a katonai akadémiára és 
Kiss Mária házasságkötése után a kastély gazda nélkül maradt. Is
meretlen okokból teljes egészében a kastély vezetését és irányí
tását Nappholcz, a Kiss család legmegbízhatóbb embere vette át. 
Neki köszönhetően a gazdaság évről-évre mind nagyobb jövedel
met hozott, és így a Délvidék legfejlettebb és leghaladóbb neme
si birtokai közé tartozott. Jelentős személyek mind sűrűbb látoga
tása bizonyította a kastély és birtok színvonalát. Másfelől Löwen 
báró Nappholczban találta meg legjobb munkatársát, mint pl. a bir-
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tok vízelvezetési munkálatai során, amiben leginkább a német la
kosság vett részt. A vízelvezetés technológiája évről-évre fejlődött, 
jelezve a Bánságot veszélyeztető víz elleni szervezett harcot. Nagy 
eredményeket a faluban főleg a csatornák kiásása eredményezett.

A birtok jövedelméről és a gazdálkodás menetéről Löwen báró 
rendszeresen küldött értesítést Kiss Ernőnek, aki ez által jelentős 
pénzvagyonnal rendelkezett és a leggazdagabbak közé tartozott az 
Akadémián. Itt kell megemlíteni Ernő emberszeretetét és segítő
készségét. Kortársai, későbbi katonatársai úgy ismerték meg Er
nőt, mint nagy harcost -  a gyengék és megsértettek védelmezőjét. 
De erről majd később több szó esik.

1818 tavaszán, egy vihar alkalmával, a villám belecsapott a 
Nepomuki Szent János kápolnába. A kápolnát a német telepesek 
építették 1788-ban. Az adományozó Kiss Izsák földbirtokos volt, 
akinek az abban az időben érvényes törvény szerint kötelessége 
volt a katolikus hívők számára imaházat biztosítani. A kápolna a 
II. világháború végéig az un. Nagy-szigeten állt. Az egész területet 
sűrű erdő borította, melynek egyes fái 300 évnél is öregebbek vol
tak. A kápolnával szemben helyezkedett el a régi római kút, amely 
a víz szintjéig ki volt kövezve, és állítólag gyógyhatása is volt. A 
régi legenda szerint a kápolna helyét Nepomuki Szent János „üze
nete” alapján határozták meg, amelyet a pásztoroknak küldött. Azt 
mesélték, hogy a kápolnát sűrűn látogatta Kiss Ernő is, aki lel
ki nyugalmat keresett itt. A kápolna felszentelését Magdits Ádám 
nagybecskereki plébános végezte. Beszédében felhívta a helybeli
ek figyelmét arra, hogy békében, egyetértésben éljenek ezen a gaz
dag földön. A felszentelést az elbeszélések szerint mesébe illő népi 
mulatság követte.

1818. március 30-án a pusztasági majorban, amelyet „Vidának” 
neveztek, ismeretlen okból tűz ütött ki. A tűzoltók gyors beavatko
zásának köszönhetően a tüzet lokalizálták, úgyhogy jószágban és 
emberéletben nem volt veszteség. A „Vida” pusztaság az eleméri 
földbirtokosoké volt, 64 igásökröt, 354 marhát, 4 vontatólovat és
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27 lovat számolt. A tűz oltásában résztvevőket a földbirtokosok bő
ségesen megajándékozták.

1818 nyarán a kastélyban semmi jelentős nem történt. Löwen 
báró járta a gyógyfürdőket Európa szerte, s a birtokot továbbra is 
Nappholcz vezette sikeresen.

Egyházi személyek leírásai szerint az 1818-as év közepes gabo
natermést hozott, viszont a gyümölcstermés bőséges volt. A nyár 
forró volt és az ősz is nagyon hasonlított a nyárra. Az időjárás igen 
megfelelő volt arra, hogy szeptember 27-én megtartsák a lóver
senyt az út melletti legelőn az első dombig. A versenypályát vé
gig zászlókkal díszítették, a pálya elején és végén pedig sátrakat 
állítottak fel. A nézők javarésze Becskerekről érkezett, díszesebb- 
nél-díszesebb ruhában. A résztvevők lovagló egyenruhában vonul
tak fel, de látszott rajtuk, hogy idegenek. Löwen, a házigazda és a 
szervezőbizottság elnöke üdvözölte őket és a következő napiren
det javasolta:

1. egy angol mérföldes verseny sima pályán (csak parasztok ré
szére, nyereg nélkül)

2. vadászverseny
3. ügető verseny
4. akadályverseny (steeplechase)
A főnyereményt, egy ezüst serleget, a győztes tisztnek, 

Bergmannak Pejácsevichné Kiss Mária adta át. Az esti órákban a 
kastély nagytermében a nemesek részére bált rendeztek. A részt
vevők Torontál vármegyéből Máriát választották bálkirálynőnek.

December végén Löwen Bécsbe utazott, onnan pedig Wiener 
Neustadtba, hogy aztán Kiss Ernővel térjen haza Elemérre. A fiatal 
Ernő megérkezése Elemérre egyből megváltoztatta a kastély életé
nek egyhangúságát. A személyzet örömmel és boldogan várta a ta
lálkozást. A legszívélyesebb találkozó mégis nevelőnőjével volt. 
Bóni Zsuzsanna ugyanis már 98 éves volt és könnyezve ölelte meg 
kedvencét. Ünnepi fogadást szerveztek a gyermekkori „bajtársak” 
tiszteletére, akiket Ernő „tanított” hadügyességekre. Körülvéve Er-
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nőt, gyönyörködtek valamennyien az egyenruhájában és katonás 
magatartásán.

A karácsonyi ünnepeket és az újévet Ernő családi körben ünne
pelte. Egy ideig Eleméren tartózkodott, majd elutazott Ittebére. 
Különösen sokat beszélgetett Nappholczcal, aki mindenről beszá
molt neki. E beszélgetéseken részt vett Löwen és Mária is. Ernő 
egyetlen megjegyzése az volt, hogy nagyobb figyelmet kell szen
telni a nemes lovaknak.

1819 tavaszán egy szomorú esemény rázta meg Elemért, de külö
nösen a kastély személyzetét. A mai napig megőrizték az esemény 
leírását. Elejétől fogva tudták, hogy Löwen imádja a kártyajátéko
kat. Derra Kálmán a játék hevében Löwent jöttmentnek, csalónak 
nevezte. A felbőszült Löwen kidobta a vendéget a kastélyból és ki
hívta párbajra. Torontál vármegye neves személyei meghatározták 
a párbaj helyét és időpontját is. A leírások szerint a párbajozók 40 
m távolságról lőttek egymásra. Derra golyója Löwen bal karján 
karcolást okozott, de maga Derra holtan esett össze. A golyó szí
ven találta. A párbaj a Tisza melletti határban volt, de azt nem le
het tudni, hogy Derrát hol temették el. Az a szóbeszéd járta, hogy a 
katolikus temetőben, jeltelen sírban. Ide temették aztán 1840-ben a 
feleségét is. Az ekkor felállított síremléken ez állt: „Frau Emestine 
Fedrigoni von Aschthal Gattin des Herm Rittmeisters Coloman 
von Derra”.

Löwen személyéhez még egy esemény fűződik, ami kellemet
lenséget és bizonytalanságot okozott a kastély személyzete szá
mára is. Löwen fiatalkorában nem kapott kellő vallásos nevelést, 
amit sűrűn emlegetett az egyházi személyek jelenlétében. Kitalálta 
a „szív hitét”, amely megbékélően viszonyult a többi hit iránt. így a 
kastély a különböző szekták gyülekezőhelyévé vált. A beállt hely
zet rákényszerítette Szálkái Bemárdot, hogy erélyesen tiltakozzon 
a nemességnél, rámutatva, hogy milyen kárt okoz ez a keresztény
ségre, különösen a katolikus hitre. A tiltakozásnak köszönhetően
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elhidegült a viszony Löwen és Szálkái között. Ez a helyzet negatí
van hatott úgy a nemességre, mint az eleméri katolikus és pravosz
láv lakosságra is.

Nappholcz feljegyzéseiből megtudjuk, hogy 1819 végén kiáradt 
a Tisza. A vadállatok az áradástól egészen Elemér alá menekültek, 
ami a vadak irtásához vezetett. Ezt követően vadászati tilalom kö
vetkezett. A szarvasok és őzek még a kastély parkjában is láthatók 
voltak. A szerencsétlen év még két ember életét követelte, ugyanis 
kolerában meghalt egy német és egy szerb lakos.

Az új 1820-as év esővel és latyakkal kezdődött. Január végén 
jöttek a kemény fagyok. Március is csapadékos volt, hideg, ke
vés hóval, április kezdete ugyancsak hideg volt. A tavaszi mun
kálatok késtek, a hosszú tél pedig nagy kárt tett a szőlőskertben. 
A gabonatermés közepes volt. A sok esőzés miatt a búza rossz 
minőségű lett, a kukoricát -  amiből sok volt -  esős időben taka
rították be.

A tragikus párbaj után Löwen tekintélye a nemesség köré
ben egyre lejjebb csúszott, ami arra kényszerítette, hogy mi
nél gyakrabban tartózkodjon külföldön. Szálkái, eleméri pap 
Löwen távollétében mindent megmozgatott, hogy az uradalom
ban és a kastélyban a főszerepet Mária, Ernő nénje vállalja fel. 
A fiatal Pejácsevich házaspár a kastély bal szárnyában lakott, 
a kastély személyzete napról-napra jobban szerette őket. Má
ria őszinte volt az emberekhez, így megszerezte bizalmukat. 
Ugyanilyen volt a fiatal gróf magatartása is. Azt mesélték, hogy 
a határban lovagolva letért az útról, hogy a kocsi el tudjon ha
ladni és kalapemeléssel üdvözölte a kocsin levőket. A személy
zet körében az a kép alakult ki, joggal, hogy Mária szorosan kö
tődik Ernőhöz, és anyja halála után őrködik szülei vagyona fe
lett. Löwennel szembeni viselkedése korrekt volt, de tisztes tá
volságtartó.

Mária Löwennel szembeni tartózkodó magatartása kihatott 
Nappholczra is, ő is ugyanígy viselkedett. Ebben a helyzetben
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Löwen az ittebei Kiss család felé közeledett. Kiss Antalban talált 
szövetségesre a Pejácsevich családdal szemben, egyben Szalkay 
és Nappholcz ellen is. A Kiss családban a feszült viszonyt tovább
ra is a hagyaték rendezetlen helyzete okozta, ami ellentéteket oko
zott a kastélyban is, s ez átterjedt az uradalom személyzetére is. 
A feszült családi viszony következményeként az eleméri kastély 
kikerült a dél-magyarországi társadalmi élet érdeklődésének kö
zéppontjából. Nappholcz mind sűrűbben tájékoztatta Ernőt, hogy 
Löwen meggondolatlanul mind több és több pénzt költ el szórako
zásra Európa szerte.

Időközben Ernő Máriának írt levelében azt írja, hogy kérte a ka
tonai hatóságokat, engedélyezzék, hogy részt vegyen az olaszor
szági hadjáratban. Ernő ugyanis úgy gondolta, hogy az olasz fel
kelőknek az a célja, hogy Olaszország ne kerüljön a monarchia ha
tása alá. 1820-ban a tropani kongresszuson a monarchia engedélyt 
kapott a katonai beavatkozásra Olaszországban.

Ernő kérését azonban elutasították, s így Ernő 1819-től Galíciá
ban teljesített szolgálatot. Ezzel kezdetét vette karrierje, amit mű
veltségével, tanulmányaival és szorgalmával érdemelt ki.

Az 1820-as években érdemes megemlíteni Joseph Fischer épí
tész tartózkodását az eleméri kastélyban, aki a nagybecskereki 
megyeház épületét tervezte, majd elkészíttette. A tekintélyes ven
dég részére a kastélyban egy nagy dolgozószobát rendeztek be, 
itt dolgozott időnként a megyeház tervein. Fischer tartózkodása 
Eleméren Löwennek, a jeles építész barátjának volt köszönhe
tő. A megyeház lépcsőzete ugyanolyan lett, mint a kastély lép
csőházáé.

1821 elején a kastélyba érkezett, és hosszabb ideig ott tartóz
kodott Amolda de Bode, Löwen távoli rokona. A szép és meg
nyerő hölgy az első naptól kezdve új életet hozott a kastélyba. 
Hamar szoros kapcsolatot létesített a személyzettel, különösen a 
férfiakkal. Suttogva, majd később nyíltan beszéltek viselkedésé
ről. Az intrikákban szerepet kapott Pejácsevich gróf és Kiss An-
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tál ittebei földbirtokos is. Az ügy olyan bonyolulttá vált, hogy a 
torontáli asszonyok nyilvánosan bírálták a fiatal hölgy viselke
dését. Löwen tudomására hozták, hogy az ilyen viselkedés miatt 
a hölgy nem kívánatos személy Eleméren. A kellemetlen helyzet 
váratlanul oldódott meg. Egy szép napon ugyanis megjelent a fi
atal hölgy állítólagos férje, és kényszerítette nőjét, hogy elhagy
ja  a kastélyt, majd ismeretlen helyre távoztak. így a felháborodott 
kedélyek lecsillapodtak és a megingott házasságok újra megszi
lárdultak.

1820-as évek jelentősebb eseményei közé tartozik Dániel Kons
tantin (született Lúgoson 1793-ban, meghalt 1873) látogatása a kas
télyban. A fiatal festőművész Teodorovics Arszen ajánlatára érke
zett Elemérre, Arszennek Temesváron festő műterme volt. Dániel 
a Kiss család kastélyában tartózkodott, és megfestette Löwen Ernő 
arcképét. A portré sorsa ismeretlen. Feltételezik, hogy megsemmi
sült 1848-ban, a kastélyt ért támadásban.

A Bánság területén 1794-ben megkezdték a mocsarakat lecsa
poló csatornák kiásását, hogy minél nagyobb területről levezessék 
a talajvizet. Löwen felismerte a munkálatok fontosságát, és 1821- 
ben a bécsi udvarnál kérelmezte, hogy a munkálatok terjedjenek ki 
az eleméri birtokra is. Ennek köszönhetően még ebben az évben 
Eleméren megjelentek a katonai mérnökök, és elkészítették a cél
ravezető tervet a birtokon szükséges csatornák kiásására. Igénybe 
vették Angliában szerzett tapasztalatukat, ahol a számtalan csator
na hálózatát tanulmányozták. Érdemes megemlíteni, hogy a csator
nák kiásása elvben lehetővé tette egy halastó létesítését is. Az ötlet 
Nappholcztól származott, de Löwen is támogatta. Ez a második kí
sérlet sem hozta azonban létre a halastavat.

Ugyanebben az évben, 1821-ben, Kiss Ernő elindult első szolgá
lati helyére, Olaszországba. Ez alatt egy fiatal olasz lánnyal, a mi
lánói Anna Turatival élt vadházasságban. Máriának és Löwennek 
írt leveleiben elragadtatással említette élettársát és bejelentette an
nak lehetőségét, hogy Annát elhozza Elemérre.
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1822 év elején Ernőtől hírek érkeznek szolgálati előmeneteléről. 
Egyidejűleg, más forrásokból, Mária értesült már Ernő pozitív em
beri tulajdonságairól, gáláns viselkedéséről, és segítőkészségéről. 
Egy esetből meg lehetett ismemi Ernő emberi jóságát. Egy fiatal 
katonáról, Wuesthoffról volt szó, aki akarata ellenére nehéz anya
gi helyzetbe került, ugyanis szülei birtokát felszámolták a birtokot 
terhelő adósság miatt. Ernő ismerte Wuesthoff emberi tulajdonsá
gait, és eredeti módon oldotta meg, hogy segítsen rajta. Kártyázás 
közben szándékosan elveszített egy játszmát, és így nagy pénzösz- 
szeget engedett át Wuesthoffnak. A „szerencsétlen” nem is sejtette, 
hogyan történt a dolog.

Segítőkészségét Ernő többször is megmutatta. Számára a ba
rátság és a bajtársak megsegítése volt az élet értelme a hadvise
lés idején is.

A nyár közepén a délvidéki német kórusok találkozójának a 
színtere az eleméri kastély nagyterme volt. Az első helyezést az 
eleméri német kórus érdemelte ki Ziegler hadnagy vezetésével, aki 
egy különleges ajándékot kapott Löwentől, mint házigazdától és a 
szemle szponzorától. Ugyanazon év szeptemberében találkoztak a 
kastélyban Torontál vármegye földbirtokosai és főgondnokai. Az 
összejövetelt a házigazda Löwen nyitotta meg, és beszédében ki
tért a szociális kérdések területén az együttműködés fejlesztésének 
szükséges voltára.

1822 januárjában Löwen elhozta Bécsből I. Ferenc leira
tát és átadta Nagybecskerek városának, amely meghatározta a 
nagybecskereki kereskedők kötelességeit. Ennek alapján létre tud
ták hozni érdekeik védelmére a kereskedők szakmai egyesületét. 
Jelentős esemény volt ez Becskerek társadalmi életében, és egyben 
Löwen megbecsülését is fokozta a bécsi udvarban.

1822 tavaszán ünnepelte a Lázár család új kastélyba költözésük 
ötödik évfordulóját. Ez alkalomból ünnepséget rendeztek, amelyen 
híres művészek tartottak hangversenyt. A szép műsorban fellépett 
Pejácsevichné Kiss Mária is, és hárfajátékával elbűvölte a résztve-
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vő a házigazdákat és előkelőségeket. Évekig mesélték, hogy játéka 
még a bécsi filharmónia karnagyát is elbűvölte. Az említett hang
versenyen részt vett Löwen Ernő és Kiss Antal is.

Június második felében Elemér egét elborította a sáskajárás fe
kete fellege. A nem kívánatos „vendégek” rövid idő alatt lerágták 
a növényzetet, különösen a gabonát. A kárt részben megtérítette az 
állam, de a vészt évekig megérezték minden háztartásban. A leg
szegényebb családokon a földbirtokosság is segített, és lemondott 
a már bejelentett ünnepségekről.

1822 december első napjaiban Elemérre érkezett Kiss Ernő élet
társával, az éppen gyereket váró Anna Turatival, aki második 
gyermekét várta. (Anna első gyermekét, Ernőt még Olaszország
ban szülte meg, talán Milánóban. A fiú 1849-ben is Olaszország
ban élt, későbbi sorsa ismeretlen.) Még a szülés előtt Ernő Galí
ciába távozott, így Mária nénjét kérte meg, hogy gondoskodjon 
Annáról.

1823. január 3-án (más források szerint 1822 Szilveszterekor) 
Anna leányikreknek adott életet, apjuk kérésére Rozália és Au
guszta lett a nevük.

Az eleméri anyakönyvben Kiss Auguszta és Rozália születési bejegyzése
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1823 tavaszán Vedres István, ismert útleíró járt az eleméri kastély
ban, aki a nemesi birtokokat és kastélyokat járta Magyarország terü
letén. A nem mindennapi vendég a következőket írta látogatásáról:

„A kastélyba érkezésemkor rögtön láttam, hogy gyönyörű ez a 
kastély. A bevezető főút a parkon keresztül egyenesen a kastély be
járatához vezetett. A bejáratnál a kastély személyzete várt, nem 
sokkal később sietve Löwen báró közeledett, leereszkedve a lép
csőn. Az irodába invitált, ahol megbeszéltük, hogy körülnézünk a 
kastélyban és az uradalomban. Rövidesen egyik ámulatból a má
sikba estünk. Mindenütt pedáns rend uralkodott. Felvonultunk az 
emeletre, ahol a díszterem van. A falakon a Kiss család portréi mel
lett sok remek festmény látható, hazai és külföldi festőktől. Figyel
münket egy gyönyörű csempekályha köti le és egy hatalmas, külön
leges alakú kínai váza. A mennyezetről kristálycsillárok függenek, 
a falak mentén kényelmes székek sorakoznak. A teremből jobbra és 
balra ajtók vezetnek. Jobbra haladva a játéktermen megyünk át, 
ahol biliárdasztal van, majd a könyvtár következik, amely ritka pél
dányszámú könyveivel a leggazdagabb és legértékesebb könyvtá
rak közé tartozik Dél-Magyarországon. A házigazda a kis példány- 
számú örmény nyelven írt könyveket mutatja. Itt a nappali szoba is 
gyönyörű zongorával és stílbútorral van berendezve. Megragad a 
szemünk a falon függő Bogdánovits Anna portrén, aki Kiss Ágos
ton felesége volt s kinek ideje alatt épült fe l  az eleméri kastély. To
vább a két gyerekszoba következett, majd a nevelőnők szobája, ezt 
követően a jobboldali folyosó végéig a gyerekek és a szülők háló
szobái találhatóak.

Az épület bal szárnyában legelőször az ebédlőt tekinthettük meg, 
amely szép stílbútorral volt berendezve, ezt követte a vadászszoba 
a fegyverekkel és a kitömött vadakkal, Nappholcz dolgozószobája, 
a pap szobája, a főgondnoknő szobája, a tanterem a tanszerekkel 
és végül a két vendégszoba.

A földszint bal szárnyában volt a nagy konyha, a kamrák, a sze
mélyzet szobái, két vendégszoba és több helység, különböző célokra.
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A földszint jobb szárnyában foglalt helyet a templom, néhány 
helyiség az egyházi szertartáshoz és az oltár alatt a családi krip
ta. (A kriptában Kiss Gergely, Kiss Jakab, Kiss Izsák, Issekutz Má
ria és Kiss Ágoston nyugodtak. Hamvaikat 1846-ban az új kriptá
ba vitték át.)

Másnap a gazdag gazdasági udvart tekinthettük meg. El voltunk 
ragadtatva az istállóban lévő 14 csodálatos lótól, a sok serleg
gel, amit eddig megnyertek, a jó  néhány díszes kocsitól és hintától. 
Mindenütt tisztaság, rend és fegyelem uralkodott. A kedves kertész, 
Földi bácsi végigvezetett bennünket a hűvös park útjain, és elme
sélte, hogy melyik fa  milyen idős és honnan származik.

Leírhatatlan élményekkel távoztunk a birtokról, egy gyönyörű 
birtokról, amely a hazai társadalmi és művelődési élet szintézisét 
képviselte. ”

1823 augusztusában átutazóban a kastély vendége volt az orosz 
Nesselrode Károly gróf is (1780-1862), a bécsi, acheni és veronai 
kongresszus résztvevője. Közismert volt, hogy Metternich barátja, 
és ellensége a szabadságért küzdőknek. Mint Löwen régi ismerő
se érkezett Elemérre.

1824-ben hírek érkeztek Galíciából Kiss Ernőről, aki ekkor már 
magasabb katonai rangban szolgált, ugyanis idegen földön elért 
rendkívüli eredményeiért előléptették. Felelős magatartásával, 
fegyelmezettségével és igazságosságával megszerezte az embe
rek megbecsülését, akik hallgattak rá és vakon követték. Előlép
tetésével a Károly főherceg ulánusezredből Temesvárra került. 
Itt teljesített szolgálatot Damjanich és Haynau is (aki a forrada
lom leverése után, 1849-ben számtalan szabadságharcost végez
tetett ki). Egy történet abból az időből származik. Damjanich, 
aki részt vett a forradalomban, egyszer összeveszett Haynauval a 
tiszti kaszinóban, amire Haynau azt mondta Damjanichnak: „Na, 
Damjanich úr, harcolunk-e hamarosan? Ha így van, akkor vegye 
tudomásul, ha a kezembe kerül, fel fogom akasztani!” S ezt be 
is váltotta.
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Érdekes megemlíteni, hogy Kiss Ernő huszárként Újpécsen, Te
mesvár mellett együtt szolgált Vécsey Károly gróffal is, akit aztán 
szintén kivégeztek Aradon.

Kiss Ernő bármerre járt, a városokban, falvakban az emberek 
rokonszenvét megszerezte, kivéve talán a galíciai császári királyi 
hadsereg képviselőit. Természetében víg kedélyű, szívesen látott 
vendége volt az előkelő társaságoknak, különösen a hölgyeknek. 
Mindig elegáns egyenruhában járt, amely alakjára volt szabva, 
mindig derűs volt, könnyen elcsábította a női szíveket. Azt beszél
ték róla, hogy Galíciában nem volt olyan fiatal nőszemély, akinek 
szívét ne dobogtatta volna meg. Voltak olyan helyzetek is, hogy je
lenléte komoly bonyodalmat okozott. így egy kisebb településen, 
ahol hosszabb ideig tartózkodott a katonasággal, megismerkedett 
egy arisztokrata leányával, sőt meg is szerették egymást. A szülők 
azonban ezt az ismeretséget gyorsan megszakították, és a leánynak 
megtiltották, hogy találkozzék a fiatal tiszttel. A leány öngyilkos
ságot kísérelt meg. A szülők közbejárására Kiss Ernőt át is helyez
ték más településre.

1824. január 3-án a kastélyban megünnepelték a Kiss ikertestvé
rek első születésnapját. Az ünnepi misén részt vett Löwen Ernő, a 
Pejácsevich házaspár, Kiss Antal a feleségével, Lenhard Katalinnal 
és sok temesvári és becskereki vendég is. A rengeteg ajándék közül 
ki kell emelni a két arany ékszeres dobozt drágakövekkel díszít
ve -  az apa, Kiss Ernő ajándékát. Ezen a napon érkezett meg Bécs- 
ből Conrad Elza, a kislányok új dajkája is.

Jelentős esemény közé sorolható a birtok életében, hogy Torontál 
vármegyében tanácskozást rendeztek a selyemhernyó tenyésztés
ről. Löwen báró szervezte, az előadók pedig az egész Magyaror
szág területéről érkeztek. A legnagyobb létszámban az eleméri né
met származású lakosok vettek részt a tanácskozáson.

A másik említésre érdemes esemény az aratóünnepség volt. Ezt 
az ünnepséget -  kisebb megszakításokkal -  egészen 1944-ig meg
tartották. A díszes felvonulás célja az volt, hogy bemutassák a ter-
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mést, az aratószerszámokat és a népviseletet. A szokásos rend sze
rint a német telepesek vezetője adta át az erre az alkalomra sütött 
ünnepi pogácsát a földesúmak.

Anna Turati nem sokkal érkezése és a gyermekek megszületé
se után komoly nézeteltérésbe került Máriával. Mária ugyanis félt 
attól, hogy az újonnan érkezett menyecske átveszi a birtok irányí
tását. Ernő távollétében Mária megszerezte az ittebei Kiss család 
mindenfajta támogatását, hogy a birtokot továbbra is ő vezesse, és 
ezt a pozícióját féltette. Ernőnek azonban nem törvényes hitvese 
volt Anna, így arról szó sem lehetett, hogy átvegye a birtok irányí
tását. Ebben a helyzetben Ernő elhatározta, hogy Annát a két leány
nyal Ittebére költözteti. Vett is a két lányának 200-200 hold földet, 
majd elutaztak Ittebére Conrad Elza dajkával együtt.

Anna ittebei tartózkodásáról nincsenek adatok, feljegyzések. 
Annyit lehet azonban tudni, hogy a döntés végzetes volt Anna 
számára. Úgy érezte, hogy gyermekeinek apja elhagyta, idegen 
környezetbe lökte minden támogatás nélkül. Ez végül öngyil
kosságához vezetett. A gyászos esemény megrendítette az egész 
megyét. A Kiss család részéről tompították a történteket, s így 
mindez hamar feledésbe is merült. Anna temetési helye a mai na
pig ismeretlen.

1826 március második felében a kastélyban álarcosbált rendez
tek. A résztvevők száma meghaladta a négyszáz főt egész Dél-Ma- 
gyarország területéről. A híradások szerint minden várakozást 
felülmúlt a rendezvény. Külön elismerésben részesült Mária, a 
szervező, a legsikeresebb álarcért. A bál jövedelmét jótékony cél
ra fordították.

1826. május 18-án, Szentgyörgyön (Répceszentgyörgy) a 27 
éves Kiss Ernő megnősült. Felesége Szentgyörgyi Horváth Anna 
Krisztina, aki nemesi családból származott. Családja alapította a 
települést. A házasságból két gyermek született: Anna, aki három 
éves korában meghalt, és Emesztina, aki hét éves korában halt meg 
s az eleméri templom alatti kriptában nyugszik édesapjával egy sír-
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ittebei és eleméri Kiss Ernő és szentgyörgyi Horváth Anna Krisztina 
házassági anyakönyvi bejegyzése -  Répceszentgyörgy, 1826. május 18.

emlék mögött. Krisztina csak egy évet élt a kastélyban. Gyermek- 
szülésben halt meg Pesten, ott is temették el.

Időközben Ernő a katonai ranglétrán ismét előbbre haladt, elő
léptették. Mind Lengyelországban, mind Temesvárott nőcsábász- 
nak tartották. A nők imádták és a bálokon rendszeresen „bálkirály
nak” nevezték ki.

Ernő Temesvárról Olaszországba került az 5. huszárezredbe. Itt 
találkozott Mészáros Lázár, a magyar kormány későbbi hadügy
miniszterével. Olaszországban kapitánynak nevezték ki. A 10. hu
szárezredben osztályparancsnok lett. Fényes karrierje folytatódott, 
1845-ben már ezredesként az Újpécsen állomásozó 2. Hannover 
huszárezred parancsnoka lett.

Ujpécs Torontál vármegye északkeleti részén helyezkedik el. Itt 
Ernő úgy tekintett ezredére, mintha ő maga volna az ezredtulajdo
nos, akinek kötelessége, hogy méltóképpen mutassa be huszárait 
Hannover királyának. Ezért, pénzét nem kímélve, bőségesen gon-
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doskodott tisztjeiről, altisztjeiről, katonáiról. A katonai küldöttsé
get fogadta is Ernő Ágost király, ki is tüntette Kiss Ernőt, míg a 
küldöttség résztvevői felejthetetlen emlékekkel térhettek haza.

Még egy jellemző vonás Ernő gyors előmeneteléhez.
Abban az időben az a tiszt, aki sebesen akart felfelé haladni a 

ranglétrán, jóban kellett hogy legyen az ezred tulajdonosával. Ernő 
ezt eredeti módon használta fel. Rábeszélte a magasabb rangú tisz
teket, hogy vonuljanak nyugdíjba, a veszteségért pedig ő kárpótol
ta őket a szolgálati évek megvásárlásával. Nemsokára így az 5. hu
szárezred osztályparancsnoka lett.

De térjünk vissza az eleméri történetre.
1826. december végén végzetes esemény történt. Vadászat köz

ben Elemér közelében Löwen alatt beszakadt a jég, és ő derékig a 
jeges vízbe esett. Vizesen és átfagyva vitték a kastélyba, lázas lett, 
a meghűlést tüdőgyulladás váltotta fel, és Löwen egészségi állapo
ta napról napra rosszabbodott. A beteget meglátogatta Kiss Ernő is, 
és két híres bécsi orvost is hozott magával. Minden fáradozásuk hi
ábavaló volt. A beteg állapota rohamosan romlott és rövidesen el
hunyt a bécsi katonai kórházban. Teljes katonai tiszteletadással te
mették el. Utolsó útjára Kiss Ernő is elkísérte.

Ha Löwen Ernő eleméri tartózkodását mérlegre tesszük, kedve
ző eredményhez jutunk. A nagybirtok a felügyelete alatt évről-évre 
fejlődött és Torontál vármegye gazdasági fejlődéséhez is hozzájá
rult. Tekintélyes és megbecsült ember volt, részt vett minden nyil
vános kulturális megmozdulásban, előmozdította, hogy a Bánság
nak ez a része szorosabban kapcsolódjék az európai államokhoz. 
Erről tanúskodnak a kastély látogatói is, elismert tudósok, gazda
sági és művelődési szakemberek. Löwent megilleti a történelmi el
ismerés azért is, hogy Kiss Ernőt helyes útra vezette, nemcsak be
íratta a katonai akadémiára, hanem el is végeztette vele. Ezzel jót 
tett Ernőnek, de közvetve 1848-ban a magyar államnak is.

Löwen halála nem okozott nagyobb törést az uradalom gazda
sági életében. A gazdasági iratokból kiderül, hogy az 1827-es év
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nagy fejlődést hozott. A példamutató gazdasági fejlődés, amely 
Nappholcznak volt köszönhető, mind nagyobb jövedelmet biztosí
tott Kiss Ernő részére, és a huszár törzstiszt mind több pénzt fekte
tett be a korszerűsítésbe. De nemcsak az eleméri birtoknak, hanem 
a családnak is mind több pénzre volt szüksége.

1827 nyarán készült el a kastély pincéjében a tekepálya. Ez bő
vítette a társasági élet szórakozási lehetőségeit. A játékban a leg
ügyesebb Pejácsevich István volt, Kiss Mária férje. Ez évben Ernő 
sűrűn látogatta a kastélyt. Nappholczcal megbeszélte a további fej
lesztés útját, kitűzte az új feladatokat. Feltételezhetően azért, hogy 
Pejácsevich és felesége ne vehesse át a kastély és a gazdaság irá
nyítását. Nappholcz mellett Conrad Elzában, a leányok dajkájában 
bízott leginkább Ernő.

Az 1828-as évet három jelentős esemény jellemezte. Szálkái Ber
nét nyugdíjba vonult, a parókiát Karácsonyi János vette át 1828. 
május 14-én. Érdemes egy kicsit elidőzni Ernő vallásosságánál, ka
tolicizmusánál. Kicsi korától fogva vallásos szellemben nevelték, 
és ez szinte elbűvölte őt. Vallásos érzése a középkori nemesi visel
kedésre hasonlított. A kastélyban mindig jelen volt a pap. Ernő val
lásossága mégis határos volt a misztikával. Számára a 13-as szám 
félelmetes volt. Útnak induláskor, ha valamit elfelejtett, sosem tért 
vissza, félve, nehogy baleset érje az úton. Megtörtént az is, hogy 
egyszerűen lemondott az utazásról.

1828 augusztusában megtartották a Torontál vármegyéből 
összehívott méhészek szakmai tanácskozását az eleméri kas
télyban. A házigazda szerepét Kiss Ernő látta el, a főszervező 
pedig Nappholcz volt, akiről az a hír járta, hogy a legjobb mé
hész az egész Torontál vármegyében. A tanácskozáson bemu
tatták a parkban elhelyezett legújabb kaptárokat és egyéb kellé
keket is. A méhészek további munkáját Ernő anyagilag bősége
sen támogatta.

Az iskolaév kezdete előtt Ernőt meglátogatta a szerb közösség 
küldöttsége, és elmondta, mire volna a közösségnek szüksége. Fel-
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kérték, hogy segítse az iskola tatarozását és a tanszerek vásárlását. 
Ernő megtette, amit kértek tőle.

1829-ben a lányok már hat évesek voltak. Ernő imádta őket, és a 
határtalan szeretetét haláláig szakadatlanul érezhették is a lányok. 
Házasságából született gyerekeinek halálát Isten akaratának tekin
tette, és ez a tudat egy pillanatig sem hagyta nyugodni. Minden fi
gyelmét és szeretetét a két lányra fordította, biztosította nekik a 
gazdag, gondtalan életet és a magas színvonalú, példás oktatást. A 
hűséges Conrad Elza minden idejét az ikrek nevelésének szentelte. 
Ernő hálás volt ezért, és tökéletesen megbízott benne.

A lányok kastélyba érkezésétől kezdve Ernő mind több és több 
időt töltött otthon velük. Télen, a kandalló mellett meséket olvasott 
nekik, és azt is elmondta nekik, hogyan élnek külföldön a gyerme
kek. Minden hazalátogatásakor ajándékokkal lepte meg a leányo
kat, sokszor minden gyereket megajándékozott a német és a szerb 
iskolában.

1829-es karácsonyi látogatásáról Elza, a dajka, a következőket 
írta naplójába: „Nagyon jókedvű volt. A leányok kiszabadultak 
karjaimból és ölelésébe futottak. Nehéz megmondani, hogy ekkor 
ki volt boldogabb, az apa vagy a lányai, vagy talán én.”

1830. január 30-án megérkezett a hír Pestről, hogy az ottani kór
házban elhunyt Nappholcz Lajos, a kastély főgondnoka. Nappholcz 
azért utazott Pestre, hogy tárgyaljon a különböző termények és ter
mékek eladásáról az ottani kereskedőkkel és megkösse a szerződé
seket. A szerződéskötés előtt szívbajjal kórházba került és meg is 
halt. Halálának híre későn jutott el az éppen hadgyakorlaton lévő 
Ernőhöz, így Nappholczot Kiss Ernő, a családja, és munkatársai tá
vollétében temették el.

Nappholcz hirtelen halála nagyon megrendítette Ernőt. Bizalmas 
és hűséges munkatársat veszített el vele, olyasvalakit, akire az ura
dalom teljes vagyona volt rábízva. Nappholcz megyeszerte tekin
télyes ember volt, különösen gazdasági körökben. Ernő a birtokot 
nem hagyhatta magára, és az écskaiakkal való megbeszélés után
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úgy döntött, hogy a kastély gondnokának Wanbach Józsefet nevezi 
ki, egy elismert szervezőt és korszerű gazdát. Wanbach beiktatásá
ra február közepén került sor.

Időközben az európai politikában jelentős események történtek. 
A júliusi forradalom több európai országban is zavargásokat oko
zott. A kormányok féltek a forradalmi propagandától. Az olaszor
szági lázadást Ausztria fojtotta el. Ebben a feszült helyzetben Er
nőnek a mozgósított seregnél kellett lennie, mégis 1830 folyamán 
két eleméri látogatását jegyezték fel, egyet tavasszal, egyet pedig 
nyáron. Részt vett a megyeházán rendezett nagy bálon a megye
háza dísztermében a torontáli és a környező vármegyékből érkező 
előkelő vendégekkel. A híradások szerint megjelenésével elbűvöl
te a sok ősz hajú uraságot, egyenruhájával, viselkedésével és kato
nás tartásával pedig a bálozó hölgyeket. A szünetekben kénytelen 
volt katonai és politikai kérdésekre is válaszolni.

Második eleméri látogatását az tette szükségessé, hogy postaál
lomást kellett építeni, ennek terveit, még a postaépület beosztását 
is megtárgyalni. A terv részleteit, társadalmi jelentőségét, az ura
dalom fejlődésére való hatását Wanbach József ismertette Ernővel.

Az 1831-es évet Elemér lakossága két kellemetlen esemény mi
att jegyezte meg. Az első április 23-án történt: a falu közelében 
megtámadták és kirabolták a postakocsit, az egyik postást leszúr
ták, bele is halt sérüléseibe. Május végén a falu szerbek lakta ré
szén megjelent a kolera. Egy fiatalember és egy kislány halála után 
átterjedt a németek lakta részbe is, itt egy asszony halt meg. Sze
rencsére ezzel véget is ért a járvány, Wanbach ugyanis gyorsan in
tézkedett, Becskerekre hívta a híres Schwarz doktort, és az ő intéz
kedéseinek köszönhetően a baj nem terjedt tovább. Eleméren is vé
giglátogatta a háztartásokat, és megfelelő higiéniai tanácsokkal lát
ta el a lakosságot.

Ez évben a leányok nevelői között egy új személy jelent meg. 
A figyelmes apa felhívására Wagner Sára zenepedagógus jelentke
zett Bécsből. Feladata az volt, hogy a nyolcéves leányokat beve-
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zesse a zene művészetébe. Wagner kisasszonyhoz csatlakozott az
tán Vastagh Károly, a közismereti tárgyak tanítója. Az újonnan ér
kezett nevelőket a kastélyban helyezték el.

Az év végén Pejácsevich báró és felesége, Kiss Mária elhagyta 
Elemért. Hirtelen távozásuk igazi oka ismeretlen, de feltételezhe
tő, hogy Ernővel való viszonyuk rosszabbodott meg. Azt is beszél
ték, hogy helyszűke miatt hagyták el a kastélyt, de ez kevéssé hi
hető, hiszen a kastélyban számtalan helyiség volt, elegendő min
denki számára.

Wanbach ֊  kinevezése-beiktatása után -  újdonságokat vezetett 
be a birtokon, amelyet a korszerű kereskedelem követelt meg. így 
1832 folyamán szerződést kötött Joseph Grobbal, a becskereki sör
gyár bérlőjével. A szerződésben előírták, hogy a gyártáshoz komlót 
kell termeszteni. Emellett egy pesti vállalkozóval szerződést kö
tött nagyobb mennyiségű mák kivitelére. Egyidőben bővítette az 
écskai birtokosokkal való együttműködést is a gabonakivitel érde
kében. E célból bővítette a Titelnél horgonyzó hajóparkot. A kom
lótermelést az eleméri német lakosságra bízta, a máktermelést pe
dig az ittebei lakosságra. Jelentősen megnövelte a jószág kivitelét 
is a katonaság számára.

A kastély mindennapi életében is történtek változások. A kas
tély szürke hétköznapjaira a leányok jövetele napsugarat hozott, 
akik őszinteségükkel és vidámságukkal meghódították a személy
zet szívét is. Conrad Elza állandó felügyelete nem gátolta meg őket 
abban, hogy a kastély minden helyiségébe be ne tekintsenek, és 
kapcsolatot ne teremtsenek a személyzettel. Ez a fajta nevelés ké
sőbb sokat jelentett számukra az emberekkel való kapcsolataik te
kintetében.

Mint Kiss Ernő lányai, Rozália és Auguszta szívesen látott ven
dégek voltak a társadalmi körökben. Sűrűn tartózkodtak az ittebei 
rokonságnál is, és rendszeresen bemutatták zongoratudásukat az 
igen szigorú Lenhard Katalinnak, Kiss Antal feleségének.
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A kastély legjelentősebb eseménye Elemér történetében 1833. 
július 13-án játszódott le, pontosan Kiss Ernő születésnapján. E 
napon szervezték meg a Temesvári Színház fellépését a „Nyáréji 
álom ” című darabbal. Az előadást rögtönzött pódiumon adták elő 
a kastély udvarán. A darab bemutatása Wanbachnak volt köszönhe
tő, aki nagyon járatos volt a színdarabok világában is.

A csodás hangulatban, az esti órákban telt ház előtt, egy igazi 
nyári éjszakán a városi közönség nagy ujjongással jutalmazta a fel
lépő művészeket. A nézőközönség soraiban ott volt a főispán is 
családjával együtt.

Hivatalos elfoglaltsága miatt az ünnepen nem tudott jelen lenni 
maga az ünnepelt Kiss Ernő, de azért leányai a karmesternek és a 
művészeknek átadták a gyönyörű csokrokat.

A hosszú tél és a tavasz korai beálltával, amely kedvezett a tava
szi munkák korai megkezdésének, a faluban elterjedt a hír, hogy a 
környéken egy útonálló garázdálkodik, aki megtámadja, megzsa
rolja és kirabolja az embereket. Az a hír járta, hogy arról a postako
csi rablóról van szó, aki egy postást már meggyilkolt. De a helyzet 
tisztázódott, a pandúrok elfogták a rablót, és kiderült az is, hogy a 
temesvári börtönből szökött meg.

így kezdődött az izgalmas 1834-es év, amely további nyugtalan
ságot hozott az elemériekre.

Május elején egy éjjel földrengés rázta meg Elemért. A lépcső
házban a halálra vált Elza elcsúszott és lábát törte. A földrengés sok 
házban nagy kárt okozott, és jelentettek egy halálesetet is.

A szerencsétlenségeknek ezzel nem volt vége. 1834 június ele
jén nagy vihar volt Elemér környékén erős jégesővel, amely elver
te a termést, a villám pedig belecsapott a szélmalomba. Poldi bá
csi, a molnár súlyos égési sérüléseket szenvedett. Wanbach távol
létében az istállóba behatolt két ismeretlen személy és a főlovász
tól két kancát követelt, amelyek állítólag Pejácsevich Mária tulaj
donában voltak. A támadásban a főlovász súlyosan megsebesült. 
Segítségére sietettek ugyan a lovászok közül többen, de a két be-
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törő elmenekült. Erről a kellemetlen eseményről később Wanbach 
többször is tárgyalt Máriával.

A karácsonyi ünnepeket Rozália és Auguszta a kastélyban várta. 
Magas, feldíszített fenyőfa állt a nagyteremben. A gazdagon feldí
szített fa egyaránt vonzotta a gyerekek és a felnőttek tekintetét. A 
gyerekkórus Karácsonyi pap vezetésével elénekelte a híres „Csen
des éjt”. Karácsony másnapján a leányok ünnepi fogadásra vol
tak hivatalosak Torontál vármegye előkelőségeinek gyermekeivel 
együtt. A fogadást a vármegye dísztermében tartották szép műsor 
kíséretében. A leányokat a másik nevelő, Conrad Emma kísérte, 
mivel Elza balesetet szenvedett.

Az 1835-ös újévet a leányok Pesten várták. Itt is fogadáson vet
tek részt, amelyen nemesi családok gyermekei voltak jelen Ma
gyarország egész területéről. Itt tartózkodásuk alkalmával megte
kintették a múzeumokat és a város nevezetességeit Emma kísére
tében. Kiss Ernő külön futárral küldte el leányainak születésnapi 
ajándékait, arany nyakláncot gyémántokkal díszítve, amelyeket a 
lányok hosszú évekig viselték is.

1835 folyamán a kastély irodáját sűrűn látogatta egy ismeretlen 
személy, aki azt állította magáról, hogy Kiss Ágoston házasságon kí
vüli gyermeke. A birtok főgondnokát arra kérte, tegye lehetővé Er
nővel való találkozását, hogy a végrendeletről beszéljenek, és bíró
ság nélkül oldják meg a nehézségeket. A beszélgetésekből kiderült, 
hogy hamis „családtagról” van szó, és így meg is szüntették a vele 
való kapcsolatot. Igaz, a kastélyban sokáig olyan hír járta, hogy a 
végrendeletet nem úgy hirdették ki, ahogy azt Kiss Izsák meghagy
ta. Ezek a találgatások nyílt gyanúvá fejlődtek, amikor az ismeretlen 
„családtag” holttestét megtalálták a Becskerekre vezető út mellett.

Az 1836-os év arról volt emlékezetes, hogy ebben az évben ün
nepelték a német családok Elemérre történt betelepülésének 50. 
évfordulóját (1786 -1836). A főrendezvény szeptember 9-én zajlott 
le a Nepomuki Szent János kápolna környékén. A mise után, ame
lyet a kápolna előtt tartott Karácsonyi János, ünnepi műsor követ-
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kezett, az első betelepülőkre emlékezve. Ez alkalomból a kastély 
környékén kiállították azokat a kocsikat, amelyeken messze földről 
ide érkeztek a családok. A felállított színpadon bemutatták a német 
népviseleteket, népdalaikat, népzenéjüket, és a résztvevők is nép
viseletbe voltak öltözve.

Erre a megemlékezésre megérkeztek az ittebei és écskai vendé
gek is, de nagy eseménynek számított a felső-rajnai területek né
met képviselőinek részvéte is. A hagyományos sör mellett és a 
százéves tölgyfák alatt késő éjszakáig tartott az ünnepség.

Az ünnepség előtt a megérkezett telepesek legidősebb tag
jai a leányoknak két értékes német népviseletet adtak át ajándékba, 
Wanbachnak pedig a telepesek régi kocsijának modelljét ajándékozták.

1837. január 3-án a zenekedvelő becskerekiek egyesülete hang
versenyt tartott a leányok tiszteletére. A klasszikus zenét híres ze
nészek szólaltatták meg, de felléptek a tizennégy éves lányok is, 
akiknek elbűvölő zongorajátékát így megismerhette a közönség. 
A lányok első fellépése volt ez nagy létszámú zeneértő hallgató
ság előtt. A sikeres hangversenyt egy hét múlva megismételték a 
becskereki Kaszinóban is.

Előzőleg már ismertettük a kastély helyiségeit. Most szeretnénk 
bővebben foglalkozni a kastély személyzetével.

A XIX. század negyvenes éveiben a kastély mindennapi felada
tait 37 alkalmazott biztosította: 4 takarítónő, 3 szakácsnő, 1 sza
kács, 1 raktáros, 1 asztalos, 4 parádés kocsis, 5 fizikai munkás, 2 
fütő (télen), 2 mosónő, 2 őr (egyik a parkőr, a másik pedig éjjeliőr), 
2 kertész, 4 istállói munkás, 3 kocsis, 1 vízhordó és 2 munkás, akik 
a világítás üzemeltetésével voltak megbízva. A személyzet tagjai 
valamennyien a faluban voltak elhelyezve. A kastélyban tartózkod
tak az egyéb feladatokkal megbízott emberek: Karácsonyi János 
pap, Erich Weinberg orvos, Nappholcz Lajos, később Wanbach, a 
birtok főgondnoka, Germán János pénztáros, Engel Jakab jegyző, 
Stokker József beszerző, Conrad Emma, Wagner Sára és Vastag 
Károly tanítók és nevelők.
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Az istállókban 11 ló volt, 6 tehén és 4 bika. A kutyaőrök 6 va
dászkutyával rendelkeztek. A kocsiszínben 4 nyitott és 3 csukott 
kocsi volt. A létszám évente változott, ez azonban nem volt kiha
tással a kastélyban folyó életre, így 1837-ben sem. Hosszabb távol
iét után, 1838-ban a kastélyba hazaérkezett Kiss Ernő. Mint kato
nai ember, nem sokat értett a kastély ügyeinek intézéséhez, a gaz
dasági kérdésekhez, még kevesebbet a birtok kezeléséhez és ve
zetéséhez. Csak a jövedelmek érdekelték, amelyet továbbra is bő
kezűen költött bohém életvitelére és ezredének felszerelésére. Az 
a mese járta, hogy minden hadgyakorlat és helyőrség-változtatás 
előtt új egyenruhába öltöztette katonáit. Ezt csak olyan dúsgazdag 
nemesek tudták megtenni, mint amilyen Ernő volt. Elegendő meg
említeni, hogy birtoka

12 000 lánc föld volt, ami túlszárnyalta egyes német hercegsé
gek területét.

Ernővel Elemérre érkezett Mészáros Lázár, az 5. huszárezred 
törzstisztje is. (Mészáros Lázár az 1848-as forradalom idején a 
Batthyány-kormány hadügyminisztere volt.) Társaságuk sorsdön
tő volt Ernőre nézve a későbbi években. E látogatásuk arról maradt 
emlékezetes, hogy itt tartózkodásuk alkalmával tiszti bált rendez
tek, amelyen a nagybecskereki kaszárnyából a tisztek és családtag
jaik mellett részt vettek Torontál megye előkelőségei is. Mint min
dig, ezen alkalommal is a bál középpontjában Ernő volt, aki a bál 
megnyitásakor lányaival keringőzött.

Ebből az időből az a mende-monda járta, hogy Ernő meglátogat
ta ittebei birtokát és az ottani pappal felkereste volt élettársának, 
gyermekei édesanyjának, Anna Turatinak sírját is. A mende-monda 
nem volt alaptalan. Ernőt élete végéig bántotta a lelkiismeret, hogy 
nem rendezte viszonyát Annájával.

Időközben Európa egét mind sötétebb felhők borították. Euró
pa nyugati részén politikai és társadalmi megmozdulások jelen
tek meg, és egyre erősödtek. Ez különösen jellemző a soknemze-
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tiségű Habsburg-birodalom területére. Az osztrák hatalom 1806 
után megkezdte a magyarok elnémetesítését, de még erőszakosab
ban léptek fel a szlávokkal szemben. A népek körében egyre nőtt 
a nemzeti hovatartozás eszménye. Ausztriában a szlovénok voltak 
a legrosszabb helyzetben, kezdték elveszíteni identitásukat, ráadá
sul alig volt értelmiségi rétegük. Ilyen körülmények közt kezdődött 
meg a szlovén ébredés. A helyzetet a magyarok és a németek is az 
európai civilizáció veszélyének nevezték.

Kiss Ernő, mint magas rangú tiszt, értesült ezekről a fejlemé
nyekről, de mint katona nem avatkozott a politikai életbe, hű kato
nája maradt a bécsi udvarnak. Sok elfoglaltsága miatt alig-alig ju 
tott hozzá szabadságokhoz, pedig nagyon vágyott is rá az amúgy 
is nehéz életfeltételek között. Erről leginkább az a levél árulkodik, 
amelyet a messzi Javorówról írt Rozália leányának: „Olyan vagyok 
itt, mint a száműzött. Sem nekem, sem lovaimnak nincs kimenő
je, mert be vagyunk havazva. Csak most értettem meg a különbsé
get az isteni Bánság és az itteni helyzet között. Nem értem meg egy 
napot sem itt, ebben az átkozott környezetben, hogy ne fújt volna 
erősen a szél, és ne esett volna az eső. Olyan hideg van, hogy ál
landóan tüzelni kell.”

Második levelében azt írta, hogy nagyon lefoglalják az ezred
del kapcsolatos feladatok, vannak olyan napok, hogy azt sem tud
ja, hol áll a feje. Egyben értesíti lányát, hogy a hadgyakorlat után 
Kolozsvár és Temesvár érintésével Elemérre indul, és tizenkét na
pot fog ott tölteni.

1839-ben az eleméri birtokon egyre több gondot fordítottak a se
lyemhernyó tenyésztésére és az állatállomány növelésére, illetve a 
birkatenyésztésre. A német lakosság korszerű módon megkezdte a 
selyemgubók feldolgozását. És mert Európában nőtt iránta a keres
let, a gyapjú feldolgozása is korszerűsödött, nagyon kedvelt áru
cikk lett belőle Bécsben is, Pesten is. Wanbach üzleti útjai és szer
ződéskötései hatására megkezdődhetett a selyemszál és gyapjú na
gyobb mennyiségű kivitele.
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Az eleméri birtok gazdasági erősödése csak egyik oka volt Kiss 
Ernő lányai egyre nagyobb népszerűségének. A lányokból csinos 
hölgyek lettek, megjelenésük nagy hatást gyakorolt környezetük
re. Torontál megyében egy bál sem múlhatott el nélkülük, s minden 
szem rájuk figyelt. Kortársaik szinte angyaloknak tekintették őket 
elismert szépségük és kedvességük miatt.

1839-ben a Csekonics kastélyban rendezett bálon az ikrek annyira 
elbűvölték a házigazdát, hogy a bál befejeztével kézen fogta a két le
ányt, és a terem közepén a vendégek előtt megköszönte nekik, hogy 
szépségükkel és fiatalságukkal ünnepélyesebbé tették az estélyt.

A sporttörténelemmel foglalkozó kutatók számára értékes adat 
lehet, hogy ezek a lányok voltak a Bánságban az első krikettjáté
kosok. Az első pálya a kastély udvarán épült meg 1839-ben. Rozá
liának és Augusztának, a környékről, sőt az egész vármegyéből ér
kező vendégeknek tehát volt hol játszaniuk.

1840 májusában Lázár Zsigmond3, az écskai kastély tulajdo
nosa látogatta meg az eleméri birtokot. Vele érkezett felesége, 
Edelspacher Viktória is. A látogatás célja a gazdaság fellendítésé
ről szóló tárgyalás volt. A Wanbachhal történt megbeszélések után 
a vendégek Tisza-parti kiránduláson vettek részt, ahol egy külön
leges sátorban halból készült finom ebéd várta őket. Écskára való 
visszatérésük idején a vendégeket szerb és német népviseletbe öl
tözött lovasok kísérték.

Június közepén Elemérre érkezett egy a legkorszerűbb mezőgaz
dasági gépekkel megrakott küldemény. A gépeket Wanbach szerez
te be egy németországi látogatása alkalmával.

Érdemes megemlíteni a vadászok védőszentjének, Szent Huber
tus napjának megünneplését is. Az ünnepség november 30-án zaj
lott le, és a vadászaton tizenhat rókát lőtt a házigazda és a vendég
sereg. A vadászat hőse Cromwell kutya volt: rátalált a rókalyukra 
és a rókákat kikergette a tisztásra.

3 (Szerk. megj.: erdélyi örmény)
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1841. február 15-én Beodrán Karátsonyi László4, Torontál vár
megye alispánja, nagy bált rendezett a torontáli és a környező me
gyékből meghívott vendégek részére. A bálon több mint kétszáz 
előkelő vendég vett részt családtagokkal együtt. A legszívesebben 
látott vendégek ez alkalommal is az ikerlányok voltak az eleméri 
kastélyból. A szóbeszéd szerint a bált azért rendezték, hogy a két 
lány közelebbről megismerkedjék Dániel Jánossal, a Torontál me
gyében közismert és elismert ügyvéddel, valamint Bobor György- 
gyel. Hogy mennyire igaz ez az adat, nem tudni, de később kide
rült, hogy Bobor és Rozália, valamint Auguszta és Dániel ismeret
sége előbb barátsággá, később pedig szerelemmé fejlődött.

A fiatal Bobor és Dániel sűrűn látogatta az eleméri kastélyt. Ro
záliával és Augusztával töltötték idejüket, lovagoltak, beszélget
tek, kriketteztek. Az események felgyorsultak, és Auguszta apjá
nak, Ernőnek irt levelében apja áldását kérte, hogy házasságot köt
hessen Dániellel. Határozott volt ez a döntése és arra kérte apját, 
hogy adjon engedélyt a frigyre. Ernő válaszlevelében arra kérte 
Augusztát, hogy felelősen és ésszel döntsön, és ne a szívével gon
dolkodjék. A levél végén Ernő arra kérte lányát, hogy feltétlenül 
beszéljen Máriával, akinek sokkal több tapasztalata van, és hall
gassa meg tanácsát.

Hogy Auguszta megfogadta-e a szülői tanácsot, nem tudni. Úgy 
látszik azonban, hogy a levélben írottakat úgy fogadta, mint szülői 
áldást a házasságkötéshez.

Az egész 1841-es esztendő az esküvő előkészítésének jegyé
ben telt el. A menyasszony felkészítésében Pejácsevich Mária és 
Wágner Sára szorgoskodott, időnként elment Elemérre a vőlegény 
anyja, aki Kiss Ernővel is levelezett az ügyben. Jelentős feladat há
rult Wanbachra is az előkészületekben.

1841 november végén találkoztak a Kiss és a Dániel család 
tagjai a kastélyban. A Dániel család részéről a családtagokon

4 (Szerk. megj.: erdélyi örmény, felesége Kiss Ernő unokatestvére, Kiss 
Franciska volt.)
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kívül részt vett Karátsonyi alispán is, a Kiss családból pedig 
Pejácsevichné Kiss Mária és Bogdanovits Ferenc kapitány, vala
mint a család további rokonai. A találkozón megbeszélték az es
küvő minden részletét.

Sajnos a találkozót egy kellemetlen esemény árnyékolta be. 
Ugyanis az esti órákban Wanbachot a Becskerek felé vezető úton 
megtámadták a tarrasi rablók. Mivel pénzt nem találtak nála, el
verték a kocsist és elvitték a lovakat. A rendőrség másnap elfogta a 
rablókat és börtönbe zárta.

Az 1842-es újév kezdete sok gondot okozott a bánsági gazdák
nak. Az időjárás akadályozta a munkálatok elvégzését a határban, 
és ez sok fejfájást okozott Ernőnek is.

1842. július 31-e gyorsan közeledett, ugyanis ekkora tűzték ki 
Auguszta és Dániel János esküvőjét. Pontosan 10 órakor Karácso
nyi János eleméri pap előtt állt az iijú pár. A két tanú Karátsonyi 
László és Bogdanovits Ferenc voltak. Az esküvőt a kastély kápol
nájában tartották a családtagok, a rokonság és az ismerősök jelen
létében. Az esküvő után a nagyteremben díszebédet szolgáltak fel 
az egész Magyarország területéről érkező vendégeknek. Az ebéd 
kezdete előtt Pejácsevichné Kiss Mária átadta az iijú párnak azt a 
drága ajándékot, melyet Ernő küldött a házasságkötés alkalmából. 
Szolgálati elfoglaltsága miatt ugyanis az apa nem tudott jelen lenni 
az esküvőn. A vigasságot fokozta az a bejelentés, hogy a személyzet 
háromhavi bért kap ez alkalomból, és az ünnep három napig tart.

Abban a levélben, melyet Kiss Ernő Auguszta esküvője után írt 
Rozáliának, a boldog apa ezt írta: „Az esküvő napján itten nagy 
egyházi ceremóniát rendeltem. A misén részt vettem, tíz forintot 
raktam a perselybe. Ezek mellett meghívtam tisztjeimet ebédre, sok 
üveg pezsgőt ittunk meg az új pár egészségére. Este vendégeimmel 
a közelben levő „ Sakló ” bányába mentünk, sokat táncoltam, tiszt
jeimet pedig punccsal kínáltam. ”

Az esküvő után a fiatalok a kastélyban telepedtek le, majd egy 
hét múlva elutaztak Abbáziába nászúira.
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A következő, 1843-as évben két fontos esemény zajlott a kastély
ban. Május 24-én megtartották Kiss Rozália és Bobor György es
küvőjét. Ez a házasságkötés is a kastély kápolnájában történt, ezút
tal is Karácsonyi János szentelte meg az ifjú pár frigyét. A két tanú 
Fedrigoni Alajos és Bogdanovits Ferenc volt. Mint Auguszta eskü
vőjén, ezen is számos családtag és rokon vett részt. Szolgálati kö
telezettségei miatt Kiss Ernő ez alkalommal sem tudott jelen lenni. 
Az esküvő a püspök jóváhagyásával történt meg, ugyanis Rozália 
katolikus, Bobor pedig evangélikus volt. Ugyanúgy, mint a Dániel 
házaspár, a Bobor házaspár is a kastélyban telepedett le. A kastély 
déli oldala Dánieléké, az északi pedig Boboréké lett. A Bobor há
zaspár nászútja során az európai fővárosokat látogatta végig.

Az esküvőről való távolléte miatt Ernő ezeket írta vejének, Bobor 
Györgynek: „Kedves vejem! Ha Rozália leányom boldoggá te
szi szeretetével, és érzelmeivel szerencsélteti Önt, Isten teljesítet
te kérésemet. De én csak akkor nevezhetem Önt gyermekemnek, 
ha megbecsüli azt, amit leányaimnak nyújtottam. Remélem, hogy 
Ön ugyanígy gondolja, és odaadó magatartásával boldogítani fog 

ja  kedves gyermekemet. Az Isten áldja meg házasságukat és adja 
meg, hogy boldog lehessek életem végéig. ”

A másik fontos esemény Auguszta és Dániel János első gyerme
kének megszületése volt. A boldog szülőknek fiúgyermeke szüle
tett 1843. május 3-án, és az Ernő Móric nevet kapta.

Az 1844-es évben két jelentős egyházi esemény történt. Az első 
május 16-án zajlott le, a Nepomuki Szent János búcsú. Az ünnep 
körmenettel kezdődött a kastély gyönyörű parkjában, majd folytat
ta útját a kastély keleti bejáratán át az akácfákkal szegélyezett hű
vös sétányokon. Végül a menet a kőhídon át eljutott a kápolnáig. 
Itt szentmisét mutattak be. A mise után a körmenet ugyanazon az 
úton tért vissza a faluba.

A másik esemény különösen figyelemre méltó volt. Johann Speer 
indította el, Kiss Ernő személyes szolgája volt és bizalmas ember
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a kastélyban. Hallotta, hogy a főszakácsnét éjjelenként szellemek 
nyugtalanítják. Elmondták az egészet a papnak is, és ő azt taná
csolta, kérdezzék meg a szellemtől, hogy van-e valami kívánsága 
vagy óhaja. Megtették. A felelet az volt, hogy a tulajdonos építsen 
három templomot: Eleméren, Szentmihályon és Katalinfalván. Ké
sőbb ez a kívánság megvalósult, mindhárom templom megépült. 
Kiss Ernő mindjárt elhatározta, hogy Eleméren templomot épít, 
és engedélyt adott a terv elkészítésére. Az volt a kikötése, hogy a 
templom a kastély mellett legyen.

A fontos események közé tartozik még, hogy Ernő megírta a vég
rendeletét. Lányait hivatalosan is saját gyermekeinek ismerte el, és 
örökségként hagyta rájuk az eleméri birtokot, valamint a fél ittebei 
birtokot.

1845 tavaszán megkezdődött az eleméri templom alapjainak 
kiásása. A munkálatok felügyeletét Kiss Ernő Wanbachra bízta. 
Ernő ellátogatott Elemérre, hogy megtekintse a templom építését, 
de Mária testvére betegsége miatt aggodalommal telve tért vissza 
szolgálati helyére. Aggodalmairól levelet írt Rozáliának: „Sajnos 
Mária testvéremet rossz egészségi állapotban találtam, félek az el
válástól, mert lehet, hogy ez volt az utolsó találkozásunk. Nem is 
tudom leírni, milyen nehéz számomra mindez. ”

Következő levelében ezt írja: „Ha tartod magad tanácsaim
hoz, különösen a szülés után (Rozáliának 1844-ben kisfia szüle
tett, Géza), akkor biztos vagyok benne, hogy az Isten meghallgat
ta kéréseimet.

A királyfi hat napig tartózkodott itt, és arra kért, hogy rendezzek 
bált a tiszteletére. Több mint háromszáz vendég volt hivatalos, köz
tük százötven lengyel dáma. Nagyon kedvesek voltak, el voltak ra
gadtatva az apjától, a királytól. Nem tudok még lélegzethez sem jutni 
a sok meghívótól, állandóan ebédre-vacsórára vagyok hivatalos. ”

Ernő nem ok nélkül aggodalmaskodott, Pejácsevichné Kiss Má
ria ugyanis komoly beteg volt. Nem sokkal később férje karjai kö
zött érte a halál. Ernőt a halálhír mélyen megrendítette. Lányainak
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írt levelében nagy bánatáról ír, egyedüli vigaszának a lányok leve
leit tartja, mert azok visznek egy kis derűt életébe.

1846-ban Karácsonyi János plébános nyugdíjba vonult és elhagy
ta Elemért. Helyét Halász Frigyes foglalta el, aki Wanbachhal együtt 
felügyelt a templom építésére. A munkálatok jól és gyorsan halad
tak, és a templommal egy időben elkészült a plébánia épülete is.

Az év folyamán Ernő több alkalommal járt Eleméren, hogy meg
tekintse az építkezést.

A lányokkal váltott levelekből kiderül, hogy az Európa szerte 
észlelhető feszültség miatt Ernő egyre több időt szentelt katonái
nak, az állandó készültségben álló huszároknak. Az eleméri birtok
kal kevés gondja volt, arról a Bobor és Dániel család tisztessége
sen gondoskodott. így minden figyelmét az amúgy is nagyon sze
retett katonai szolgálatra fordíthatta.

Időközben az eleméri templom építése a végéhez közeledett. 
Hátra voltak még a belső munkálatok, a torony belső kialakítása az 
öt harang számára, a harangok beemelése, a templombelső freskói
nak megfestése. Egyik bécsi utazása során Ernő megvette az orgo
nát is, és egy kiváló mester kíséretében Elemérre szállíttatta. Egyi
dejűleg Pesten megrendelte a parókia bútorzatát és a templom töb
bi kellékeit is.

Az egész 1847-es év a templom munkálatainak befejezésével telt 
el. Végül is Szent Antal napjára, 1847. október 24-ére elkészült. Az 
új templom alá áthelyezték Kiss Ernő családi kriptáját.

A templomot Szent Emesztina nevére szentelték, akinek a búcsú
ja  január 12-én van. Az első misét az új templomban Halász Fri
gyes tartotta meg. Az első áldozok a Bobor és Dániel család tagjai 
közül kerültek ki. Később, 1867-ben a templom búcsúját áthelyez
ték augusztus 28-ára, Szent Ágoston napjára.

Az 1848-as februári francia forradalom számos európai ország
ban idézett elő forradalmi helyzetet. Ausztria addig soha nem ta
pasztalt veszélybe került. A felkelő polgárokhoz csatlakoztak az el
szegényedett néprétegek: a munkások és földművesek, továbbá az
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egyenjogúságért küzdő kisebbségi nemzetek is. Követelték az őket 
megillető egyéni és közösségi jogokat. Forradalom kezdődött Né
metországban is a német egység megvalósításáért. Az általános né
met megmozdulást követte az ausztriai, az olasz, a magyar, a len
gyel, a cseh, a horvát. Amikor 1848 márciusában-Bécsben kitört a 
forradalom, a mindenható kancellár, Metternich Angliába mene
kül, az uralkodó kénytelen magyar kezdeményezésre alkotmányt 
adni nem magyar tartományainak is.

Kitörtek a harcok. A magyarok ősi szabadságukat és a márciusi 
új törvényeiket védték, szívesen segítették volna az olasz felkelő
ket. A csehek és a horvátok viszont nem szívelhették a németeket, 
illetve a magyarokat, és az osztrák kormányt támogatták.

A bécsi országgyűlés segíteni akart a parasztok helyzetén, de az 
ausztriai nemzetiségek ügyében nem született döntés.

Az 1848-as forradalomban a magyarok önállóságukért harcoltak 
Szent István koronájának jogán. Nemzeti megmozdulásaikat poli
tikailag a bátor és határozott Kossuth Lajos vezette.

Jellacié horvát bán jelentős segítséget nyújtott a bécsi hatalom
nak, amikor a magyar forradalom ellen fordult, de végül csalódnia 
kellett az osztrák kormány őszinteségében.

Időközben a forradalom lángja terjedt és erősödött. A magyarok 
az önkéntesekből jó honvéd hadsereget alakítottak, amelyben sok 
lengyel emigráns is volt az 1830-as felkelés résztvevői közül. A 
szabadságharc katonai győzelmei eredményeként Magyarország 
kikiáltotta függetlenségét. Windisch-Grátz le tudta verni az auszt
riai forradalmakat, de a magyarokkal nem boldogult.

A márciusi forradalmi eseményekről, amelyek Bécsben és Pes
ten zajlottak, megérkeztek a hírek Becskerekre és Elemérre is. 
Már 1848. március 19-én Becskereken népgyülést tartott a szerb 
nemzetiségű Hadzió Lázár polgármester. Lelkesen megéljenezték 
a pesti híreket. A megyei közgyűlésben felolvasták azt a levelet, 
amelyben az állt, hogy kivívták a sajtószabadságot, és megalakul 
a nemzetőrség.
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A magyar országgyűlésre Hadzic Lázárt választotta meg képvi
selőnek Becskerek városa.

A forradalmi események Kiss Ernőt és ezredét Újpécsen érték. 
Azt a tényt, hogy a haza veszélyben van, nehéz szívvel, de ha
tározottan vette tudomásul. Az ezred közelében sok vendég tar
tózkodott: Filkovié főügyész, gróf Esterházy Sándor alezredes, 
Maximilian d’Orsay gróf kapitány, Mieczyslaw Woroniecki her
ceg, valamint a Karátsonyi, Dániel, Verzár család egyes tagjai és 
még sokan mások. Ernő minden nap körül volt véve vendégekkel, 
barátokkal, látogatókkal, úgyhogy a helyőrség élete nagyon moz
galmas volt. Ernő egyre gyakrabban vágyakozott egy kis családi 
nyugalomra.

Abban az időben, amikor Európában tombolt a forradalom, Ernő 
magas rangú császári királyi tiszt volt, de lelke mélyén magyar ha
zafi. Ez a helyzet akár lelki válsághoz is vezethetett. Szerencsére a 
kételyek szertefoszlottak 1848 tavaszán, létrejött ugyanis a függet
len magyar kormány, és sürgősen rendezni kellett a hadsereg hely
zetét. Az osztrák császár és egyben magyar király május 7-én ki
mondta, hogy a magyar hadsereg a magyar minisztérium fennható
sága alatt fog működni. Egyben elrendelte, hogy az országban állo
másozó haderő esküt tegyen a magyar alkotmányra. A rendelet alap
ján Ernő, akit előléptettek tábornokká, és így az első tábornok lett a 
magyar hadseregben, megparancsolta, hogy a becskereki katonaság 
is tegye le az esküt. Az ünnepélyes eskütételre 1848. augusztus 2-án 
került sor, mivel Kiss Ernőnek már 8-án át kellett vennie a dél-bán
sági hadsereg irányítását. Az ünnepség Becskerek főterén zajlott le. 
Az eskü szövegét Ernő a megyeháza erkélyéről olvasta fel.

Meg kell említeni, hogy a főtér 1848-ban másképpen nézett ki. A 
mai katolikus templom helyén egy kis templom volt, amely meg
maradt az 1830-as tűzvész után. A főutca kezdetén, amelyet Ehi- 
nyadi utcának neveztek, kis piszkos barakkok álltak, bennük zsi
dó üzletek. A városházából csak egy kis rész maradt meg. Most itt
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a víztorony áll. A mai gimnázium és a gimnázium temploma he
lyén piszkos istállók álltak. A megyeházának nem ilyen volt a ki
nézete, a Pest Szálló felé pedig a becskereki vár maradványai nyúl
tak. Aradác felől jőve a városba széles teret lehetett látni, mert még 
nem voltak meg az iskolaépületek, helyükön gabonaraktárak álltak. 
A sarkon, a mai gimnázium közelében, ahol most a Vojvodina hotel 
helyezkedik el, volt a Magyar király étterem, a régi Vojvodina he
lyén pedig a Rózsa kávéház. A mai múzeum helyén alacsony épü
letek álltak.

A forradalom kezdetén Becskereken nagyon érdekesen alakult 
a lakosság szolidaritása, függetlenül nemzeti hovatartozásuktól. 
Április 13-án minden templomban „összetartási” misét szolgáltak, 
de az összetartás és testvériség nem sokáig tartott. Kezdtek hírek 
szállingózni Karlócáról, hogy kitört a forradalom, majd Versecről 
is, ahol nézeteltérések támadtak a lakosság körében, mivel a ma
gyar törvények értelmében az anyakönyveket magyar nyelven kel
lett vezetni. Ezt a szerbek elnyomásnak tekintették, álláspontjuk 
szerint ez az eljárás a szerb nemzetiség felszámolásához vezet. A 
nemzetőrség felállítása még nagyobb elégedetlenséget váltott ki. A 
jobbágyfelszabadító márciusi törvények csökkentettek az adóter
heken. A déli határvidék egyre inkább darázsfészekre kezdett em
lékeztetni.

Nagykikindán a demagógok fellázították a népet, amely mind 
többet követelt. Megmozdult Basahíd, Mokrin, Kishegyes, Karló
ca is, úgyhogy a városi tanács kérésére a huszárok egy részét ké
szültségi állapotba helyezték. Mindenhol szerb dalok hallatszód- 
tak, szerb jelképek voltak láthatók, és felszólították a szerb nemes
séget is, hogy csatlakozzék a megmozduláshoz.

Időközben Karátsonyi Lászlót kinevezték Torontál vármegye fő
ispánjává. Az ünnepségen sokan vettek részt, a szónokok közül a 
szerb Trifunac János tűnt ki, aki addig másodalispán volt, majd 
ezek után alispánná nevezték ki.
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Az ünnepség után Becskerek környékén is észrevehető volt a forron
gás, különösen a bácskai oldalon, Titel környékén. Nyugtalanító hírek 
érkeztek Perlaszról, Árkodról (Jarkovac), Tamáslakáról (Tomasevac), 
április 24-én pedig nyílt felkelésről érkezett hír Nagykikindáról. 
Az eseményekről Karátsonyi László főispán értesítette a temesvári 
főhadparancsnokságot: „Aracs határában az éjjel felgyújtották az is
tállókat, és a lázadás átterjedt a környező szerb lakta településekre és 
Becskerekre is. A kikindai népnek felfegyverzett emberek érkeztek se
gítségül, fiatalok, részegek, kaszákkal és vasvillákkal. ” Karátsonyi azt 
kérte, hogy a katonaság fojtsa el 
a lázadást.

A temesvári főhadparancsnok 
a katonaság élére Kiss Ernőt ne
vezte ki, és feladatául tűzte ki a 
lázadás leverését. Amikor a Han
nover huszárezred Becskerekről 
elindult Nagykikinda felé, nagy 
tömeg gyűlt össze a főtéren, és 
azt követelte, hogy vegyék le a magyar zászlót. Már létrát is hoz
tak, de ekkor megjelent Hadzié Lázár főbíró, kijelentve, hogy a zász
lót „csak a testén keresztül” vehetik le. Beszédében megmagyarázta 
a népnek a helyzetet, mire a nép éljenezve vállára vette. Közben a tö
meg elindult a szerb templom felé azzal a követeléssel, hogy adják át 
nekik az anyakönyveket. Hadzié ezt is meg akarta tagadni, de a má
sik oldalról érkező csoport Danilo Staé vezetésével ingerülten meg
semmisítette a magyar nyelvű anyakönyveket. Ugyanezt tették a ka
tolikus plébánián is a magyar anyakönyvekkel. A végén Hadziénak 
sikerült megnyugtatni és hazaküldeni az embereket.

IdőközbenKiss Ernő seregével április 29-énbevonultNagykikindára, 
tárgyalt a felkelőkkel, és sikerült rendet teremtenie. Értesítették a 
főhadparancsnokot a lázadás elfojtásáról. Ernő tudatta vele, hogy 
helyreállt a rend Nagykikindán, de a környéken és Becskereken újabb 
tűzfészkek támadnak, és a szerb nép szörnyű dolgokat müvei.

Kiss Ernő aláírása
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A nagykikindai és becskereki események arra kényszerítették a 
magyar kormányt, hogy a kinevezett királyi biztos, a becskereki 
származású Csemovics (Camojevic) Péter útján rendkívüli állapo
tot és rögtönítélő bíróságot vezessen be a Délvidéken. Csemovics 
üzenetet küldött a szerbeknek, többek között arra kérte őket, hogy 
a földbirtokosoktól elkobzott földeket adják vissza, mert a rögtön
ítélő bíróság halállal bünteti azt, aki ezzel szembe mer szegülni.

Május végén és június elején a szerbek megerősítették állásai
kat Perlaszon és Tamáslakán. A magyar kormány Becskereken 
most már tiszta magyar nemzetőrséget állított fel. A szerb láza
dók állandó veszélyt jelentettek Becskerek számára. Lázadások 
törtek ki Óbecsén, Péterrévén, Moholon, Szenttamáson, Versecen, 
Kölpényen, Pádén, Tiszahegyesen, Tiszatarróson (Tarras), Melen- 
cén, Basahídon, sőt Eleméren is.

Az ilyen nagy területre Ernő ezrede egymagában nem volt ele
gendő. Csemovics kérésére a magyar kormány Kiss Ernő parancs
noksága alá rendelte a temesvári főhadparancsnokságnak a tér
ségben tartózkodó katonaságát is. Nagykikinda után Kiss Ernő 
Óbecsére, majd BácsfÖldvárra vonult, a felkelők ellen. Sok helyen 
sikerült is helyreállítania a rendet, de Rajacic karlócai érsek felhí
vására megkezdődött a szerbek általános mozgósítása, sőt érkeztek 
fegyveres önkéntes csapatok Szerbia területéről is.

Május végén Becskerek teljes hadi állapotban volt. Az erős ma
gyar haderő Kiss Ernő és Eder tábornokok parancsnoksága alatt 
állt. Ecskára és Aradácra egy-egy századot vezényeltek, mivel ez 
volt Becskerek első védelmi vonala. Május 26-án elterjedt a hír, 
hogy a lázadók elindultak Becskerek felé. Kiss Ernő összehívta a 
haditanácsot, és úgy döntött, hogy megtámadják a lázadókat.

Július 15-én összpontosították a becskereki haderőt, öt század 
gyalogságot, három század lovasságot hat ágyúval, vagyis ezeröt
száz katona szállt harcba a huszonkét ágyúval felszerelt és nyolc
ezer lázadót számláló támadó szerb sereg ellen. Az összecsapás 
teljes magyar győzelemmel zárult. A lázadók komoly veszteséget
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szenvedtek. Erről Kiss értesítette Vukovics kormánybiztost, jelez
ve, hogy a jövőben csak erős és jól felfegyverzett hadsereggel le
het a felkelőkkel szembeszállni.

Kissnek ebben az időszakban hosszú vonalat kellett biztosíta
nia Versecen, Becskereken, Óbecsén és Nagykikindán keresz
tül. Kénytelen volt haderejét megosztani, gyengítve vele véde
kező képességét. A lázadók kihasználták a helyzetet, gyülekez
ni kezdtek Perlaszon, Alibunáron, Karlócán. Táboraik Kniéanin 
és Stratimirovié parancsnoksága alatt álltak. A tisztázatlan hely
zetben Kiss, a magyar hadsereg parancsnoka kénytelen volt előbb 
Nagykikindán, majd Becskereken „várakozó” állást elfoglalni.

Karlóca alatt Hrabovszky, szlavóniai főhadparancsnok egy kis 
győzelmet aratott. Ez idő alatt Bánságban három hetes nyugalom 
volt. A felkelők soraikat rendezték. A táborokban már harmincezer 
ember tartózkodott a szerbiai szerbekkel és császári királyi tisztek
kel megerősítve.

A temesvári főhadparancsnokság mostohán viszonyult a had
seregéhez, pedig a felkelők erősítették soraikat. Ez fokozott ve
szélyt jelentett a magyar védelemre. A szerbek egyre gyakrabban 
támadták meg és pusztították el a falvakat és városokat, különösen 
Becskerek környékén és Bácskában. A szigorú büntetések ellené
re szaporodtak tehát a rablások és gyilkosságok. így felgyújtották 
Szentmihály, Temesvajkóc (Vlajkovac) és Temespaulis helysége
ket. Időközben Versecnél a felkelőket Blomberg ezredes megállí
totta és legyőzte.

1848 augusztusában Becskereket teljesen körülzárták a szerb fel
kelők: dél felől a perlaszi, a tomaseváci és az alibunári tábor, míg 
nyugat felől a Tiszánál a felkelők összeköttetésben álltak a szentta
mási táborral. Mindezek a táborok fegyverekkel alaposan fel vol
tak fegyverezve. A perlaszi táborban nyolcezer felkelőt helyeztek 
el, parancsnokuk Jovan Drakulic szerb nemzetőrségi ezredes, nyu
galmazott császári királyi hadnagy volt.
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Az előállt helyzet rákényszerítette a magyar kormányt, hogy 
végre gyorsan és erélyesen cselekedjék.

1848. szeptember 1. éjjelén Becskerekröl elindult a honvédsereg 
Kiss Ernő vezényletével. A sereg egy része átkelt a Begán a mai 
muzslyai híd helyén, délre vonult a sürü nádas védelme alatt. A se
reg másik része Écskán keresztül, a torontáludvari úton érkezett 
Csenta közelébe. Az ütközet a hajnali órákban kezdődött és 8 óra 
körül a lázadók leverésével végződött, de Drakulicnak sikerült el
menekülnie. Ennek az ütközetnek nagy híre ment, egészen az ural
kodóig eljutott.

A perlaszi tábor szétverése lehetővé tette a magyarok bevonu
lását Dél-Bánságba. Közben Ernő nem használta ki győzelmét 
újabb hódításokra, visszatért Becskerekre, valószínűleg azért, 
mert Becskereket továbbra is fenyegették a felkelők és a lázongó 
parasztok, meg azért is, mert a temesvári főhadparancsnokság 
tiltotta, hogy a magyarok átlépjék a vármegye és a katonai 
határőrvidék határát.
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A tábor szétverése után, Stratimirovié Bácskából (ahol az ütközet 
alatt tartózkodott) átjött a Bánságba, hogy megtámadja Becske
reket Aradác és Elemér felől. Szeptember 12-én egy kisebb cso
port felkelővel Tarrasnál átkelt a Tiszán, remélve, hogy szerbeket 
toborozhat a támadáshoz, de az emberek azt mondták, hogy nem 
lehet, sok munkájuk van a földeken.

Tekintettel arra, hogy Eleméren nagyobb őrség volt, Stratimirovié 
nem merte megtámadni Becskereket. Váratlan esemény történt. A 
hír hallatára, hogy Aradác felől újabb felkelők érkeznek, Esterházy 
gróf csapataival harc nélkül kivonult Elemérről és a kastélyból. Ez 
a döntése már csak azért is érthetetlen, mert Kiss Ernőnek szemé
lyes jó barátja volt. Döntésének okát a mai napig sem tudták meg
fejteni.

Stratimirovié bevonult Elemérre, a kastélyt azonban nem bán
totta. Az Aradác felől érkező szerb felkelők csoportját ezt meg
előzően szétverte a magyar honvédség. Ők aztán nagy kárt tet
tek a kastélyban, a padlókat felszaggatták, az ajtókat, a szekrénye
ket betörték, sok ruha és ágynemű eltűnt, a drága kínai porceláno
kat és az étkészleteket ellopták. A bűnösökre a mai napig nem de
rült fény. Kiss Ernő 1848. szeptember 14-én értesítette a temesvári 
főhadparancsnokságot, hogy a szerbek betörtek eleméri kastélyá
ba. A kár 100 000 forint volt.

Esterházy cselekedetének megítélése a katonai bíróság feladata 
lett volna, Ernő azonban Esterházy viselkedésével nem sokat fog
lalkozott. Ennek magyarázatát a barátságukban kereshetjük. Ernő 
megtette a maga kritikai észrevételeit, és Esterházy pedig rövide
sen kikerült Kiss parancsnoksága alól. Előléptették tábornokká, 
mégis elhagyta a magyar hadsereget, átállt az osztrákokhoz.

Ebből az időszakból a Bobor és Dániel családról nincsenek fel
jegyzések. Valószínűleg átköltöztek Becskerekre.

Időközben a lázadók sikeres csapatait parancsnokaik Tarras 
és Csurog felé vezényelték. Az egyre szaporodó felkelések arra 
kényszerítették Ernőt, hogy újra meg újra összecsapjon velük: jú-
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lius 23-án Uzdinnál és Pancsovánál, augusztus 3-án Neuzinánál, 
augusztus 5-én Szárcsánál és Emőházánál, augusztus 19-én újra 
Tarrasnál, és augusztus 28-án újra Écskánál. A bíróság állandóan 
ülésezni kényszerült, sok halálbüntetést osztott ki, elég sokat végre 
is hajtottak, de ez sem állította meg a felkelőket.

A magyar kormány még mindig békés úton akarta megállítani 
a lázadást, de eredménytelenül. A bécsi udvarban minden magyar 
minisztert forradalmárnak tartottak, kivéve Mészáros hadügymi
nisztert. A bécsi udvar nem mindig volt tisztában azzal, hogy mi 
történik a Délvidéken. Ferdinánd király ugyan Kiss Ernőt tábor
noknak léptette elő 1848 őszén, de ő már letette az esküt a magyar 
kormánynak és így az 1848-as forradalom első tábornoka lett.

Ernő hivatalos távollétében a felkelők nem nyugodtak, lá
zadást szerveztek Ürményházán, Szentjánoson, Szárcsán, 
Zsigmondfalván, Törökbecsén, Ilandzsán, Basahídon, Melencén 
és Kikindán.

November végén Ernő visszatért és átvette a parancsnokságot 
Vettertől. A lázadók a tomaseváci táborban gyülekeztek, ezt a tá
bort azonban Kiss és Damjanich csapatai szorongatták. December 
15-én, egy éjjeli ütközetben, Jarkovacnál Supljikav vajda csapatait 
menekülésre kényszerítették, a falut felgyújtották, a lakosság java 
részét kivégezték.

Jellemző volt, ami Kumándnál történt. Elemér felgyújtása után 
Kiss elindult Kumánd felé, de a kumándi küldöttség a határban 
megállította és arra kérte, hogy Kumándot ne bántsa. Ernő eleget 
tett kérésüknek.

Hogy a felkelőket végleg megverje, Ernő elindult Pancsova felé, 
ez a hadjárat azonban kudarcba fulladt. Révújfalunál, Naudorfnál 
győzött ugyan, de Pancsovánál kénytelen volt veszteséggel vissza
vonulni. Ez a sikertelenség tisztjeinél elégedetlenséget okozott. A 
pancsovai hadjárattal véget értek Kiss Ernő sikeres hadmozdulatai. 
Vizsgálat indult Kiss ellene, de Damjanich ezt diplomatikusan le
zárta, és a történteket szépen elfelejtették.
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Kiss Ernő vezéri szerepe véget ért. Ezt a tényt Ernő lojálisán fo
gadta, nem tántorodott meg hazafiságában. Kossuth altábomagy- 
gyá léptette elő és magyarországi főhadparancsnokká tette meg. Új 
munkakörét 1849. február 1-jén vette át. Ettől a naptól kezdve hí
ven kitartott Kossuth mellett. Márciusban megkapta a katonai ér
demrend második osztályát.

1849. április 14-e után az addigi hadügyminiszter, Mészáros 
Lázár lemondott, a tárcát Görgey Debrecenbe érkezéséig többször 
is Kiss Ernő vezette.

Az orosz betörés után a kegyetlen vég már egészen közel volt. 
A sorsdöntő temesvári csatát 1849. augusztus 9-én Dembinski és 
Bem elvesztette. Augusztus 11-én Kossuth lemondott, és a hatal
mat Görgey vette át, a haditanács pedig úgy döntött, hogy a hon
védség leteszi a fegyvert Rüdiger orosz lovassági tábornok előtt.

Kiss Ernő levele Róza leányához
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13-án Világosnál a magyar hadsereg letette a fegyvert Kiss Ernő 
jelenlétében.

Ezt az eseményt követően Kiss a többiekkel együtt részt vett 
Rüdigemél a kisjenői díszebédjén, utána Sarkadra, majd Gyulára 
és végül Aradra, a börtönbe került.

A börtönrend szigorú volt. A rabok nem találkozhattak családtag
jaikkal, de a levelezést az aradi börtönparancsnok engedélyezhette. 
Kiss Ernőnek kivételesen megengedték, hogy használja saját evő
eszközét, és hogy minden nap levelet írjon.

A börtönben is hitt a szabadulásban, buzdította társait, hogy ez 
csak megfélemlítés, és hamarosan szabadlábra helyezik őket. Re
ménykedett sógora közbejárásában és bízott Haynauban is, aki jó 
ismerőse volt.

A börtönből 1849. szeptember 26-án levelében ezeket írja leányá
nak: „Ne álmodjatok valahogy arról, hogy engem láthassatok vagy 
velem beszélhessetek. Életünk napról-napra rosszabb lesz; egy perc 
szabad levegő sem. Még egy pillanat a folyosóra sem. A szabad le
vegő teljes megtagadása folytán nagyon szenved a májam, annyira, 
hogy a halált jobban szeretném ennél a gyalázatos létnél. Ha valamit 
tudsz, írd meg; csak arra kérlek, kedves Róza, ha valami kellemes; ha 
valami kellemetlen, akkor inkább ne írd meg nekem, mert idegeim így 
is borzasztó izgatottak, és nagyon árthatna nekem -  úgyis egyáltalá
ban nem alszom és egyáltalában nem eszem -  tehát, kímélj engem, és 
ne mondj semmit, hacsak nem hoz vigasztalást. Ha elküldheted a 21- 
i, 22-i és 23-i hírlapokat, áldani foglak; különben nincs másra szük
ségem, mint borra és kenyérre. Ha teheted: igyekezz a hadbíróval 
beszélni. Százszor csókollak. Téged örökké szerető Atyád Ernő. -  Te
hát jöhetsz; a tábornok megengedte -  itt van csatolva az engedély. ”

Ez volt utolsóelőtti levele a börtönből. Az utolsóban pedig ezt 
írja: „Megadás Isten akaratában illik egy vallásos, művelt asz- 
szonyhoz. Ezért kérlek téged, ha egy kicsit szeretsz: mellőzz min
den hiábavaló exaltációt, hanem őrizd meg egészségedet gyerme
keidnek és téged szerető atyádnak -  Ernő”
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E levél után Ernőt vasba verték, majd október 5-én 9 órakor neki 
és a többi rabnak felolvasták a halálos ítéletet. Ezek után visszave
zették őket cellájukba. Az őrséget megerősítették és napiparancs
ban kiadták kivégzésük végrehajtását. Megtiltottak minden talál
kozást, kivéve a papot. Mindannyiukat láncra verték, és eluralko
dott rajtuk a közömbösség. Egyedül Ernőn nem látszott csüggedés, 
még mindig bízott abban, hogy ez csak megfélemlítés, de este már 
látszott rajta, hogy megbékült sorsával.

Megvirradt és a cellák előtt megjelentek a porkolábok. Kivezet
ték az elítélteket, és újból felolvasták a halálbüntetést. Letérdeltet
ték őket néhány lépés távolságra egymástól. Minden rab előtt há
rom katona állt.

Újra elhangzott a parancs, kardvillanás, majd sortűz.

Egy idő (és egy bizonyos összeg kifizetése után) Kiss Ernő holt
testét a legnagyobb titokban exhumálták, majd Katalinfalvára szál
lították, és az ottani családi sírboltban eltemették testvére és nagy
bátyja mellé. 1872. október 7-én, teljes 23 év után, földi maradvá
nyait Katalinfalváról Elemérre szállították és katonai tiszteletadás 
mellett a családi kriptában helyezték örök nyugalomra az eleméri 
Szent Auguszta templomban.

1849-ben, a háború elcsendesülése után Ausztria igyekezett min
dent felszámolni. A következményeket megérezte Dániel Auguszta 
is. A háború idején Auguszta jó ápolónő volt, az eleméri kastélyban 
gyógyította a sebesülteket. A háború végén, 1849-ben Temesvárott 
letartóztatták. A kihallgatásokon arról faggatták, hogy nem tudja-e, 
hol van a Szent István korona. Minden kérdésre és fenyegetésre nem
mel felelt. Két hónapot töltött a börtönben, majd házi őrizetben tar
tották az eleméri kastélyban. Két évet töltött itt teljesen elszigetelve.

Az aradi kivégzés után Kiss Ernő birtokait elkobozták, majd az 
osztrák igazságügyi minisztérium rendeletére 1849-ben átadták 
Ludwig Piret de Bihain nyugalmazott altábomagynak, a volt bán
sági főhadparancsnoknak, akinek egy zsombolyai Csekonics lány
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volt a felesége. (Piret 1862-ben Pesten egy balesetben vesztette 
életét, az eleméri katolikus temetőben temették el. A II. világhábo
rú után a sírt feltörték és kirabolták.)

1867-ben a magyar kormány Kiss Ernő vagyonát visszaszármaz
tatta örököseinek. Csak az eleméri birtok 12 000 hold földet tett 
ki, értéke 5 millió forint volt. A birtok átvételével a Bobor és Dá
niel család életében új korszak kezdődött, és eltartott 1914-ig, az I. 
világháború kezdetéig. Ebben az időszakban a kastélynak ugyan
csak jelentős szerepe volt a közéletben. Mindez a Bobor és Dáni
el családnak volt köszönhető. Továbbra is az eleméri kastély volt 
Torontál vármegyének az a helye, ahol találkozhatott a környék 
előkelősége. Érdemes megemlíteni Jan Kubelik híres hegedűmű
vész itt tartózkodását 1900-ban, vagy József főhercegét 1902-ben.

Nem szabad megfeledkezni arról a tényről sem, hogy egy időben 
az eleméri kastély a festőművészek központja volt a vármegyében. 
A művészcsoport elnöke Andrássy Tivadar gróf volt, aki 1905-ben 
bekövetkező haláláig sokat tartózkodott és festett a kastélyban.

A XIX. század végén nagyon híres volt Eleméren a szőnyegszö
vő műhely, amelyet Láng Nina és Kovalszki Sarolta vezetett, ké
sőbb pedig Guillaume Margit. Az itt készült szőnyegek ismertek 
voltak mind a hazai, mind a külföldi piacon.

A kastélyban az élet továbbra is gazdag és változatos volt. A hí
res bálok idecsalogatták Torontál vármegye előkelőségeit. Ide tar
toztak az „Erdei bálok” is, melyeket a kastély parkjában tartottak. 
Különösen a zenei élet volt népszerű. A számtalan hangversenyen 
a becskereki Kaszinó fellépő művészei mellett részt vett Bobomé 
Kiss Rozália és Dánielné Kiss Auguszta is, a bálok bevételét pedig 
jótékony célokra fordították.

A késő őszi és téli találkozókon általában Lauka Gusztáv és 
sipeki Balás Frigyes műveit olvasták. (Sipeki Balás Frigyes író 
eleméri születésű volt és itt is halt meg 1879-ben, a Kiss csalá
di kriptában nyugszik. Kiss Izsáknak Anna leányától származott, 
a Jakabffy és Lászlóffy családokon keresztül. Nagybecskerek or-
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szággyűlési képviselője volt és a Torontál újság megalapítója. Fia 
Balás Iván, híres teniszező volt, aki részt vett a Davis kupaverse
nyeken is. Ebben az időben Elemér ismert teniszközpont volt.)

Folytatódott a nemes lovak tenyésztése és a lóversenyek rende
zése is. Ezeknek a kezdeményezői és szervezői a Bobor és Dániel 
család tagjai voltak, és a tenisz mellett ismert vívóknak és evező
söknek is számítottak.

A társadalmi életben Bobor György és Dániel János mellett részt 
vett Bobor Géza, Dániel Ernő és Dániel László is, akik ismert föld
birtokosok és közéleti emberek voltak, felelős posztokon. Dáni
el Ernő báró kereskedelemügyi miniszter volt, aki e minőségében 
pénzelte a szeged-nagykikinda-nagybecskereki vasútvonal kiépíté
sét, és a honfoglalás 1000 éves évfordulójára rendezett ünnepségek

özv. szamosújvárnémethi Dániel Jánosné sz. eleméri és ittebei Kiss 
Auguszta szomorújelentése
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A kastély utolsó lakói és barátaik a XX. század elején

sikeres megrendezéséért bárói és örökös főrendiházi tagságot ka
pott Bécsben, 1896. november 5-én; Bobor Géza pedig egyik ala
pítója volt a nagybecskereki cukorgyárnak, valamint igazgatósá
gi tagja a Kaszinó étteremnek. Kettejüknek köszönhető a Torontál 
vármegyei ármentesítési rendszer kiépítése.

Az 1900-as év szomorú eseménnyel kezdődött az eleméri kastély
ban. Január, illetve március folyamán hirtelen meghalt Dániel Au
guszta és Bobor Rozália, Kiss Ernő két gyermeke. Mindkét gyászos 
temetés Eleméren történt meg a családtagok, rokonok és jó barátok 
részvételével, akik az egész környékről ideérkeztek. A földi marad
ványokat a kastély nagytermében ravatalozták fel, a búcsúztatókat 
Szabó Ferenc nagybecskereki esperes-plébános, illetve Gál Imre 
mondta. Bobor Rozália a katolikus templom kriptájában, Dániel 
Auguszta a rózsahalmi dombon, a katolikus temetőben nyugszik.

A végrendelet szerint a lányok halála után a birtokkal a családjaik 
rendelkeztek, és az I. világháború befejezéséig irányították is. Ek-
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kor lépett ugyanis életbe az agrárreform a Jugoszláv Királyságban. 
A kastély utolsó lakója Farkas Geiza (Bobomé Kiss Rozália uno- 
kaveje) volt, de növekvő adóssága miatt a kastélyt 1936-ban átad
ta a Mayer Banknak, majd az épületet lebontották.

A kastély utolsó lakói közé tartoztak az orosz menekültek is, akik 
lakhatási jogot kaptak Sándor királytól. Többek között ezek a sze
mélyek szerepeltek közöttük: Iván Romanyenko tábornok felesé
gével, Marijával; Pjotr Szergejevics Vojejkov feleségével, Natalja 
Ivanovnával és gyermekeivel, Péterrel és Marinával; Jeliszaveta 
Nikolajevna Zubova, született Bobriszkaja grófnő (később férj
hez ment Bobor Pivkóhoz) fiával, Nikolával; Dmitrij Ivanovics 
Hodolovszkij feleségével, VjeraNikolajevnával; Baratova herceg
nő leányával; Kamponai gárdatiszt; Arszenyev (a költő M. J. Ler
montov rokona), feleségével, Nagyezsda Alekszandrovnával és 
két leányával; Rudnyev gárdatiszt feleségével; Arszenyev anyósa; 
Alekszandr Szergejevics Hitrovo gárdatiszt; Alekszej Szergejevics 
Bér; Marija Szergejevna Mengden bárónő leányával, Marinával.

Dániel család

Mint már említettük, a leányikrek férjhez mentek, Auguszta nemes 
Dániel Jánoshoz, Rozália pedig nemes Bobor Györgyhöz.

A Dániel családban 1843-ban megszületett fiú, Ernő, egyetemi 
tanulmányai befejeztével 1865-ben jogi oklevelet szerzett, ismert 
ügyvéd lett, az Országgyűlés tagja volt, amíg 1896-ban ki nem ne
vezték kereskedelem- és iparügyi miniszternek. 1896-ban bárói cí
met kapott. Dániel báró elköltözött Elemérről Nagygájon levő bir
tokára, illetve Budapestre. 1923-ban bekövetkezett halála (eltemet
ve Balatonfüreden) után fiai eleméri tulajdonának 2000 lánc föl
dét -  konzorcium alapján -  tíz évre haszonbérbe adták. Dániel Ti
bor báró (Budapest 1878-1951) 1914-ben Pancsova város főispán
ja  volt. A háború után, 1919-ben családjával Budapestre költözött.
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A tíz év leteltével -  1933-ban -  Tibor báró beköltözött az eleméri 
kastély felébe, és elvette végvári báró Neuman Dániel -  ismert ara
di gyáros ֊  leányát, Margitot.

Bobor család

A Bobor családnak két gyermeke volt: Mária és Gyula. A kastély 
felében laktak. Mária férjhez ment H. Farkashoz, s a kastély tulaj
donosa lett. Gyula számára a park egy részén építettek házat. Ké
sőbb Elemér németek lakta részén (ahol sok hely volt) Gyula nagy 
házat épített magának, körülötte nagy parkkal. A házat az agrár
reform és az I. világháború után elvették, a melléképületeket pe
dig eladták. A parkban lévő házat és a megmaradt 250 lánc földet 
gyermekei: Eszter és Pivko kapták meg. Eszter leányával a park
ban levő házban lakott, Pivko megnősült és az orosz származá
sú Bobriszkaja grófnőt vett el. AII. világháború végéig a 250 lánc 
földet művelték Aradác határában. Eszter később leányához költö
zött Újvidékre.

Farkas család

A Farkas család fia, dr. Farkas Géza az I. világháború után egye
temi tanár volt Budapesten. A háború után visszatért Elemérre és 
egy francia származású nőt vett el. A házasság csak egy évig tar
tott. A tulajdonát képező 1000 hold földet Szentmihályon bérbe 
adta Nikolié Bátónak, egy becskereki földbirtokosnak. Budapest
ről való visszatérése után a szerződést átalakították, és Nikolic kö
telezte magát, hogy Farkas Gézát élete végéig eltartja. Nikolié nem 
tartotta be a szerződésben foglalt kötelezettségeit, így dr. Farkas 
Géza kénytelen volt visszatérni Budapestre, ahol nagy nyomorban 
élt, majd halt meg 1942-ben. Nikolié Bátót 1944-ben kivégezték.
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Balázs család

A Balázs családnak egy fia volt. Elvette egy ismert budapesti sze
mély leányát. A család a Nagy utcán lakott. Ez a telek 2400 négy
szögöl nagyságú volt, a ház mellett gyönyörű park, istállók és mel
léképületek voltak rajta. Nemes lovakat és vadászkutyákat tenyész
tettek, sok vadászatot rendeztek.

A fiatal Balázs család életvitele a XX. század kezdetén nem volt 
összhangban a birtok jövedelmével és lehetőségeivel. Az idős Ba
lázs úr lelki beteg lett, nemsokára meg is halt.

Az I. világháború után a nemesi ház a parkkal és a melléképüle
tekkel három részre osztva került eladásra. A sarki házat egy szerb 
vette meg, a telek jobb oldala a Ridiger Józsefé lett, a középső ré
szét pedig a Bauemhilfe földműves szervezet vette meg.

Ez volt a Balázs család két nemzedékének sorsa 1867 és 1910 között.

Pap család

Az öreg Pap család örmény eredetű volt (Pap Simon és házastársa, 
Simay Anna). Öt gyermekük volt: Géza, Árpád (12 éves korában 
elhunyt), Ernő, Ilona (Lili) és Dezső.

Pap Ernő sikeres mezőgazdasági birtokot vezetett.
Dr. Pap Géza 1864-ben született Nagybecskereken. Ügyvéd, 

majd 1892 és 1906, 1910 és 1913 között országgyűlési képvise
lő volt, az Országos Vitézi Szék és a m. felsőház tagja, 1913-ban 
kinevezték a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége ve
zérigazgatójává. Képességeinek és a bankban való jó munkájának 
köszönhetően bárói rangot kapott (Bécs, 1912. december 26.).

Az erdélyi örmény származású Pap család a Kiss családdal, már 
annak nemességet szerzése idején összeházasodott, majd további 
örmény családok vérvonalát olvasztotta magába: Simay, Jakabffy, 
Dániel, Koronghy stb.
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Elemér németek és szerbek lakta részén két földműves szövet
kezet volt.

Az első szövetkezet 1888-ban kezdte meg a csatornák kiásását a 
Tisza mellett 23 km hosszúságban. A csatorna Elemértől Aradácig 
nyúlt. Ezen csapolták le a talajvizet 1148 hold földről. A másik szö
vetkezetét 1897-ben alapították. Működési körébe tartozott egy 13 
km hosszú csatorna kiásása, amelyen keresztül a Batából leenged
ték a vizet a Tiszába, megelőzve a talajvizeket a termőföldeken.

A legtöbb elismerést a csatornák kiásásával Dániel Ernő és Pap 
Géza érdemelte ki.

Az I. világháború után a Pap család egész vagyona az agrárre
form alá került, vagyis elvesztették. A családtagok Budapestre köl
töztek.

Kétszázhúsz év telt el a híres nemes Kiss család Eleméren történt 
letelepedése óta. Sok személy az akkori időkből feledésbe merült. 
Az idő eltörölte a régi Elemér nyomait és így a Bánságnak jelentős 
történelmi hagyatékát is.

A két világháború anyagi és érzelmi pusztaságot hagyott az em
berek lelkében, és megszakadt minden kapcsolat a valósággal. 
Minden elölről kezdődött, a hagyományok folytatása nélkül. A 
gyűlölet viharában elvesztek e korszak értékes művelődéstörténe
ti nyomai, hagyatékai. A történelem hullámai könyörtelenül elmos
tak mindent, ami a régi időkre emlékeztethet.

Az idő esztelen viharában eltűnt az eleméri kastély is a parkkal 
és Nepomuki Szent János kápolnával együtt. A nemesek sírhelye
it kirabolták.

Ma, mikor visszatérünk gyökereinkhez, eredetünkhöz, vissza 
kell tekintenünk arra az időre, amikor elődeink éltek, dolgoztak, 
szerettek, háborúztak és meghaltak. Elemér Európa számos jelen
tős alakját látta vendégül, és mindig Európa része volt. Ez a hely 
ma is Európához tartozik.
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eleméri és ittebei Kiss Ernő

Boris Pavlov (1923-2002) Nagybecskereken született, orosz emigráns családban. 

Az általános iskolát orosz nyelven a szülővárosában fejezte be, a kereskedelmi 

akadémiát pedig Belgrádban. Munkaéveinek legnagyobb részét, mint művelődési 
és testnevelési tanácsadó töltötte be a nagybecskereki községben és járásban. Leg
sikeresebben, mint női szertomász tanár és edző működött. Ismert volt elkötele

zettsége a kulturális-történelmi értékek iránt, amit írásai is bizonyítanak ismert és 
jelentős emberekről és történetekről, Nagybecskerek és környéke múltjából. Ezek 

közé tartozik: „Az eleméri nemesség története”, melyet Dragoljub Colié és Zorán 
Markov segítségével írt meg, „Orosz kolónia Nagybecskereken” és „Eleméri ne
messég”, mely már a szerző halála után jelent meg.
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Hegedűs János

Kiss Ernő

az aradi vértanú hős emlékére1

A Hannover-huszárok uj ezredese

A „Hannover”-huszárezredet még el sem hagyta parancsnoka, már 
is szállt a kósza hír, hogy az uj parancsnok a magyar „Dárius” lesz; 
Ittebe, Elemér, Bégaszentgyörgy, Emesztfalva és Szárcsa ura: ittebei 
és eleméri Kiss Ernő, aki a Vilmos-huszároknál volt alezredes.

A tisztek, úgymint a legénység megörültek a hímek, katonás 
fohásszal folyamodtak az égi és földi legfőbb kommandánshoz, 
hogyha már szolgálni kell, Kiss Ernő alatt szolgáljanak.

Tündérmesébe illő dolgokat tudtak a tisztek az uj parancsnok 
bőkezűségéről, fényűzéséről, szeretkezéséről, estélyeiről, mu
latságairól, baráti szeretetéről, a legénységi szobákban a szemé
lyi bátorságáról, fényes fegyverzetéről, szép és nagyértékü lo
vairól, leereszkedő nyájas szivjóságáról folyt a mese nap-nap 
után...

Ki hozta, ki vette a hirt, senki sem tudta, egy sem látta, szemlélő
től egy sem hallotta: mégis mindenki mint szent Írást hitte.

Nem látták, nem hallották soha és már is szerette az egész ezred. 
Pedig az ezred akkor szerte-szét feküdt.

1 Részletek a könyvből (Nagybecskerek, 1906.), eredeti írásmódban.
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Ujpécs, Zsombolya, Párdány, Nagykikinda, Melencze stb. Mind
egyik község, egy-egy őrállomása volt a „Hannover”-huszároknak.

Jó jel, mikor valakit még nem ismernek, nem láttak: már is rajon
gó szeretettel vesznek körül.

A hir valónak bizonyult! Emészt Ágost, a hannoverek királya, mint 
a 2-ik számú huszárezred tulajdonosa, a parancsnoki állásra ittebei és 
eleméri Kiss Ernő, Vilmos-huszárezredbeli alezredest prezentálta és a 
jóságos fejedelem, a magyarok apostoli királya V-ik Ferdinánd, ezre
dessé előléptette, ki is nevezte a Hannover-huszárok parancsnokává.

Nem látott még Ujpécs olyan dáridót, aminőt az 1842-ik évi 
Szentiván havában a Hannover-huszárok tisztikara rendezett a 
„Ferencz”-utczában volt „Vénbatár” vendéglőben.

Temesvári szépségek tánczolták a hopsz polkát „czigány”!! mu
zsika mellett, mig a jó sváb legények és leányok a magyar huszá
rokkal vegyest, a templom előtti téren járták a „mártogatóst”.

Ha már a hírére úgy vigadtak, jegyezte meg az ezred agg plébá
nosa, „mi lesz akkor, ha itt is lesz a dalia?”

-  „Meglátja! Reverendissime” szólott tolnai Forster Elemér, a leg- 
snájdigabb huszárfőhadnagy, aki csak valaha a hannovéreknél volt.

„Apage Satanas!” válaszolt az agg lelki gondozó, „nem kívánlak 
látni benneteket te ...te...a hétfejü sárkányok kurucz maradékai!”

Az ezredes rövid napra reá, hogy kinevezték, azonnal intézkedik, 
hogy Ujpécsre jöjjön.

Várták! Temesvárról jött fényes nagy úri kísérettel, melyben ka
tonák és „czivilek” vegyesen valának, de mert hire ment, hogy 
ezrede fényesen fogadja, sokan elkísérték őt. Még a József csá
szár idejéből híressé vált temesvári szépek is képviselve voltak a 
kíséretben, üveges hintókban.

Kora reggel volt, mikor a temesvári országútok vágtatva jön Ujpécs 
felé a kiküldött őrszem, jelentve, hogy a parancsnok már közeledik.

Megszólalt erre az ezredkürtös. Egy-két perez s a Dinyás felé 
néző nagy mezőségen robogva állanak fel az escadronok és szigorú 
„hapták”-ban „vigyáznak”.
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Rövid pár perez, riadt kürt, repül a ló a Hannover-huszárezred 
vezető tisztjével és a harmadik dűlő nyomán találja a szintén vág
tatva érkező parancsnokot.

Szemkápráztató látvány volt e pillanat még a kíséretre is. Aparancs- 
nok a pápai Krisztus-rend diszegyenruhájában volt. Bíborvörös ka
bátja hímzett arany tölgy levelekkel ékítve, gallérja és hajtókái fehér 
posztóból. Nadrágja fehér, kétujnyi (4 cm) széles aranyszegélylyel.

Kalapja fehér tollal és aranybojttal díszítve, hátán Hannover hu
szárezredének ragyogó fehér köpenyege, a Krisztus-rend engedte 
aranydiszitéssel.

Sötétpej telivér arabs kanczájának színe és a ló ragyogó szerszá
ma csak növelte a szinhatást.

Rövid jelentés és repülnek az ezred elé, utánuk a kiséret, ki lo
von, ki kocsin...

Tisztelgés. Tisztek sokarkozása, bemutatkozás....és ekkor egy 
meglepetés: rázendített Bunkó Feri a „Rákóczy siralmára!”

Az uj parancsnok láthatóan meg van hatva! kedvelt czigánya, 
legkedvesebb magyar dala, itt Ujpécsen....több mint amit hihetett. 
Körülnéz kérdőleg és arcza egy réglátott jó barát arczán pihen meg. 
Gróf Esterházy Sándorén, a délceg huszárkapitányén. Ennek mo
solya elárulja, hogy az ezredes arcza mit kérdett. Csak a szemek 
beszéltek, a két férfi egymáshoz ugrat és hevesen kezet szorítanak.

Az ezred ezután elvonul a szép nagy térségen és felharsan a dal:

Huszár vagyok, lelkem babám,
Az is maradok,
Szemedszinü dolmányomon 
Fehér2 gomb ragyog,
Uczczu! peng a sarkantyúm,
Csekély gondom, semmmi búm,
Csak igy vigadok!

2 így csak a hannoverek dalolták! mert az eredeti szöveg szerint sárga gomb van
írva.
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Az ezredesnek és vendégségének pedig a temesvári redutba szólt 
akkor este a Bunkó Feri bandája....

így mesélte ezt nekem Lilla néni, Szabó Pepi bácsinak még 80 
éves korában is szép felesége.

Kiss Ernő Hannoverben

Kiss Ernő a Hannover király nevét viselő 2-ik számú huszárezred 
parancsnoka lett. Ezt az ezredet mindennek daczára nem a király 
nevéről, akit akkor Emészt Ágostnak hívtak, hanem magáról a ki
rályságról, „Hannover”-ről nevezték el.

Szokásban volt az akkor, mikor még az ezredtulajdonosság fény
korát élte és az ezredtulajdonos valóban ura is volt ezredének ép 
úgy, miként ma, mikor csak puszta czim az ezredtulajdonosi elne
vezés, hogy az ezred parancsnoka az ezred tulajdonosánál bemu
tatkozik.

Kiss Ernő, mint a Hannover-huszárok uj ezredparancsnoka, szin
tén hóholt, vagy mondjuk inkább engedelmeskedett ezen jogszo
kásnak. -  De ő nem várt arra, mig alkalom kínálkozik, hogy ezred
parancsnokával találkozik, hanem, mint aféle gavallér ember, elha
tározta, hogy ő keresi fel otthonában uj ezrede tulajdonosát, a han
noveri királyt a saját lakásában Hannoverben.

Ha nem is úgy csinálta, mint néhai vitézlő Simonyi óbester a 
franczia királynál, de megcsinálta, hogy nem egyedül maga, de hu
szárjaival egyetemben ment el Hannoverbe.

Ma sem macska-ugrás Ujpécshez (ahol akkor Kiss Ernő állomá
sozott) Hannover, -  de csaknem egy századdal előbb még mesz- 
szebb volt. -  Akkor nem repült a gőzmasina odáig, hanem hét 
számra kellett utazni hol lóháton, hol szekéren. Tessék most el
képzelni ehhez az utazáshoz egy kis rósz időjárást, -  azt a sok hol
mit, hozzá még drága holmikat, melyeket társzekereknek kellett 
czipelni országokon keresztül, azt a sok szép nemes állatot, melyet
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kímélni is kellett, hogy a nagy parádén jó  conditióban legyenek 
és a melyeket nem lehetett meghajtani... fogalmunk lehet, hogy 
mennyi időbe került, mig Kiss Ernő az ő kiválasztott huszárjaival 
Ujpécsről Hannoverbe eljutott.

Mindezt azonban nagy előkészület előzte meg. -  Kiválasztani a 
sok derék baj társ közül azokat, akikre szüksége leend, kiválogatni 
a legényeket... bizony kényes feladat volt.

Kiss Ernő eszélyesen oldotta meg.
A maga költségén rendezte az egész expeditiót. ֊  A csákóforgó

tól a sarkantyúig, -  a lótakarótól a csótáros kantárszárig, mind ő 
szerelte fel az expeditiót. Még a lovak is az ő méneséből kerültek 
ki. A huszárok napi zsoldja, a tisztek zsebpénze mind az ő uradal
ma pénztárából lettek kifizetve.

A személyi kérdést a tisztek körében akként oldotta meg, hogy 
-  ha szabad ezt a kifejezést használni az akkori Hannover-huszár 
tisztekre ֊  a szegényebb tiszteket hívta meg úti társul, közöttük 
csak egy született német, de jó magyar huszártiszt volt. Hatan vol
tak a kiválasztottak.

A legénységnél már könnyebben ment. Mondani sem kell, hogy 
a szemre valóbbak lettek kiválasztva egy őrmester alatt 25-en.

Ekkor megejtette a lókiválasztást. Vercsai ispán uram volt a mé
nes tejhatalmu gondozója. Régi szolga, maga is katonaviselt em
ber, lóismerő. Vakargatta tarfejét, mikor földes ura parancsát meg
hallotta. Mintha csak azt a gyér haját huzigálták volna, mikor meg
tudta, hogy a ménesből kell adni azt a sok lovat.

De megjöttek ám a huszárok a „remondák”-ért. Mert kérem, ezt 
a ménesen nőtt állatot még előbb huszárlóvá kellett nevelni. Hoz
zászoktatni a trombitához, sarkantyúhoz, a kardhoz és sok egyéb 
máshoz..., de ez is csak ment, nem „bundások” voltak ezek a ki
választott fiuk, hanem egy-két kapitulatiot kiszolgált vén huszá
rok. Nagyon vad csikónak kellett annak lenni, amelyik az ő vaske
zük alatt egy-két hét alatt nem engedelmeskedett, akár csak a kezes 
bárány. Nem is katonáéknál tanulták ők meg a lóval való bánást.
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Ösmerték hazulról, a nagy magyar alföld sík rónájáról ezt a nemes 
állatot, melyet mint csikósok odahaza a Jászságban meg a Nagy
kunságban úgy pányvával fogtak ki a ménesből....

Közben megérkeztek a „snájderek” is. Ilyeneket Pozsonyból ho
zatott a parancsnok. Ezek készítették a vadonat uj ruhát a legfino
mabb angol szövetből, melyet lyoni kereskedő szállított igen olcsó 
áron. A finom világoskék szinü posztó rőfe egy magyar aranyat tett 
ki, a tisztekének az ára három arany volt.

A tisztek mentéje, dolmánya, csákója, nadrág és kardkötő zsi
nórja, a lószerszám boglárja és csótárja, a takarók hímzése uj vere
tű aranyból készült. Minden rőf zsinór „atlasz” papirosba volt be
csavarva és csak a vámért 1/2 aranyat fizetett az uradalom pénztá
ra. A mentéket karczagi, meg túri szűcsök készítették. Mindegyik 
egy-egy remekmű. Néhai Bodnár Gáspár uram, a karczagi szűcsök 
czéhmestere felügyelete alatt készültek. „Nemzetes Sólyom Keserű 
István uramnak j óravaló András fia remekbe készítette a nagyságos 
Hannover-huszárezred méltóságos ezredesének a mentéjét, amely
re azután az érdemes szücs-czéh tanácsa megadta a felszabadulási 
levelet nevezett Sólyom Keserű Andrásnak a végre, hogy a maga 
kezére dolgozhassák.”

Még fegyverfogásokat is tanultak, újakat. Az ezredes maga szer
kesztette. És magyar commandóra exercziroztak!

Mikor már mindennel kész voltak, megtartották a főpróbát is 
a „rapport Platz”-on. Jelen volt a temesvári hadtestparancsnok, a 
péterváradi vár parancsnoka, több tiszt és főtiszt, akik mindannyi
an elismerésüknek adtak kifejezést.

Az öreg hadtestparancsnok nem is győzte bámulattal, felkiáltott: 
„Sapperlott! Diese magyarén allé sind ein Rákódtzy!”

A nagy parádé után elindult a csapat. Kora hajnalban mentek a 
lovak a társzekerekkel, utánok a legénység kincstári felszereléssel 
és kincstári lovon Nagykikindáig. Az ezredes tiszti szolgája két ve
zeték lóval már napokkal előbb utón volt. A tisztek Temesvárnak 
kerülve keltek az útra.
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Ahol mentek, a hová jöttek, megbámulták őket. Országos hirre 
vergődött az expeditió. Kossuth lapjából, „Az országgyűlési 
Értesitő”-ből megtudták a vármegyék is.

Pozsonyban csakhogy fel nem öltöztették őket a karok és a ren
dek,3 annyira vágytak látni a fényes öltözetet.

Hosszú és fáradtságos ut után végre feltűntek huszárjaink előtt az 
annyira szép, nyílt síkságon épült Hannover tornyai. Ép leáldozóban 
volt a tavaszi nap, mikor a Linden melletti zöld gyepen felnyergel
tek a huszárok és élükre állott tolnai Forster Elemér, hogy a csapatot 
a részükre kijelölt helyre vezesse, midőn egyszerre nagy porfelhőből 
íme ragyogó vértesek vágtatnak elő a magyar huszárok fogadására.

Felhangzik a magyar vezényszó: „nyeregbe!” és egy perez nem 
sok, már ők is vágtatnak a vértesek elé. Már-már azt vélnők, egy
másba csap a két csapat, mikor nagy hirtelen mindegyik megáll, 
mintha leczövekelték volna őket. A vezetők azonban összejön
nek. A vértes tiszt tiszteleg, a kürt rival és a zászlós altiszt meg
hajtja a hannoverek zászlaját a magyar huszárok előtt! és hatalmas 
„hurrah” kiáltással üdvözlik a mieinket, akik nem maradnak adó
sok a viszonzással, de csak úgy magyarosan kiáltva, hogy „viváf’.

Ezután a vértesek két részre szakadva, közre veszik a huszárokat 
s megindul a menet be a városba. Először hallott ekkor Hannover 
magyar trombita szót! Hainholz, Herrenhausen városrészek fello
bogózva, tengernyi néppel fogadták az érkezőket, kiket azután az 
Ihme folyam melletti vérteslaktanyákban szállásoltak el.

Az ezredest, Kiss Ernőt, a cambridgei herczeg volt kormányzó
sági palotájában láttak vendégül.

Megjött végre a várva várt nap.
A király nagy katonai parádéval fogadta magyar ezrede uj parancs

nokát. Az akkor alig egy pár év előtt uj alapra fektetett királyság Han
noverben állomásozó csapatai vonultak ki a Marienstadt és az Emst- 
Auguststadt közt elterülő szép lombos, árnyas nagy katonai térre.

3 Samaijai levele Karácsonyi Lászlóhoz.
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Huszárjaink a vérteslaktanyában készültek fel.
A telivér állatok már nyugtalanul toporzékoltak a festői öltözeiben 

rajt ülő huszárjaik alatt.
A lovak sötét pej szinéhez a fehér köpeny, a vörös csákó, a ragyo

gó, ékes fegyverzet harmonikusan illeszkedett össze.
Felharsan azonban az ezredkürtös, jelzi a parancsnok jöttét.
Kiss Ernő ezredes jön, világos pej arabs mént lovagol. A mén 

járása büszke méltóságteljes, fejét szügyébe vágja. Hosszú söré
nye reng. Csótárja, egész szerszáma az arany, ezüsttől csak úgy 
ragyog, melyet a tiszta égről tündöklő napfény még jobban emel. 
Nyeregtakaróján a magyar czimer tündöklik... Az ezredes eleven 
ragyogó szeme ma még derűsebb a szokottnál is, szinte játszi, kér
kedő öröm ül az arczán, domború mellét csak úgy feszíti a vilá
gos kék dolmány, telve arany sujtással, nyakában a pápai Krisz
tus-rend, aranylánczon vörös zománczozott keresztjével, melyről 
a belefoglalt gyémántszemek messze tündöklenek, öltözetét még 
festőiebbé teszi hófehér köpönyege, fényt lövellő fehér gombjai
val. Adonisi szép fején, díszes vörös csákója alól, göndör szénfe
kete haja látszik.

Csapatához érve, jelentést vesz, majd arany sarkantyúját nemes 
méné oldalába vágva, kardot ránt, csapata élére ugrat s vig trombi
ta szó között vonul végig az ódon város kiváncsi bámész emberso
kasága között kijelölt helyére.

Odaérve, a hannoveri hadcsapat közepén foglal helyet. Pár rö
vid perez, már is felharsan a hannoveri testőrezred generalmarscha. 
Jön a király! Ezrede egyenruhája van rajta.

Ekkor megszólal a Hannover-ezred ezredtrombitása és fújja 
tele tüdővel, messze hallhatóan ő is az ezredtulajdonost megille
tő felhivót.

Ezredesünk előnyargal, tiszteleg s ezredparancsnoka oldalán vo
nul csapatához.

Újólag felhangzik a kürt. A csapat tiszteleg és a Szűz Máriás fe
hér lobogó meghajlik.
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A király végig szemléli a csapatot. Büszke arczán a tetszés el 
nem titkolható öröme ül ki. Majd mozdulatot végeztet a csapat
tal, félre áll és elvonul előtte ezredének tisztelgő küldöttsége, köz
ben szól a hannover csapatok zenéje, azok tisztelgése s ekkor vala
mi különös történik.

A király ezredesét odainti, legénységét felállítja; kardot ránt és ő 
áll ezrede élére, egy oldalmozdulattal más helyre állítja a kis csapa
tot és a hannoveri helyőrség ott defilirozik el tisztelegve a magyar 
Hannover-huszárezred ezredtulajdonosa előtt.

Vége a parádénak!
Kis csapatunk boldogan jött haza, ezer kedves emlékkel. Ezrede

sünk pedig hozta büszke mellén a hannoveri Guelf lovagrend kö
zépkeresztjét. Itthon pedig uj öröm várta: Augusta leánya bemu
tatta első szülöttjét, szép kis unokáját, a később bárói rangot nyert 
Dániel Ernőt.

A perlaszi csata

1848 augusztusban Nagybecskerek már teljesen körül volt véve 
a fellázadt szerbektől. Délen a perlaszi, tomaseváczi s albunári 
sánczokban, nyugaton a Tisza füzeseiben s túl a Tiszán Szentta
más sánczaiban egész rendszeres táborhelyeik voltak, támogatva 
Knicsanin fegyvereseitől és az osztrákoktól, horvátoktól, felszerel
ve fegyverrel, ágyúval, bő élelmükről pedig a közöttük fekvő faj- 
és nyelvrokonaik gondoskodtak. Ezen kívül észak felől az egyes 
szerb községek elégületlen lakosai nyugtalankodtak.

Azok a kiesebb-nagyobb megtorlások, melyet a kormány a 
Nagybecskereken összpontosított hadakkal, a lázadókon tett, nem
hogy lohasztották volna bosszúvágyukat, de sőt növelték azt, s tá
borhelyeiket, de különösen Perlaszt, mely a természet által is ön
ként kínálkozott védelmi helyül, annyira megerősítették, hogy már 
augusztus havában csaknem 8000 fegyveres gyűlt ott össze, amely
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azután császári ágyukkal is bőven el lett látva, úgy hogy a tábor 
parancsnoka, a magyar határőrvidéken császári tiszti szolgálatot 
teljesített Dragulics Pál, az őrhelyet, Nagybecskereket, szándéko
zott már megrohanni.

Ily darázsfészekbe ékelve, mihelyt Kiss Ernő, a déli hadsereg fő- 
parancsnoka Berchtold báró által a bánsági hadak főparancsnok
ságával megbizatott és hosszas kérelmére végre tetemes fegyveres 
erővel is elláttatott, engedve alvezérei, de meg a legénysége vágya
inak is, miután belátta végre, hogy békés utón és egyszerű véde
kezéssel a lázadókat már legyőznie nem sikerül, elhatározta, hogy 
tervszerüleg ő fog fellépni a lázadók ellen, támadólag.

Elhatározását siker koszoruzta s ezzel a győzelmes csatájával meg
nyitotta a magyar szabadságharcz hős korszaka dicső csatáinak ama fé
nyes sorát, mely örökre fogja hirdetni a magyar fegyverek dicsőségét.

Ez időben Kiss Ernő parancsnoksága alatt állottak: a Máriássy, 
dón Miquel és Mihály sorgyalogezredek, a Hannover- és 
Würtenberg-huszárok, két üteg császári tüzérség, a 10-ik honvéd
zászlóalj, majd a békés-bihari és aradi nemzetőrség, a pesti önkén
tesek és végül Woronieczky herczeg zöldhajtókás vadászcsapatja.

Ezen haderő azonban korántsem volt teljes egységében együtt, 
hanem szétszórtan az egész bánsági (torontálmegyei) területen.

Nagybecskereken és környékén ezen haderőből összesen 4000 
ember, 720 ló és 10 ágyú volt együtt.4

Kiss Ernő alvezérei meghallgatása után Vetter Antal alezredes, 
báró Hügel Ernő huszárőmagy, Kollmann és Stein, valamint Kiss 
Pál gyalogszázadosokból álló haditanácsban állapította meg a tá
madás idejét és módját.

A háború viselés legfőbb parancsát: a titoktartást szigorúan be
tartották.

így történt azután, hogy a mit sem sejtő város lakosait, valamint 
a helyőrséget rettegéssel vegyes izgatottság fogta el, midőn szep-

4 Vetter id. m. Hazánk VII. kötet 390 lap.

126



tember 2-ikának éjjelén riadót fújtak a kürtök! A városiak már lát
ni vélték a vérszomjas ellenséget és közölök sokan futottak, mene
kültek, ki merre tudott...

A legénység páratlan gyorsasággal gyülekezett. A készülődés
ből azonnal gyanították, hogy itt komoly dolog készül, habár bi
zonyosat még nem is tudtak, de égtek a vágytól, hogy tüzbe men
jenek és e vágyukat főleg az épen előtte való napon megérkezett 
Woronieczky herczeg vadászcsapata még jobban növelte.

„Szép langyos őszi idő volt. A derűs égbolton a csillagok még nem 
hunytak ki, az egész városra és környékére az éj fekete leple borult”, 
mely a Béga Ecska felé eső alsó folyásánál még sötétebbet mutatott.

A támadás félkörben való előnyomulással volt megállapítva. E 
végből a csapatok feloszlottak, egy rész már Becskerek alatt átkelt 
a Bégán (a mai muzslyai komp helyén) és déli irányban a Fehértó 
nádasaitól védve (akkor még Erzsébetlak községe nem volt meg) 
nyomult délnek a lázadók tábora felé.

A másik rész a már előző napon Ecskára előretolt csapatokkal egye
sülve, az országúton haladt előre, miglen ennek egy része az orlováti 
és idvori utón át előre kerülve, a Csenta felé eső rész felé igyekezett.

A sereg zöme egyenes vonalban haladt előre a tüzérséggel.
A lovasság csapatokra oszolva nagy félkörben szállta meg a hosz- 

szant délre néző sánczok előterét. A gyalogság csatárlánczban kö
zeledett.

Már csaknem a tábor közelében voltak, midőn az éberen őrködő 
táborból szólalt meg az első ágyú erősen rátüzelve a mieinkre. Erre 
a mieink is megkezdték a tüzelést, amit a lázadók a jól védett tá
borból erősen viszonoztak.

Mindez azonban nem zavarta a mieinket. Vetter alezredes, ki 
maga vezette a támadást, résen volt és a csapatokat mindegyre ösz- 
szébb vonta, mintegy vasgyürüt a tábor köré...

Az ágyuharcz még javában folyik... még alig hogy pirkadni 
kezd... az ellenség négy ágyúja már is ott hever végleg elnémítva, 
szétroncsolt kerekekkel a torlaszokon, amelyet midőn észrevesz
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az ütközetet táborkarával szemlélő vezér, nyomban elrendeli a ro
hamot.

...A hajnalcsillag utolsó rezgése látszik a fénylő kék égen, midőn 
a tüzérségünk minden ágyújának rettenetes bömbölése alatt felhal- 
latszik csapataink rajta! rajta! ijesztő csatakiáltása...

Még el sem alszik a rettentő por- és füstfelhő, már ott látszik a 
sánczok élén lobogni a honvéd zászló, mellette a 10. honvéd zász
lóalj vitéz őrnagya Szemere Pál s utána a vörös sapkások szurony 
erdeje, távolabb tőle ott fenn...fenn magasan a foldsánczokon, gyil
kos kartácstüz között, mint hadisten, föveg nélkül, lengő szőke 
nagy hajfürtökkel, tűzben égő ragyogó kék szempárral, egy még 
gyermegifju, vértől csepegő kardjával rivalja, hogy előre magyarok! 
lengyelek! Woronieczky herczeg az, a 24 éves ifjú, ki leszállt lová
ról s úgy rohan a tüzbe, vive magával a saját költségén szervezett 
két század vadászát. Amott meg a Béga völgyéből most rohannak 
Kollmann százados csapatai az elszánt dón Miquel-bakák5....Szem
be Vetter vezeti a Máriássy- és Mihály-ezredbelieket, lobogójuk ott 
leng már fenn, a zászlótartó most elesik, de a zászló tovább leng, vi
szi magával Eperjessy őrmester...Tulnan rajta Kiss Pál kapitány ro
han előre a bihari s aradi nemzetőrökkel, a pesti önkéntesekkel.6

A mieink vasgyürüje mind összébb szorítja a felkelőket, akik 
kétségbeesve védekeznek. Már jóformán megszűnt a fegyvertüz,

5 Sárossy „Aranytrombitája” hetedik lehelet, 3-ik kikezdése:
„Igen, Donmiquel híres zászlóalja,
Vitézségedet a német is megvallja.
Te színe, tükre vagy a hős gyalogságnak,
S példátlan példája a hazafiságnak,
Fölér egy sereggel belőled egy század,

Alföldnekfiai! hős Donmiquelek!
Valamerre járok, valamerre kelek,
Dicsőségetek harsog mindenütt a számból,
Mig csak egy darab lesz aranytrombitámból!

6 Részt vett e csatában a bihari önkéntesekkel Arany János, a költő is, mint nagy
szalontai nemzetőr. Rozvány: Nagyszalonta története.
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csak imitt-amott hallatszanak egyes lövések, gyalogosaink szu
ronya összecsendült a lázadók handzsárjával; rémes, öldöklő 
harcz folyik, halálhörgés, hurráh! rajta! kiáltások töltik be a le
vegőt...

A dón Miquelek előtt már megingott a lázadók sora, szűz Má
riás lobogójuk messze kilátszik a pusztító, öldöklő harczból.... 
Amott meg Vetter rohan előre a Mihály-ezred és Máriássy- 
bakákkal, áttörve az erős földsánczot, halomra ölve az ellenálló
kat.... Majd ide érnek a veres sapkások is és most egyesült erő
vel oly tömör, oly erős szuronyrohamot intéznek a lázadók el
len, hogy ezek felhagyva a védelemmel, eszeveszett futásnak 
erednek....

Meglátva ezt a lázadók vezére, Drakulics, maga is szerkérre kap, 
mint a többiek és futó orkánként menekülnek el, ki merre lát....

A lázadók tábora szerte-szét van dúlva! A harcz elült.
Reggeli 8 órakor a perlaszi sánczok ormain mindenfelé a szűz 

Máriás lobogót lengette az őszi szél!
Kiss Ernő, a vezér, gyülekezőt fuvatott. Az összevont csapatok

ból egy telep ágyú, egy század lovas és a Mihály-gyalogezreddel a 
községbe vonult. A német lakosság fehér zászlóval jött eléje s mint 
megváltójukat üdvözölték. A községet felkutattatta, de egyetlen lá
zadó szerbet sem talált, de annál több zsákmányt, lőfegyvert, lő
port, 68 ezer töltést, 12 ágyút, melyek között cs. és kir. ágyuk is 
voltak.7

A nagy nap dicsőséggel végződött a magyar fegyverekre. Az el
lenség 260 halottja és sebesültjével szemben a mieink vesztesége 
elenyésző csekély volt. De annál fájóbban esett a vezérnek, hogy 
egyik hü embere, a veres sipkások kitűnő parancsnoka, Szemere 
Pál is a sebesültek között volt.8

7 Pesti Hírlap 1848. évf. 841.1.

8 A csata után Nagybecskereken halt el, ahol is katonai diszszel temették el a mai 
róm. kath temetőbe. Jeltelen sírját ma már tudni sem lehet, merre van. Fáj ez ne
kem, Becskerek polgárai! H. J.)
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A győzelem híre hamar szerte futott. ANagybecskerekre vissza
térő sereget a városbeliek valóságos virágesővel fogadták9 s gazda
gon megvendégelték.

A vezér gyorspostán értesítette a kormányt s már szept. 4-én 
Szemere belügyminiszter külön hirdetményben tudatta az ország
gal a fényes győzelem hírét.10

Kiss Ernő nevétől hangzott ekkor az ország. Maga a kormány 
a „perlaszi hős’’ jelzővel említette, s nem késett őt kellőleg jutal
mazni is, amikor a király által tábornokká neveztette« ki!

Midőn pedig a vezér személyesen jelent meg a kormány előtt, 
megtudva a főváros közönsége, hogy a győztes vezér körébe ér
kezett, elismerésének kifejezéséül nagyszerű tüntetést rendezett. 
Újságokban hívta erre a főváros közönségét. A felhívás ekként 
hangzott:

„Itt van a perlaszi győző: itt van Kiss Ernő őrnagy. Jérték pol
gárok ma este az „Angol királynő”-höz czímzett vendéglő eleibe 
megmutatni elismerését és tisztelet méltánylatát a közvélemény
nek. Jertek és hozzatok fáklyákat, hogy világoknál mindenki lát
hassa és megtarthassa vonásait azon arcznak, mely vért izzadott 
édes hazánk szent ügye védelmében. Hozzatok fáklyákat, hogy lát
hassa ő is a kebleinkből kitörő lelkesedés és őszinte tiszteletnek 
külső jeleit, olvashassa vonásainkból a reményeket, melyeket e fő 
város, e hon népe az ő nevéhez -  legközelebbi havakban kimuta
tott hazafias vitézsége által feljogosítva -  köt, hadd lássa az örö
möt és sóvárgást, melylyel őt mindenki ösmerni siet és vigye az el
ismerést, a tiszteletet és áldásokat, mint ideiglenes jutalmát tette
inek és teendőinek, mint biztosítékot és zálogot arról, hogy e haza 
hű fia i iránt sem hálátlan, sem feledékeny lenni nem fog. Jertek el 
polgárok! ”n

9 Varga id. m. 231.1.
10 Márczius tizenötödike 1848. évf. 593.1.
11 Márczius tizenötödike 1848. évf. 466. lapján
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A fáklyás-zene fényesen sikerült,12 melyet a főváros hölgyei még 
azzal tetéztek, hogy másnap a pesti redout termében, Csekonics 
Jánosné báró Liptay Leonával13 az élükön, babérkoszorút nyújtottak 
át a győzőnek!...

Elemér pusztulása

Nem Elemér „község” pusztulásáról van szó, hanem Kiss Ernőnek 
„eleméri kastélyáról”.

Azok, akik ma ösmerik az eleméri Kiss-féle lakot, (most báró 
Dániel Ernő és a veleosztályos atyafiak birtoka) némi mosolyt is 
kocztatnak meg a „kastély” elnevezésre, ha lelki szemeik elé va
rázsolják Csekonics grófnak zsombolyai „Csitó”-ját avagy már fő
uraink díszes nyári lakait.

Ugyde, kérem ezeket, hogy ne feledjék a kort, amelyről írok, a 
csaknem egyszázaddal előbbi időt. Különben is Kiss Ernőnek ezen 
laka még a XVIII. század utolsó éveiben épült, a mikor pedig bi
zony csak kastélyszámba ment az!

Az eddig reánk maradt adatok szerint két ellentétes közlemény 
forog a köztudomásban. Egyik, hogy az eleméri kastély kirabol
tatott, felgyujtatott s leromboltatott,14 a másik, hogy számba nem 
vehető kár történt,15 mikor a lázadó csapatok Elemérre reátörtek. 
Ezen utóbbit oly egyén írja -  Vendrei (Aschermann) Ferencz ֊  aki 
épen akkor Kiss Ernőnek segédtisztje volt.

Összevetve tehát a két közleményt, emberileg inkább elhihe
tő azon krónikás állítása, aki maga is látta ugyanakkor a kastélyt

12 Pesti Hírlap 1848. évf. 901. lap.

13 A mai gróf Csekonics Endre v. b. 1.1., kir. főasztalnokmester édes anyja.

14 Gelich id. m. I. kötet 261 lap. Gracza id. m. I. kötet 283. lap. Sőt ezt állítja Kiss 
Ernőnek egyik ma is élő unokája, idősebb Bobor Gyula, általam már említett 
egyik kéziratban levő közleményében.

15 Varga Ottó id. m. 41.lap.
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s igy élő tanú arra, hogy az sem fel nem gyujtatott, sem le nem 
romboltatott.

A család ma élő tagjait -  már kikhez csekélységem hozzájutha
tott -  kikérdeztem, de biz azok határozott választ épen nem tud
nak adni semmire sem, ők is csak annyit tudnak, amennyit a kó
sza hir ebbe az irányba felhajtott. Többet beszélnek azonban erről 
Elemérnek azon lakosai, akik még abból a korból megmaradtak 
és akik már megfigyelni voltak képesek az akkori eseményeket.

A vandalizmussal való feldulás részletei sehol sincsenek 
megörökítve, ellenben előbb nevezett segédtisztje Kiss Ernőnek a 
részleteket is leírja, hogy s mi történt akkor Eleméren.

Én nem is kisérelem meg tehát azon napot leimi. Az a segédtiszt, 
aki akkor az aradáczi és eleméri kirándulásban részt vett, bizonyá
ra híven leírta az eseményeket.

Én csupán Kiss Ernő jellemzésére hozom fel külön czikk kere
tében ezeket, bizonyítani kívánva vele Kiss Ernőnek nemes jelle
mét, aki bár ekkor mint katona, eltekintve attól, hogy tulajdon ja 
vai védelméről is szó volt és háborús világ volt, katonailag kellett 
volna, hogy eljárjon azon alantas tisztjével, aki helyőrségét (Ele
mért) kardcsapás nélkül odahagyta és a még nem is látott ellenség
től megfutamodik: mégis inkább volt hajlandó eltűrni az ezért őt 
ért támadásokat is, semhogy ezen tisztjének, kit baráti vonzalmára 
is érdemesített, csak mulólag is kellemetlenséget okozzon.

Más részt a nagy történelem szempontjából igazolni kívánom 
ezzel azt, midőn a 48-iki rettenetes napokért szerb testvéreink 
összeségét vádolják. Bebizonyitottnak látom itt is azt, hogy: „a 
nép mindig jó, ha vezetői jók”, de fékeveszetté lesz a tömeg, ha őt 
rosszra sarkalják.

Adataim szerint Eleméren 1848 szeptemberében erős helyőrség 
állomásozott: gyalogosok, huszárok, tüzérek. Parancsnokuk gróf 
Eszterházy Sándor volt, Kiss Ernőnek személyes jó barátja (?!). 
El nem Ítélhető, még csak emberi gyerlóságnak sem vehető, hogy 
Kiss Ernő, mint a bánsági hadak parancsnoka azt a helyet, mely
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uradalmának fő helye volt, bár itt részben a lakosság vegyes nem
zetisége, részben nyugodt vérmérséklete miatt alig kellett tartani 
tőle, hogy a lázadás hydra fejét felüsse, mégis oly erős őrséggel lát
ta el és ennek parancsnokául, egyik legkedvesebb barátját és baj- 
társát küldje ki.

Bizton hitte hősöm, hogy a helység védelmét jó kezekre bízta.
Ezt parancsolta Kiss Ernőnek nemcsak a katonai ésszerűség va

gyis, hogy főhadiszállását, Nagybecskereket, minden felől védje, 
másrészt, hogy kitolt előőrsei legyenek, de az is, hogy ő maga szál
ka volt a lázadást szító fanatikusok szemében, kik még vérdíjat is 
tűztek már ki a fejére, s így saját maga épségéről is kellett gondos
kodnia, jól lehet, hogy minden fanatikus, csaknem babonára haj
landósága daczára igen sokszor tette életét koczkára. Ezt paran
csolta az is, hogy miután már a lázadókkal annyiszor állott szem
ben, így legutóbb Ecskánál és Perlasznál és ahol mindannyiszor 
vissza és elverte őket: ébren kellett neki lennie, hogy bárhol támad
janak, őt mindig készen találják.

Elővigyázata helyesnek bizonyult, mert az Elemérre nevezetes 
napon is Aradácz felől a Tiszán át törtek be a lázadók. A hir vétele 
után nyomban a helyszínén terem s rövid óra alatt szétveri a külön
ben is csak rabló csapatot.

A perlaszi csatában szétvert lázadók a Bácskába menekül
tek. Itt szedték össze magukat és ekkor a lázadók katonai feje 
Sztratimirovich állott élükre. Előnyére legyen mondva e vezérnek, 
őt nem a fajgyűlölet és bosszú vezette, hanem a katonai hiúság. 
Embereit igyekezett féken tartani s meggátolt minden felesleges 
vérontást és kegyetlenkedést: ahol csak hatalmában volt. Ő csak 
nagy erővel s remélhetőleg biztos győzelemmel szeretett fellépni.

Most is, hogy a Bácskában összesereglett lázadók élére állott 
harczedzett szerezsánjaival, kieszelt tervvel lépte át Tarrasnál a Ti
szát. Terve az volt, hogy átkelve a Tiszán, azon községekbe, me
lyek szerbajkuak, behatol, s a lakosságot magához vonva, megnö
veli hadi erejét.
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Ezen tervét ép azon napon, 1848 szeptember 12-én kezdte vég
rehajtani, midőn egy pár száz tagból álló rablócsapat is Aradácznál 
kelt át a Tiszán s tudomása sem volt arról, hogy azok ellen épen 
maga a nagybecskereki parancsnok Kiss Ernő szálljon ki.

Ő tehát a mint a Tiszán e napon Tarrasnál átkelt, az őt bámul
va váró tarrasiakat azonnali csatlakozásra szólította fel. A tarrasiak 
dicséretére legyen mondva: harczi szózatának nem nagy fogana- 
ta lett, a tarrasiak kitértek előle. Még csak rendbe sem szedhet
te jól átkelő csapatát, a tarrasiak már is napi foglalkozásukhoz tér
tek vissza... A vezér pedig folytatj a utj át Elemér felé. Lehangolólag 
hathatott reá a tarrasiak fogadása, úgy annyira, hogy mire Elemér 
alá ért, már feladta reményét és tervét, hogy a szerb községeket be
járva, csapatát ezekkel növeszsze meg.

Megállt tehát a község északnyugoti részén...
De míg ő ide ért és megálló helyén leveleit és proklamáczióit 

rendezte és embereit szétküldte, a mezőkön volt falubeliek, kik 
csapatját közeledni látták, rémhírrel futottak haza, oly gyorsan, 
hogy mire ő a faluhoz ért és megállott, ez idő alatt a községnek kü
lönösen sváb lakói rendetlen futással menekültek Nagybecskerek 
felé, magukkal ragadva az őrségre kirendelt katonaságot is, úgy 
annyira, hogy mire Sztratimirovich emberei -  alig 40-50 ember -  
Elemérre bement, a katonaságnak már hire hamva sem volt... Azok 
Nagybecskerek felé húzódtak, követve a menekülő szerb és sváb 
lakosoktól.

Sztratimirovich tényleg nem ment be a faluba, Aradáczki Velyko 
házából küldte szét embereit és fogadta a szerb község küldötteit is. 
Ezek előtt megisméltelte élőszóban felhívását, de eredmény nélkül 
itt is. A község elöljárói kijelentették, hogy készek a vezér minden 
kívánságát teljesiteni, adnak szénát, zabot, élelmet, de... elkésvén 
az aratással is, embert nem adhatnak, nem mehetnek el hazulról.

Bosszankodott a vezér. Terve rútul ütött ki. Elszántabb, jobban 
feltüzelt emberekre számított. Midőn már minden kapaczitálásból 
kifogyott, még fenyegetőzött is, s hogy ez semhasznált egy csapat
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szerezsánt küldött el a biróval, hogy a felajánlott élelmet harácsol
ják be...

Tudott-e már akkor Sztratimirovich arról, hogy Eleméren őrse
reg van, s ha igen, tudta-e, hogy már ekkor kivonultak, s ha kivo
nultak, megtiltotta-e a Kiss Ernő kastélyának bántalmát: megtud
nom nem sikerült.

Hogy egymást Kiss Ernővel ismerték, az bizonyos. Kiss Ernő is 
Újvidéken volt akkor, amikor Sztratimirovich báró Hrabovszkyval, 
a Péretváradi vár parancsnokával tárgyalt, sőt Kiss Ernő volt a bé
kés kiegyenlítés meleg szószólója. Ösmerték-e előbb egymást, 
ezen találkozást követte-e később még újabb találkozás: nyomát 
nem lelem, volt-e egymás iránt valami személyes jóérzületük, an
nak sem találom nyomát.

Dehogy ekkor Szratimirovich emberei, kik utóvégre is meg kel
lett, hogy győződjenek Elemér védtelen voltáról, nem űzték itt is 
vad orgiáikat, ennek magyarázatát én abban lelem, hogy miután 
Sztatimirovich belátta, hogy a lakosság nem áll pártjára, tekintetbe 
véve csekély számerejét is, de meg nem tudhatta, ha tudott is az őr
seregről, hogy elvonulása nem-e csak hadicsel: bizonyára nem lát
ta tanácsosnak, hogy itt oly jelenteket rendezzen, mint azt más he
lyeken tették, mivel megtörténhetett volna, hogy maguk a szerb la
kosok kelnek majd fel ellene és zúdítják rája a nagyobb ellenál
ló erőt.

Ennek tudom én azután be, hogy amily könnyen jött, talán még 
gyorsabban távozott.

Kiss Ernő kastélyának egyetlen vasszögében sem esett kár a ha
rácsoló csapat által.

És hogy állítólag ott mégis több helyt felfeszegették a padozatot, 
a koczka padozat különösen a kápolnában össze lett törve, a kas
tély jobb szárny emeleti sarok szobája, ajtaja felfeszitve, nagyobb 
mennyiségű fehérnemű s szekrény feltöretett és megdézsmáltatott, 
a drága kínai porczellan vázák, csészék, étkezőedények eltűntek... 
ki volna ma megmondhatója annak, hogy ki vette el ezeket?!...
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Tény, hogy eltűntek, mindezek megtörténtek, de nekem azon 
adatok alapján, melyeket kitudnom sikerült, az igazságos történe
lem érdekében azt a következtetést kell levonnom, hogy ezt nem a 
betörő lázadók követték el.

Való, falubeliektől, ma élő családtagoktól is hallottam, hogy né
hány évvel ezelőtt, midőn a kastély renováltatott és környéke rend
behozatott, nem messze a kastélytól, a bokrok között, alig egy láb- 
nyira a föld alatt, reá találtak néhány nagyértékü kinai porczellán 
edényre.

Rablott dolgok voltak-e ezek, a rablás elől rejtettek-e el? Ki vol
na ma megmondhatója.

Míg ezek történtek, ez alatt Kiss Ernő nemcsak végzett az 
aradáczi rablócsoporttal, de már hazafelé volt meendő, mikor veszi 
a hófehér lovon vágtató Fogarasi József huszárőrmestertől a hirt, 
hogy Elemérre az ellenség betört, s a helyőrség parancsnoka felad
ta a helyet és Nagybecskerek felé húzódik.

Elképzelhető Kiss Ernő aggodalma! Mily nagynak kellett an
nak a veszélynek lenni, amely elől egy erős helyőrség, melynek 
parancsnoka egyik legjobb barátja, kardcsapás nélkül, puskalövés 
nélkül menekül!? Ha ekkor csüggedés szállta volna is meg, nem le
hetne rajta csudálkozni!

Irányt változtatott tehát és csapatával Elemér és Nagybecskerek 
közötti ut derekán találkozik össze Eszterházy csapatával.

Rövid tanácskozás után visszamennek Elemérre, a közben 
Nagybecskerekről is jött segély a sereg megerősítésére. A menet 
óvatos és körültekintő volt és nagy volt a meglepetésük, mikor se
hol sem az ellenséget, sem annak nyomát nem látják.

A két barát összenézett! Melyik nézése volt erősebb, melyiké a 
kérdő, a vádló, melyiké a felelet, s minő felelet: gyanítható.

A szemtanú segédtiszt fel is veti a sok kérdést. „Hol volt, s hova 
lett tehát az a tekintélyes sereg, mely elől Eszterházy puskaszó nél
kül kivonult Elemérről? Hogyan tehette, hogy oly derék csapatok
kal, mint a minők parancsnoksága alatt állottak, a sok szilárd szer-
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kezetü építmények felhasználásával még előnyösen is védhető Ele
mért ֊  régi barátjának féltett kincsét -  ily megfoghatatlanul az ellen
ségnek prédául hagyja? Azt hitte-e talán Eszterházy, hogy épen az 
ellenállásból származhatik Elemér pusztulása? Vagy általában minő 
indokok vezették visszavonulása elhatározásánál: ki mondhatná 
meg? s hozzá teszi, mindez soha nem nyomoztatott s megfejthetet
len rejtélynek is maradott. Meglehet azonban -  teszi még hozzá 
hogy Kiss és Eszterházy négyszemközt fejtegették és elintézték ezt 
a kérdést, melyre a feleletet ez esetben is már rég az örök álom fedi.”

Ok elintézhették egymás között, de nem nyugodott belé az a 
társadalom, mely őket körülvette. Beszélték, hányták, vetették a 
kérdést minden oldalról és adtak is reá feleletet annyit, hogy az 
még mint kósza hir mai napig is kisért, mint a sírjából hazatérő 
kisértet!... A történelem lapjai soha sem lesznek lezárva. Epizód ez 
csak, de része a nagy egésznek.

A dolog vége az lett, hogy Eszterházy kivált a Kiss Ernő parancs
noksága alól, ezredessé, majd tábornokká lépett elő a magyaroknál 
és egy napon odahagyta a szent ügyet s visszament az osztrákok
hoz harczolni a magyar nemzet szent ügye ellen. A sértett hiúság 
igy bosszulta meg nemes barátjának azt a tettét, hogy hadbiróság 
elé sem állította.

Október 6-ika

A megerősített halálos ítéletek kihirdetése után a foglyok 
visszakisértettek celláikba: az őrség megkettőztetett s a várparancs
nok gondoskodott, hogy a foglyok esetleges zendülésének elejét 
vegye. Nem is volt hiába való az előre gondoskodás, mivel tényleg 
szó volt a foglyok lázadásáról.16 Egyben azonban napiparancs je 
lent meg, melyben rendelkezés történt a másnapi kivégzésről.

16 Gracza id. m. V. k. 844. 1
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A foglyok ettől kezdve többé senkivel, még egymással sem érint
kezhettek, kivéve a lelkészeket, kiket a várparancsnok rendelt mel
léjük. Vasra verték őket. Szobájuk asztalára két-két szál égő gyer
tya közé feszületet tettek: siralomházzá alakítva a különben is sötét 
börtönt. Közben elzárták a vár kapuit s megszakították a várossali 
közlekedést.

A kirendelt lelkészek ebéd után azonnal siettek a várba. A vár
káplán vezette be mindegyiket a gondjaikra bízott elitéit rabokhoz.

Az elitéltek mindegyikén -  mondják a lelkészek egyértelmüleg ֊  
bizonyos csüggeteg komorság volt észrevehető, egyedül Kiss Ernő 
tanusitá a legvidorabb kedélyt valamennyi között.17

A délutánt imádkozással s beszélgetéssel töltötték. Kiss Ernőről 
gyóntatója, Marchot várkáplán, állítja, hogy egyáltalában nem hitt 
a kivégeztetés végrehajtásában. „Egy kis rémítéssel akarnak ben
nünket megkínozni, -  mondd -  de rajtam ki nem fognak. ”18 

Beesteledett, távozniok kellett a lelkészeknek, de a foglyok kór
téré megígérték, hogy reggel jókor visszamennek. Marchot még 
az est és éj folyamán is meglátogatta a foglyokat; s beszélé, hogy 
ezek le sem feküdve, viraszták át az éjét; egyedül Kiss Ernőt találta 
ágyán heverve. De ekkor már rajta is erőt vett a búskomorság, majd 
felcsillant az arczán az élet utáni vágy s ekkor mondá elandalodva: 
„ Csak legalább egy csatában vezényelhetnék! ”

Majd fel s alá járt szobájában, czipelve nehéz vaslánczát. Majd 
megengedték, hogy fekete ruhába öltözködjön át s levelet írjon. Ez 
volt utolsó levele. Rozália leányához írta. Rövid és megrázó e le
vél. Ebben már nem gondol magára. Tudja, hogy halála meg van 
pecsételve; leányát erősíti és vigasztalja tehát. A levél így szól:

„Kedves jó  Róza!
Megadás Isten akaratában illik egy vallásos, művelt asszonyhoz.

17 Varga id. m. 124. 1
18 Varga id. m. 129.1.
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Ezért kérlek téged, ha csak egy kicsit szeretsz: mellőzz minden hi
ábavaló exaltatiót, hanem őrizd meg egészségedet gyermekeidnek 
és téged forrón szerető atyádnak.

Ernő. ”

Mire levelét befejezte, újra megjelent czellájában gyóntatója. 
Szomorú kötelmével összhangzó egyházi öltönyében. Kiss Er
nőre rettentő hatással volt gyóntatójának ilyképeni megjelené
se; de majd újra magához tér; férfias, deli termete kiegyenesedik, 
halavány arczára az izgalom pírja ül ki, s fürge szemei nagy lelki 
nyugalmat árulnak el. Újból megvasalták.

Közben megvirrad. A börtön vasrácsu ablakán beszűrődik a haj
nali derengés. Az idő komor, hideg. A láthatárt ólomszürke felhők 
borítják.

Egy negyed hatkor tompa dobpörgés veri fel a vár nyomasztó 
csendjét. Megjött a Wocher-ezred kirendelt zászlóalja. A várban 
levő összes foglyok elzárattak, a bástyákra ágyuk vonattak fel s 
mindegyik mellett a tüzérek égő kanóczczal állottak.

Fél hatkor a főporkoláb két alfoglár kíséretében megjelent a fog
lyoknál, kivezették szobáikból s az éj szaki kapu előtt megálltak 
velők. A rég nem látott bajtársak, megpillantva egymást, hevesen 
kezet szorítottak, de a nagy megindulástól szót sem szóltak egy
máshoz.

A felvonult zászlóalj ekkor ketté vált, közre fogta az elítélteket s 
ezek19 a zászlóalj közepén üresen maradt helyen találták magukat. 
Körül voltak kerítve.

Felhangzott a vezényszó, a menet megindult s a vár éjszakkeleti 
6-ik számú kapuján kiérve, a közeli első sánczba jobbra bekanya
rodott s megállapodott. Ez a vesztőhely!

Ekkor előlép a hadbíró, újra felolvassa a halálos Ítéleteket A felol
vasás után az elitéltek lelkészeikkel röviden imádkoztak s tőlük el-

19 Torontál 1903. évf. 226. sz.
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búcsúztak. Ezután jött a vérfagyasztó czeremonia: a szokásos ke
gyelemkérés. Ez abban állt, hogy a főporkoláb a vezénylő tiszt elé 
lépett; tisztelgett és bocsánatot kért az elitéltek számára. A tiszt: „Is
tennél a kegyelem ! ” szavakkal válaszolt. Ezután a foglárok leoldot
ták a béklyókat, levettették velük felső öltönyüket, s ott a helyszínen 
vagdalt kötéllel hátra kötötték a kezüket. Majd mindegyik táborno
kot egymástól öt-öt lépésre állították fel. Mikor Kiss Ernőt a részé
re kijelölt helyre vezették, mélyen felsóhajtott s ezt monda: „Sze
gény hazám! Vége mindennek! Isten büntesse meg hóhérainkat! ”

Ekkor ismét vezényszó hallatszik. Kilép a sorból tizenkét lövész 
s mindegyik elitéit előtt négy-négy lépésre megáll három katona.

Az utolsó perez volt hátra, hogy még egyszer lássák a felhőkből 
épen előtörő napot. Elrendelték szemeiknek a bekötését, ami ellen 
azonban tiltakoztak; de a vezénylő tiszt csak Kiss Ernőnek enged
te meg, hogy a halálnak szemébe nézhessen.

A lelkészek visszavonultak; a vezénylő tiszt parancsára féltérdre 
ereszkedtek s ekkor egy kard villanás és... a négy elitéit közül há
rom halott. A negyedik, Kiss Ernő, még él... vonaglik, a golyó mel
lébe és altestébe fúródott. A tiszt parancsára előugrik egy gráná
tos, fegyverét Kiss Ernőnek a fülébe sütötte el, fejét szétroncsolta...

A halál után

A kivégzett áldozatok napestig temetetlenül maradtak a kivégzés 
helyén. Levetett ruháikat a porkoláb vitte el magával.

A holttest kiadása végett Kiss Ernő családja és különösen roko
nai, Karácsonyi László és Verzár Anna, mindent elkövettek, hogy 
azt megkapják. A várparancsnok azonban nem engedte meg az el
szállítást.

Alkonyatbán katonák jelennek meg; megássák a négy sírt, a vér
rel áztatott ingeket lehúzzák a holtakról s így mezítelenül dobják 
be őket a sírgödörbe...
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Rettenetes éj következett ekkor Aradra! Irányi Ödön, az aradi 
vértanuk albumában20 megkapó szavakkal írja le „a halottak” czim 
alatt azokat az érzelmeket, melyek akkor az aradiakon uralkodtak.

A város népe mint bucsuhelyre özönlött a kivégzettek holttes
téhez ; s azoktól csak az éj beálltával távozott el.

A többi vértanuk holt tetemeit is megkisérlették kézhez kapni, de 
azok sem jártak több eredménnyel, mint a Kiss Ernő hozzátartozói, 
így mindegyik kivégzettet a helyszinén eltemették.

A családtagok azonban nem tudtak belenyugodni abba, hogy sze
retteiknek holt tetemét meg ne kapják, minden utat és módot fel
használtak tehát czéljuk elérésére. De hasztalan; minden kérelemre 
elutasító választ kaptak. Azt azonban ez által mégis kinyerték, ma
gán úton arról értesültek, hogy a holttesteknek titokban történő el
vitele előtt a katonaság szemet huny.

De még ennek is volt akadálya: a sírra őrködő bakó. A barbár 
idők rút hagyománya -  Írja Irányi ֊  hogy a kivégzettek sírjánál ott 
marad a bakó és árulja a holtakat pénzért.

Meg kellett tehát vesztegelni a bakót.
Vécsey, Damjanich, Lahner, Leiningen, Dessewffyért meg is tet

ték ezt; hogy Kiss Ernő holttetemeért fizettek volna, annak sehol 
semmi nyoma;21 de mégis elvitték.

Miként vittek el? Én élő tanuktól nem egészen úgy hallottam el
beszélni; a miként az eddig tudott volt.22 Elmondom, hogy és ki
től hallottam...

Mióta a Kiss Ernő szobor ügygyei foglalkozom s eltökél
tem, hogy minden adatot, ami reá vonatkozik, s amit lehet,

20 Szerkesztette Varga Ottó tanár

21 Id: Bobor Gyula — Kiss Ernő egyik unokája — Írja ugyan, előttem kéziratban 
levő egyik „Kiss Ernő altábornagy és főhadi kormányzó” czimü művében, hogy 
az ő hullájáért is 30 aranyat fizettek.

22 A holttest elvitelét Varga id. m. 152. lapján írja le; ezzel csaknem szórul-szóra 
egyezik Bobor Gyulának előbb említett kézirata és a melyet ő 1897. évben, te
hát öt évvel később írott, mint Varga s igy valószínű, hogy ő vette az adatokat 
Varga müvéből, megtoldva azzal, hogy a holttestért menynyit fizettek.
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összegyűjtők s amennyire tőlem telik, meg is örökitek: hallot
tam, hogy él Bocsáron egy 104 esztendős ember, aki állítólag ott 
lett volna Kiss Ernő hullájának az ellopásánál. Nyomban felke
restem az öreget és 1905 május 22-én tanuk jelenlétében kihall
gattam az öreget nemcsak azokra, amiket ő Kiss Ernőre nézve tu
dott, hanem egész élettörténetére nézve is. Elbeszélését jegyző
könyv alakban írásba foglaltam, a jelenvolt tanukkal aláírattam 
s az eredeti jegyzőkönyvet Torontál vármegye főlevéltárnokának 
azon kéréssel adtam át, hogy azt a vármegye levéltárában őriz
ze meg. Ezen jegyzőkönyvről még két másodlatot is készítettünk; 
ezek egyikét Bocsár községénél helyeztük el, a másikat magam
nak tartottam meg.

Az öreg elbeszéléséből s ennek alapján a bocsári kath. lelkészi 
hivatal esketési könyvéből megállapítottuk, hogy az öreg, kit Vö
rös Mártonnak hívnak, nem 104, hanem 106 éves volt kihallgatása 
idejében (még most is él).23 1822-ik év táján ismerkedik meg Bu
dán Hertelendy Miksával, aki később Torontálnak főispánja, kir. 
biztosa lesz. Ennek a révén kerül Torontálba s attól nem is marad el 
többet soha. Még ma is a Hertelendy család bocsári birtokának ősi 
kúriáján épült házban lakik.

Elbeszélte az öreg a 40-és évek torontáli történetét. Leírta a sze
replő személyeket, eseményeket, a melyeket én is már részint má
soktól hallottam, részint mint a vármegyének több éven volt me
gyei aljegyzője, hivatalos iratokból is, de még más forrásmunkák
ból is tudtam. Ekként meggyőződtem arról, hogy az öreg előadá
sa megfelel a valóságnak, habár néha az éveket és a keresztneve
ket összecserélte is.

Ez az ember Kiss Ernő holttestének ellopását ekként beszélte el:
„A Maxi Hertelendy Aradon volt elzárva; én is -  mondja az öreg 

-  fogoly voltam, de szabadon jártam és megengedték, hogy Maxi 
Hertelendy mellett szolgálatot teljesítsek.

23 E mű sajtó alá rendezése közben értesülök, hogy az öreg meghalt.
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Tudtuk, hogy a vezérek be vannak zárva, de hogy mi lesz ve
lük, azt nem is sejtettük. Mikor azután megtudtuk, hogy kivégzik 
őket, rettenetes elkeseredés fogott el és beszélgettünk is arról ma
gunk között, hogy ki kellene a vezéreket szabadítani, de ez csak 
abba maradt.֊ én is a népség közé gyűltem s ott voltam, mikor Kiss 
Emesztet főbe lőtték.

A délelőtt folyamán már kerestetett a Dániel László bátyjának fe
lesége: Verzár Anna asszony, ennek a fia volt a Pali ifiur, aki kép
viselő volt. Elmentem hozzája, ott volt akkor a szegény Kiss Ernő 
huszárja a Gyuri is (a másik nevére már nem emlékszem). Siratta 
az urát. Mindnyájan csak arról a borzasztóságról beszélgettünk. El
mondtam, hogy ott voltam a kivégzésnél.”

Feltűnik nekem, hogy az öreg, aki értelmesen, de sok részletes
séggel beszél, magát a kivégzést nem részletezi, az előkészületekről 
nem szól; a czeremóniát nem említi.

„Vendégek voltak ֊  folytatja az öreg ֊  a Verzár Annánál. Az urak 
közül Patrubányi is megkérdezett, Gyertyánffy Dániel pedig azt 
kérdezte, jól láttam-e, hogy hol volt Kiss Emészt? Együtt voltak 
akkor ezek az örmények mind. Azt hiszem, Kiss Emészt is rokon
ságba volt velük. A Karácsonyi Emánuelné is ott volt, ez járt ki 
a cselédek közé, mert a Verzár Anna, aki nagyon szerette a Kiss 
Emesztet, belebetegedett.

Már jó késő délután volt, mikor a Verzár Annához hívtak s 
az arra kért, hogy a Kiss Emészt huszárjával, a Gyurival, aki 
nagyszentmiklósi fiú volt, lopjuk el a holttestet. Ekkor a szobában 
voltak Bohusné, meg egy pár a Vásárhelyiek közül.

Mi azután a Gyurival sötét éjszaka kimentünk a vesztőhelyre egy 
kétkerekű taligával. Ekkor már nem volt ott a hulla, de a vársánczban 
puha homokba volt beásva, alig két ásó nyomra. Nem volt nehéz felás
ni. Felismertük. Gyuri, a huszár, hangosan kezdett simi, de elhallgattat
tam. Ekkor feltettük a taligára s futva nagy kerülővel hajnal felé értünk 
be vele a városba és egyenesen a Gyuri huszár lakására vittük -  amely 
a Tököly templommal volt szembe. Itt várt a Gyuri huszár felesége.
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Ezután, hogy a holttestet a házba bevittük, megmostam a testet. A 
feje teljesen szét volt lőve, ezt összeraktam, összekötöztem, azután 
koporsóba tettük s már csaknem világos volt, mikor megint ugyan
csak azon a taligán kivittük a temetőbe, -  s ott a halotti házba tet
tük le, -  és megkértük a temető csőszt, hogy vigyázzon rá, mert el
jön ezért egy ur, aki majd jól megfizeti a szívességét.

így loptuk mi el -  mondja az öreg ur -  azon a borzasztó sötét éj
szakán a Kiss Emészt holttetemét. -  Nagyon szomorú dolog volt az 
uram -  fejezte be elbeszélését az öreg.

Majd elmondta még az öreg azt is, hogy később megtudta, -  hogy 
Karácsonyi László ur rendezte az egész ellopást s ő lett volna az az 
ur, aki a hullát el akarta vitetni.

Mi lett tovább a hullával a temetőben, nem tudja. De úgy hal
lotta, hogy az ott el lett temetve s öt évig volt az aradi temető
ben. Mikor azután az általános amnesztia megérkezett, Ka
rácsonyi László ur kiásatta a sírt és elvitette a holttetemet 
Katalinéra24 és ott a templomba temették el s mikor azután a 
Boborok Eleméren a családi sírboltot megcsináltatták, akkor oda 
szállították s ott fekszik azóta.

Az ö elbeszélése szerint tehát a hullát még. a kivégzés éjszaká
ján lopták el és nem harmadnapra. Hogy ő nem beszél Kiss Ernő 
mostoha nővéréről és illetve sógoráról, Fredrigoni Lajosról, ez kis
sé megfoghatatlan, de úgy kell lenni, hogy ezeket ő nem ismerte, 
vagyis másként, ezek azon urak körében, akiknek udvarában Vö
rös uram szolgált, aligha fordultak meg. Hogy miért nem? ez oly 
kérdés, amelyre felelni a család-köréből csak azok tudnának, akik 
már régen elköltöztek abba a jobb hazába, ahol gyarló emberi ér
zelmek nem uralják a lelket. Abban is eltér, hogy ő Kiss Ernőnek 
Gyuri inasát említi, holott pedig ez Kovács Mihály (Miska) nevű 
volt, aki. Nagyszentmiklóson 1898. évi augusztus hó 24-én halt el 
֊  és aki tényleg ott volt a holttest elhozatalánál...

24 Értsd Katalinfalvára, a Kiss család begaszentgyörgyi ágának a birtokára.
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A Varga Ottó említett müvében leírtakkal összhangzatosan adja 
elő a holttest elvitelét id. Bobor György is a kezeim között levő 
kézirata szerint. De ő azt is hozzá teszi, hogy a holttestet feketébe 
öltöztették és ekként helyezték koporsóba.

Erre nézve pedig a család most élő más tagjaitól azt hallottam, 
hogy épen ellenkezőleg, a holttestről a még rajta volt ruhát is le
szedték és megmosva, húsz vég kék selyembe tekergették be és így 
helyezték igen egyszerű koporsóba és vitte ki két hü szolga az ara
di temetőbe.

Id. Bobor leírása még abban tér el a Varga-féle leírástól, mint az ál
talam említett Vörös Mihály előadásától, hogy a koporsó nem öt-hat 
évig volt az aradi temetőben, hanem csak a következő év (1850) janu
árjáig, amikor is azután onnan tényleg a torontálmegyei Katalinfalvára 
hozták és ott a Kiss Ernő nagyatyja (Izsák) testvérének (Miklósnak) a 
templomban levő családi sírboltjába helyezték el. Itt nyugodott azu
tán a hős 1872. évi október 5-ikéig, amikor is, életében sokszor kife
jezett kívánságához képest, tetemét Elemérre nem szállították.

El lévén határozva az Elemérre átszállítás; Katalinfalván a ko
porsót felnyitották, a holttestet (állítólag) kitakarták és annak 
agnoskálására Kiss Ernőnek általam már említett volt kocsisát Sper 
János eleméri gazdát küldték el. Ez azután a testet Gulyás Antal 
nevű uradalmi béressel együtt szállította el éjnek idején Elemérre.

Kívánságát a hősnek nem mindenben teljesíthették, mivel az ő 
életében ősei az anyja által építtetett eleméri kastély kápolnájának 
kriptájába temettettek el s így valószínű, ő is ezen sírhelyre gon
dolhatott. Ekkor azonban, midőn az ő hamvai Elemérre szállíttat
tak, a kastély kriptájában egyetlen koporsó sem volt és nem talált 
ott ilyent a kastély ezen szárnyának mostani ura Farkas Geiza sem, 
midőn azt néhány évvel ezelőtt renováltatván, felnyittatta.

Hová lettek az ott volt tetemek? Megtudnom nem sikerült. De 
midőn az eleméri mai templom felépült, abban készítettek azután 
a még fel lelt ősök maradványainak nyughelyét és ide helyezték el 
azután Kiss Ernő holttetemét is.
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Ezen temetést az azon részt vett id. Bobor Gyula következőkép úja le: 
„A temetése másnap fényes és megható volt. A gyászszertartás dél

előtt 10 órakor vette kezdetét az eleméri templomban. Halász Frigyes 
eleméri plébános végezte a klekki és katalinfalvi plébánosok segédlete 
mellett. A fényes ravatalt az eleméri lövészegylet tagjai teljes díszben 
állták körül; a templom zsúfolásig megtelt a megboldogult rokonai 
és volt tisztelői, jobbágyaival. Ott volt Aschermann Ferenc honvéd- 
ezredes Szegedről, a megboldogult egykori segédtisztje és Parcsetich 
Zsigmond volt honvéd huszárezredes, Kissnek gyermekkori barátja.

A beszentelés után megindult a gyászmenet a megboldogult kas
télya elé, mely jelenleg Kiss Ernő leányai [Auguszta (özv. Dániel 
Jánosné) és Róza (özv. Bobor Györgyné)], illetőleg unokái birtoká
ban van, hol újra beszenteltetvén, a templom alatti sírbolthoz vitték 
és ott a lövészek diszlövései között örök nyugalomra helyezték. ” 

Az emlitett eleméri templom kriptájában vörös márvány lapon a 
következő felírás van:

ITT NYUGSZANAK
ITTEBEI ÉS ELEMÉRI KISS ERNŐ
VOLT CS. KIR. HUSZÁR-EZREDES,
A PÁPAI KRISZTUS ÉS EGYÉBB RENDEK VITÉZE, 
KÉSŐBBEN MAGYAR HONVÉD-ALTÁBORNAGY 
SZÜLETETT TEMESVÁRON 1799. ÉVI 
JÚLIUS HÓ 13-ÁN,
MEGHALT Ó-ARADON 1849-IK ÉVI 
OKTÓBER HÓ 6-ÁN
MINT AZ Ó-ARADI VÉRTANUK EGYIKE.
KISS SZÜLETETT ISSEKUTZ MÁRIA 
KISS ERNŐNEK NAGYANYJA.
KISS BOGDÁNOVICS ANNA 
KISS ERNŐNEK ÉDESANYJA 
ÉS KISS ERNESZTIN KISS ERNŐNEK 
7 ÉVES LEÁNYKÁJA.
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Végezetül itt közlöm az „Armenia” után végszavait ama jegyző
könyvnek, melyet Kiss Ernő pályája gyászos, de dicső befejezésé
ről annak idején felvettek:

...„Ennek következtében Kiss Ernő a felségárulás büntette miatt 
az 5. hadi törvényszakasz és ezzel összefüggésben a katonai bün
tető törvénykönyv 61. szakasza, továbbá az 1848 október 3. és 20. 
és november 6. kelt legfelsőbb kinyilatkoztatások, végül az 1848 
november 12-én és 1849 július 1 -én kelt kiáltvány értelmében az 
ez év szeptember 21-én tartott hadi törvényszéken (nem által!) ez
redesi rangját, érdemjeleit, összes bárhol levő ingó és ingatlan va
gyonát elvesztettnek nyilváníttatott és lőpor és golyó általi halál
ra ítéltetett.”

„Ezen büntető ítéletet Haynau báró cs. kir. táborszernagy ő nagy
méltósága, a magyarországi és erdélyi hadsereg főparancsnoka 
megerősítette és terhelten az ellene rendelt halálbüntetés mai na
pon végrehajtatott. Az aradi cs. kir. haditörvényszéktől 1849 ok
tóber 6.”

És most, végére érve eszményi hősöm élettörténetének, Palágyi 
„Az aradi vértanuk” czimü pályakoszoruzott költeményének jel
igéje és utolsó versszakával zárom soraim at:

„Nem haltak ők meg.
S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni. ”
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Németh Ferenc

Kiss Ernő 

leszármazottainak nyomában1

A vértanú utódainál

Először a nyilvánosság előtt:
az aradi tizenhárom egyikének emlékei az újvidéki Kotucs családban

Mostanság két nyomós okunk is van Kiss Ernő családi emléke
inek, kései leszármazottainak nyomába eredni, hiszen az idén 
emlékez(het)ünk meg születésének 200. (1799. Július 13.), halálá
nak pedig 150. (1849. október 6.) évfordulójáról. A vele kapcso
latos közismert történelmi tényeken, győztes csatákon túl e so
rok írójában már régóta motoszkált a megválaszolásra váró kér
dés, vajon mi lett 1848-as magyar szabadságharc Eleméren nyug
vó vértanú hősének családjával: leányaival, unokáival, déduno
káival, ükunokáival, szépunokáival? Miként alakult a család sor
sa az aradi tragikus események után? Egyáltalán, élnek-e még és 
hol a leszármazottai? Ha igen, őrzik-e még kegyelettel a torontá
li nábob emlékét?

E kérdések megválaszolásának egyik sarkalatos kiindulópontja 
csakis egy alapos családfakutatás lehetett. Ennek nyomán derült ki,

1 Szerkesztett változat. (Megjelent a Családi Kör, 1999. október 7-i, 14-i és 21-i 
számában.)
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hogy az örmény származású Kiss (korábban Ákoncz!) család sze
rencséjét a 18. század közepe táján Kiss Izsák (Kiss Ernő nagyap
ja) alapozta meg, az ügyes, szerencsés kezű, szemfüles erdélyi (er
zsébetvárosi) kereskedő és hadiszállító, aki az úgynevezett szász 
tizedek visszaszerzésével tett a kincstárnak hasznos szolgálatot, s 
aki, Kalapis Zoltán megfogalmazása szerint, „kemény kézzel, oly
kor kíméletlenül halmozta fel tömérdek gazdagságát, úgyhogy a 
18. század végén jelentkező torontáli újgazdagok között ő volt a 
legvagyonosabb.” Óriási kiterjedésű területeket bérelt Torontálban 
csaknem 100 000 holdat), s mint Hegedűs János írja, „ez a nagy- 
kereskedő, megnyerő modorú „kis” fürge ember kapta 1760-ban 
Mária Teréziától a magyar nemességet.” (Hegedűs János feltevése 
szerint a család a vezetéknevét is éppen tagjainak alacsony terme
te miatt kapta.) Izsák ügyesen forgatta pénzét, hitelezett is, megfe
lelő haszon fejében. A család érintkezési nyelve az idő tájt, a fenn
maradt dokumentumok szerint, még az örmény volt. A 18. szá
zad derekáról egy érdekes nyugta is fennmaradt, amelyet már csak 
azért is érdemes idézni, mert bizonyítja, hogy Kiss Izsák idejében 
a pénzt is zacskóra(!?) mérték:

„Alulírott Issekutz Antal, igazolom, hogy Hobermaer uramtól két 
zacskót bé peczételve pénzzel, melyeket Kiss Izsák uram Goldsmid 
uram obligatiójára küldette, kezemhez vettem, recognoscalom 
Bécsben, 16. Septembris 1768. ”

A családalapítónak 1782-ben, a kamarai birtokok árverésén 
sikerült a maga és örökösei számára, viszonylag kedvező áron 
(643 750 forintért, 15 évi törlesztésre) megvásárolnia a csaknem 
70 000 holdas ittebei és eleméri uradalmat. Ám a sors úgy hoz
ta, hogy egyes családtagok elhalálozása folytán a birtokot 1793- 
ban fel kellett osztani. E felosztás után Kiss Izsák fia, Ágoston 
(Kiss Ernő édesapja) és annak felesége, Bogdánovits Anna (Kiss 
Ernő édesanyja) már csak 40 000 holdas birtokot tudtak biztosí
tani három gyermekük, Gergely (f 1815), Ernő (|1849) és Mária 
(f 1853) számára.
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Kiss Ernő életrajza, főképpen Hegedűs János és Kalapis Zol
tán kutatásai nyomán, ma már jobbára ismert, noha bizonyos csa
ládi vonatkozásaira mindmáig nem derült teljesen fény. Pusztán 
emlékeztetőül: Temesváron született 1799. július 13-án. Édesap
ja  korán elhalt, és sorsát anyja mellett legfőképpen mostohaap
ja, báró Emst Loewen, a későbbi tábornok egyengette. E „kato
nai vonal nyomán került a bécsi Teréz-akadémiára, s felfelé íve
lő katonai pályafutása során viszonylag rövid idő alatt a hadna
gyi rangtól eljutott az ezredesi rendfokozatig. Tiszttársai bőkezű 
gavallérként tartották számon. 1848 nyarán felajánlotta szolgála
tát a magyar forradalmi kormánynak, s ennek nyomán nevezték 
ki 1848. október 12-én tábornokká és a bánáti sereg főparancs
nokává. 1848 decemberében lett altábornagy, 1849 januárjában 
pedig országos főhadiparancsnok. Ő vívta ki csapataival 1848. 
szeptember 2-án a szabadságharc első jelentősebb katonai győ
zelmét -  a perlaszi csatában. Őt koszorúzták babérkoszorúval, 
neki rendeztek fáklyásmenetet. Ám ugyancsak ő volt az, aki 1849 
januárjában Pancsovánál csapataival meghátrált. Úgyszintén róla 
jegyezték fel azt is, hogy a temesvári ütközet során három lovat 
lőttek ki alóla!

A többiekkel együtt, 1849. augusztus 13-án Világosnál tette le a 
fegyvert. 1849. augusztus 25-én már az aradi várbörtön lakója volt. 
Onnan írta utolsó leveleit otthon maradt lányainak. Kalapis Zoltán 
írja, hogy birtokait Haynau zár alá helyezte, ingó vagyonát, köztük 
a tizennégy mázsányi (!) asztali ezüstkészletet is lefoglalva.

Október 6-án végezték ki Aradon. Holttestét regényes körülmé
nyek között sikerült Katalinfalvára, majd évekkel később (1872- 
ben) Elemérre szállítani, a templomban levő családi sírboltba. Az a 
hely azóta is egyik fontos történelmi kegyhelyünk.

Hősünk családi életét kutatva Kalapis Zoltán megállapítja, hogy 
Kiss Ernő huszonévesen titokban oltárhoz vezetett egy tizenhét 
éves tamapoli zsidó leányt, Rebekát, aki csakhamar gyanús körül
mények között, állítólag kolerában elhunyt.
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A továbbiakban, tudomásunk szerint, már nem nősült meg töb
bé.2 Két, házasságon kívül született gyermekét, Rózát és Augusztát 
törvényesítette, majd ki is házasította, vagyonnal is ellátta. Rózán 
és Augusztán kívül azonban voltak még gyermekei: a mindössze 7 
évesen elhunyt s az eleméri templom kriptájába eltemetett leányká
ja, Kiss Emesztin, továbbá egy bizonyos Turáti Ernő nevű fia, meg 
egy állítólagos Kiss Mária Valéria nevű leánya.

A családfa Kiss Ernőtől kezdődően két nagy ágra szakad. Az egyi
ket Kiss Róza (Bobor Györgyné), a másikat pedig Kiss Auguszta 
(Dániel Jánosné) leszármazottai alkotják. Vagyis, pontosabban fo
galmazva, az egyik a Bobor-, a másik a Dániel-ág.

A Dániel-ágat szemlélve látjuk, hogy Kiss Augusztának (aki 19 
évesen, 1842. július 31-én esküdött meg Eleméren a nála öt évvel 
idősebb Dániel Jánossal) öt gyermeke született, s ezek voltak Kiss 
Ernő unokái: Ernő, Ferenc, Margit, Ilka és Béla. Az öt unokának 
a továbbiakban összesen még 9 gyermeke született s ezek voltak 
Kiss Ernő dédunokái. Ezzel el is érkeztünk a családfa egyik ágá
nak kirojtolózó végeihez.

Itt kell megjegyezni, hogy a szamosújvámémethi Dániel család 
ősei még a XVIII. század elején nyertek címeres nemeslevelet, kö
zöttük akadtak alispánok, főispánok, országgyűlési képviselők, és 
főszolgabírók is. Kiss Auguszta férje Dániel János (Kiss Ernő veje) 
hites ügyvéd volt, Torontál vármegye alügyésze. Gyermekeik kö
zül talán a leglátványosabb karrierje Dániel Ernőnek (1843-1932) 
volt, aki a bárói rangot is elnyerte, amellett pedig a múlt század 
utolsó éveiben, a Bánffy-kabinet idején, kereskedelemügyi minisz
ter is volt. Vitathatatlan érdemeket szerzett magának az iparokta
tás, a közlekedésfejlesztés és a Vaskapu szabályozása terén.

Amíg élt, Auguszta össze is tartotta a Dániel családot: a gyer
mekeket, unokákat, dédunokákat. 1900. március 18-án hunyt el,

2 Szerk. megjegyzés: 1826. május 18-án kötött házasságot Szentgyörgyi Horváth
Anna Krisztinával.
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78 éves korában. Halálakor írta a becskereki Torontál, hogy „húsz 
évig tartó szenvedés után” távozott, s hogy koporsója körül „ott 
állnak az özvegyek, a szegények és a szenvedők, kiknek nyomorát 
ő enyhítette, kiknek könnyeit ő oly sokszor letörölte.”

A családfa ezen ága azóta megannyi új hajtással gyarapodott: új 
nevekkel, új családokkal...

A család másik termékeny ágát Kiss Ernő leányának, Rózának 
(Bobor Györgynének) leszármazottai alkotják. Ez a Bobor-ág. Róza 
és György 1843. május 24-én kötöttek házasságot Eleméren. Róza 
20, György pedig 24 éves volt. Kiss Rózáéknak 5 gyermekük szü
letett (Kiss Ernő unokái): Gyula, Ilona, Sarolta, Mária és Irma. Kö
zülük mindenképpen ki kell emelni id. Bobor Gyulát (1819-1879), 
a honvédszázadost, aki családtagként írta meg 1879-ben nagyapjá
nak, Kiss Ernőnek életrajzát (Kiss Ernő altábornagy és főhadi kor
mányzó élete és halála, Nagybecskerek,1879).

Ebben „több új adatot” tett közzé az aradi vértanú életéről. Emel
lett több cikket is írt Kiss Ernőről a becskereki Torontálban. Két 
hadászati szakmunkája nyomtatásban is megjelent. Érdekesség
ként megemlíthető, hogy egyik írásában az örményekről is érte
kezett.

Kiss Róza és Bobor György 5 gyermekének együttvéve 9 gyer
meke lett (Kiss Ernő dédunokái). Közülük mindenképpen ki kell 
emelni ifj. Farkas Geizát, az írót.

Kiss Róza, akárcsak Auguszta is, jótékonyságáról, jó  szívéről 
volt ismert.

Amikor 1900. január 22-én Eleméren elhunyt, a Torontál azt írta 
róla, hogy „egész életében különös előszeretettel gondozta az elha
gyatottakat, árvákat és mindazokat, akik jótékonyságra szorultak.”

Nos, a Kiss családfa ezen ágának egyik végét sikerült most meg
ragadni, pontosabban id. Bobor Gyula (Kiss Ernő unokája) és neje, 
Jablánczy Róza ágát, s végigvezetni azt a ma élő utódokig. Nem 
volt könnyű feladat. Elemérről Szabadkára vezettek a szálak, majd 
ott, Kollár Vető Margit segítőkész eligazítása folytán vissza Új-
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vidékre, a Kotucs család Olga Petrov utcai házába. Itt leltük meg 
végülis Kiss Ernő kései leszármazottad. E hagyománytisztelő utó
dokat mutatjuk most be, első ízben olvasóinknak.

Tehát Kotucs Péterhez és feleségéhez, Mirához kopogtattunk be 
egy régi ős, az aradi vértanú Kiss Ernő emléke ügyében. Ugyanis 
Péter korán elhunyt édesanyja, Gelzinger Marietta, Kiss Ernő szép
unokája volt. Péter nagyanyja pedig, az 1988-ban 90 éves korában 
elhunyt Bobor Eszter, aki itt, Újvidéken élte le élete végét, Kiss 
Ernő ükunokája volt.

A házigazda és felesége a tágas erkélyen fogad. Csakhamar meg
annyi régi családi okmány, fénykép, kézirat kerül az asztalra. Több, 
mint 200 éves, elsárgult családi ereklyéket böngészünk. Előkerül 
egy érdekes örmény nyelvű levél is, amelyet az 1770-es években 
Kiss Izsákhoz intézett egyik ügyfele. Ma már a kései utódok csak 
mosolyognak: senki sem tudja elolvasni. Aztán előkerül még a 
XVIII. századi családalapító néhány nyugtája is. Reszkető kéz ír
hatta őket, barna tintával. Következnek a régi, megsárgult fényké
pek az eleméri kastélyról, régen elfeledett családtagokról.

֊  Ezeknek a családi dokumentumoknak egy részét én mentet
tem meg az enyészettől ֊  mondja Kotucs Péter fia, Márton. -  Tud
niillik az évek, évtizedek során sok irat, fénykép és tárgy elkal
lódott. Sajnos, sokat ki is kellett dobnunk... Egy részét a pincé
ből hoztam fel.

֊  Valóban, valamikor sokkal gazdagabb volt a kastélyból ide 
szállított családi levéltárunk -  bizonyítja Péter is. ֊  Vetemiken, a 
nővéremnél még kell lennie egy családi iratokkal teli doboznak. 
Azt is érdemes lenne megnézni, mert akadna ott néhány régi fény
kép. Megmaradt még néhány bútordarab is.

— Kiss Ernőről és leányairól mit őrzött meg a családi szájha
gyomány?

֊  Míg nagyanyám, Bobor Eszter élt, addig sokat hallottunk tőle 
Kiss Ernőről, az aradi tragédiáról, holttestének ellopatásáról, ha
zaszállításáról -  mondja Péter, majd két roppant érdekes fényké-
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pet nyom a kezembe. Az egyik azt a kastélyszobát ábrázolja, ahol 
1849-ben aláírták a világosi fegyverletételt, a másik pedig Görgey 
nyomtatott arcképét, amely alá saját kezűleg, reszketegen csak eny- 
nyit írt a fegyverletételre kényszerült magyar felkelősereg parancs
noka: „Szíves emlékül, Görgey”.

Ezt követően a szobába invitálnak, hogy közösen megcsodáljuk 
a családi festményeket. Itt tűnik fel azonnal díszes, ovális, aranyo
zott keretben három azonos méretű portré, három kiváló akvarell. 
Az egyik Kiss Ernőt ábrázolja, a másik kettő pedig leányait.

-  Nem tudom, ki festhette ezeket -  jegyzi meg Péter. Alapos res
taurálásra volt szükség, amíg sikerült rendbe hozni őket.

Egy másik, kisméretű festmény előtt is megállunk.
-  Ez Kiss Ernő lányát ábrázolja, Barabás Miklós alkotása. Nagy

anyám szerint ez a legértékesebb a fennmaradt festmények kö
zül. Azt mesélte nekem mindig, hogy Barabás Miklós volt a csa
lád házifestője.

-  Akkor lehet, hogy a három akvarell is az ő alkotása, noha nem 
bizonyos.

Tovább nézegetjük a festményeket. Az egyik nagyobb méretű 
ifj. Bobor Gyulát ábrázolja gyermekkorában, a másik kettő, súlyos 
aranyozott keretben egy nőt és egy férfit ábrázol kitűnő klasszicis
ta stílusban.

Megakad a szemem egy éjjeliszekrénykén és egy szép faliórán. 
Az eleméri kastélyból kerültek ide, akárcsak még néhány érdekes 
ingóság: Bobor Gyula monogramos, címeres, több kilogramm sú
lyú ezüstkészlete, amelyet még Bobor Róza kapott ajándékba, de 
itt van egy érdekes, pántokkal kivert, faragott „tábori” sakk-kész
let is. A másik szobában áll egy ezüstkeretes tükör, a könyvek kö
zött pedig több régi családi kötet, díszkiadás. Többek között egy 
abból a mindössze 50 példányban (nyilván csak a családtagok szá
mára) készült fehér, díszkötésü könyvből is, amely Kiss Ernő leá
nyaihoz intézett utolsó leveleinek fakszimiléit tartalmazza, fedelén 
Kiss Ernő címeres pecsétjével ékesítve.
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-  Ezekből több példány is fennmaradt nálunk -  mondja Péter. 
֊  Megőriztük. Van néhány kötet is az aradi vértanúkról. Azokat a 
nagyanyám szívesen olvasta.

A nagymama végakarata

Az eleméri kastély a Kotucs család emlékezetében 
Hogyan került a fö ld  alá a Kiss család becses fényképalbuma?

Az újvidéki utódok emlékezetében még élénken él a család ősi 
fészkének, az egyemeletes eleméri kastélynak az emléke. Ez ter
mészetesen érthető is, hiszen Kotucs Péter nagymamája, Bobor 
Eszter (Kiss Ernő ükunokája) volt minden bizonnyal egyik utol
só lakója. Amellett a család többi tagja is, egészen az 1960-as évek 
elejéig, nyaranta szinte rendszeresen ott vendégeskedett Eleméren, 
a nagymamánál, a kisebb úrilakban.

A díszes, egyemeletes, zsalugáteres ablakú családi úrilakot 1796 
és 1805 között építtette Kiss Ernő nagyanyja, Issekutz Mária. A 
kúria előtt egykor igen szép, ízléses park volt, ritka növényzet
tel. Ez volt annakidején Kiss Ernő otthona. Érdekességként em
lítjük, hogy 1815-től az eleméri plébániatemplom is a Kiss-kas- 
tély falai között volt. Emeletes, hatalmas terme a kastélyban még 
a századelőn is látható volt. Szent Ágoston hitvalló és egyháztaní
tó tiszteletére szentelték. Idejártak egykor istentiszteletre az elem
éri hívek. Itt mondjuk el azt is, hogy a Kiss család tagjai az em
lítettek mellett még két kápolnát emeltek: az egyiket Kiss Ernő 
édesanyja, Bogdánovits Anna építtette 1796-ban, a másikat pedig 
Bogdánovits Ferenc 1837-ben. Végül, a ma is létező Szent Ágos- 
ton-templomot az aradi vértanú emelte saját költségén. Építé
se 1845-ben kezdődött, s 1847. október 24-én szentelték fel, alig 
fél évvel a magyar szabadságharc kitörése előtt. Mint Erős Lajos 
írja, a templom jobb mellékoltárára került a kastélykápolna védő-
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szentjének, Szent Ernőnek a képe. S ha már az eleméri egyház
nál tartunk, úgy hisszük, érdekes megemlíteni azt is, hogy a kegy- 
uraság, negyedévenként, milyen illetményekkel adózott az egy
háznak. Egy 1882. szeptember 25-én kelt hiteles okmány szerint, 
amely Kotucsék családi levéltárában maradt fenn, s amelyet Sza
bó Ferenc, a tudós eleméri plébános látott el kézjegyével, az elem
éri uradalom egy negyedévre az egyháznak 52 Ft 50 kr készpénz 
mellett még 7,5 pozsonyi mérő búzával, 7,5 pozsonyi mérő mor
zsolt kukoricával, 26 pozsonyi mérő zabbal, 3,5 akó borral, 100 
kéve náddal, egy hízott sertéssel, 10 öl puha fával és 10 öl szalmá
val adózott -  összesen 329 Ft 25 kr értékben.

Az egyemeletes, impozáns úrilak mellett létezett még egy kisebb 
földszintes kastély is, amely a családtagok közlése szerint a család 
mindenkori háziorvosának volt éveken át tágas lakóháza.

Mivel valamikor a második világháborút követő években 
előbb az egyemeletes úrilak került lebontásra -  amelyet a szá
zadelőn Dániel Ernő és özv. Farkas Geizáné örökösei birtokol
tak - ,  a család utolsó, Eleméren élő leszármazottai (Kotucs Pé
ter nagyanyja, Bobor Eszter és édesanyja, Gelzinger Marietta) 
ebben a kisebb úrilakban húzódtak meg fennmaradt vagyonuk
kal, ingóságaikkal, családi emlékeikkel egyetemben. Eléggé vi
szontagságos állapot volt ez, hiszen a két nő mellett nem volt 
férfi családtag: Bobor Eszter ugyanis akkor már elvált férjétől, 
Gelzinger Vladislav becskereki gyógyszerésztől, leánya pedig 
még tizenéves kislány volt akkor. A megélhetés is nehéz volt szá
mukra nemcsak a két háború között, hanem a két háború után is. 
Bobor Eszter ugyanis nem dolgozott, nem állt munkába, s a csa
ládi ingóságok, értéktárgyak, ékszerek eladásából tartotta el ma
gát és leányát.

Kotucs Péter közlése szerint különösen a második világháború 
évei voltak vészesek: a tágas úrilakban időnként katonaság szállá
solta be magát, mert ott bőven volt hely. Német, majd orosz csapa
tok állomásoztak ott.
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-  A háború végeztével azonban -  jegyzi meg ֊  ez a „vendéges
kedés” majdhogynem nagyanyám életébe került. Ki akarták végez
ni, holott neki éppen semmi köze sem volt az átvonuló hadtestek
hez. Csak a falu lakosságának köszönhető, hogy nagymama élet
ben maradt! Az eleméri lakosság védte meg, állt ki mellette, mert 
mindenkihez jószívű volt, s mert mindenkin segített. Számtalan 
esetben ajándékozta meg az ifjú eleméri párokat egy-egy bútor
darabbal, vagy más becses tárggyal. Ezt az elemériek évek múltán 
sem feledték el neki.

֊  Emlékszem -  meséli Péter felesége, Mira - ,  nagymama an
nak idején mesélte, hogy a két háború között, amikor még viszony
lag sok bútor és egyéb holmi volt a kastélyban, szívesen ajándéko
zott oda egy-egy bútordarabot pároknak. Elég sok tárgy került így 
az elemériekhez. A kastély egyik vörös futószőnyegét nagymama 
annak idején a becskereki katolikus templomnak ajándékozta oda.

Péter a továbbiakban azt is elmondja, volt még egy regényes eset 
a második világháború alatt, amely szintén a nagymama életébe 
kerülhetett volna. Ő ugyanis a család értéktárgyait még időben be- 
falaztatta á kastély tágas pincéjében. A háború vége felé, amikor 
az orosz hadsereg elérte Elemért, valaki kiderítette, illetve elárulta 
a hatóságoknak, hogy a kastély pincéjében rejtekhely van. A fala
zást végző mester ugyanis nem tüntette el megfelelő módon a nyo
mokat, s így gyorsan felfedezték, hogy egy utólag épített falról van 
szó. Azonnal ki is bontották, az ott rejtegetett értéktárgyakat elko
bozták, kis híján múlott, hogy nagymamát falhoz nem állították. 
Itt kell talán elmondani azt is, hogy bátyját, Zoltánt, a háború alatt, 
1944-ben Aradacon ki is végezték.

Egyébként hosszasan mesélte annak idején nagymama, hogy a 
kastélyból hogyan húzták szét a sok értékes tárgyat. Még jóval a 
kastély lebontása előtt több értékes holmi eltűnt a kastélyból.

A családtagok egyike például a közelmúltban egy becskereki in
tézményben látta viszont a Kiss család páncélszekrényét a családi 
iniciálékkal együtt.
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A család vagyonáról szólva a nagymama egyszer mesélte, hogy 
nekik már 1900-ban volt egy kézi kidolgozású Alfa-Romeo gyárt
mányú kocsijuk, ami az idő tájt, különösen Bánátban ritkaság- 
számba ment.

A háború viharában erőszakkal is elhordták a kastély értékeit. 
Nagymama azonban nem ellenkezett. Mindig hagyta, hogy vigyék, 
amit akarnak...

Itt kell megjegyeznünk, hogy a megannyi elveszett holmi közül 
nemrégiben került elő például Kiss Ernő egyik leányának, Dániel 
Augusztának díszes, monogramos levélmappája is.

Később a kastély eladásra került, majd le is bontották. Ezt köve
tően a nagymama Péterekhez került Újvidékre. Azonban Kotucsék 
kedvenc nyári kirándulóhelye az eleméri kisebb úrilak volt.

Péter már lapozza is a gazdag családi albumot, a boldog gyer
mekkor tárgyi emlékeit. Az egyik képen, amely 1957 nyarán „egy 
szép vasárnap” készült Eleméren, a kisebb úrilak előtt, a néhány 
éves Péter látható, amint a dicső Boborok módjára, szőrén üli meg 
a lovat. Egy másikon, amely 1961 augusztusában készült, a kastély 
előtt látható a nagymama, leánya és négy unokája. Ezek a régi fo
tók is Kotucsék eleméri kötődéseit bizonyítják.

Péter meséli, hogy ottlétükkor, gyermekkorában látta a régi, le
bontott egyemeletes kastély alapjai között a kincskeresők árkait.

A kincskeresők az alapoknál keresztben-hosszában árkokat ás
tak, mert meg voltak győződve, hogy ott biztosan kincsre lelnek. 
Hogy ott lehet valahol elásva a család kincse. Nagyot tévedtek 
azonban, mert nem találtak semmit. Szinte nem akarták elhinni, 
hogy nem találtak semmit! ֊  magyarázza Péter.

1963-ban azután fájó volt nagymama megválása Elemértől meg 
a kastélytól. Az úrilakot eladta és Újvidékre költözött.

-  Innen hozta magával az órát, néhány bútordarabot, a festménye
ket és több más családi ingóságot. A kastélyt ugyanis 1962-ben adta 
el a Naftagas munkaszervezetnek hárommillió dinárért. Azon a pén
zen a többi között vettünk egy tévét, egy korszerű villanytűzhelyt
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stb. Érdekes volt nagymama költözködése: hajói emlékszem, mind
össze két-három lovaskocsin szállítottuk a holmiját ide, Újvidék
re. Ennyi maradt csupán évtizedek viszontagságai után az egykor 
mesés Kiss-, illetve Bobor vagyonból! Mi lovaskocsival mentünk 
Elemérre, nagymama pedig vonaton jött utánunk. Mikor felpakol
tuk a holmiját, megsimogatta a kastély falait és meg is csókolta. Ek
kor szakadt el végérvényesen a család ősi fészkétől ֊  meséli Péter.

-  Vajon később visszakívánkozott-e oda, látogatta-e Elemért, 
akár az október 6-i megemlékezéskor? -  kérdezzük Pétertől.

-  Elkerült hozzánk Újvidékre s már sohasem vágyott vissza 
Elemérre. Az fájó pontja maradt. Elemért valahogy eltemette ma
gában a lelke mélyén. Vagy jobban mondva ott őrizte meg magá
nak és úgy, ahogyan fiatalkorában megmaradt benne. Egyébként a 
kastélyt is, amelyben egykor lakott, lebontották, noha az eladás
kor megígérték neki, hogy nem bontják le. Ilyen feltételekkel is 
adta el! Ám mennyire csalódott szegény! Emlékszem, hogy 1984- 
ben, hosszú idő után a nagymamával együtt Eleméren jártunk, s 
ott a helybeliek azonnal felismerték. Elébe jöttek. Fájó pontja volt 
nagymamának Kiss Ernő története is. Nekünk, gyerekeknek sokat 
mesélt róla. Mindig nagyokat sóhajtott, amikor néhanapján meg- 
megállt Kiss Ernőnek és leányainak képe előtt. Mindazt, ami Kiss 
Ernővel történt, családi tragédiaként élte meg.

-  Hogyan teltek Bobor Eszter újvidéki hétköznapjai, milyen volt 
az életvitele? -  érdeklődtünk Mirától.

֊  Viszonylag korán, 6 órakor kelt. Sokat olvasott, figyelem
mel kísérte a politikai történéseket is. Mindenben tájékozott volt. 
Amellett igen vallásos: istenfélő. Több nyelvet beszélt, ebből né
gyet kiválóan (magyar, szerb, német, francia). Igen pedáns volt, 
minden holmija a helyén volt. Nála mindig rend uralkodott. A sö
tétben is el tudott igazodni a dolgai között!

Bobor Eszter egész életét a régi úri világ módjára élte le: mun
kát nem vállalt, nem dolgozott. A családi örökségből adogatott el 
holmikat, abból élt haláláig.
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Igen szerteágazó levelezést folytatott a kitérj edt rokonsággal, 
és sokan fel is keresték itt Újvidéken. Nemcsak a rokonai, hanem 
egykori cselédei, szobalányai, akiket mindig szívesen fogadott, s 
akik ragaszkodtak hozzá. 1988. július 20-án hunyt el 90 éves korá
ban. Utolsó kívánsága az volt, hogy a becses, vaskos családi fény
képalbummal együtt temessék el. így kerültek, utolsó kívánsága 
nyomán, örökre a föld alá a család felbecsülhetetlen értékű fotói!

Tények és legendák

Családi szájhagyomány Kiss Ernőről és egyik leányáról

Kotucsék családi szájhagyományában két érdekes epizód is fenn
maradt Kiss Ernőről és egyik leányáról. Ám mielőtt rátérnénk en
nek ismertetésére, úgy hisszük, nem érdektelen szólnunk Kiss Ernő 
kevésbé ismert családi viszonyairól, amelyeket egyik életrajzíró
ja, Hegedűs Antal, a századelőn -  nyilván a még élő hozzátartozók 
iránti tiszteletből ֊  elhallgatott, vagy az aradi vértanú iránti meg
becsülésből siklott át rajtuk. E kényes részletek egyrészt Kiss Ernő 
házasságaira, vagy mondjuk úgy: szerelmeire, másrészt pedig tör
vényes vagy törvénytelen gyermekeire vonatkoztak.

Korábban már szóltunk arról, hogy az eddigi kutatások néhány 
természetes gyermekére már fényt derítettek, de úgy tűnik, hogy 
gyermekeinek névjegyzéke, akárcsak egykori szerelmeinek listá
ja, még mindig nem végleges. E kutatásokat, pontosításokat töb
bek között az a körülmény is nehezíti, hogy annak idején a tör
vénytelen, illetve házasságon kívüli gyermekek születése esetében 
az egyházi anyakönyvek is jobbára hallgattak az apa illetőségéről. 
Nos, lássuk hát, mit deríthetünk ki a hiteles dokumentumokból, ám 
ugyanakkor azt is, miről mesélnek a legendák.

Kiss Ernő 1849. augusztus 25-én, az aradi várban felvett ki
hallgatási jegyzőkönyv tanúsága szerint többek között azt vallot-
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ta magáról, hogy „özvegy, gyermektelen”. Mindkét állítás hivata
losan igaz is volt -  de csak hivatalosan! Az első, hogy özvegy volt 
kivégzésekor, minden bizonnyal Kalapis Zoltán állítását támaszt
ja  alá, hogy huszonévesen titokban oltárhoz vezetett egy tizenhét 
éves tamapoli zsidó leányt, Rebekát, aki csakhamar gyanús körül
mények között elhunyt. Egy hiteles egyházi esküvője tehát minden
képpen volt! Csakhogy a szájhagyomány még legalább két „felesé
géről” tud. Az egyik Turáti Anna volt, a másik pedig Szentgyörgyi 
Anna.3 Turáti Annát állítólag még Olaszországból hozta magával, 
de annak későbbi sorsa ismeretlen előttünk. Szentgyörgyi Annáról 
sem tudunk sokkal többet. Egyébként mindkettőtől gyermekei is 
születtek.

Másik megállapítása, hogy kivégzésekor „gyermektelen” volt, 
csak annyit jelez, hogy akkor még egyik házasságon kívül született 
gyermekét sem törvényesítette. A fiatalon elhunyt Rebekától minden 
bizonnyal nem volt gyermeke. (Turáti) Anna azonban az eleméri ka
tolikus plébánia anyakönyveinek tanúsága szerint ֊  amelyet Tietze 
Jenő prelátus bocsátott rendelkezésünkre -  1823. j anuár 3-án ikreket 
szült neki, Augusztát és Rózát. Születésüket az eleméri plébános „il
legális”, azaz „törvénytelen” megjelöléssel jegyezte be, feltüntetve 
azt is, hogy „az apa ismeretlen”. Ugyancsak ide jegyezte be Szabó 
Ferenc, a tudós eleméri plébános azt a fontos tényt, hogy „Ő cs. és 
Királyi Felsége 1885-dik évi február hó 28-án kelt legfelsőbb elhatá
rozásával kegyelemből megengedni méltóztatott, hogy a N. Eleméren 
1823 évi január hó 3-án házasságon kívül született Auguszta és Róza 
ikertestvérek, mint néhai ittebei és eleméri Kiss Ernő leányai törvé- 
nyesíttessenek”.

A legfelsőbb helyről, jóval Kiss Ernő halála után jóváhagyott 
törvényesítés hivatalosan igen-igen elkésett, mert Kiss Ernő még 
életében ténylegesen elismerte a két ikertestvért, családtaggá tette 
őket, vagyonnal is ellátta és ki is házasította.

3 Szerk. megj.: Szentgyörgyi Horváth Krisztina Anna.
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Turáti Anna volt az édesanyja Turáti (vagy: Turatti) Ernőnek is, 
akiről sajnos nincsenek bővebb adataink.

A szájhagyomány Szentgyörgyi Annáról tudni véli, hogy két 
gyermeket, két kislányt szült Kiss Ernőnek: Annát és Emesztint. 
Anna három éves korában hunyt el, és nem tudni, hol temették el. 
Emesztin hét éves korában halt meg, s az eleméri templom kriptá
jában helyezték örök nyugalomra, apja mellé. E tényeket, sajnos, 
nem tudjuk anyakönyvi adatokkal is igazolni.

Visszakanyarodva a két ikertestvérhez, Rózához és Augusztá
hoz, el kell mondanunk, hogy haláluk időpontja is viszonylag kö
zel esett egymáshoz. Róza 1900. január 22-én, Auguszta pedig az 
év március 18-án hunyt el. Nos, egyikükhöz kapcsolódik az az ér
dekes családi szájhagyomány is a meg-megjelenő „fehér asszony
ról”, amelyet Kotucséknál hallottunk.

Erről mondja nekünk Péter:
֊  A nagymama mindig mesélte, hogy Kiss Ernő két leánya kö

zül az egyik nem természetes halállal halt meg, hanem öngyilkos 
lett. Megmérgezte magát. Sajnos, nem mondta meg, hogy Rózáról 
vagy Augusztáról volt-e szó. Nos, a dolog lényege abban állt, hogy 
az a bizonyos „fehér asszony”, fehér ruhában, ֊  a családi szájha
gyomány szerint -  mindig megjelent, amikor valamelyik család
tag meghalt. Nagymama, amíg élt, erősen hitt ebben. E visszajá
ró, halált jelző, fehér ruhás nőszemély megjelent neki édesapja és 
édesanyja halálakor Eleméren, de állítólag az én édesanyám halá
lakor is látta. Nagymama szerint nemcsak ő látta, hanem látták an
nak idején a cselédek is az eleméri kastélyban. Ezt érdekességként 
tartottam fontosnak elmondani. Hisz nekünk nem jelent meg soha.

Egy másik családi szájhagyományról, Kiss Ernő kivégzésével 
kapcsolatosan, Péter édesapja, Márton mesél:

-  Úgyszintén a nagymama, illetve anyósom mesélte, s a család
ban fennmaradt, hogy Kiss Ernőnek nem kellett volna október 6-án 
Aradon meghalnia. A családi legenda szerint közvetlenül a kivég
zés előtt érkezett meg Kiss Ernő számára a megkegyelmezés, ám
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az a tiszt, akinek ezt az írást kézbesítenie kellett, korábbról Kiss 
Ernő haragosa volt, s ezért szándékosan késett a kegyelemről szóló 
parancs kézbesítésével. Ez a történet generációról generációra élt a 
családban. Hogy van-e reális alapja, nem tudom.

Kiss Ernő kései újvidéki leszármazottairól még el kell monda
nunk, hogy kegyelettel őrzik a híres ős emlékét. Kotucs Péter gyer
mekeivel együtt itt, Újvidéken, három nővére (Marietta, Irén és Va
léria) pedig ugyancsak gyermekeivel ֊  Kanadában.

A nagymamától örökölt családi vagyon elosztásakor Kotucs Pé
ternél maradtak a festmények, fényképek és dokumentumok meg 
egy-két bútordarab, a többiek az ékszereken meg egyéb értékeken 
osztoztak meg.

S ha már az ősi vagyon megmaradt darabjainál tartunk, úgy tű
nik, viszonylag könnyen össze lehetne hozni egy Kiss Ernő em
lékszobát, eredeti, autentikus tárgyakkal, eredeti dokumentumok
kal. Hiszen nemcsak Kotucsék őriznek tárgyi emlékeket az aradi 
vértanútól és családjától, hanem mások is. E sorok írójának tudo
mása szerint Becskereken, Kikindán, Eleméren és egyebütt is fel
lelhető több, érdekes emléktárgy, bútordarab. Talán éppen e kettős 
jubileum adhatná meg a kellő ösztönzést, de az elmulaszthatatlan 
alkalmat is arra, hogy Kiss Ernő emlékét Bánátban emlékszobával, 
vagy akár egy állandó kiállítással is megörökítsék. Ezzel egyben 
bizonyítanák is, hogy ha már a sors oly mostoha és kegyetlen volt 
vele, legalább az utókor legyen hálás és kegyeletes az emlékéhez.
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Dr Bona Gábor

Az 1848/49-es szabadságharc 

örmény hősei1

pojen i Bogdánovits Hubert

1815-ben Nagyszebenben született, Erzsébetvárosról elszármazott 
magyar nemességet nyert családból. 18 éves korában a katonai pá
lyára lépett és 1848 tavaszán főhadnagyként a 2. Hannover huszár
ezredben szolgált. Ezredével a Délvidéken állomásozva 1848 júni
usában az elsők között vette fel a harcot a szerb felkelőkkel, véd
te a Temesi bánság magyar, német és román falvait a magyar kor
mánynak az engedelmességet felmondó szerb határőrök és a tá
mogatásukra a szerb fejedelemség területéről beözönlő önkénte
sek -  szerivánusok -  támadásától. Tevékenységével a szerb felke
lést akkor még hivatalosan elítélő bécsi hadügyminisztérium is elé
gedett lehetett, mivel július 23-án cs. kir. századossá léptette elő.

Azzal azonban valószínűleg már kevésbé értettek egyet Bécs- 
ben, hogy októberben, amikor az udvar és a magyar kormány kö
zött a szakítás bekövetkezett, az ezred, s vele Bogdánovits ma
gyar oldalra állt, pontosabban a helyén maradt és folytatta a har
cot a szerbek ellen. Az uralkodó iránti hűség és a katonai fegye
lem kötelességének érzetét sok volt császári-királyi tiszthez ha-

1 Részletek a műből (Országos Örmény Önkormányzat, Budapest, 1995)
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sonlóan Bogdánovitsban is legyűrte az igazságérzet és a hazafi- 
ság. Maradt és nem tért vissza a császári zászló alá. Annál is in
kább, mivel nem ő hagyta el a zászlót, hanem az ment át ֊  a szerb 
felkelők táborába. Mindenesetre megkönnyebbüléssel fogadta, 
hogy amikor ezredét a magyar kormány a reguláris (osztrák) csá
szári csapatok ellen indította, neki nem kellett egykori fegyvertár
saira fegyvert fognia. 1849. február közepén ugyanis az országos 
főhadparancsnokká előléptetett egykori ezredparancsnoka, és ro
kona, Kiss Ernő őmagy-karsegédévé nevezték ki. Ott, az Országos 
Főhadparancsnokságon a tisztek személyes ügyeinek (szabadságo
lások, házasságkötések, adósságok stb.) adminisztrációjával „bíbe
lődve” szolgált Debrecenben, Pesten, Szegeden, végül Aradon a 
világosi fegyverletételig. (De hát ezt is intéznie kellett valakinek.)

Mindezeket figyelembe véve az aradi császári hadbíróság tole
ránsnak mutatkozott: „csak” 5 év várfogságra ítélte Bogdánovitsot 
a szabadságharc után. Két hét elteltével ezt is elengedték -  csupán 
a rangfosztás maradt. Hősünk így visszavonulhatott Krassó me
gyei birtokára, s ott gazdálkodott 1882-ben Lúgoson bekövetke
zett haláláig.

pojen i Bogdánovits Virgil

A Torontál megyei Eleméren született 1829. december 6-án, föld
birtokos családból. Gimnáziumi tanulmányait követően 1846-ban 
hadfi (tisztjelölt) lett a cs. kir. 2. Hannover huszárezredben. Ezre
dét ֊  mint azt már említettük ֊  1848 júniusában a szerb felkelők el
len vezényelték. Velük harcolt Bogdánovits is, akit a magyar had
ügyminisztérium hamarosan hadnaggyá léptetett elő. Októberben 
a honvédsereghez csatlakozó alakulatánál maradt, s novemberben 
főhadnagy lett. Az ezred 1849 februárjában kivonult a Délvidékről 
és a Windisch-Grátz vezette császári főerőkkel szemben kialakított 
magyar fősereghez -  Feldunai hadsereg -  nyert beosztást. A meg-
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induló tavaszi hadjárat során a március 5-i szolnoki, az április 4-i 
tápióbicskei, 6-i isaszegi, 19-i nagysallói és 26-i komáromi ütkö
zetben vett részt. Május közepén századossá léptették elő. Ugyan
csak harcolt a nyári hadjárat ütközeteiben és csatáiban, így Pered
nél (jún. 20.), Komáromnál (júl. 2. és 11.) és Vácnál (júl. 16. és 17.)

A világosi fegyverletétel után közlegényként besorozták a csá
szári hadseregben újjáalakuló 2. huszárezredhez. Ugyanott 1850 
decemberében hadnagy, 1855-ben pedig főhadnagy lett. 1855-ben 
kilépett a hadseregből és hazatért Torontál megyébe gazdálkodni. 
Nagybecskereken halt meg 1899. május 10-én.

elem én  és ittebei Kiss Antal

Nagyváradon született 1823-ban. Apja K. Gergely, ő maga pedig 
Kiss Ernő honvéd tábornok unokaöccse volt. 19 évesen tisztjelölt
ként beállt a 2. Hannover huszárezredhez, ahonnan 1846-ban a bé
csi magyar nemesi testőrséghez került. 1848. szeptember 20-án 
testőrtársaival összebeszélve -  voltak vagy harmincán -  Jelacié 
Magyarország elleni támadására hivatkozva benyújtották lemon
dásukat, s hazatértek. Itthon azonnal szolgálatra jelentkeztek a 
honvédségbe. Kiss a Délvidéken állomásozó 10. (debreceni) hon
védzászlóaljhoz került főhadnagyként. A szerbek elleni harcok so
rán novemberben századossá lépett elő. Alakulatával 1849 január
jában a feldunai hadtesthez vezényelték. Részt vett a felvidéki visz- 
szavonulásban, majd a tavaszi hadjárat küzdelmeiben. Május ele
jén alakulatának ideiglenes parancsnoka lett. Zászlóalját vezette a 
június 13-i csornai összecsapásban, majd 27-én Marcaltőnél, vé
gül a Délvidéken a titeli fennsík ostrománál (júl. 19. és 23.). A te
mesvári ütközetben (aug. 9.) már őrnagyként vett részt. A szabad
ságharc végén kimenekült, 1851 -ben azonban Kossuth megbízásá
ból illegálisan visszatért, mint az ellenállási mozgalom egyik szer
vezője. Árulás következtében hajszál híján letartóztatták, ami biz-
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tos halált jelentet volna számára, sikerült azonban ismét külföld
re szöknie. Angliában telepedett le, ahol a londoni lord mayor lo
vászaként kereste kenyerét. (Amire azt is lehet mondani: milyen jó 
dolog, ha az ember időnként mellékesnek látszó dolgokat is meg
tanul, miként Kiss, az egykori huszárhadfi a lóápolást, hiszen soha 
nem lehet tudni, mi mire lesz jó egyszer.) Ám a lóvakargatásnak 
is vége lett egyszer, legalábbis Kissnek elege lett belőle. 1858-ban 
hazatért. Négy év várfogságra ítélték, 1859-ben azonban kegyel
met kapott. Gyulán kezdett új életet, ahol a helyi takarékpénztár 
tisztviselője lett. 1895-ben ugyanott fejezte be életét.
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Képtár



1. Kiss Ernő portré (akvarell Kiss Ernő hagyatékából)
2. Kiss Ernő ezüst serlege (Budapesti Örmény Katolikus Plébánia 

Múzeum tulajdona)
3. Kiss Auguszta portré (akvarell Kiss Ernő hagyatékából)
4. Kiss Rozália portré (akvarell Kiss Ernő hagyatékából)
5. A kívülről felújított, Szt. Ágoston tiszteletére felszentelt eleméri róm. 

kát. templom
6. A szentély alatti Kiss családi kriptában Kiss Ernő és családja 

vörösmárvány síremléke
7. Kiss Ernő síremlékén a családi címer
8. Hajniki és kiskürtösi Bobor Györgyné sz. eleméri és ittebei Kiss 

Rozália síremléke a kriptában
9. Kiss Ernő szobra (Radnai Béla alkotása) Nagybecskerek főterén 

(ledöntötték és beolvasztották)
10. Kiss Ernő szoborfej-maradvány (a 9. alatti szoborról), a 

nagybecskereki Múzeumban látható
11. Az eleméri templom belülről
12. Kiss Ernő honvéd egyenruhája (Hadtörténeti Múzeum tulajdona)
13. Gyászmise az aradi vértanúkért az eleméri templomban (2010. október 6.)
14. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület nevében 

dr. Issekutz Sarolta elnök koszorúz (2009)
15. Az eleméri templombelső
16. Kiss Ernő emléktábla a templom bejárata mellett
17. Kiss Rozália ma élő leszármazottai, a Kotucs család és vendégei: kö

zépen Kotucs Péter családfő, jobbszélen felesége, Mira, balról Márton 
fia és Bilyana leánya, a családfő mellett (jobbról) dr. Issekutz Sarolta, 
mögötte dr. Németh Ferenc

18. Kiss Anna kelengyeládája 1778 (a nagybecskereki Múzeumban látható)
19. Kiss Ernő pisztolya (Hadtörténeti Múzeum tulajdona)
20. Teáskészlet a Kiss család címerével (Kiss Ernő hagyatékából)
21. Az eleméri templom oltárképe
22. Oldaloltárkép a templomban (erősen sérült)
23. Az eleméri temető kápolnája
24. Kiss Ernő portré
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Gazdag Ervin

Az écskai uradalom  

A Lázár család története

A bánsági pusztaság kamarai földjeit 1781 nyarán adták el a bécsi 
és a temesvári árverésen. A vevők földesurakká váltak, a megvásá
rolt vagyont pedig uradalomnak hívták, melyeket az új tulajdono
sok eladhatták, szétoszthatták, örököseikre hagyhatták, feldarabol
hatták, de új földterületekkel is bővíthették. Az uradalmon mindent 
lehetett csinálni, amely hasznot hozott az új tulajdonos és az or
szág számára. Bármilyen nép, akármilyen nemzetiségű és vallású 
jobbágyok betelepülhettek a birtokra, fejlődhetett a mezőgazdaság, 
a kereskedelem, a textilipar, a mesterségek... Egyszóval minden.

Az árverésen licitálhattak meggazdagodott kereskedők, tisz
tek, hivatalnokok és nemesek: görögök, arománok (cincárok), ör
mények és szerbek is. így Pavel Csamojevics megvásárolta az 
Orosin birtokot ֊  a mai Kisorosz; Sziszany -  az óbecsei uradalmat; 
Karátsony Bogdán -  Staro és Novo Selot/ Ó- és Újfalut, Beodrát és 
Topolát; Jaksics -  Beresztóc birtokot; Nákó Kristóf ֊  Növi Komlos/ 
Új Komlós uradalmat; Kiss Izsák pedig az eleméri birtokot.

A falu körüli föld és Écska, mint birtok 1781. augusztus 1-jén a 
bécsi árverésen került Lázár Lukács marhakereskedőhöz. A ma
jorság 30 000 égerfányi földet tartalmazott (17 265 ha, 1 égerfa = 
57,55 ár, vagy 3 égerfa= 1,73 ha). Az Écska birtok kikiáltási ára 
174 000 forint volt, de a jómódú kereskedő 217 000 forintot fizetett
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érte. A bírtok Écska, Klek, Jankahid falvakat foglalta magában, és 
a birtok, valamint a pusztaság részeit is, név szerint Martinicát és 
Despotovacot. Az akkori nagybecskereki kerületben, Torontál me
gyében volt. A kifizetés a bécsi udvar pénztárában történt 1782. jú 
lius 24-én. Az összeg egyharmadát készpénzben fizették ki, míg a 
fennmaradó tartozást az előírt tíz éven belül kellett törleszteni évi 
4%-os kamat mellett. Lázár Lukács a birtok megvásárlásával ne
mesi címet is kapott „écskai” előnévvel és a birtokon található te
lepüléseken élő lakosságot is megkapta.

A falvak őslakosainak életében egy új korszak kezdődött, Écska 
számára pedig egy újabb fejezet a történelmében. A feudalizmus 
megkezdődött a Temesi Bánságban, a pusztában, a birtokon, a pa
rasztságban.

Régen, több mint két évszázaddal ezelőtt, az Écska birtok új tu
lajdonosa, Lázár Lukács (1727 Temesvár-1793 Écska) 1782 au
gusztus második felében első alkalommal érkezett a faluba, leg
idősebb fia, János és a Mechitarista Rend szerzetese kíséretében. 
A meggazdagodott kereskedő a birtok központjának Écskát ne
vezte ki, ahol a vásárláskor román és szerb lakosság élt körülbe
lül százhúsz házban. A birtok a fő közlekedési utak mentén terült 
el a Temesi Bánság déli részén, a szárazföldi úton Nagybecskerek 
-  Pancsova (Pancevo) és Nagybecskerek -  Titel, vízi úton a Bega 
folyó mentén, amely a Tiszába, majd később a Dunába ömlik.

Az erdélyi1 származású gazdag kereskedő fia 1727-ben Temesvá
ron született, vagyonát abból szerezte, hogy marhával látta el a te
mesvári pasát. Belgrád elestével, a török hatalom alatt, 1739-ben 
a 12 éves Lukács szüleivel először Belgrádba költözik, majd Újvi
dékre. A szülei halála után átveszi a család kereskedelmi tevékeny
ségének vezetését. Hamar felfedezte, hogy a marhatenyésztés na
gyon kifizetődő a császárság déli területein, ezért üzleti politikáját 
teljesen alárendelte a császári sereg minőségi hússal való ellátásá-

1 Szerk. megj.: erzsébetvárosi örmény.
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nak. Ennek érdekében haszonbérbe vette a végeláthatatlan gazdag 
mezők területét Dél-Magyarországon, és Kiss Izsák2 üzleti partne
rével együtt a Bellye állami birtokot is Baranyában. Az Écska bir
tok megvételével Lázár Lukács és Kiss Izsák szomszédok is lettek, 
ugyanis Kiss Izsák megvásárolta az eleméri birtokot.

Az üzleti tisztesség és pontosság eredményeként Lázár Lukács 
nagyon hamar hírnevet szerzett a császári katonai körökben, és 
mint korának kiváló marhatenyésztő és húsfeldolgozó szakembere 
megkapja a császári osztrák-magyar hadsereg ellátmányozásának 
tiszteletbeli alezredesi címét.

Lázár Lukács miután átnézte a birtoka teljes területét, és felfe
dezte annak meglévő és további fejlődését elősegítő lehetősége
it, kijelölte új házának helyét. Azon a helyen, ahol a Bega folyó a 
nagy tóba torkollik, az innenső parton lévő évszázados öreg écskai 
erdőben elkezdik az angol stílusú, impozáns homlokzatú földszin
tes ház építését. A főépület mellett, arccal a folyó felé fordulva, 
gazdasági melléképületeket is építtetett: csépelő csűröket, istálló
kat és személyzeti házat. Következő év november végére fejezték 
be az új házat, mely kész volt az új házigazda fogadására.

Közvetlenül karácsony előtt, 1783-ban Écskára érkezik a földes
úr felesége is, Szibilla Edelspacher Lázár (f 1793, Écska) a család 
tanítójával, Komblat Alfréddal és a négy fiával: Jánossal (1757. 
Újvidék-1809. június 17. Elemér), Ágostonnal (Augustin, 1768. 
Újvidék-1833. augusztus 7. Budapest), Mihállyal (Michael, 1772. 
Újvidék-1815. december 11. Lázárföld) és Józseffel (1775. Újvi
dék -184 8. Temesvár).

A birtok gazdag, termékeny és műveletlen földterülete dolgos fa
lusi kezeket igényelt. E célból a földjét új lakosokkal telepítette be, 
és ezen a módon alapozta meg a falu soknemzetiségű és többvallá- 
sú összetételét, amelyet a mai napig megőrzött. 1785-ben a Rudna 
közeli Makedón faluból több új román családot költöztet be, majd

2 Szerk. megj.: erzsébetvárosi örmény kereskedő.

179



két évvel később száztíz magyar családot is Szentesről, Csongrád 
megyéből. Két hullámban, 1788-ban és 1791-ben szlovákok köl
töznek a birtokra Párdányból, Gábriel Butler földesúr uradalmá
ról, majd 1793-ban bolgárok a vingi és felső-besenyőfalvai nagy
birtokról. A lakosság betelepítése folytatódik a foldesúr legidősebb 
fia, János vezetése alatt is. A 19. század elején, 1801-ben és 1802- 
ben érkeznek az első német betelepülők a faluba. A falu különböző 
nemzetiségek, vallások és kultúrák konglomerációja lett, nagy se
bességgel terjeszkedett és fejlődött.

Ahogyan betelepültek a különböző nemzetiségű családok, úgy köl
töztek el az őslakos helyiek Écskából. A feudális viszonyok beveze
tésével elégedetlen helyi szerbek már 1783-ban és 1784-ben elhagy
ják a falut. A földesúr jövetelével ugyanis a falu lakosai többé nem 
„szabadok”. Nem használhatják ingyen a földet, nem vághatják ki az 
erdőt, nádat és csejjét, nem legeltethették a marháikat, nem vadász
hatnak és horgászhatnak. A földesúr egy rendeletet adott ki, amely
nek megfelelően a falu minden lakójának évente húsz napot kellett 
robotolnia a földjén, és az éves termés, illetve termény hozamának ti
zed részét le kellett adnia. Hogy az új jobbágyság helyzete még rosz- 
szabb legyen, a Bánság ez évi gabonatermését megtámadta egy vé
geláthatatlan sáskajárás. A feudális viszonyt a faluban és az egész 
birtokon bevezették. Ez az őslakosok méltatlankodását váltotta ki. A 
szerbek Csentába költöznek, Dél-Bánság egy részét népesítették be, 
a katonai határ területén. A mai napig a helyiek között a falu egyik 
utcája az Écskai utca nevet viseli. A százhúsz ház közül hirtelen a 
fele kiürült. A faluban egyszeriben csak a román lakosság maradt.

Ahogyan jöttek, úgy kevesebb, mint egy évtizeden belül az écskai 
szlovákok is elhagyták a falut a jobb életfeltételek reményében. így 
1801-ben az Écskába nemrégiben betelepülő párdányi szlovákok a 
földesúrral folytatott sikertelen tárgyalások után összepakolták a hol
mijukat és papjukkal, valamint tanítójukkal elköltöztek Antalfalvába 
(Kovacica) és Udvarba (Idvor). A faluban ismét üres házak állnak, 
de mindezek ellenére a falu mégis minden nap sikeresen fejlődik.
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Az emberek jöttek és mentek, de a falu és a birtok egyre csak ter
jeszkedett és fejlődött. A falu lakossága már 1791-ben meghalad
ta az 1500 főt. Azt hogy akkoriban, mint falu, mennyire volt nagy, 
jól bizonyítja az a tény, hogy abban az időben Becskereken 5500 
lakos élt. A falu már akkor a nemzetiségek és a vallások egyvelege 
volt. Románok, szerbek -  pravoszlávok/görögkeletiek; bolgárok, 
magyarok, németek -  római katolikusok; szlovákok -  reformátu
sok éltek a faluban. Mindannyian úgy éltek itt együtt, hogy a sa
ját, valamint a birtok felvirágoztatása érdekében dolgoztak. A há
zak egyszerű tervek alapján épültek, a faluban pedig sorba rende
zett utcák voltak. A házak szabályos sorokba voltak fűzve a házte
lek szélességű oromzattal az utca felé fordítva, tömésfalból épül
tek, sárral fedték be, tetőzetét náddal borították. Mindegyikben 
volt egy elülső szoba, melynek oromzata az utca felé nézett két 
ablakkal, valamint konyha, hátsó helység, lépcső a padlásra és fé
szer. A tető egy része a ház teljes hosszában húzódó folyosót is le
fedte (úgynevezett ’kok’, vagy mai kifejezéssel ’gang’, illetve tor
nác). Később felhagytak ezzel a teréziánus stílusú házépítéssel, és 
áttértek a jozefiánus stílusra: kis szobával, konyhával, két helység
gel és ugyanazon tető alatt lévő istállóval. Fa kerítés választotta el 
a kert elülső részét (körülbelül az istállótól vagy óltól, a háztelek 
teljes szélességében) a gazdasági udvartól (kerttel és konyhakerttel 
a tanyán belül). Az újonnan épített házak fala rakott falként épült, 
agyag és szalma keverékéből, a tető pedig nádból készült. A falak 
fehérre voltak lefestve, a padló pedig feloldott agyagból volt önt
ve, hogy megakadályozzák a por keletkezését. Az utcai szobát csak 
ünnepnapokon és fontos családi ünnepekkor használták. Egyéb
ként az egész család a hátsó szobában tartózkodott, amelyből kis 
ajtó vezetett az istállóba és az ólba. A legidősebb fiúk gyakran az 
istállóban aludtak a lovaknál, vagy a gangon volt az ágyuk, a leg
idősebb lányok pedig a szarvasmarhák között.

A bútorok a következők voltak: egyszerű ágyak, asztal, ruháslá
da és fa székek, amelyeket maguk készítettek és színesre festettek.
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A szalmazsák ágy, takaró, párna és pokróc fonott kenderből volt 
szőve. Kukoricaszár leveleivel töltött zsákon aludtak, a párnák 
pedig libatollal voltak megtöltve. A falusiak a nyári meleg na
pokon 5-6 hónapig mezítláb jártak, az ünneplő ruhát pedig csak 
misére, vagy családi ünnepre vették fel.

A jólét, a siker és a gazdagság mellett az életnek volt szomorú 
oldala is. Hosszú betegség után, hatvanhat éves korában meg
halt Écska birtokalapítója, Lázár Lukács. Három hónappal ké
sőbb elhunyt felesége, Szibilla is. A végrendelet alapján a bir
tok új tulajdonosa az örökhagyó legidősebb fia, Lázár János lett.

Régóta nem volt háború! Csak dolgoztak, építettek és egyre job
ban éltek az emberek. Ez az állapot nem tarthatott sokáig. A 
Temesi Bánság nyugodt életének, és a mi falunkénak is a törö
kök Dunán keresztüli betörése vetett véget 1788 szeptemberé
ben. A harctéren uralkodó nehéz helyzet miatt II. József császár 
már harmadik alkalommal, sürgősséggel érkezik a Bánságba. 
Zemonyon (Zemun) és Pancsován (Pancevo) keresztül indul el 
Karánsebesre, hogy saját egységeivel segítse a védőket. Azon
ban szeptember 14-én belerohannak a szlatinei csatába, ahol 
megverte őket Jusuf pasa, a nagyvezér. Galoppban menekül a 
császár a csatatérről, és épphogy megmenekült.

A győzelemtől lelkes török könnyű lovasság gyorsan haladt 
előre, és már október 4-én elfoglalták Orlódot (Orlovat). Écskán 
pánik tör ki, a helyiek menekülnek az oszmánok betörése elől, 
és már másnap, Becskereken keresztülhaladva, megérkeznek 
Aradácba. A földbirtokos legidősebb fia, Lázár János hatvan 
felfegyverzett lovassal, akik éjszaka a határon őrködnek és fel
ügyelik a falun áthaladó utakat, valamint testvérével, Ágoston
nal, aki átveszi a belső őrséget és a földesúri palota védelmét, 
mind a faluban maradnak.

A földbirtokos megtudja, hogy a törökök tárgyalókat külde
nek Ecskába, akiknek fogadására a saját kíséretével indul. A
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megbeszélt helyen, Orlód irányába kerül sor a török lovasok 
és Lázár Lukács találkozására, melynek során biztosítékot kap, 
hogy a birtokát és a falut megóvják a háborús rombolástól, a 
hála jeléül a földesúr családjának a törökökkel való múltbéli 
jó  viszonya miatt. Tessék, itt a drága jutalom a Lázár család
nak azért, hogy a temesvári pasának hűséges szolgálatokat tett a 
múltban. Néhány nappal később, október 17-én és 18-án a törö
kök áttörik a Temes folyó hídvédelmét, de Radivojevics György 
(Dorde Radivojevié) kapitány háromszáz katonájával vissza
verte a támadást, így visszahúzódásra kényszerítette őket. Eb
ben a kíméletlen, szemtől szembeni harcban halálosan megse
besült a bátor kapitány. Az ő hősies halála emlékére, valamint 
azért, mert megakadályozták a törökök Közép-Bánságba törté
nő behatolását, a Temes jobb partján, a mai nyári úton, amely 
Lukácsfalvából (Lukicevo) vezet Tamáslakába (Tomasevac), a 
hála jeléül egy emlékmű áll. Az emlékműbe szláv egyházi és la
tin nyelven ez van bevésve: „A nagyon bátor és nemes Dorde 
Radivojevié császári kapitány 1788-ban a hatalmas és erős el
lenséggel szemben ezen a helyen halt hősi halált, amelynek em
lékére az országnak elkötelezett nemzetfelei emlékművet állí
tottak. 1823.”

A török sereg üldözéséhez csatlakozott saját lovasaival Lázár 
János is, és a magyar huszárokkal együtt egy rövidebb ütközet
ben megvertek mintegy negyven páncélost, akik nagy részét le
kaszabolták. A törökök ellen folytatott háborúban tett szolgála
taiért a bécsi udvar nemesi címet adományozott Jánosnak.

Az akkor harminc éves Lázár János apjával fokozatosan ta
nulta a földesúri „tudományt”. Folyamatosan Écskán tartózko
dott, és lassan átvette a birtok vezetését. Nem sokkal azután, 
hogy a falu megmenekült a törökök megszállásától, 1793-ban 
három hónap alatt elhunytak a szülei, Lázár Lukács és felesége 
Szibilla. János átveszi a birtok vezetésének terhét.
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Lázár Lukács birtokalapító legidősebb fia -  János ֊  1793-ban, szü
lei halálával a végrendeletük alapján megörökli a birtok legna
gyobb részét.

Lázár János (1757 Újvidék-1809. 6. 17. Elemér) igen sokolda
lú földesúr volt. Nagyon szerette a lovakat, tehetséges zenész volt, 
verseket írt, jó vívó hírében állt. Mint költő, író vendégeskedett 
Mária Teréziánál is 1776-ban, amely alkalommal a császámő fel
ajánlotta neki, hogy maradjon Bécsben, de ő ezt elutasította. Mint 
ügyes vívó minden évben tőr- és kardforgató versenyt rendezett az 
écskai kastély parkjában. A hölgyek ez idő alatt íjlövő versenyen 
vettek részt. Megalapította és felépítette az első római katolikus 
plébániát (1793) és templomot Écskán (1794). Ő alapította meg az 
első fajtiszta lovakat tartó istállót (1792) Écskán, melyek közül né
hány egyed egész Európában ismertté vált. Létrehozta az első sör
főzdét a faluban, melynek megnyitására 1803 decemberében ke
rült sor. Nemesi címet kapott a törökökkel folytatott sikeres hábo
rúskodása jutalmául. Nem nősült meg, és nem voltak gyerekei. A 
becskereki helyőrség egyik külföldi hadnagyával folytatott párbaj
ban halt meg Eleméren.

Lázár János birtokvezetésének első éveit nagyon kedvezőtlen 
természeti feltételek jellemezték. Néhány éven keresztül a Temesi 
Bánságban szárazság uralkodott. Egy csepp eső sem esett 1793 no
vemberétől kezdve, a tél pedig havazás nélkül telt el. Ajanuári szá
razfagy, a száraz tavasz és a forró nyár 1794-ben tönkretette úgy a 
kastély-körüli, mint a távoli földek termését. Eltűnt a vízkészlet, a 
kutak kiszáradtak. Gyengén termett a búza, a kukorica meg annyi
ra gyenge volt, hogy még a kukoricacsövek sem hajtottak ki. Széna 
és marha eledel alig volt. A legelőn a marhák étlen-szomjan haldo
koltak. Mindenhol hiány és drágaság uralkodott. A következő, va
gyis az 1795. év semmivel sem volt jobb, mint az előző. A száraz
ság folytatódott, a vetőmagok elpusztultak, éhség fenyegetett, így 
a bécsi kormány búzát küldött segítségképpen, melyet szétosztot
tak az emberek között. Nagy volt a nyomorúság.
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A sok balszerencse mellett a birtok mégis fejlődött. A legnagyobb ér
dem emiatt az écskai kikötőnek járt. Mint a Bega folyó legforgalma
sabb helye, a környező falvakból sok munkást vonzott az ám rakodá
sához és elszállításához. A kikötő éves forgalma ezekben az években 
200 000 és 300 000 köbméter gabona volt, melyet végeláthatatlan so
rokban hordtak a kocsik a környező falvakból: Udvarból, Csentából 
(Centa), Perlaszból, Tamáslakából (Tomasevac), Botosból (Botos), 
Őrlődből, Becskerekből és Aradácból. A falu az aratás ideje alatt és az 
őszi termés begyűjtésének időszakában úgy zsongott, mint egy méh
kas. Az átutazók, az ácsorgó munkások, az evezők és az igásállatok 
lármája, nyüzsgése és zúgása csak késő este csendesedett el. A kikö
tő mindenkinek hasznot hozott. A tulajdonosoknak és a munkásoknak 
egyaránt. Écskából az ámt az egész császárság területére elszállították. 
A folyami szállításhoz a földesúr speciális teherhajókat készíttetett, 
úgynevezett fa szállítókat, melyeket kezdetben vontató munkások húz
tak, úgynevezett „burlacok”, majd később erre a célra lovakat használ
tak. Az écskai nagybirtok Dél-Magyarország legmodernebb birtoká
vá nőtte ki magát. Rendszeresen minden évben versenyeket és bálokat 
rendeztek, melyeken Torontál vármegye és a császárság magas beosz
tású meghívottai is részt vettek. A birtok idáig terjeszkedett. Időközben 
két új falut is alapítottak: Lukácsfalvát (Lukino Selo) és Lázárfoldet 
(Lazarfeld, Lazarevo). Sajnos a birtok tulajdonosának sorsa tragikus 
volt. Még egy érdekes történetet írt a Lázár család történelmébe.

1809 tavaszán esősre vált az idő és a nyár kezdetével sem változott a 
helyzet. A falu legjelentősebb eseménye ebben az évben nem Écskán, 
hanem Eleméren zajlott. Pavlov Boris, ,Az écskai uradalom történe
te ” című mű szerzőjének leírása alapján az esemény a következőkép
pen játszódott le: „A Lázár és Kiss család baráti köre Lázár Lukács és 
Kiss Izsák halála után sem oszlott szét. A sűrű látogatások és tapasz
talatcserék mellett a családok tagjai részt vettek az ünnepélyes bálo
kon, Eleméren és Écskán egyaránt... Lázár János tragikus sorsa ép
pen az egyik ilyen ünnepélyhez fűződik, az „Erdei bálhoz” 1809. jú 
nius 17-én, Eleméren. A tragédiát egy kétnapos lovagló verseny előz-
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te meg a becskereki katonai helyőrség tagjai között. A versenyen egy 
fiatal hadnagy nyert, akinek a neve ismeretlen maradt. Harmadnap 
a báli ünnepségen a győztesnek járt az a hagyományos megtisztelte
tés, hogy az első tánchoz a jelenlévő lányok közül válasszon magának 
partnert. A huszáregyenruhás fiatal hadnagy elindult az egyik vendég 
felé, aki az izgalomtól teljesen elpirult. A Torontál megye hivatalnoká
nak, egyébként a Lázár család jó  barátjának egyetlen leánya volt az. 
A temesvári vőlegényével érkezett a bálba. A következő esemény sok
kolta a résztvevőket. A fiatal hadnagy váratlanul meghátrált, vissza
húzta kinyújtott kezét, megfordult és egy másik lány felé indult. Követ
kezett a hölgyválasz és egy szempillantás alatt az első pár már a te
rem közepén keringett. Taps helyett síri csend uralkodott a teremben. 
Minden szem a vőlegényre szegeződött, aki zavartan és tanácstalanul 
állt. Az okozott sérelem már abban az időben is nyilvánvaló volt. A bi
zonytalansággal és találgatásokkal teli feszült hangulatban hirtelen a 
terem közepén megjelent Lázár János alakja. Látván, hogy a megsér
tett lány vőlegénye nem reagált a kialakult helyzetre, Lázár odament 
a hadnagyhoz és ledobta elé a kesztyűjét párbajra való kihívása jelé
ül. Az elfogadta a kihívást, és 1809. június 17-én korán reggel egy is
meretlen helyen, Eleméren megtartották a párbajt. A párbajról nem 
maradt részletes leírás, csak elmesélésből tudjuk, hogy Lázár már a 
hordágyon meghalt. Létezik egy olyan legenda, mely szerint a halá
los sebet akkor kapta, amikor a helyszínen megjelent a lány, aki mi
att a párbajra sor került. Éles sikoltására, mely mindkettőjüket a harc 
befejezésére utasította, János állítólag odafordította a fejét, és abban 
a pillanatban esett össze a mellkasát ért halálos szúrástól. így várat
lanul, 52 éves korában, utód nélkül halt meg az écskaiföldesúr... ” 

János halálával az écskai birtok elvesztette tulajdonosát, de a 
fejlődés jövőképét nem. Erről az új földbirtokos, az alapító Lázár 
Lukács második fia, Ágoston gondoskodott.

Lázár Lukács végrendelete alapján, abban az esetben, ha János
nak nincsenek utódai, őt testvére, Lázár Ágoston követi, a birtokot
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ő kapja meg. A fiatalabb testvér, Mihály a birtok egy részét kap
ja  Lázárfold körül, ahol időnként tartózkodik, míg József, a leg
fiatalabb testvér, a budapesti jogi egyetem elvégzése után elveszi 
Edelspacher Juliannát és véglegesen letelepedik Temesváron.

Ágostont, aki a császári hadsereg ezredese, a híres professzor 
és filozófus Schefcsik Aloysius (1776. március 22. Dubrovnik, 
Terencen-1862. március 6., Écska) munkatársa, egész Magyar- 
országon az egyik legsikeresebb és legműveltebb mezőgazdasá
gi szakemberként ismertek el. Bátyja temetésére Pozsonyból ér
kezett, ahol élt. A birtok átvétele után feleségével, Edelspacher Er
zsébettel, és Zsigmond fiával (Sigesmund) véglegesen letelepedtek 
Ecskán. Itt születik még két gyermekük: Lázár Emília Ludovika 
Vilhelmina (1810. augusztus 30., Écska-1871, Écska) és II. Lázár 
Ágoston (Augustin, 1812, Écska-1837, Écska).

Ágoston, miután megismerte a birtok helyzetét, háromemeletes 
gabonaraktárt építtetett a falu kikötője mellé. Az új gazda elhatá
rozta azt is, hogy egy új falut alapít, valamint újabb jobbágyokat 
is betelepít. Felsőszentmárton pusztáján, Lázárfalva és Écska kö
zött, 1809-ben megalakult az új község, mely fiáról kapja nevét: 
Zsigmondfalva (Sigmundfeld -  a mai Lukiéevo). A földesúr ér
kezése óta ez a harmadik újonnan megalakított település Écskán. 
Ugyanebben az évben a faluba betelepülnek a római katolikus 
vallású németek, legnagyobb részben Écskából, Katalinfalvából 
(Katrajnfeld, Ravni Topolovac) és Istvánföldéről (Stefansfeld, 
Krajisnik). Felújítja a római katolikus templomot 1811-ben, hoz
záépíttet egy harangtomyot két haranggal, valamint cseréppel fedi 
le a tetejét. Écskába 1812 folyamán közel 46 000 facsemete és bo
kor érkezik fogatokon, melyeket Bretsnájder, a birtok gondozója 
Szepes megyében Lichtenstein hercegétől vett meg. A facsemeték 
értéke (kanadai nyárfa, fenyő, juhar, nyírfa) 14 000 forint körül 
volt. Elkezdődött Écska és környékének megtervezett erdősítése. 
Az ültetést azonnal megkezdték.

187



Még Lapade, a birtok jószágigazgatója, elismert mezőgazdasá
gi szakember sem ült ölbe tett kézzel. Kandiai kukoricát szerzett 
be 1813-ban a barátjától, Kitaibel professzortól Budapestről, és el
kezdte termeszteni Écska földjein. A hosszantartó tavaszi esőzé
sek, melyek „tengerré” változtatták az egész birtokot, lelassították 
a vetést, ám a kukorica vetését feltételhez is kötötte, csak a birtok 
határain belül volt engedélyezve. Azonban a makacs igazgató nem 
tett le róla és már néhány évvel később sikerül jókora hasznot hoz
nia a kiváló minőségű magokkal, mely felülmúlta a kandiai kuko
rica minőségét is. Mint ilyen, nagyon keresett volt egész Magyar- 
országon, de az egész császárságban is, és piaci ára, a birtokról 
származó gabonáéval együtt, 5-6 forinttal haladta meg a rendsze
res kínálat árát. A jól felismerhető minősége miatt ezt a kukoricát 
„écskai kukorica“ néven ismerték az egész birodalomban.

Ismét a sors szigorú keze avatkozott bele a történésekbe, és egy 
újabb tragikus fejezetet írt a Lázár család történetébe. Mindez 
1815-ben történt.

Erre az évre korai tavaszt jósoltak. A nem mindennapi meleg, a 
kora tavaszi napok lehetővé tették, hogy a tavaszi vetést előbb el
kezdhessék. Az újfajta kukoricát a birtok egy nagy földterületén 
vetették el. Termékeny évet reméltek, de az egész vetés elpusztult 
a későtavaszi erős, száraz fagyokban. A falu történetében azonban 
ez az év egy decemberi, szerencsétlen esemény miatt lett emléke
zetes, amely felháborította egész Magyarországot, és a falu neve 
ismét ismertté vált az egész császárságban.

Écska, Lázár Ágoston birtoka az elmúlt öt-hat évben társadal
mi, politikai, gazdasági és kulturális fejlődést és bővítést élt meg. 
A földbirtokos szakmai, előrelátó és éles elméjű vezetése eredmé
nyezte tekintélyének és birtokának növekedését. Ez durvasághoz, 
irigységhez és véleménykülönbséghez vezetett a testvérek között.

Lázár Mihály, a földbirtokos harmadik fia, elégedetlen volt apja 
végrendelkezésével. Úgy vélte, társadalmilag lealacsonyodott az
zal, hogy a birtoknak csak a Lázárföld körüli része került az ő tu-
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lajdonába, és felül akarta vizsgáltatni a végrendeletet. Ezt a törek
vését nem hagyta jóvá Ágoston, ám a végleges szétszakadás a mar
hák szétosztása körüli vita után következett be. Nem született meg
egyezés még Erzsébet, Ágoston felesége és József, a fiatalabb test
vér békítési kísérlete ellenére sem.

Pavlov Boris Az ócskái uradalom története című írásában a kö
vetkezőképpen mutatja be a történteket: „...A vita a kapcsolat vég
leges megszakadásával végződött. Közvetlenül ezután Ágoston el
utazott Becskerekre, Lapadét, a birtok jószágigazgatóját pedig 
Szegedre küldte. Az ócskái kastély vezetők nélkül maradt.

Mihály kihasználva a testvére és az uradalom vezetőinek távollé
tét, elhatározta, hogy elhagyja Uspjecet és Ecskára jön. Nem tért be 
Lázárföldre sem, egyenesen Ecskára érkezik és kiadja a parancsot 
az embereknek, hogy az egész tehéncsordát hajtsák át Lázárföldre. 
A parancsot végrehajtották. Időközben az ócskái futárok értesítették 
Ágostont a szarvasmarhák elrablásáról. Ágoston elhagyja Becskere
ket és sürgősen a birtokra jön. Most ő is gyors és eredményes intézke
désbe kezd, felfegyverzett hajtókát küld az elterelt csorda után, amely 
éppen Lázárföld bejáratánál éri utol Mihályt. Összevesztek a testvé
rek, amelynek során sűrűn sértegették egymást. Ágoston egyik fe l
fegyverzett embere visszahajtotta a csordát Ecskára, a többi kísérő a 
kocsija sarkában követte Mihályt. Éppen megérkeztek Mihály házá
hoz, amikor a bejárat előtt az egyik kísérő lelőtte Mihályt, aki súlyos 
sérüléssel esett össze. Lázárföld lakói a súlyosan megsérült Mihályt 
a plébánia épületébe vitték, ahol rövid ápolás után, 1815. december 
11-én, negyvenhárom éves korában meghalt. A történtek nagy vihart 
kavart az egész megyében. A közvélemény méltatlankodva fogadta az 
ismert földesúr, Mihály meggyilkolásának hírét, Écska és Lázárföld 
községek között pedig valódi helyi háború tört ki, miután az ellensé
geskedés átragadt az alattvalókra is. A megboldogult Mihály holt
testét Lázárföld templomában ravatalozták fel, majd éjszaka átvitték 
Écskára, és a családi sírban temették el. Mindezt a legnagyobb titok
ban végezték el, a családtagok és az ismerősök részvétele nélkül... ”
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A kellemetlen esemény körüli vihar sokáig nem csillapodott. A 
gyilkos életfogytig tartó büntetése zárta le a történetet, Ágoston 
pedig a saját birtokának parkjában emlékművet állított, melyre a 
következő latin szöveg került: „Écskai Lázár Mihálynak, aki 1815- 
ben hunyt el, miután bűntársaival megpróbálta erőszakkal vissza
hódítani a birtokot. Az emlékművet az elhunyt gyászoló testvére, 
écskai Lázár Ágoston emeltette, hogy e szomorú és szerencsétlen 
esemény összefogásra figyelmeztesse a Lázár család utódait. ”

Ágoston uralkodását nemcsak egy emlékmű juttatja eszünkbe, 
mely még ma is az écskai kastély parkját díszíti. Az ő időszaka a 
falu fejlődéstörténetének egyik legsikeresebb korszaka volt.

A Lázárok és Ecska falu neve hosszú éveken keresztül beleszövő
dött a császárság elit körei történetébe. Szerencsére többször pozi
tívan, mint negatívan. A birtok e korszakáról és Écska faluról egy 
magyar útirajzíró és újságíró, Vedres István gyönyörű leírást készí
tett, aki a szegedi piarista kollégium rektora, Schefcsik Aloyzius 
kíséretében 1817. július 16-án látogatta meg az écskai birtok tulaj
donosát. A leírás egy brossurában maradt fenn, melyet az újságíró 
Vedres 1817-ben jelentetett meg Szegeden és kivonatosan a követ
kezőképpen hangzik:

„A régen várt Ecskával való találkozás több mint kellemes 
volt. A reméltnél sokkal többet éltem át és a személyes benyomá
sok messzemenően lenyűgözőbbek voltak a barátok és útitársam, 
Schefcsik elbeszélésénél. Ha az éjszakát átváltoztathatnánk nap
pallá, még akkor is kevés idő lenne, hogy láttassuk és élvezzük e 
táj szépségét.

Maga a földbirtokos Lázár Ágoston a kastélyhoz való megérke
zésünktől szinte egész végig velünk volt. De kellemesen éreztük ma
gunkat Lapade József, a birtok teljhatalmú intézője társaságában 
is. Beszélgetéseink fő  témája az ország gazdasági helyzetéről szólt, 
és az écskai birtok további fejlődésével volt kapcsolatban, valamint 
a régió további erdőültetésének szükségességéről is beszélgettünk.
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Elégedettséggel szemléltük az ötéves törzseket, melyek ez alatt az 
idő alatt elérték csaknem a négy öles magasságot és hét hüvelyknyi 
vastagságot. A fá k  többségének már gyümölcse is volt. Az intenzív 
és megtervezett erdősítéssel maga Lapade ismertetett meg minket, 
valamint Bretsnájder és Hebein is kimerítő adatokkal szolgáltak. 
Órákon keresztül sétáltunk a gyönyörűen kövezett ösvényen, amely 
az erdőn keresztül a napórás oszlophoz vezetett... ”

„ ...Mindenek előtt észrevettük, hogy a hatalmas terjedelmű lege
lőket (több ezer hold) feltörték és búzával beültetett szántóföldek
ké alakították. Ezek a legelők egykor Ecskától Begaföig (Klek), va
lamint Jankahidig terültek el, és több ezer marha legelt rajtuk... ”

„ ...Nagy megelégedéssel és jókora meglepetéssel állapítottuk 
meg, hogy Lázár Ágoston birtokán a földművelés a legmodernebb 
gépekkel történik, ami ebben az időben ezen a vidéken ritkaság
nak számított. Ebben az időben a fóldesúr gép parkjában a követ
kezők gépek voltak megtalálhatóak: hárombarázdás eke, egy vető
gép, eke a krumpli és a kukorica befedéséhez és eke a gyomok tisz
títására (az egyik öt a másik hét késsel)... ”

„ ...Pontosan a földesúri kastély és uradalom túloldalán egy 
komp található a Begán keresztül, míg a másik oldalon, a tágas 
erdő végében sörgyár. Közvetlenül a sörgyár mellett egy száraz
malom helyezkedik el. A földbirtokos kastélyának parkjában rit
ka fákat lehet látni, az ösvények fehér kővel vannak leszórva, és 
minden fa  táblával van megjelölve. Minden felirat latinul íródott. 
Mindenhol rend és tisztaság uralkodik... Ágoston csemetekertjé
ből számos helyre kerültek facsemeték, fasorként telepítve a kör
nyezőfalvakban... ”

A Lázárok és Écska neve 1820-ban ismét szárnyra kelt az egész 
birodalomban. Ebben az évben a falu legfontosabb eseménye au
gusztus hónapban zajlott. A főúri kastély építésének munkálatai 
befejeződtek. Az ünnepélyes megnyitót augusztus 29-re szervez
ték, de a faluban még pár héttel előtte zűrzavar és összevisszaság 
uralkodott. A falu vezetése hozzálátott az egész birodalom terüle-
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téről érkező magas rangú vendégek fogadására. Kijavították, leme
szelték a házakat, az utcákat és kerteket megtisztították, a bokrokat 
megnyesték és a fasorokat megformázták. Diadalíveket helyeztek 
el a falu teljes hosszában.

Az ünnepség este kezdődött el díszes fáklyás felvonulással, ahol 
a falu majd mindegyik felnőtt tagja részt vett. Másnap folytató
dott az ünnepség a meghívott magas rangú vendégek jelenlétében a 
kastély ünnepélyes felszentelésével, ebéddel, vadászattal, valamint 
gondolákkal való csónakázással a Begán és a Nagy tavon.

Écska nagyra becsült vendége aznap a híres gróf Esterházy volt, 
aki erre az eseményre magával hozta a kor „csodagyerekét”, a ké
sőbbi híres zongoraművészt és zeneszerzőt, Liszt Ferencet. A te
hetséges, mindösszesen kilenc éves zongorista az ünnepi vacsorát 
követő játékával elkápráztatta a meghívott vendégeket, akik lelke
sen ünnepelték játékát. Az ünneplés két napig tartott. Még két év 
múlva is e kétnapos rendezvényről meséltek a faluban, amely még 
a legszegényebb helyiek számára is a szépségéről és jótéteményé
ről maradt emlékezetes, amit ők is átélhettek.

Az 1821. évvel a XIX. század legjobb évtizede kezdődik el a 
falu életében. Ez mindenképpen összefüggött az egész Lázár birtok 
erős gazdasági erejével, az ebből eredő jóléttel, amit addig elért. A 
falu és a birtok fejlődése csúcsához érkezett, és Magyarország leg
jövedelmezőbb birtokává vált. A falu tehetséges lakói ֊  románok, 
németek, bolgárok, magyarok és néhány szerb -  sikeres földműve
lők, állattenyésztők, szőlőtermelők, konyha kertészek, kertészek, 
akik a császárság piacára különleges árukat visznek, a legjobb mi
nőségű vetőbúzát, kukoricát, gyümölcsöt és zöldséget, csemetefá
kat, szarvasmarhát, juhokat és disznókat, szőlőt, ֊  és ami ekkori
ban nem mindennapi jelenségnek számított, hogy tél idején nyári 
gyümölcsöt kínáltak, melyeket melegházakban neveltek.

Lázár Ágoston okos és rátermett, leleményes vezetésével az 
écskai uradalom kinőtte környezetének kereteit. Az uradalom fenn
állásának első negyven évében a Lázár család nagy tekintélyt szer-
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zett az egész császári birodalomban. Az újonnan felépített kastély 
és a körülötte lévő park az akkori legelismertebb személyek talál
kozó helye lett. A család tagjainak különféle élettörténete, ֊  amely 
néha viharos, néha tragikus, ám szép és nem mindennapi volt - , 
vonzotta magához a társadalom figyelmét.

Lázár Ágoston, a birtok földesura hosszantartó betegség után 1833. 
augusztus 7-én Pesten elhunyt. Helyére legidősebb fia, Zsigmond 
lépett. Ágostonnak és feleségének, Edelspacher Erzsébetnek há
rom gyermeke volt. Két fiú és egy leány. Zsigmond 1801 -ben Po
zsonyban született, Lázár Emília Ludovika Vilhelmina (1810.8.30. 
Écska-1871 Écska) és II. Lázár Ágoston (Augustin, 1812 Écska 
-1837 Écska) pedig Écskán láttak napvilágot.

Az új földbirtokos a császári sereg hadiszállítója, tábornok volt. 
Bécs egyik legreményteljesebb tisztje, nagyon ügyes, sokolda
lú szervező, elemző és tervező. Tehetséges zenész, vívó, lovas, 
és a művészetek mecénása. Az új földbirtokos a legmagasabb bi
rodalmi kitüntetések viselője volt: Leopold-kitüntetés, a mexikói 
„Guadeloupe” kitüntetés, az ottomán birodalom „Metschidi Vitéz” 
kitüntetése, valamint „Szent György” kitüntetése -  IX. Piusz pápa 
ajándéka. Zsigmond a földbirtok átvétele kezdetén túlterhelte ma
gát a katonai meghívások és a nagybirtokosi kötelezettségek kö
vetkeztében. Csak az évtized végén, 1838-ban hagy fel a katonai 
szolgálattal, és végleg Écskára költözik. A birtok vezetésében nagy 
segítséget jelentett számára a két hű ember: a birtok gazdatisztje, 
Lapade József és Schefcsik Aloyzius titkár. Lázár Zsigmond har
minchét éven keresztül volt az uradalom tulajdonosa, amely idő
szak alatt voltak szép és borús események is a birtok életében.

így 1936-ban nagy tűzvész pusztított Écskán. Abban az évben 
Nagyszombaton erős szél fújt. A szerencsétlenség, amely min
dig valamilyen gondatlanság következménye, akkor történt, ami
kor egy asszony a Szerb utcában (a mai Belgrádi utca) kidobta a 
parazsat a falusi útra, melyet a mohó szél egy pillanat alatt tüz-
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zé növesztett, és elterjedt a náddal és szalmával fedett házak tetői
re. Az oltásban a helyiek mellett az uradalom személyzete is részt 
vett, a földbirtokos pedig a falu rendelkezésére bocsátotta összes 
fogatát és gépparkját. A tűz nagyon rövid idő alatt 168 házra ter
jedt ki, amely közül hatvan porig égett. A helyiek közül körülbe
lül százan könnyebben, vagy súlyosabban megsérültek, égési sérü
léseket szenvedtek. Kummer Jovan Henrik pap, a templomi szol
ga és néhány helyi lakos kemény munkájával sikerült a szentképe
ket, templomi könyveket és értékes tárgyakat kimenteni a tüzből.

A tűzvész okozta pusztítás helyreállítása érdekében a földesúr 
engedélyezte, hogy a szerencsétlenül jártak ingyen vághassanak fát 
és megszakítsák a kötelező egyhavi munkát a birtokon. A legtöbb 
kárt szenvedett családoknak anyagi segítséget nyújtott, és közös ét
keztetést szervezett a szerencsétlenül jártaknak.

A falu ismét zsongott a leégett házakat újjáépítő szorgalmas 
munkától. Egy teljes hónapig építési területté változott, amíg el 
nem készült az utolsó ház is. Ezután az élet visszatért a mindenna
pi, megszokott kerékvágásba.

Mindez a következő alkalomig, jobban mondva balszerencséig 
tartott, amikor a kolerával kellett szembenézni, amely ismét a falu 
küszöbén kopogtatott. Szerencsére a betegség nagyobb következ
mények nélkül söpört végig a helyieken.

A rossz szelek folytatták a Lázár család megtépázását. Éppen 
a tűzvész következményeiből való kilábalás miatt, Zsigmond- 
nak nem volt lehetősége, hogy nyugodtan a bécsi katonai hivatá
sának szentelje magát. Nem sokkal azután, hogy visszatért köte
lezettségeihez, elérte fiatalabb testvére, II. Ágoston betegségének 
híre. Ágoston már gyerekkorától kezdve gyenge egészségi állapo
tú volt, és gyakran betegeskedett. Ezért ragaszkodott annyira any
jához, Erzsébethez, aki gondoskodott róla. Ágoston már 1837 kez
detén betegágynak esett, ami miatt abba kellett hagynia udvari ter
vezői munkáját a magyar királyi udvarban. Pest-Budáról visszaér
kezett Écskára, ahol teljes ápolását nővére, Emília vette át. Zsig-
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mond, miután tudomást szerzett testvére betegségéről, visszatér a 
faluba a legismertebb bécsi gyógyszerész kíséretében. Bátyja és 
nővére minden igyekezete és törekvése sem tudta megakadályozni 
azonban a fiatal Ágoston haldoklását. Huszonöt éves korában, nő
vére karjai között halt meg végkimerülésben.

Nővére, Emília sorsa sem volt szép. Igaz, túlélte mindkét test
vérét, de egész életében a birtok társadalmi eseményeinek szélé
re kényszerült. Kétszer ment férjhez, de egyik férjétől sem szüle
tett gyermeke. Rossz végzetét nagybátyja, Mihály megölése jelen
tette. A serdülőkori lázadó gyakran apját hibáztatta az eset miatt, 
hogy ő tervelte ki saját testvére megölését. A véleménykülönbség 
következményeként érezte apja haragját, aki azután a végrendelet
ében csak egy szerény házat és egy kis földterületet hagyott lányá
ra. Mindezek ellenére mégis nagy megbecsülést ért el a Torontál 
megyei nemesek és a települések lakói részéről. Egy évvel férje, 
Jobbaházi Dory Péter halála után, 1844. február 17-én férjhez ment 
Benzon Hartvighoz az écskai templomban. A lakodalmi szertar
táson szinte a teljes Torontál megyei nemesség részt vett. Az ün
nepség másik felét Koppenhágában tartották meg, Benzon szülő
helyén. Testvérével csak hivatalos kapcsolatot tartott fent. Szülőfa
lujában halt meg, ahol egy római katolikus sírban nyugszik.

A XIX. század negyvenes éveiben a császári udvarnak egyre gyen
gébb befolyása volt Magyarországra, amelynek évszázados önálló
ságra törekvése egyre intenzívebbé vált a francia forradalom hatá
sára. Ebben a Bécs és Pest közötti viharos politikai súrlódásban a 
bécsi császári udvar egyre több engedményt ad a magyaroknak. A 
lázadó vazallus Magyarország a gazda gyengeségét érezve elkezdi 
a Bánság magyarosítását. így teltek az évek, és így festett az élet a 
faluban a nagy 1848-as magyar forradalom kitöréséig. Ezt követő
en semmi sem maradt a régi. Magyarországon megszüntették a fe
udalizmust, új korszak kezdődött a parasztság és Écska életében az 
új társadalmi-politikai feltételek szerint.
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A magyar forradalom vezére, Kossuth Lajos nem fogadta el az 
1848 májusi szerb országgyűlés határozatát, és az ez alapján őket 
megillető egyházi és területi autonómia jogát, hanem azt mondta: 
„A kard mindent megold”, ezzel fellázította a szerbeket az egész 
Bánságban és Becskereken is. Húsvétkor, 1848. április 25-én ren
geteg ember vonult be a pravoszláv templomba és elszakított, le
taposott és felgyújtott minden magyarul vezetett anyakönyvet. 
Be akartak tömi a községházára is, hogy széttépjék azt a zász
lót, amely az épületen lobogott. Ettől a szándékuktól Hadzsics 
Lázár (Hadzic) tántorította el őket. A városban uralkodó nagy 
nyugtalanság miatt a becskereki főispán, Karátsonyi László kato
nai segítséget kért, amit meg is kapott Temesvárról. Ez alkalom
mal ezt írja: „Aracs (Vranjevo) falu határában éjszaka felgyúj
tották az istállókat, a lázadás elterjedt a szerb területeken, mint 
ahogy Becskereken is. A nagykikindai nép segítségére felfegyver
zett emberek érkeztek Aracsból, Kumánból (Kumane), Melencé- 
ből ( Melenaci) és Basahidból (Basaid), valamennyi fiatal, esze
lős, bigott vallásos, hosszú kaszákkal és szénavillákkal felfegyve
rezve... Úgy gondolom, hogy az egész ország szenvedni fo g  ettől, 
mert itt a valós elszakadásról van szó és a nem szerb lakosság tel
jes  kiirtására készülnek. ” A magyar kormány Becskerekre küld
te Kiss Ernő ezredest kétezer ötszáz katonával, hogy megvédjék 
a várost. Kiss három zászlóalj gyalogsággal, tíz csapat lovassal és 
nyolc ágyúval érkezik Becskerekre 1848. május 24-én. Écskára 
és Aradácba kihelyeznek egy-egy csapatatot becskereki előőrs
ként. Egyébként Kiss Ernő, a forradalom tizenhárom magyar tá
bornokának egyike, az eleméri birtok földesurának és alapítójá
nak, Kiss Izsáknak az unokája volt, akit a szabadságharc leverése 
után 1849-ben foglyul ejtettek, és október 6-án Aradon agyonlőt
tek. Titokban temették el Katalinfalván, ahonnan a földi maradvá
nyait csak húsz évvel később szállították át Elemérre. A római ka
tolikus templomban temették el, amelyet még életében ֊  mint ala
pító -  építtetett.
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Écska 1848 kezdetén kevés szerb lakosságával még nyugodt 
volt, de a felkelés lángja és nyugtalansága gyorsan szétterjedt az 
egész térségben. A lakosság nagyobb részét románok, valamint né
metek, kevesebb részét pedig magyarok és szerbek képezték; a há
ború ideje alatt a falu lakossága összesen 4559 fő volt. A szerbek 
az újabb felkelés hevében kirabolták Perlaszt (Perlez), amely tel
jesen lángokban állt. Majd Orlódot is kirabolták, és tűzvész égett 
Botosban is, ahol 50 ház porig égett, ugyanígy történt Temesvárod 
is, ahol a felkelők 365 hektár öreg tölgyerdőt gyújtottak fel. A jú
liusi égbolt Écskától keletre több éjszakán keresztül nappali fény
ben úszott, a hatalmas tüzek lángnyelvei bíbor színűre festedék az 
eget. Az egész birtok területén feszült volt a helyzet, de mégis nyu
godt. így volt ez Écskán is azzal együd, hogy a helyzet a frontvo
nal közeledtével napról napra rosszabbodott.

A harcban álló felek összetétele a következő volt: a szerbek 
Perlaszban, a magyarok Nagybecskereken; elkerülhetetlen volt, 
hogy Écska a csata színterévé váljon. Écska elhelyezkedésének je 
lentősége a harcban álló felek ütközetének gyújtópontjába helyezte 
a falut, ugyanis Nagybecskerek felől a Dél-Bánságba vezető utak 
mentén húzódott.

Már május 26-án elterjedt a hír, hogy a szerbek a táborukból el
indultak Periasz mellől, hogy megtámadják Becskereket. Azonnal 
a városba küldtek egy állomásozó hadsereget a felkelők elé. Üt
közetre nem került sor. Éder tábornok és Kiss ezredes találkoz
tak Drakulicssal, a perlaszi tábor parancsnokával. A találkozó után 
mindkét sereg visszahúzódod a támaszpontjára. Az egész június a 
csata kivárásával telt. Július első napjaiban csak szórványos csatá
rozások folytak a felkelők és a honvédek előhadai között, azonban 
az igazi harcnak is jönnie kellett. Amely aztán háromszor is meg
történt.

Az első csata 1848. július 2-án/15-én (az új és a régi naptár sze
rint) történt és ez egyben a magyarok és szerbek első komoly ösz- 
szeütközése is volt a szabadságharc során. A felkelők Perlaszból
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Sztratimirovics vezetésével megtámadták a Kiss ezredes parancs
noksága alatt álló magyarok védőállásait Ecskán. Előző éjsza
ka megbeszélésre került sor a faluban Kiss ezredes és Lázár Zsig- 
mond nyugalmazott tábornok között. Kiss tudta, hogy az écskai 
földbirtokos katonai hivatása és a császári hadseregben betöltött 
szolgálata miatt a bécsi udvar felé hajlik. Felmenőik jó családi kap
csolatának szellemében a két katona az éjszakát a csatatéren ural
kodó helyzet megtekintésével töltötte, hogy aztán hajnalban Zsig- 
mond elindulhasson Bécsbe, Kiss pedig a csatába a saját eszmény
képéért.

A falu akkori napjait, és magát a csatát, melyben közel kétezer 
határőr tizenkét ágyúval és ezerötszáz magyar huszár és szabad
ságharcos hat ágyúval vett részt, gyönyörűen írta le Kaper Ziegfrid 
könyvében: „A szerb mozgalom Dél-Magyarországon 1848-1849 ” 
címűben, ahol szó szerint a következőket említi:

„ ...reggeltől két ütközetben vett részt (Sztratimirovics) Écskánál. 
Kiss már a csatára felkészülve várta. Az erdőben és a vízben rej
tőzött el a jobb szárny, az ágyúit a falu elé középre állította fel, 
a lovasságot pedig, ami a balszárny volt, a falu melletti síkság
ra helyezte el. De elfelejtett egy csúcsot elfoglalni a helyszín előtt. 
Sztratimirovics azonnal ide helyezi el a szerb ágyúkat és elrendeli 
Kiss megtámadását, de amíg az ő ágyúi mindkét ellenséges szárny 
ellen megállás nélkül tüzet szórtak, addig őket viszont akadályoz
ta a felfejlődésben. Az igaz, hogy az első szerb támadás könnyedén 
haladt előre, mert a magyar ágyúk elnémultak. De hamarosan az 
egyik szakasznak eszébe jutott, hogy a falu előtti téglaégető mögé 
bújjon, menekülésre kényszerítve ezzel az ellenséget. Azonban Kiss 
ezredes lovassága megkísérelte elhárítani a szerb támadók jobb  
szárnyát és egy hosszú és kétségbeejtő harc után visszaszorította 
őket. Ezzel a szerb tüzérség időt kapott első csapatával, hogy előre 
behatoljanak a centrumba és a vakmerő Jancsa (Janca) százados 
handzsárjaival eldöntsék a csatát. Kiss ezredes elhagyta Écskát és 
visszahúzódott Becskerekre.
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A szerbek nem gondolhattak arra, hogy folytassák a támadást 
Becskereken is, mert erre nem lett volna elég erejük, óvatosnak kel
lett volna lenniük és nem foglalhatták volna el Ecskát, mégis ez a 
csata kifényesítette a fegyvereiket és megerősítette őket. A Bánság
ban a felkelők ellenfeleinek vége volt. ”

Makszim Jevgenijevics, ezen események résztvevője, „Életraj
zában” feljegyezte: „Elvesztettünk 26 legényt és a bécsi tüzérségi 
kapitányt, Jankovicsot. ”

Ugyan így, második alkalommal, Vilovszkij Jován Sztefanovics 
(Jovan Stefanovié Vilovski 1821, Crepaja-1902, Bécs) saját írá
sában -  „Egy császári kamarás őrnagy életéből” -  leírja a csa
tát, mely a falu délkeleti oldalán zajlott, a Periasz felé vezető úton. 
Vilovszkij, mint az osztrák-magyar hadsereg hadnagya, részt vett a 
szerb nemzeti mozgalomban és az écskai csata közvetlen résztve
vője is volt. A harc valahol a kőkereszt magasságában kezdődött, 
ami még mai napig ugyanazon a helyen áll:

„Július 28-án már hajnali három órakor úton voltunk Écskába. 
Jancsa százados vezette a szerbeket, mint az elődeiket. Az egyik 
zászlóaljnak én voltam a parancsnoka. Drakulics támogatásként 
jö tt utánam, Sztartimirovics pedig a tartalékosokat vezette. Bal 
szárnyunk a Bega folyón rejtőzött el.

Félórányival Écska előtt a perlaszi és farkasdi országutak egy
befutottak. Itt állt egy kőkereszt és néhány lépéssel előrébb kőhíd 
vezetett keresztül egy patakocskán, amely az áradás idején kiön
tött, de ebben az időben ki volt száradva, a patak a falu körül fé l
körívben délre kanyarodott. Balra innen 2000 lépésnyire a pata
kocska eltűnt, és szőlőskertek kezdődtek, melyek mentén országút 
vezetett Udvarból (Idvor) Écskába. Jobbra a kereszttől 30-40 lé
pésnyire a patak beleömlött a Begába, mely négy láb mély és 5-6 
öl széles volt. A híd felénk eső oldalán előttünk terült el az alacso
nyabban fekvő nagy síkság és a falu. Balra, az országúton egyene
sen a falu irányába, látszott a Bega, és a partján végig a sűrű fű z
fák, melyek eltakarták a kilátást. A mi magasabban fekvő oldalun-
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kon, ott a fűzfák csúcsán túl az egyik háromfontos ágyú had lero
hanta az egyik huszár egységet. Jancsa százados úgy rontott rá
juk, mintha szárnyakat kapott volna -  ütközetre és csatározásra vá
gyódva. Kiss pont akkor tűnt fe l a fronton, amikor a mi előőrsünk 
a kereszthez ért.

Kicsit tőlünk jobbra a falu előtti országúton észrevettünk egy 
gyalogos hadosztályt, az egyik védelmi vonal mögött három há
romfontost, aztán megmutatkozott a front három hadosztállyal, egy 
huszár regimenttel, és egészen az ellenség bal szárnyának végén 
ott állt Schwarzenberger lándzsával felfegyverzett lovas csapata.

Szteva Petrovics ágyúját egy dombon helyezte el, és mindkét 
részről egyszer csak tüzet nyitottak az ágyúkkal. Én azonnal előre
törtem és egy zárt csoportban megálltam a sorban az ellenség tü
zérségének lövésétől védve, amíg az ágyúdurranások el nem hall
gattak, azonban az előttem lévő szerbek pont a csatározás hely
színéhez érkeztek meg. Az ágyúk dörgése 4 órán keresztül tartott. 
A huszárok egy hadosztálya rohamnak indult, de megint megtor
pant. Az ellenség két új ágyút helyezett el közvetlenül a falu bejá
rata elé. Segédemet, Putnik Pavlét elküldtem Drakulicshoz, hogy 
utasításokat hozzon nekem, nos mivel Drakulics maga mellett tar
totta őt, Jancsa hadnagy pedig a huszár tűzvonal előtt egyes egye
dül, mint egy pisztolygolyó lovagolt fe l  és alá ֊  megparancsol
tam a zászlóaljamnak, hogy törjön előre a huszár tűzvonal köze
pén túl látható szélmalom irányába. Jobbra a szerbek csordában 
lovagoltak, balra pedig ugyanehhez a vonalhoz őrmesterük ve
zetésével csatlakozott a varadiniak egy alakulata egyenesen az 
écskai útról.

Azonban a mi hadseregünk nem volt eléggé kiképzett, mert a ka
tonáink csak nemrég hagyták ott a lengyel hadgyakorlatot. Az elő
retörésben még a zárt hadoszlop is megzavart, mely átalakult egy 
háromszög alakú szorossá. Semmim sem maradt, hogyan lépjek to
vább. A huszár front közelében tüzet nyitottam. A huszárok 500- 
600 lépésnyire visszahúzódtak és ismét felsorakoztak. Mi már any-
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nyira előretörtünk, hogy az elbújt ellenséges ágyúk oldalt elértek 
minket. Az első golyó a lovam mellett süvített el és megsebezett né
hány téglaégetőbői álló egységet, akik nagyon féltek. Összekeve
redtek az egységek.

Elöl voltak a legbátrabb és legjobb fiúk az összes csapatból, há
tul pedig a gyengébb és félénkebb gyalogosok maradtak. Az első 
sebesültek jajveszékelésétől megtorpantunk, de mégis folytattuk az 
ellenség lerohanását. Az ellenséges front előtt 200 lépésnyire ro
hamba kezdtem, és „hajrát” kiáltva hirtelen megtámadtuk az el
lenséget. A huszárok ismét a tüzelők mögé húzódtak. Fáradtan és 
zaklatottan megálltunk. Körülnéztem, hogy lássam, jön-e a segít
ség. Balra elvesztettem a kapcsolatot a varadini egységgel. Az or
szágúton jöttek, de a biztos távolban hátul lemaradtak.

Jobbra Jancsa egyenes vonalban mellettem volt, de amikor elő
re néztem... micsoda látvány! Az előttem elterülő síkságot emberek 
holtestei borították. Sehol nem volt kötelék vagy nagyobb zárt csa
pat. Abban a pusztaságban kiterjedt rajú szétszórt katonák látszot
tak. Szomjan halva lerohantak egy ottani kutat. Az udvari úton egy 
egész szekér karaván húzódott. Az udvariak és a torontálszigetiek 
(Sakule)elhamarkodták, hogy a mozsárágyúikkal megijesszék az 
ellenséget. Nem lehetett még gondolni sem arra, hogy előre lép
jenek. Összegyűjtöttem a zászlóaljat, illetve pontosabban mond
va egy részét annak, és összetömörültünk egy rakásba, majd visz- 
szahúzódtunk és határozottan meg voltam győződve, hogy egyetlen 
emberem sem lesz a huszárkardoktól megkímélve. Am a huszárok 
hiányzó elszántságának vagy nagylelkűségének köszönhetően sze
rencsésen visszatértünk a kőkereszthez.

A katonáim a kúthoz tódultak. Itt találtam Drakulicsot, aki meg
ígérte, hogy a halottakat és sebesülteket elszállítják a harctérről. A 
mi bal oldalunkon a füzesből megállás nélkül lőttek a heves ellen
séges csatározók. A csatatér üresnek, ... könyörületesnek látszott! 
Ritkább csoportokban néhányan visszatértek a szállásukra. Dél
után 4 óra volt.
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Nekünk 17 halottunk és 30 sebesültünk volt. Jankovicsot ugyanaz 
a golyó zúzta össze, amely összetörte mindkét előfogat hajtó lovát 
és kocsisát. Az országúton nagyon merészen haladt két háromfon
tosával és itt találták el. Protics nemzetőr tiszt lábai megremegtek.

Az látszott, hogy ez a csata számunkra szerencsétlen kimenetelű, 
de hogy a huszárok miért nem kezdeményeztek ütközetet, amikor 
alkalmuk lehetett volna rá, azt soha nem fogom megérteni.

Schwarzenberger lándzsával felfegyverzett lovas regiment
je  szándékosan nem akart harcba bonyolódni, mert úgy tartották, 
hogy a határőrök „császári katonák”.

Kis idő múlva a derék tiszt elhatározta magát. -  Ugyanazzal a re
gimenttel és saját báró ezredesével, Blomberggel a mi igazságos ol
dalunkhoz csatlakozott, így alkalmunk nyílt csodálni eme regiment 
szigorú fegyelmét, aki ma a magyarokkal a szerbek ellen harcolt, 
éjfél után pedig a parancsnok elrendelésére a magyarok ellen.

Ahogyan később tájékozódtunk, Kiss aznap annyira elcsüggedt, 
hogy kiadta a parancsot a visszavonulásra, Temesvárra. De mi
vel mi visszahúzódtunk, visszavonta ezt a parancsot, és itt maradt. 
Jó érzés számomra, hogy akkor nem foglaltuk el Ecskát és Becske
reket, mert a harcban újoncok voltunk, és nekünk, tiszteknek nem 
volt elég erőnk, hogy az irreguláris hadsereget fegyelemben meg
tartsuk.

Egy régi szokáshoz híven a szerbek azt tartották, hogy a háborús
kodás, hódítás és fosztogatás ugyanazt jelenti. Tehát nem állt volna 
módunkban megfékezni a győztes hadsereget, és így Becskerek va
lóban áldozat lett volna. ”

A  csata befejeződött. A különböző történelmi dokumentumok
ban a csata kimenetelét különbözőképpen értékelik attól függő
en, hogy melyiknek ki a szerzője. Az egyik szerint a szerbek, má
sok szerint a magyarok nyertek, azonban győztes valójában nem 
volt. Csak vesztesek voltak, akik a csatamezőn maradtak mindkét 
fél részéről. Mindkét oldal visszahúzódott a kiinduló helyzetéhez. 
Kiss Becskerekre ment, Sztratimirovics pedig Perlaszba való visz-
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szatérése előtt körbejárta a falut és a földesúr házát. Ott a birtok 
vezetője, Lapade várta és ez alkalommal két fajtiszta lovat aján
dékozott neki. A falu megmenekült a nagyobb pusztítástól. Ezen 
időszak egyetlen écskai áldozatát Botosban az MKU-ban (Hallot
tak könyve) jegyezték fel, Miskovics János fia, Georgije volt az. A 
pancsovai kerületi bizottságnak küldött tájékoztatóban Drakulics 
ezredes, táborparancsnok azt írja: „a csata hat teljes óráig tartott 
és a legtöbbet az ágyúk harcoltak... Én az ellenséget megvertem, 
Écskára visszavertem, de mivel nem volt elég lövedékem, nekem is 
abba kellett hagynom

Hogy félre ne értsék ezeket a viharos éveket, nemcsak a szerbek 
álltak ellent a magyar forradalmi hullámnak. A tizenhárom hóna
pos háború folyamán a magyarok 204 alkalommal csaptak össze az 
osztrákokkal, 96-szor a szerbekkel, 61 alkalommal az oroszokkal, 
47-szer a románokkal és 20-szor a horvátokkal. A románok is, mint 
a szerbek, önálló politikai és egyházi kormányzást kértek a bécsi 
udvartól. Három egyházmegye kérte kiválását a szerb egyházból: 
a verseci, a temesvári és az aradi. Kérésüket az elszerbesítés félel
mével indokolták, amely abból látszódott, hogy szerb részről sa
ját embereikre erőszakolták a püspök, plébános és tanító poszto
kat. Nem érték el céljukat, mert még a külön román Vajdaságot és 
a román központját sem kapták meg. Az egyetlen dolog, amit sike
rült elérniük, hogy a szerb Vajdaságot nem csak szerbnek hívják, 
hanem: Szerb Vajdaság és Temesi Bánság. Nemzeti létük megma
radását féltették a bánsági németek is, akik a szerbek és románok 
mintájára autonómiát kértek maguknak, melynek élén a német gróf 
állna. Ahogyan a románok, úgy a németek sem kaptak semmilyen 
engedményt a bécsi udvartól.

A háború vihara elvonult a falutól. Az események új irányt vet
tek a csatamezőkön és az egész császárságban. A magyar forra
dalom alábbhagyott. A bécsi trónon 1848. december elején a be
teg, epilepsziás és dezorientált császár, V. Ferdinánd helyére a fia
tal I. Ferenc József lépett. Az 1849. év elején Bécs határozott dön-
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tést hozott a forradalom felszámolására. A szerb felkelők is átvet
ték a kezdeményezés szerepét a Bánságban. Több falut felszaba
dítva a mi megyénkben, 1849. január 16-án elfoglalták Becskere
ket is. Ez az állapot a harctéren egészen április 29-ig tartott, ami
kor a magyar honvédség nagy támadást indított ezeken a területe
ken. Az elnyomott szerb felkelők elhagyták Nagybecskerek városi 
hivatalát és visszahúzódtak Dél felé, Periasz és Titel irányába. A 
mi falunkon való áthaladásuk során a földbirtokos nevében két ki
váló, fiatal, fajtiszta lovat ajándékoztak Knityanin Sztévának, an
nak jeléül, hogy megvédte a falut a csőcseléktől, a fosztogatóktól.

A magyarok 1849. augusztus 13-án elveszítették forradalmuk 
utolsó csatáját is. A tizenhárom hónapon keresztül tartott hadiálla
pot, a sok vér és sebesülés az egész Bánságra kolerát és tífuszt ho
zott, amelyek nem kerülték el a mi falunkat sem.

Egyik háború, forradalom, ellenőrzés, tűzvész, kolera és pestis 
sem kerülte el Ecskát, a Lázár birtokot. Az emberek többsége szen
vedett, de a falu és a föld viszont túlélte. Zsigmond elkövetkezen
dő húsz éve szép történéseket is hozott. Mivel az eső után mindig 
kisüt a nap, és fordítva is, ilyen lesz a Lázár család sorsának foly
tatása is.

Arról, hogy az élet még nehezebb legyen, a sáskák gondoskod
tak, amelyek elpusztították az amúgy is gyengén bevetett szántó
földek termését. De ami a legfontosabb, a háború véget ért. A falu
ba lassan visszatért a béke. Már tavaszra befejezték az új borpince 
építését, melyet az elmúlt évben kezdtek el, de a háborús esemé
nyek lelassították elkészülését. Az új épületben egy nagy közössé
gi termet alakítottak ki, amelyet a faluban élő nemzetiségek társa
dalmi életének fejlődéséhez biztosítottak. Ez alkalomra egy nagy 
bált rendeztek, amelynek bevételét a háború idején, és a forrada
lom lázadó napjai során károsult helyiek részére ajánlottak fel. Is
mét minden a normális kerékvágásba került, és folytatódott a bé
keidőben megszokott élet. Néhány kivételtől eltekintve, a forrada-
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lom viharos napjaiban a lakosság egyik oldalhoz sem csatlakozott. 
Az écskaiak, mint az összes jobbágy, szimpatizálva nézték a föld
birtokos nemesség elleni harcot, abban a reményben, hogy sikerül 
nagyobb nemzeti, vallási és szociális jogokat megteremteni. A for
radalom eredményeként megszüntették a robotolást és a haszonbér 
fizetését. Az adóságokat eltörölték.

A feudalizmus és a jobbágyság megszűnt a Szerb Vajdaságban 
és a Temesi Bánságban. Az egész királyságot öt kerületre osztot
ták fel. A mi becskereki kerületünket pedig hét megyére osztot
ták: T. Óbecsére, Módosra, Nagykikindára, T. Kanyizsára, Nagy 
Szentmiklósra, Zsombolyára és Billédre. A császár elvette a nagy 
vajdaság „Szerb Vajdaság” nevét, a hivatalos vezető pedig alispáni 
rangot kapott. A 70 éves fennállásuk után ismét megszűntek létez
ni a bánsági megyék. A Bach-abszolutizmus bevezetésével a Bán
ságban politikai, kulturális és szociális közöny lett úrrá. A hivata
los nyelv a német lett. A Bánság felett ismét Bécs uralkodott, nem 
pedig a Magyar Korona. A Vajdaságot „Szerbiának“ hívták annak 
ellenére, hogy azt valójában szerbek, németek, magyarok, romá
nok, szlovákok és más népek keveréke lakta. Az első háború utáni 
népszámlálás alapján 1850-ben közel 1 500 000 lakos élt itt. Itt egy 
sok nemzetiséggel foglalkozó hivatal volt, amit senki sem szeretett 
igazán. A hivatalnokok kizárólag németek voltak, akik nem tudtak 
és nem is akartak más nyelven érteni. A föld megműveléséhez nem 
volt eszköz, az iskolaügyet is elhanyagolták és a papság kegyeire 
bízták. A háború után nehéz helyzet uralkodott az egész országban.

A fiatal császár, I. Ferenc József 1852. évi körútja során megte
kintette a helyreállítási munkálatokat a Tisza folyó mentén, vala
mint a hidak és utak építését, és ennek során ֊ ,  ha csak egy napra 
is ֊ ,  de Écskába érkezett. Micsoda megtiszteltetés volt a földbirtok 
urának és a falunak, hogy az akkori világ egyik legnagyobb uralko
dója a mi közösségünkben tartózkodott! A fiatal császár már a lá
togatás puszta tettével kifejezte elismerését a birtok sikeres vezeté
séért és fejlődéséért, elismerve a Lázár család országos hímevét és
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tekintélyét. A császár Nagykikindából érkezett Écskára Zsigmond 
hintóján, amelyet ő küldött az uralkodóért. Másnap estefelé a csá
szár ugyanezzel a hat ló vontatta hintón tért vissza Nagykikindára. 
Zsigmond megparancsolta a hintó kocsisának, Unhold Mátyásnak, 
hogy hajtsa a lovakat, hogy a császár mielőbb célba érjen. Szeren
csétlen túlhajtott lovak a célban kilehelték lelkűket.

A fiatal császár vadászlátogatása során vadászott a környező ta
vakon is. Ettől kezdve a mai természetvédelmi területet Écska kö
zelében „Császári mocsárnak” nevezték.

Az 1860-tól számított elkövetkezendő tíz éves periódusban meg
kezdődik a Lázár család férfi ágának utolsó évtizedes uralkodása 
az écskai birtokon, a bécsi abszolutizmusnak vége szakad, és is
mét a magyarok uralkodnak a Bánságban. Százötven év alatt ne
gyedszer cserélt uralkodót a Bánság. Az osztrákok és a magyarok 
váltották egymást. A császár 1860. július 27-én írta alá a parancsot, 
amely szerint a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság megszűnik, mint 
koronaterületet Magyarországhoz csatolják. A gyakorlatban 1861. 
február 13-án szűnt meg létezni. Ismét visszatértek a már látottak: 
gyengült a bécsi udvar hatalma és a Bánság újabb magyarosítása 
következett; újra megalakultak a megyék; a hivatalos nyelv a ma
gyar lett. Az adminisztrálás is magyar nyelven történt és ez így ma
radt az I. világháború végéig.

A következő évtized sok jót és rosszat hozott a falu lakosságá
nak. Volt esküvő is, keresztelő is, temetés is, pestis, kolera, szá
razság és árvíz. És mindezek ellenére a falu haladt a fejlődés út
ján. A földesúr hatalma gyengült, a parasztság pedig még nem erő
södött meg.

A következő év igen esemény dús volt és ismét a teljes megye ér
deklődésének középpontjába került a falu, a helyi események is
mét összegyűjtötték az akkori társadalmi és politikai vezető réte
get nemcsak a megyéből, de távolabbról is. Március első napjai
ban meghalt Schefcsik Aloyzius János, aki éveken keresztül a bir
tok urának titkára, tanácsadója volt. Díszes menettel temették el a
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helyi katolikus temetőben, a temetésen részt vett az összes hivatal
nok és címzetes, Magyarország és Torontál megye földbirtokosai
nak nagy része. Az egész falu részt vett az ünnepélyes szertartáson. 
Ez a haláleset a földesúr esküvőjét az év második felére halasztot
ta el. A megöregedett földesúr és fiatal felesége rövid házasságából 
csak egy lányuk született, aki házasságával megváltoztatja az ura
dalom földbirtokosának vezetéknevét. Az esküvő a Lázár család 
uralkodásának végét jelentette a faluban és a birtokon.

Szeptemberben tartották meg Lázár Zsigmond és Edelspacher 
Viktória esküvőjét. Temesváron házasodtak össze és csak novem
berben, a nászút után tértek vissza Écskára, ahol a kastélyban nagy 
fogadást szerveztek tiszteletükre. A családi vagyon, a családi név 
jelentőségének és befolyásának megőrzése érdekében a földesúr 
bérbe adja a sörfőzdét és pincét, de ugyanakkor megtartja az in
tézői munkát, valamint év végén elkezdi egy új római katolikus 
templom építését a faluban. Az építkezés pont azon a helyen zaj
lott, ahol a már meglévő templom is állt, de a megkezdett székes- 
egyház nagysága miatt a régi még használatban maradt, nem rom
bolták le az új megépüléséig. Decemberben az új templombel
ső falfestésének elkészítése érdekében, a földesúr saját költségén 
elhozatta a faluba a kiváló mestert, a híres festőt Adolf Van dér 
Veneet és a következő évben pedig az ugyancsak híres festőmű
vészt, Goigner Józsefet, aki egyidejűleg megfestheti a román orto
dox templom falait is.3

A katolikus templom munkálatai 1864 augusztus havában fejeződ
tek be, és mai napig változatlan az állapota. A faluban tartózkodásá
nak közel kétéves ideje alatt Van dér Venee három nagyobb egyhá
zi szentképet festett meg: Jézus megkeresztelése, Judit és Szent Er
zsébet. Judit alakjában a háziasszony, született Edelspacher Viktória 
alakját mintázta meg a művész, Szent Erzsébet alakját pedig Zsig-

3 Szerkesztői megjegyzés: A Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt 
nagybecskereki plébániatemplom egyik falfestménye ugyancsak Goigner József 
festőművész alkotása.
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mond anyjáról, Edelspacher Erzsébetről. Az építkezés befejezésé
vel a vasárnapi szentmise után a régi templomot, mely az építés alatt 
végig üzemelt az új hatalmas templom belsejében, annak közepén, 
lerombolták és a székesegyház kapuin keresztül kihordták a törme
lékeit. Alek von Bonac püspök szentelte fel a templomot szeptem
ber 17-én, vagy 18-án. Hoztak ide egy harangot és tizenkét szentké
pet -  egy ismeretlen flamand festő műveit a XVII. századból. Csak 
2008-ban fejtették meg az ismeretlen flamand festő rejtélyét. Pap 
Zsuzsanna, szabadkai restaurátor az écskai római katolikus temp
lomban tett két látogatása során egyértelműen bebizonyította, hogy 
a templomban megmaradt négy szentkép és egy, a nagybecskereki 
múzeumban található festmény, a híres osztrák festő és professzor, 
Franz Anton Maulbertsch műve. A festő Maulbertsch a bécsi egye
tem professzora volt 1755-ben. Az ő tizenkét szentképét Lázár Já
nos foldesúr vásárolta meg, és azokat az Écskán elsőként, 1794-ben 
felépített római katolikus templomban helyezte el. Ezek megmene
kültek az 1836-os tűzvészben, majd áthelyezték a szentképeket az 
1864-ben újonnan épített székesegyházba. A történelem során egyes 
darabok eltűntek és mára már csak az említett négy maradt meg.

Az écskai birtokhoz mindig érdekes események kötődtek. Oly
kor csúnyák, olykor szépek. Egyet 1867-ben Lázár Zsigmond és 
Viktória, lányuk születésének ünnepléséről jegyezték fel. Megszü
letett az egyke Lázár Mária Anna, a család utolsó écskai birtoko
sa. Házasságával Écska birtoka a D ’Hamoncourt család tulajdoná
ba került.

Az újszülött Mária Annát Kriszt helyi plébános ünnepélyes kere
tek között keresztelte meg. A falu legnagyobb örömére a következő 
napon nagy ünnepélyt rendeztek. Torontál megyéből és egész Ma
gyarországról érkező ismert vendégek számára nagy fogadást ren
deztek a kastély termeiben. Az ünnepségen részt vett az egész fel
nőtt écskai lakosság, de a környező falvakból is sokan. A vendégek 
valószínűleg az akkori legnagyobb asztalnál ültek, mely a kastély 
teljes fala mentén húzódott végig. Zsigmond az összes jobbágyát

208



felmentette a kötelező munka alól a következő három napban. Az 
ünnepségen elfogyott a kastély pincéjének teljes bormennyisége, 
valamint hatalmas mennyiségű étel. Közel egy év múlva a temp
lom előtt a boldog apa egy kőtalapzatra agyag keresztet állított az 
egyetlen lánya megkeresztelésének emlékére.

1870 a falu számára nagyon rosszul kezdődött. A nagy esőzé
sek és a magas talajvíz következtében az aratás lelassult. A faluban 
érezhető volt az élelemhiány és éhség fenyegetett.

A falu zsidó közösségének igényére a főutcában egy nagyszerű 
zsinagógát építettek. Ez az épület volt a második a Vajdaságban. 
Az écskaitól csak a zemonyi zsinagóga volt öregebb. Maga a zsi
dó imaház külső megjelenése is jelezte a helyi zsidó közösség gaz
dagságát és számosságát a faluban, amelynek nem egészen tizen
nyolc év alatt sikerült egy ilyen monumentális épületet felépítenie.

Május 17-én meghalt Lázár Zsigmond földesúr, aki a végrende
letében a három éves Mária Anna lányára hagyta a birtokot, nagy
korúságáig pedig anyja, Viktória vezette azt (1841-ben született és 
negyven évvel volt fiatalabb férjénél). Ezzel a földbirtokos Lázár 
család férfi ága Écskán kihalt. A falu ismét a Torontál megyei köz
figyelem középpontjába került. A halott pompás végső búcsúztatá
sáról a „Gross-Becskereker Wochenblatt” című német nyelvű heti
lap 1870. május 28-án a következőt írta:

„Az écskai nagyméltóságú Lázár Zsigmondnak, császári és ki
rályi tábornok és kamarásnak, az osztrák Leopold Rend vitézének, 
osztrák katonai rend, valamint a Szent György pápai rend parancs
nokának, a mexikói Guadelupei Rend és az ottomán Medzsidija 
Rend birtokosának temetési ünnepsége és maga a temetés Écskán 
1870. május 18-án délután 3 órakor került megtartásra, mely köz
beszéd tárgya lett a faluban és a környéken.

Ezen az eseményen rengeteg ember vett részt. Miután kivitték a 
testet a beszentelés helyére, a templomi ceremóniák után a menet 
elindult. Az élen egy csapat katona ment a temesvári Bauer tábor
nok-őrnagy, valamint Budich, a 29. gyalogezred ezredurának ve-
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zetésével, majd a honvédő huszárok csapata következett, ez után 
Thurn-Hohenstein két gyalogsági csapata, mögöttük egy ember 
vitte a keresztet, végül pedig a titeli határvidéki zászlóalj zenélt. 
A pap előtt, aki a pompás menet végén haladt, egy ló haladt feke
te tollbokrétával a fején, fekete köpennyel letakarva. Utána követ
kezett a koporsó a halott tábornokkal, mindkét oldalán egy csapat 
katonával és a címer hordozójával. Rögtön a koporsó mögött pán
célos vitézek mentek, őket pedig a gyászoló család, rokonok és szá
mos szolga, valamint alkalmazott követett. A menet fő  része után 
a helyiek és a környező falvak tömege haladt. A menet legvégén a 
császári-királyi sereg és a honvédő huszárok csapata vonult, vala
mint egy lövész hadosztály Zsigmond falváról.

Az egész menet a földesúr kastélyától a templomig haladt a he
lyiek és a vendégek sűrű sorfala között. A koporsónak a csalá
di sírba helyezése pillanatában díszlövést adtak le először a ki
rályi katonák, honvédek, majd pedig a legvégén az lövészek hada 
Zsigmondfalváról. Ugyanilyen sorrendben vonultak fe l az elhunyt 
tábornok előtt. Ezzel ért véget a temetési szertartás. ”

Viktória, a harminchárom éves fiatal özvegy nem gyászolta so
káig a megboldogult férjét. A következő évben hozzáment Egon 
Maksimilijan Thum Taxis belga herceghez (1832-1892), aki az 
1871. november 11-i esküvő után átveszi a birtok vezetését. Az es
küvőt az écskai templomban tartották.

Egon Maksimilijan egy olyan család örököse volt, amely a XV. 
században gazdagodott meg Németországban a Habsburgok ural
kodása alatt, azaz I. Ferdinánd alatt, aki őseinek biztosította a pos
tai forgalom vezetését az akkori királyságban. A fiatal özvegy egy 
távoli rokona és szeretője, gróf Karátsonyi Ferenc révén ismer
te meg új férjét. Zsigmond és Viktória nyolc évig tartó házassága 
alatt gróf Karátsony vezette a birtokot a házigazda távollétében. 
Létezik egy olyan mende-monda, hogy ebből a kapcsolatból há
rom házasságon kívüli gyermek született: Zsigmondka, Viktória
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és Ilma. Viktória törvénytelen gyermekeinek sorsa azonban nem 
ismeretes. Egyedül azt lehet tudni, hogy Ilma, amikor hozzáment 
egy Horváth nevű férfihez, gróf Karátsonytól apanázst kapott, va
lamint vett neki egy házat is Baltavár közelében. Baltavár az a bir
tok volt, melyet a Thum Taxis-ok vettek meg, és ahol egy kastélyt 
is építettek. Ilmát fő kulcsárként küldték a birtokra, ahol családot 
alapított.

Egon Maksimilijan Thum Taxis egy nagyon régi és tekinté
lyes családból származott, melynek voltak ágai Németországban, 
Ausztriában és Magyarországon is. A család szoros rokoni kapcso
latban állt ezen országok uralkodó családjaival. Őseik Bergamóban 
éltek. Az ő birtokukban volt a Tasis dombon lévő kastély, melyről 
a nevüket kapták. A XV. században a család néhány tagja Német
országba költözik, ahol postai szolgálatot alapítanak, melyet egé
szen Olaszországig és Spanyolországig kiterjesztettek. Az Európá
ban szétágazó postai közlekedés megnövelte a család tekintélyét és 
vagyonát. A család legismertebb tagja, Miksa Thum Taxis rászol
gálva a lovagi titulusra, az egész családot nemesi rangra emelte. 
Egon Maksimilijan Thum Taxis az ősi ágból származik, melynek 
felmenője Ferdinánd Sándor volt (f 1773). Ő Károly Miksa fia, va
lamint volt egy bátyja is, Antal.

Egon Maksimilijan Thum Taxis katonai iskolát végzett. 1859- 
ben a nyolcadik könnyűlovassági ezredben szolgált. A Schlezwig- 
Holstein-i háborúban, mint fiatal százados, 1864-ben nagy hőstet
tet vitt véghez, ami miatt kitüntették. Két évvel később alezrede
si rangban részt vett a nagy és véres ütközetben, Montenegróban. 
Ekkor a nyolcadik könnyülovassági ezred második lovas egységé
nek élén állt. Mint nagy ló imádó, a Torontál megyei fajtiszta lova
kat tenyésztő egyesület megalapítója volt. Befektetésének köszön
hetően Nagybecskerek hamar e sport központja lett egész Magyar- 
országon. Viktóriával ellentétben nagyon derűs és nyitott szemé
lyiség volt. Mint ilyen, azonnal elnyerte az emberek szimpátiáját a 
birtokon és egész Torontál megyében.

211



A Lázár család utolsó férfi tagjának halála a birtok és a falu elkö
vetkezendő rossz időszaka előjelét jelenthette volna, de ez nem is 
lényeges. A következő negyed évszázadot Écska birtok hatalmának 
hanyatlása jellemezte, amelyet óriási katasztrófák is kísértek, úgy
mint a kedvezőtlen időjárási körülmények, valamint a különböző 
járványok. Szárazság és árvíz is sújtott minket, a várost pedig fagy 
és a hó, a búzahajtásokat és termést az eső és a szél tépázta meg, 
pestis és kolera is pusztított. Mindenből jutott bőségesen.

Egyébként az egész 1871. év nagyon kedvezőtlen volt a falu, 
a helyiek és a földbirtokos család számára. Nagy árvíz pusztított 
egész Bánságban. A Bega és a Temes elárasztotta az összes part 
menti települést. Szenvedett Écska is. Hogy a szerencsétlenség 
még nagyobb legyen, a búzát különféle gyomok pusztították el, és 
így a faluban élelmiszerhiány keletkezett, a rossz idő pedig éhezést 
és szegénységet hozott magával.

Viktória Lázár Thum Taxis második házasságából született első 
gyermekét 1872. június 15-én hozta világra. Az elsőszülött fiú, 
Maksimilijan, Écskán született és itt is keresztelték meg. Egon 
Maksimilijan fia születése alkalmából nagy családi ünnepséget 
rendezett.

Ez év októberében Egon Maksimilijan részt vett Kiss Ernő altá
bornagy földi maradványának újratemetési szertartásán, Eleméren. 
A magyar szabadságharcban részt vett és közismert altábornagyot, 
a szabadságharc vértanúját a Szent Ágoston tiszteletére felszentelt 
eleméri római katolikus plébániatemplom (épült 1845-1847) krip
tájában helyezték örök nyugalomba 1872. október 7-én. Kiss Ernőt 
1849. október 6-án végezték ki Aradon és titokban temették el ide
iglenesen, majd 23 évvel később földi maradványait annak a temp
lomnak a kriptájában helyezték el, amelyet ő maga építtetett.

Viktória hercegnő 1874. február 21-én kislányt szült, Thum Ta
xis Matildát, majd két évvel később, 1876. január 18-án egy fiút is, 
Viktort. Mindhárom gyermek Écskán született és itt is lett megke
resztelve. A második házasságából született három gyermek mel-
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lett, az écskai kastélyban élt a családdal Lázár Mária Anna is, első 
házasságából született lánya.

Idővel Lázár Mária Anna nagyon vonzó fiatal hölgy, kelendő 
menyasszonyjelölt lett. A Thum Taxis család rendszeresen részt 
vett bécsi bálokon, ahol a szép Mária Anna felkeltette több nőtlen 
ifjú érdeklődését. Mária Anna itt ismerkedett meg 1886-ban egy 
bálon a trónörökös Ferdinánd szemrevaló segédjével, a huszonki
lenc éves sármos udvari tiszttel, Reisgraf Félix D ’Hamoncourttal. 
Félix teljes családi neve a következőképpen hangzik: De la Fon
taine und D’Hamoncourt Unverzagt. Félix a máltai vitézi lovag
rend tiszteletbeli tagja, valamint számos császári és királyi cím tu
lajdonosa. Ősrégi luxemburgi családból származik, amelyből Ber- 
nát Pál 1625. április 29-én reishgrafi titulust kapott. Családja csá
szári engedéllyel átvette a kihalt grófi család, Unverzagt vezeték
nevét és címerét.

A fiatalok között azonnal kölcsönös szimpátia alakult ki. Félix, 
hogy maga mellett tartsa az ifjú hölgyet, megkapja a trónörökös 
beleegyezését, hogy Mária Anna Bécsben maradhasson, mint ud
varhölgy. Az ügy már el volt intézve, amikor közbeszólt az anyja, 
Viktória. Visszavitte lányát Écskára, és a Thum Taxis család bé
csi látogatásai teljesen abbamaradtak. Az anya megtiltotta Mária 
Annának a Félixszel való találkozást, sőt még szobafogságban is 
tartotta.

Idővel az anya és lánya közötti összetűzés a Torontál megyei 
nemesség fő pletykatémájává vált. Ismervén Félix tekintélyének 
nagyságát, Viktória felismerte azt a veszélyt, amely a lehetséges 
esküvő miatt leselkedett rá. Első férje végrendelete alapján ugyan
is Viktória elveszítené azokat az előjogokat, melyek a lánya nagy
korúságáig megillették. Lánya számára más házasságot akart, ame
lyek biztosítanák számára előjogait a birtokon. Azonban a dolgok 
másképp alakultak.

Félix kitartóan küzdött azért, hogy Mária Anna a felesége legyen. 
Pár alkalommal titokban Écskára utazott. Román parasztnak öltö-
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zött és hűséges szolgája segítségével beszélt Mária Annával a kas
tély falain keresztül. Sőt hű szolgája segítségével még a rendsze
res titkos levelezést is visszaállította. Félix rábeszélte Mária Annát, 
hogy vesse fel apja végrendeletének kérdését. A lány tárgyalni kez
dett anyjával és hosszas küszködés után Viktória engedélyt adott a 
házasságkötésre.

A házassági szertartást 1887. december 28-án, Budapesten tar
tották. A leendő menyecske anyja áldása nélkül indult el az eskü
vőre. Viktória megtiltotta a szolgák egy részének, hogy útnak in
duljanak Mária Annával. Elvette az ékszereit és nem biztosította az 
utazását sem. A lány bérelt ékszerekkel és kölcsönkért kocsival in
dult el Pestre. Mindezek ellenére, Félixnek köszönhetően, a házas
sági szertartás a lehető legmagasabb színvonalon zajlott le. Az iíjú 
pár rögtön a templomból indult nászúira Bécsbe, ahol Félix villá
jában laktak.

Félix felhagyott a katonai szolgálattal és 1888 januárjában fele
ségével Écskára érkezett. Rögtön érkezésük után Mária Anna tár
gyalni kezdett az anyjával. Megegyezést ajánlott neki, amely sze
rint 500 000 forint megtérítés ellenében átadja a birtokot a fiatalok
nak. Viktória beleegyezett és a német személyzet egy részével el
hagyta Ecskát, Baltavárba költözött. Vele mentek második házas
ságából született gyerekei is: Maksimilijan, Matilda és Viktor. Vik
tória második házasságából született gyerekeinek sorsa ismeretlen 
maradt. Egyedül azt tudni, hogy Matilda Bécsben megmérgezte 
magát. Ennek oka ismeretlen, Regensburgban temették el. Az öreg 
grófnő, Viktória hátralévő élete során soha többet nem látogatott el 
egykori otthonába Écskára. Baltavárban halt meg 1895. augusztus 
17-én, és ott is temették el.

A fiatal házasok 21 634 hold földbirtokot kaptak, amelynek veze
tését Mária Anna átengedte férjének. A házastársak közötti koráb
bi meghittség nagyon gyorsan eltűnt. Félix nagyon hamar kimutat
ta kicsapongó és rátarti jellemét. Átadta magát a gazdagság nyújtot
ta élvezeteknek. Szeretett kártyázni, csavarogni, kéjenckedni. Na-
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gyón jó lövő volt és a vadászat nagy szerelmese lett. Pompás ese
ményeket és bálokat szervezett, de magatartásával nem nyerte el 
sem a falusiak, sem pedig Torontál megye nemeseinek szimpátiáját.

A D ’Hamoncourt család ugyanebben az évben, 1888. december 
12-én új taggal bővült. Megszületett lányuk Mária Lujza. Félix 
első gyermeke megszületését nagy lakomával ünnepelte, melyen 
Torontál megye nemessége és az egész falu részt vett.

Már a következő évben a kastély rengeteg társadalmi esemény
ben bővelkedett. így Félix 1889. június 11-én jótékonysági koncer
tet szervezett a kastély helységeiben. Év végén, éppen karácsony 
előtt, a kastély nagy szalonjában álarcos bált rendezett. Az ünnep
ség olyan grandiózus volt, hogy felülmúlta az addigi rendezvénye
ket Nagybecskereken. Az egész megyéből kíváncsiak tömege si
etett Écskára, hogy legalább kívülről megnézhesse az eseményt. 
A kastélyt ünnepélyesen megszentelték, ugyanúgy, mint az egész 
parkban az utakat is. A maszkok és jelmezek tarkasága, amelyek
kel a parkban sétáltak, a tűzijáték fényeivel lettek még díszeseb
bek. A legjobb maszknak járó díjat maga Félix kapta. Maharadzsa 
kosztümbe volt öltözve, mert közvetlenül a bál előtt Indiából érke
zett vissza egy vadászatról.

A faluba elhozatta Kohaut Józsefet, a híres bécsi építészt, aki mű
termet nyitott a kastélyban és rögtön elkezdte a Bega folyó hídjá
nak építését, közvetlenül a kastéllyal szemben. Ugyanebben az év
ben, 1889-ben elkezdte a kastély nagy szalonjának átalakítását. Ki
alakított egy úgynevezett vadásztermet, amelyben kiállította a szá
mos ázsiai és afrikai vadászkalandjáról hozott kipreparált trófeá
it. A kastély vadászterme kész múzeummá alakult, amely az egész 
császárságban híressé vált.

A D ’Hamoncourt házaspár új taggal bővült 1891-ben. Fiúgyer
mekük született, aki a Félix nevet kapta. Örökös született, de a sors 
nehéz életet szánt neki. A büszke apa nagy örömét megosztotta a 
helyiekkel az egész faluban.
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A XIX. század kilencvenes éveinek végén a D ’Hamoncourt csa
lád örökösét baleset érte. Leesett a lóról, melynek következtében 
koponyasérülést szenvedett. A baleseti sérülés lehetetlenné tette a 
családi birtok örökösének normális gondolkodását. Soha nem nő
sült meg és nem voltak gyerekei. AII. világháború után ő a család 
egyetlen tagja, aki a birtokon maradt. Élete végéig a földesúr ker
tésze, Kovács Ferenc szolgálta ki a családi házban, a mai M. Tito 
utca 20. szám alatt. II. Félix 1954. április 29-én halt meg Écskán. A 
falu római katolikus temetőjében temették el. A katolikus templom 
alatti kriptáját márvány felirat díszíti a nevével, melyet Félix legfi
atalabb húga, Alisa küldött Amerikából a temetésre.

Félix földesúr folytatta az értelmetlen pénzszórást. Kis elegáns 
jachtot vett, amellyel gyakran fuvarozta az előkelő vendégeket a 
Nagy tavon és a Bega folyón. Gyakran hajózott el vele egészen 
Nagybecskerekig. Egyébként a jachtot 15 000 forintért vette és 15 
km/h sebességgel tudott haladni. Elsőszülött gyermekéről, Mária 
Lujzáról nevezte el.

Folytatta a jómódú életet és ugyanebben az évben engedélyezte 
a szabad belépést a kastéllyal, a Tier Gartennel szemben lévő park
ba, a birtoka legszebb területére.

Ez év májusában egy nagy gyűjtés egyik adományozója volt, 
amelyet az önkéntes tűzoltó társaság szervezett a faluban. Az ün
nepségen részt vett Félix jó barátja Karagyorgyevics Sándor her
ceg is (Karadordevié György dédunokája). Sándor herceg ezen al
kalommal részt vett a vándorzászló felszentelésén, melyet előző 
évben ő adományozott az écskai önkéntes tűzoltó egyletnek.

A D’Hamoncourt család házassági kapcsolata hányattatott sor
sú volt. A pazarló és értelmetlen pénzköltés a luxusra, bálokra és 
legfőképpen az ázsiai és afrikai vadászatokra, Félixet hosszú idő
re távol tartották otthonától. Emellett, ha éppen nem vadászott, sok 
időt töltött Budapesten és Bécsben. Mindez Mária Anna nagy elé
gedetlenségét váltotta ki. Ezen kívül a házastársak között felszínre 
kerültek származásbeli különbözőségükből származó problémák
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is. Félix gyakran hívta Mária Annát örmény kereskedőnek, neme
si ruhában. A nézetkülönbségek nagyon hamar botránnyá alakul
tak. Mindezek mellett piaci pletykák is szárnyra kaptak Félix sze
relmi kapcsolatáról Kotak Emíliával, a vezető nevelőnővel, aki
től állítólag volt egy lánya, valamint a báró Dániel feleségének vá
sárolt villáról. Az elhagyott és megalázott Mária Anna féltékeny- 
ségi jeleneteket rendezett ezek hallatán. Egy téli napon, amikor a 
D ’Hamoncourt házaspár Nagybecskerekről tért haza, mindez tető
fokra hágott. Mária Anna akkor már terhes volt harmadik gyerme
kével. A hazafelé vezető úton, veszekedés közben, a dühös Félix 
megparancsolta kocsisának, Unholdnak, hogy állítsa meg a szán
kót, majd kidobta a hóba Mária Annát, és tovább folytatta útját a 
kastélyba. Megparancsolta a kocsisnak, hogy semmilyen körülmé
nyek között sem mehet vissza a szerencsétlen grófnőért.

A szerencsétlen Mária Anna a csikorgó hóban és komor sötétség
ben gyalog folytatta az utat hazafelé. A tiltás ellenére Eínhold ko
csis, a Lázár család hü szolgája, visszament az átfagyott és fáradt 
grófnőért és hazavitte a kastélyba. Félix e magatartása felháborítot
ta Torontál vármegye közvéleményét. A földbirtokosság által meg
vetett Félix alacsonyabb rendüekkel barátkozott, ahol ugyancsak 
nem örvendett nagy népszerűségnek.

Mária Anna 1892. július 8-án megszülte harmadik gyermekét, 
Alisa leányát. A fényes ünneplés Alisa D ’Hamoncourt születé
sének alkalmából elmaradt, mivel anyját a nehéz szülés és rossz 
egészségi állapota ágynak döntötte. A tüdőgyulladás annyira ki
merítette a fiatal grófnőt, hogy napról napra egyre csak fogyott. 
Félix d’Elle (Emesztin) Vaux házitanítót bízta meg, hogy gondos
kodjon a betegről. Az ügyes házitanítónő idővel átvette a kastély 
teljes vezetését. Félix Bécsből hozatta őt Écskára, ahol a főváros 
magasabb társadalmi köreihez tartozott és udvarhölgy volt. Félix 
D’Hamoncourttal is Bécsben ismerkedett meg. D ’Elle asszony na
gyon ügyesen irányította a birtokot a földesúr egyre gyakoribb és 
hosszabb távolléteinek köszönhetően. Idővel a személyzettől kiér-
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demelte a „Vass Istvánné” becenevet is, amely az egész birtokon 
elterjedt. A kastély irányításának alfája és ómegája lett egészen ha
láláig. A helyi katolikus temetőben temették el az 1899. február 
18-án bekövetkezett halála után, 72. életévében. Sírkövén is olvas
ható a Vass Istvánné becenév.

Félix, felesége egyre rosszabb egészségi állapota ellenére, min
den nagyobb társadalmi rendezvényen, mulatságon részt vett egész 
Dél-Magyarországon. November második fele azzal a hírrel volt 
tele, hogy D ’Hamoncourt Lázár Mária Anna aláírta saját végren
deletét. Egy kortárs elmesélése alapján ez 1892. november 11-én 
történt, négy tanú és Várady ügyvéd jelenlétében. Ugyanakkor azt 
is mesélték, hogy Mária Anna nem egyedül írta alá az okiratot, mi
vel önkívületi állapotban volt, hanem az ügyvéd vezette a kezét 
aláírás közben.

A fiatal grófnő rövid és szenvedéssel teli élete 1893. január 10- 
én ért véget, 26 éves korában. A Lázár család utolsó sarját a temp
lom családi kriptájában temették el. Kogl Adalbert helyi plébános 
celebrálta a gyászszertartást. Félix a temetés napján érzett először 
lelkiismeret furdalást a feleségével szembeni embertelen maga
tartása miatt. Amint a szerencsétlen asszony testét a kriptába he
lyezték, az összes meghívott részvétnyilvánítás nélkül hagyta el 
Ecskát. Félix egyedül maradt lelkiismeretével a kripta előtt, mely
nek sírkövén még ma is látható a felirat: Mária Anna De la Fon
taine D ’Hamoncourt 1893. január 10.

Az özvegy Félixnek egyre jobban tetszett, hogy megszabadult a 
házasság kötelékétől. Egyre többet maradt távol a birtoktól. Va
dászkalandokra vágyott, így Afrikába és Indiába utazott, és vé
gigjárta az előkelők rendezvényeit az egész császárságban. Má
ria Anna grófnő halála után két évvel, 1895 júniusában Écska bir
tok ismét a pletykák, szóbeszédek tárgya lett a birodalomban. A 
nagybecskereki ügyvéd, dr. Jarmacky Sándor, akit a D’Hamoncourt 
kiskorú gyerekek gyámjának nevezett ki a gyámhivatal, bírósági
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eljárást indított az elhunyt Mária Anna végrendeletének érvényte
lenítése iránt.

A végrendeletben az elhunyt a teljes birtokot kétfelé osztotta. A 
felét férje, Félix kapta, a másik felét pedig három gyermeke, Mária 
Lujza, II. Félix és Alisa. Azonban a végrendelet birtokfelosztásáról 
szóló része teljes ellentétben állt apja, Lázár Zsigmond végakara
tával. Zsigmond gróf végrendeletének második pontjában ugyanis 
kifejezetten meghatározta, hogy amennyiben Mária Annának nem 
lennének gyerekei, az egész birtok feleségét, Viktóriát illetné meg. 
Abban az esetben, ha Mária Annának vannak gyerekei, a birtokot 
az örökösök között kell szétosztani, tehát határozottan megtiltotta 
a Mária Anna végrendelete szerinti felosztást.

Jarmacky úr a királyi bíróságnál indított pert a megboldogult 
Mária Anna végrendeletének megsemmisítésére. A peres eljárás és 
ítélet, valamint az eljárásban résztvevő személyek igazi szenzációt 
jelentettek a közvélemény számára. A dr. Jarmacky által beszerzett 
bizonyítékokkal igazolták a végrendelet készítése és aláírása kö
rül történteket. Félix a széleskörű nyilvánosság nyomására kény
telen volt elhagyni a birtokot, így egy hosszabb vadászatra indult 
Afrikába.

A birtok felügyeletét néhány emberére bízta: Winkler igazgató 
úrra, d ’Elle Vaux Emestin házitanítónőre és Kotak Emíliára, aki a 
kastélyt és a birtokot vezette. Annak ellenére, hogy bizalmas kap
csolatban állt Félixszel, Kotak Emíliának nem sikerült teljesen át
vennie a birtok feletti felügyeletet. Emestin házitanítónőben egy 
éber és fáradhatatlan harcos veszett el, aki átvette a gyerekek teljes 
felügyeletének és iskoláztatásának gondját és jogát is.

Félix, hogy megingott tekintélyét visszaszerezze a Torontál me
gyei nemességnél, nagyon ravasz tervet eszelt ki. A hosszú és távo
li vadászkalandjairól ritka és drága trófeákat, kitömött állatokat ho
zott magával. A kastélyban kialakított egy vadásztermet, amelyet 
szép és egyedi állatok példányaival rendezett be. A szalon szépsége 
nagyon hamar odavonzotta a dél- magyarországi főméltóságok fi-
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gyeimét, akik egyre gyakrabban kezdték látogatni a kastélyt. A terv 
második része Bécs uralkodó köreivel való szoros kapcsolat kiala
kítása volt. Kihasználta a trónörökös Ferdinánddal fennállott ko
rábbi kapcsolatait és négy alkalommal elhozta vadászni Ecskára. A 
trónörökös mindig nagy kísérettel érkezett, amely az akkor legbe
folyásosabb embereket jelentette. így Écska négy alkalommal lát
ta vendégül az akkori kor legmagasabb rangú császári vendégeit. A 
D’Hamoncourt-okon kívül Torontál megye legbefolyásosabb em
berei is házigazdái voltak a vendégseregnek.

Ettől kezdve kering az a legenda is, amely szerint a trónörökös a 
négy látogatás egyike során titokban házasodott össze feleségével, 
Szófiával az écskai templomban. Azonban egyetlen dokumentum, 
még a templomi bejegyzések sem bizonyítják ezt a tényt.

Történt, ami történt, az első látogatás 1898. november 24-ére 
esett. Ferenc Ferdinándnak inkognitóban kellett jönnie. De ez nem 
sikerült, a nép felismerte a trónörököst, amikor díszes hintója át
hajtott Nagybecskereken. Ilyen körülmények között a trónörökös 
Ferenc Ferdinánd meglátogatta a megyeházat, ahol bemutatták 
neki a város vezetőit. Csak késő este, 11 óra körül érkezett meg a 
vendég Écskára. A magas rangú vendéget elkísérte útjára személyi 
fényképésze, báró Bronn, aki így megörökítette a kastélyban tett 
látogatást is.

Másnap, a kora reggeli órákban elkezdődött a rókavadászat a hí
res „Sozo” vadászterületen. A trónörököst Hardegg grófnő (Félix 
testvére), kontesa Hardegg Alisa (a grófnő leánya), D ’Hamoncourt, 
Rónai Jenő főispán, Dellimanics Lajos alispán, Dániel Ferenc, a 
bíróság elnöke, valamint a birtok vezetője, Winkler Ignác kísérték. 
A vadászat remekül sikerült, a trónörökös összesen tizennégy ró
kát lőtt.

Másnap az ünnepi ebéd után még egy vadászatot tartottak a bo- 
tosi nádasban és a „Sozo” vadászterületen. A vacsora alkalmával a 
trónörökös hosszabb beszélgetést folytatott a Torontál megyei va
dásztársaság képviselőivel.
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Écskai tartózkodásának negyedik napja a trónörökös hazautazá
sának előkészületeivel telt. Elutazása alkalmával Ferenc Ferdinánd 
a kastély épülete előtt a kocsijából tartotta meg ünnepi beszédét az 
összegyűlt falusiaknak. Ennek emlékére később itt egy kőoszlopot 
emeltek felirattal és a látogatás dátumával. A kőoszlop még mindig 
a kastély bejáratát díszíti, de az I. világháború után a táblát a fel
irattal megsemmisítették.

A trónörökös a következő év novemberében megismételte 
écskai látogatását. A magas rangú vendég 1899. november 3-án 
ismét Ecskára érkezett. Különvonattal utazott Hajda főfelügyelő, 
Scholnasta főmérnök és Homicsek főellenőr kíséretében. A vo
nat pontosan 10:15-kor érkezett meg a Nagybecskereki állomás
ra. A magas rangú vendégek fogadására felsorakoztak a város és 
Torontál megye képviselői. Félix tartotta a köszöntőbeszédet a fris
sen érkezett vendégeknek, majd mindenki Écska felé vette útját. A 
trónörökös ez alkalommal is négy napot töltött a faluban.

A trónörökös harmadik látogatását pontosan egy évvel később
re, 1900. november 3-ára tervezte. Orosi fotós nagyon sikeresen 
örökítette meg ezt az écskai látogatást is. A trónörökös teljes in
kognitóban érkezett kíséretével Pancsováig, ahol a már isme
rős D’Hamoncourt-ok, Rónai Jenő és Dániel Ferenc várták. Most 
Pancsova környékén rendezték meg a vadászatot részükre: Metter
nich herceg és hercegnő, Hardegg gróf és grófné, Revenhüller gróf, 
valamint dr. Papp számára. Ezután folytatták útjukat Écskára, ahol 
a trónörökös két napot töltött.

A magas rangú vendégek 1900. november 6-án Csibovoban, 
Surajn közelében megcsillogtathatták vadásztudományukat, ahol 
farkasokra vadásztak. A sikeres vadászat után visszatértek Écskába. 
A következő nap a sozoi vadászatra volt fenntartva. Ez volt egyben 
a magas rangú vendégek Écskában tartózkodásának utolsó napja 
is, mely alkalomból ünnepi ebédet szerveztek a már ismerős há
zigazdákkal. A trónörökös Écskáról Pancsován keresztül tért visz- 
sza Bécsbe.
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Ferenc Ferdinánd negyedik, és egyben utolsó novemberi látoga
tása 1901-ben történt. Vadászatot szerveztek számára az écskai ná
dasokban és a Fehér tó körül. A vadászat során a magas rangú ven
dég kísérője volt Ferenc József herceg is, dr. Mihájlovics Edmund 
az árvaház elnöke, Damaszkin Arsen földbirtokos, dr. Gyertyánffy 
Jenő, a bíróság elnöke, és a már ismert személyek, Hardegg gróf
nő leányával, Ica grófnő, Dániel Ferenc és a házigazda, Félix 
D ’Hamoncourt. A magas rangú vendégeknek és meghívottaknak 
ünnepi vacsorát szerveztek, amely után Lauka Gusztáv olvasta fel 
novelláit. (Szerkesztői megjegyzés: Lauka Gusztáv költő és író Pe
tőfi Sándor egykori barátja volt, a Torontál hetilap munkatársa.)

A későbbi találgatásokra és állításokra, hogy a szarajevói me
rénylet előtt a trónörökös ismét Écskán járt volna, semmilyen do
kumentum sem utal. Azonban történt, ahogy történt, a négy meg
örökített látogatás az écskai uradalom jelentőségéről, befolyásáról 
és rangjáról árulkodik az akkori császárságban.

Félix izgága lelke nem nyugodott sokáig. Néhány szélcsendes év 
után ismét kellemetlen események fűződtek az ő és birtoka nevé
hez, és már ki tudja, hányadik alkalommal vált a dél-magyarorszá- 
gi felsőbb körök beszélgetéseinek és pletykáinak tárgyává.

Az első affér, amely felizgatta a közvéleményt, 1902-ben történt. 
A kastélyban kártyaparti közben a vendég dr. Warmann Ernő ügy
véd megbántotta dr. Messingert, a D ’Hamoncourt család gyógy
szerészét. Mindez a tanuk, von Bourbon hercege és Kögla helyi 
püspök előtt zajlott. Félix figyelmeztetése ellenére az ügyvéd még
is előrántotta fegyverét, de a házigazda megakadályozta. A meg
sértett gyógyszerész párbajra hívta ki dr. Warmannt, amelyet dr. 
Warmann elutasított. A párbajra való felkérés visszautasítása meg
sértette a segédeit, Tasnádit és Sekeant, és ők is kihívták párbajoz
ni dr. Warmannt. Az ügyvéd, becsületének védelmében, elfogadta a 
kihívást, és a kard-párbajban könnyebb sérülést szenvedett. Azon
ban az ügy ennyivel nem fejeződött be. A kötekedő Félix is kihívta
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dr. Warmannt párbajra, amelyet a budapesti lovas laktanyában bo
nyolítottak le 1902 augusztus első napjaiban. Félix párbajsegédei 
Pap Géza és Ludvig von Dellimanics alispán voltak, Warmann ré
széről pedig Andreanics Jenő (Eugen) és Malzer István. A párbaj 
revolverekkel zajlott. Mindkét részről két tölténnyel céloztak, de a 
párbajozók rossz lövőknek bizonyultak. A négy golyó közül egyik 
sem ért célt.

1907-ben még egy párbajra került sor, amelyben ugyancsak Fé
lix vett részt. Legidősebb, érett, gyönyörű tizennyolc éves lánya, 
Mária Lujza kezét Zsigray gróf megkérte D’Hamoncourttól. Az 
egyébként szép esemény majdnem tragédiával végződött. Félix, 
valószínűleg a társadalmi rangkülönbség miatt, a kérést sértésnek 
vette és a szerencsétlen grófot párbajra hívta ki. A párbaj revolve
rekkel zajlott Budapesten, de szerencsére mindketten megúszták 
sérülés nélkül.

Már a következő, 1908. év is újabb affért hozott, amely az écskai 
kastély falain belül játszódott. Időközben D’Hamoncourt gyerme
kei cseperedtek. Mária Lujza 1904-ben már 15 éves volt és II. Félix 
és Alisa is nagyocskák. Félix ebben az évben Lichterfeld Carsten 
Cári német zongoratanárt szerződtette a gyerekek új nevelőjének. 
Cári nőtlen, pedáns, szorgalmas ember volt, aki szabadidejét is a 
gyerekekkel töltötte. A velük eltöltött idő, teljes négy év, azt ered
ményezte, hogy Cári eljátszotta D ’Hamoncourt bizalmát. Mária 
Lujza megoldotta, hogy elhagyja a szülői házat és hozzámenjen 
Cárihoz. Ehhez szüksége volt apja támogatására és áldására. A le
endő jegyesek, a szegény zongoratanár és a gazdag grófnő 1908. 
november 5-én Genovában találkoztak. Majd Mária Lujza Svédor
szágból levelet intézett Botka Béla főispánhoz, hogy járjon közbe 
Félixnél a házasság engedélyezése érdekében.

Természetesen Félix kihasználta az alkalmat, hogy megzsarol
ja lányát. Aránylag hamar megérkezett a főispán válasza. Félix a 
házasságot csak hatalmas összeg megfizetése ellenében engedé
lyezte, mely egymillió korona harmadát tette ki ֊  ennyire becsül-
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te gyermekei iskoláztatását. Az egyharmad Mária Lujza iskolázta
tása volt. Az alku másik része egy kikötés volt, hogy Mária Lujza 
eladja bátyjának, II. Félixnek, és húgának, Alisának az örökség rá
eső részét. A nehéz anyagi helyzetben lévő Mária Lujza elfogad
ta apja zsarolását.

Az apa és lánya alku körüli megegyezését jogi képviselőik hoz
ták tető alá. Mária Lujzát dr. Riti Zak, genovai ügyvéd képviselte, 
D ’Hamoncourtot pedig dr. Ardo Alfréd Budapestről. A jogi képvi
selők Bécsben találkoztak és a következőben állapodtak meg. Dr. 
Ardo javaslatára Mária Lujza örökségének értékét 1 954 184 koro
nára becsülték, azzal együtt, hogy Félix kiadásait levonták, kifize
tésre 1 095 621 korona maradt. Örökségének valódi értéke vagy öt
ször nagyobb volt, a kifizetés feltételét pedig négy éven belüli tel
jesítésre változtatták.

A felkínált feltételek elfogadhatatlanok voltak Mária Lujza szá
mára, ezért levelet írt apjának, hogy nehéz anyagi helyzetben van 
és terhes, súlyos megélhetési gondjaik vannak. Félix a levél hatá
sára még az egyezséget is megváltoztatta, a kifizetési határidőt szű
kítette. Emellett írásos kötelezettségvállalást kért Carstentől, hogy 
az egyezséget sohasem fogja megtámadni.

Carsten Cári és Mária Lujza 1909. április 17-én kötött házassá
got. Annak ellenére, hogy elfogadták a zsarolás feltételeit, mégis 
peres eljárásra került sor. Néhány év pereskedés után sikerült meg
egyezniük a feleknek, és Félix öt millió korona megváltási árat fi
zetett lányának. Az ifjú házaspár ezt az összeget egy nagybirtok 
vásárlására fordította Romániában, Marospetres községben. Má
ria Lujza nem sokáig élvezhette örökségének áldását. Az első vi
lágháború vége újabb szerencsétlenséget hozott. A háború végé
nek felfordulásában és zűrzavarában kirabolták a birtokot és a há
zaspár gyermekükkel együtt alig tudott elmenekülni a birtokról. 
Mint német állampolgárok, Németországba mentek és ismét a nul
láról kezdték, ínséges nyomorban és adóságokkal az új életüket. 
Hat gyermekük született, a szociális helyzetük pedig házasságuk
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megegyezéssel történő felbontására kényszerítette őket. A gróf
nő, hogy etetni tudja hat gyermekét, hozzáment a gazdag autóke
reskedőhöz, a zsidó Róbert von Katzensteinhez, Bad Hamburg
ban, Frankfurt mellett. Németországban Hitler hatalomra kerülésé
vel Róbert, mint zsidó származású, elvesztette teljes vagyonát, és 
1938-ban korán meg is halt.

Mária Lujza D ’Hamoncaurt de la Fontag Unverzagt Carsten 
Lichterfelde Katzenstein túlélte a második világháború borzalma
it. Idős korában Írországban halt meg, Dungarvanban, 1966. január 
3-án. Ott halt meg legkisebb lánya, Felicitas is. Egész életében szí
vesen emlékezett vissza gyermekkorára, az écskai birtokra.

Mindezen idő alatt Félix D ’Hamoncourt fiatalabb leánya, Alisa 
D ’Hamoncourt de la Fontagne Unverzagt nagyon elbűvölő és von
zó grófnővé cseperedett. Mint gazdag gróf leánya, aki 21 634 hek
tár föld és 1366 hektár halastó felett uralkodott, több mint jó házas
sági ajánlatnak számított. Az écskai kastélyt már hosszú ideje tisz
teletre méltó látogatók és kérők ostromolták. Ennek ellenére há
zassága mindenki számára meglepetés volt. Négy nappal huszadik 
születésnapja után, 1912. július 12-én a fiatal grófnő hirtelen hoz
záment gróf Artúr Pallavicinihez.

Artúr Pallavicini 1880-ban született Karsburgban, gróf Johan 
Pallavicini és felesége Reade Crom kisebbik fiúgyermekeként. 
Volt egy idősebb bátyja, Antun. Gróf Johan Pallavicini nagyon te
kintélyes személyiség volt a császárságban. Kisebbik fia nősülésé
nek évében a császárság törökországi nagykövete volt.

Artúr Pallavicini az osztrák-magyar hadsereg tisztje volt. Ekkor 
az első huszárezred hadnagyi rangját viselte Bécsben. Thurn Jettl 
grófnő volt a jegyese, ám kicsapongó természete miatt a házasság 
végülis nem jött létre. Ugyanis a fiatal Pallavicini hadnagy na
gyon féktelen életet élt, szerette a kártyát, melynek következtében 
óriási adóságokat halmozott fel. Artúr ezen adóságait apja pén
zéből egyenlítette ki, aki idővel nagyon eladósodott. De sem sa
ját pénztelensége, sem apja hatalmas adóssága nem térítette ész-
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hez. A z apa tovább már nem tudta segíteni kisebbik fiát, különö
sen miután 1912-ben a főúri család  tekintélye és a tiszti becsület 
vált kérdésessé. A  családi problém ák m egoldását az idősebbik fiú, 
Antun Pallavicini vette a kezébe. Antun a helyzet felm érése után, 
a m egoldást öccse gazdag örökössel való házasságkötésében látta. 
A  választás az elbűvölő A lisa  D ’Hamoncourtra esett. Antun öcs- 
csével folytatott beszélgetésében két lehetőséget kínált Artúr szá
mára. Az egyik: felbontja eljegyzését Thum  kisasszonnyal és fe
leségül veszi A lisa D ’Hamoncourtot. A  m ásik lehetőség pedig, 
hogy öngyilkos lesz. Ehhez a m egoldáshoz azonnal kitette a fegy
vert az asztalra. Artúr a nősülés mellett döntött, már az ultimátum 
után két nappal B écsből Écskára utazott. Érkezése a birtokra már 
elő volt készítve. Kétnapi ott tartózkodás után megtartották az es
küvőt azzal a lánnyal, akit addig m ég életében nem is látott.

A z esküvőt Bécsben, a Szent Augusztin templomban tartották 
meg. A  vőlegény részéről Lichtenstein Ferenc fejedelem  és Berchol 
Leopold gró f volt a tanú, a m enyasszony részéről pedig Pallavicini 
Sándor és Antun grófok. Félix D ’Hamoncourt áldását adta lánya 
házasságához, mert úgy vélte, a vőlegény társadalmi rangja m eg
felelő családja tekintélyéhez. A z ifjú házaspár Écskára érkezésé
nek napjára már nagy vigasságot szervezett. Ünnepi ebédet ren
deztek sok meghívottal. A z egész országból érkeztek gratulációk 
az ifjú házasoknak. Félix hatalmas fogadást rendezett lányának és 
újdonsült férjének, ezzel akarta kitörölni az egész császárság ne
m esei emlékezetéből nagy lányának, M ária Lujzának az esküvő
jét. Ám  az ilyen elrendezett házasságnak nem szokott jövő je  lenni. 
3 nap m úlva Artúr egy félbeszakadt és sürgős munkára hivatkozva 
visszautazott Bécsbe és egy teljes évig nem tért haza ifjú hitvesé
hez. C sak Félix intézkedése eredményeként jött v issza  a birtokra, 
de akkor sem  mutatott hajlandóságot annak vezetésére. Minden al
kalmat kihasznált, hogy elugorjon Pestre, vagy Bécsbe.

A  politikai helyzet eközben egyre bonyolódott a világban. A z 
első világháború kitörésének évében, 1914-ben, A lisa világra hoz-
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ta elsőszülött fiát, II. Artúrt. Rögtön aratás után kihirdették az ösz- 
szes 42 évnél fiatalabb férfi m ozgósítását, am ely nem kerülte el 
Artúrt sem. A z ötvenhét éves Félix  a birtokon maradt, m íg veje a 
háború első napjától a csatározások gyújtópontjában volt. Artúr az 
osztrák sereg huszár hadnagyaként 1915-ben bátorságáért kitünte
tést kapott. A  háború első két évében m indösszesen két-három al
kalommal látogatott el Écskára. Rövid látogatások voltak, de a lá
togatások gyüm ölcse lányuk, Antonetta 1915-ben született. A  há
ború további ideje alatt is ritkán és csak rövid időre látogatott haza, 
végül Artúr 1918 októberében végleg hazatért a háborúból. De ek
kor sem  volt sokáig m aradása, gyakran utazgatott.

Október 23-án, budapesti látogatásának ideje alatt, a faluban za
vargások törtek ki. A  megbolondult csőcselék betört a fegyverrak
tárba, elkezdte kirabolni a tehetősebb gazdákat, és a városi tisztvi
selők házait. Valamikor 18 óra körül a közel ötven rablóból álló ré
szeg csőcselék Borde/G yörgy és Péter vezetésével berontott a kas
télyba. Ebben az időben A lisa mellett a birtokon a vadászat vezető
je  Kunics Jó z se f és Mohaupt is a kastélyban tartózkodtak. A  bandi
ták a gyerekeket, II. Artúrt és Antonettát túszoknak szerették volna 
elfogni, illetve az ételraktár kulcsait szerették volna ezáltal m egsze
rezni, majd kirabolni. Szerencsére a gyerekeket időben elbújtatták 
házitanítójuknál, Itinger Annánál, aki Bécsből érkezett a gyereke
ket tanítani. Abban a pillanatban, amikor A lisa átadta az éléskamra 
kulcsait, a banditák közül az egyik cigány rátámadt, hogy m egerő
szakolja. Kunics és Mohaupt határozott fellépésének köszönhető
en, ugyanis a pisztoly csöve lég álltak, tervét meghiúsították, de vé
gül is a tragédia bekövetkeztét a banda egyik vezére, György aka
dályozta meg. M egparancsolta emberének, hogy tegye le a puskát 
és kímélje m eg a grófnőt, mert ő egy em berséges nő, aki szem élye
sen segítséget nyújtott, amikor munka közben megsérült. E  kelle
metlen incidens után a banditák kirabolták és elpusztították a kas
télyt. A  rablást a plébános házában, valamint Kohn Izidor kereske
dő üzletében és házában folytatták. Október 25-én Artúr visszaér-
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kezett a faluba. A  kastélyban m ég mindig pánik uralkodott, a falu
ban pedig káosz. H abozás nélkül falugyűlést hívott össze a román 
ortodox templom előtt. Rövid beszédében ultimátumot adott a rab
lóknak, hogy azonnal adják vissza, amit eltulajdonítottak, szigorú 
büntetéssel fenyegetve meg őket. M ásnap reggel Szegedről egy se
reg katona érkezett a faluba, valamint Becskerekről a nemzetőrség 
tagjai. Közvetlenül ezután látni lehetett, ahogy marhák bolyonga- 
nak a faluban, és a kastély kerítésfalain át elkezdtek az ellopott tár
gyak potyogni. A  katonák hat banditát azonnal elkaptak, akiket el
vittek Alisához, hogy azonosítsa őket. A  banda vezére, aki köztük 
volt, azonnal feladta a cigányt, aki meg akarta erőszakolni Alisát. A  
cigányt gyorsított eljárással a falu központjában agyonlőtték a ro
mán templom parkjában ugyanúgy, mint m ásik két társát, akiket a 
szegediek tartóztattak le. A többi banditát elvitték Becskerekre. Két 
nappal ezután m ég két helyi románt lőttek agyon a német községhá
za udvarán. Mindezek után a faluban biztosították a rendet és a bé
két, és ennek végrehajtását az úgynevezett „nem zetőrség” vette át.

A z első világháború végeztével a falu és az Écska birtok hirtelen 
egy m ásik országban és teljesen más társadalmi rendszerben talál
ta magát. A  Pallavicini családból senki sem sejtette, hogy ezzel a 
változással vége szakad az uradalom aranykorának és az már soha 
nem is fog visszatérni. Alapvető változások kezdődtek el a társa
dalmi demokratizálódás folyamatában. Megvalósították a földre
formot, melynek következtében már 1919-ben 136 kataszteri hold 
földet elvettek a birtokból, és azt a rászorultak között felosztották 
Nagyerzsébetlak faluban. Megkezdődött az écskai birtok haldoklása.

A lisa grófnő 1920 novemberében megszülte harmadik gyerme
két is, fiát, III. Félixet. A  grófnő apja D ’Hamoncourt Félix ebben 
az évben elhagyta a birtokot, ugyanis nem tudott alkalmazkodni az 
újonnan kialakult helyzethez és az új társadalmi-gazdasági feltéte
lekhez. Franciaországba költözött. A  birtokkal kapcsolatban nagyon 
sok nehézség merült fel, amelyeket Artúr nem akart megoldani. A li
sa és apja, Félix közös döntése alapján 1922-ben a birtokot haszon-
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bérbe adták. Lovrenkovics Franja (Ferenc) és Ivkovics Dusán bérel
ték ki. József, Lovrenkovics Ferenc fia a birtokra érkezését követően 
azonnal átvette annak irányítását. Az első világháború idején Jó zse f 
egyébként osztrák tartalékos tiszt volt, ezt megelőzően kereskedelmi 
iskolát végzett. A  háború előtt magyar nemzetiségű volt, utána pedig 
horvát a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban. Jó zse f és A lisa gya
kori találkozása során kölcsönös szimpátia alakult ki bennük. Ali
sa ezt bevallotta férjének, aki beleegyezését adta a váláshoz, amely 
1925-ben meg is történt. Az egykori Pallavicini házaspár között a 
kapcsolat azonban kifogástalan maradt. Artúr a válás után is gyakran 
látogatott Écskára. Nyilvánosan mutatkozott egykori feleségével és 
Lovrenkoviccsal. A lisa és Jó zse f 1944. január 1-ig éltek Écskán. Az 
utolsó német egységekkel hagyták el az écskai birtokot és Titelen ke
resztül vonattal kívántak Ausztriába utazni. Titelnél, a Tiszán való át
kelés során a komp felborult, melynek során A lisa elvesztette szemé
lyi poggyászát, így minden nélkül indult a száműzetésbe.

A lisa gyermekeinek sorsa nem teljesen ismert. Fia, II. Pallavicini 
Artúr Nagybecskereken fejezte be a gimnáziumot és m ezőgazdasá
gi egyetemet végzett Németországban. Április első napjaiban R o
mánia felől a német katonaság 41. motoros alakulatának egy része 
betört a Bánságba, a honvédők már április 18-án megadták m agu
kat. M ásnap a Szovjetunió „Grossdeutsland“  hadosztályának elő
őrsei törtek be Écskára és velük együtt a fiatal, huszonhat éves II. 
Pallavicini Artúr is. A  m egszállás folyamán „sonderführer”  volt a 
belgrádi rádióállomáson. M egélte a m ásodik világháborút is, amely 
után feleségével, Grétával Dél-Amerikába költözött, ahol megölték.

Pallavicini Antonetta feleségül ment R ajics úrhoz. Ő a Jugoszláv 
K irályság akkori, miniszterének (Rajics) unokaöccse volt. A  hábo
rú végét Écskán várták meg. A háború után nem vonultak ki a né
met egységekkel, de később külföldre menekültek. További sor
suk ismeretlen.

III. Félix, A lisa legfiatalabb gyermeke m ég m a is él Amerikában, 
2009. november 3-án töltötte be a 89. életévét.
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Dr. Bona Gábor

Az 1848/49-es szabadságharc

örmény hősei1

szkárosi Lázár Vilmos

Első ismert őse Lázár János erzsébetvárosi kereskedő volt. Ő m aga 
aTorontál m egyei Nagybecskereken született 1817. október 24-én. 
A  katonai pályát választva 1833-ban hadfiként a 61. gyalogezred
hez került, m ajd hadnagy lett a 34. gyalogezrednél. A  napóleoni há
borúktól tartó hosszú békeidőszak azonban nem kedvezett a gyors 
katonai előmenetelnek, így 11 év szolgálat után Lázár végülis m eg
vált a hadseregtől.

Kilépését követően megnősült. Felesége báró Revisnyei Reviczky 
M ária lett, aki első házasságából három árvát hozott a frigybe. Vilmos

szkárosi Lálzár Vilmos Edward születési anyakönyvi bejegyzése

1 Részletek a műből (Országos Örmény Önkormányzat, Budapest, 1995)
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1847-ben a Magyarországon a 
szárnyait próbálgató vasútnál 
helyezkedett el, az Első M a
gyar Központi Vasút főpénztá
rosa lett.

A honvédsereg alakításakor 
a Pozsonyban szerveződő 39. 
honvédzászlóalj főhadnagyá
vá nevezték ki (1848. okt.), 
innen azonban már november 
elején századosként átkerült 
az 1. honvéd utászezredhez, 
annak egyik zászlóalját m eg
alakítani. Ennek sikeres befe
jezését követően, 1849. feb
ruár elején őrnaggyá és a tar
talék csapatok parancsnokságával megbízott Répásy tábornok se
gédtisztjévé nevezték ki. Répásy hamarosan a Perczel-hadtestből 
alakult II. hadtest parancsnoka lett, s új beosztásában Lázár is el
kísérte.

Április elején a Zempléni hadmegye parancsnokságát bízták rá. 
Ez már önálló hatáskört jelentett, miután a Bereg-U gocsa-U ng és 
Zemplén m egyék területén állom ásozó mintegy 2000 főnyi kato
naság élén neki kellett e terület védelmét -  egy G alícia felőli táma
dás esetére -  megszervezni. E  dandámyi erővel m ég a hónap fo
lyamán K assára vonult, ahol egy hadtest alakult Felső-M agyaror- 
szág keleti felének védelmére. A  hadtestben Lázár egy hadosztály 
vezetését vette át. M ájus folyamán a hadtest a Kárpátok hágói kö
zelében nyomult előre.

A  cári csapatok június közepén G alícia felől meginduló tám a
dása lehetetlen helyzetbe hozta a m agyar sereget. A  támadók több 
mint tízszeres túlereje m egállításukat nem, legfeljebb előnyomulá
suk lassítását tette lehetővé. A  m agyar csapatok elkeseredett utó-

Az 1848/49-e$ 
szabadságharc 
örmény hősei
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Lázár Vilmos és K iss Ernő
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védharcok közepette Eperjes körzetéből K assán  és M iskolcon át 

jú lius közepére Ceglédig vonultak vissza. Itt, a tartalék hadtest
tel egyesülve egy 26 ezer fős csoportosítás jött létre, a két hadtest
ből és a lengyel légióból álló Tiszai hadsereg. A  korábbi utóvéd
harcokban kitűnt Lázárt alezredessé léptették elő és megerősítették 
hadosztályparancsnoki beosztásában, a sereg pedig folytatta a visz- 
szavonulást a főerők összpontosítására kijelölt Szeged irányába. A 
Dembinski tábornok vezette sereg az előzetes tervekkel és elkép
zelésekkel szemben jú lius végén Szegedet is feladta, s csak a M a

ros túlpartján tett kísérletet a nyo
mában megjelenő osztrák fő se
reg, Haynau m egállítására.

A z augusztus 2-i új szegedi, 
m ajd 5-i szőregi kísérlet azonban 
kudarccal végződött. Dembinski 
Tem esvárig hátrált. Következett 

az augusztus 9-i temesvári csata, m ely az akkor már Bem  vezet
te sereg vereségével és széthullásával ért véget. A  Szeged feladá
sa  (júl. 30.) óta már az egykori felső-m agyarországi hadtest élén 
álló Lázár alezredes B em  utasítására nagy erőfeszítések árán m ég 
összegyülekeztette hadtestét. (Minden valószínűség szerint ez lett 
szem élyes vesztének „oka” , mivel Bem  teljesítménye elism erése
ként augusztus közepén ezredessé léptette elő Lázárt.) A  világosi 
fegyverletétel hírére augusztus 19-én azonban m egadta m agát az 
osztrákoknak.

M ivel egy hadtest élén -  és ezredesként! -  esett fogságba, a csá
száriak annak m egfelelő eljárást alkalm aztak vele szemben. A zaz a 
m agasabb m agyar parancsnokok közé sorolták, vagyis a „legbűnö- 
sebbek”  kategóriájába. Csupán egy mentőkörülményt vettek figye
lembe; azt, hogy az osztrákoknak, nem pedig az oroszoknak adta 
m eg magát. M eg is kegyelmeztek neki: kötélről ֊  golyóra. Örmény 
társával, K iss Ernővel egyszerre fogadta a halált.
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Marcsók Vilma

Nagy elődök, 

emlékező leszármazottak1

Négy aradi vértanú meg VII. Dániel Pál 
Exkluzív beszélgetés a nagybecskereki Dániel családdal

150 év múltával valóban szerencsés m eg örömteli eseménynek 
számít, hogy az 1848/49-es m agyar szabadságharc hős vérta
núinak és méltatlanul elfelejtett résztvevőinek nyom ába eredve 
Nagybecskereken nem csak helytörténetünket, nem csak nem ze
ti történelmünket sikerült újabb adalékokkal gazdagítanunk, ha
nem (remélem) a jelen  és a jövő  nemzedékeinek azonosságtuda
tát is erősíteni ezáltal.

Rendhagyó családriportnak indult, hogy a végén történelmi mér
cék szerint is rendkívüli riporttá váljon.

Mese? Nem: valóság

Első pillantásra m egigéz az óléci (Stari Lee) Daniel-nagykastély 
m eg -kiskastély szépsége. Érzem a gondozott park virágainak illa
tát, fáinak hűvösét. Érzem  a csobogó szökőkút vizének finom per-

1 Megjelent: Krónika, 1999
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metét. Nézegetem  a Dániel család férfi- 
tagjainak büszkeségét, a Ford T-12-est, 
a környék első autóját. Körülöttem dísz
m agyarba öltözött urak és hölgyek. M ajd 
a távolban fokozatosan körvonalazódik 
a zsitvaujfalui (Felvidék) Keltz-kastély. 
Kitárul a családi lakosztály kétszám yas 
ajtaja. Háttérben a mennyezetig érő, re- 
m ekm üszám ba menő cserépkályha, elő
térben Keltz Lívia, akit e pillanatban 
nyolc gyermeke közül épp négy vesz kö
rül, közöttük a kis Keltz Margit, aki még 
nem sejtheti, hogy évek múltán Dániel 
Pál óléci földbirtokos felesége lesz.

M ese? Nem: valóság. Illetve a valóság 
lencsevégre kapott pillanatai, amelyeket 
a 19. sz. végén és a 20. sz. elején készült 

fényképek örökítettek meg. E  fotókat egyéb családi ereklyével, tör
ténettel együtt a nagybecskereki Danielék őrzik. Hűek maradtak 
300 (!) éven keresztül gondosan ápolt hagyományaikhoz is, m i
ként például ahhoz, hogy minden nemzedékben feltétlenül Pálnak 
keresztelnek egy fiúcskát.

így  beszélgethettem id. és ifj. Dániel Pállal, illetve a családi ha
gyom ány szám ozó módszerét követve XI. m eg XII. Dániel Pállal, 
akik a több évszázados hagyomány szerint a Dániel vezetéknevet 
ékezet nélkül írják.

K iss Ernő aradi vértanú, torontáli nábob leszármazottai után ku
tatva jutottam  el hozzájuk. Előzetesen csak annyit tudtam bizonyo
san, hogy K iss egyik veje Dániel János volt. Am ikor először be
széltem ifj. Dániel Pállal rokonságuk kapcsán, igenlő választ kap
tam, azzal a helyesbítéssel, hogy ők lényegében nem is egy, hanem 
N É G Y  aradi vértanúval rokonok.

M ese? Nem : valóság, amely m essze túlszárnyalja a képzeletet.

A szamosújvárnémeti 
Dániel (Dániel) család  
nemesi címere 
(Becs, 1725. jú lius 3.)
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Az aradi vértanúk rokonai

K iss Ernő, a perlaszi hős, a mártír tábornok, egy tucat bánsági falu 
tulajdonosa az eleméri kastélyt tekintette igazi otthonának. Itt él
tek ikerlányai is, akik közül Auguszta ment nőül Dániel Jánoshoz. 
(Ebből a házasságból született 1842-ben D. Ernő, aki 1896-ban bá
rói címet kapott.) A becskereki Danielék oldalági leszármazottai 
a K iss vő nagyapjának. M íg VII. Dániel Pál K iss Ernőnek sokkal 
több lesz távoli rokonnál. Ő többszörösen lekötelezte a feledékeny 
utókort. De erről m ajd később. M ost nézzük az egyéb családi kö
tődéseket.
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Vendéglátónk, id. Dániel Pál nagym a
m ája nem volt m ás, mint D essew fíy A risz
tid tábornok aradi vértanú unokahúga. 
Konkrétan: Arisztid unokaöccsének, A u
rélnak az unokája.

A  rendhagyó érdekességek közé tartozik 
az is, hogy Aurél öccsének anyósa, vala
mint K iss Ernő felesége édestestvérek.

if j. Dániel Pál a világban szétszórt 
rokonaival az internet útján is kapcsolatot 
tart. A  beszélgetésünk előtti napon a világ
hálón érkezett a hír, családjuk V écsey K á
roly aradi vértanúhoz is kapcsolódik.

A  nagybecskereki születésű aradi vértanú, Lázár Vilm os dédap
ján ak  a húgát IV. Dániel Pál vette feleségül. H a valaki mindezek 
után azt hiszi, hogy ezek a többszörös rokoni kapcsolatok a vélet
len eredményei, az téved.

Lexikonokat böngészve bárki ellenőrizheti állításomat. A  Lázár, 
K iss meg a Dániel család ugyanis örmény szárm azású. I. Apafi M i
hály alatt vándoroltak be. Gócpontjuk Erdélyben Szam osújvár és 
Erzsébetváros voltak. A  századok folyamán kiváló kereskedők ré
vén sokat utaztak, m eggazdagodtak, s M agyarország különböző ré
szeiben vásárolt birtokaikon telepedtek le.

A magyar-örmény nemes családok címerlevelei c. 1896-ban ki
adott könyvben ezt is olvashatjuk: „A  Dániel család m agyar-ör
mény nemes család, mely hazánk (...) Arad, Csanád és Torontál 
várm egyéibe éppúgy, mint a m agyar törvényhozó testületben kivá
ló m ozgatóinak elévülhetetlen érdemei révén már régtől fogva ve
zérszerepet játszik , czímerszerzői a m ég török részekben született, 
de a XV II. sz. harmadik negyedének a végén a hazai örm énységgel 
(...) beköltözött három Dániel fivér, u. m. Dániel Tódor kereske
dő Szam osújvám ak több éven át főbírája, továbbá Dániel Jerem iás 
és Pál erzsébetvárosi örmény kereskedők voltak, kiket III. K ároly

Dániel VII. Pál
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Bécsben 1725-ben czím erlevelével (...) 
nem ességet is adományozott (...)” .

A z eredeti címerlevél m ásolata, amely 
ugyancsak latin nyelven íródott, 1783-ban 
készült, és 216 év után is a Dániel család 
birtokában van. M ég a szockommunista 
időkben sem  váltak meg tőle.

Láttam  a díszes kiállítású családfájukat 
is, amely elképesztő hányattatások után 
csodával határos módon került v issza  hoz
zájuk. A  hatvanas évek elején egy úriem
berjelent meg, D essew ffy Aliz néni buda
pesti lakásán (a szom szédságban volt X. 

Dániel Pál lakása is) „  -  A  szemétdombon találtam -  mondta, és 
egy m ásfél méteres fémtokot adott át. Megnéztem, mi van benne, 
és megismertem a címerüket.”

A z impozáns méretű tokban, az előttem lévő, szép kiállítású csa
ládfa volt, amely hat Dániel nemzedéket örökít meg. E  családfa 
több tanulsággal is szolgál. Mint pl., a magyar-örmények évszá
zadokon keresztül egym ással fenntartották a kapcsolatot, és ezt 
gyermekeik összeházasításával m ég szorosabbra fűzték.

A családfát majd csak 1986-ban csem pészi haza egy kem ping
sátor lapjába csavarva XII. Dániel Pál leendő feleségével, Gorica 
Aleksictyel. Ez az ereklye m essze túlmutat a családi kapcsolato
kon. Sőt, egyenesen közérdekű, hisz 1848/49-beli történelmi té
nyeket is tartalmaz. XI. Dániel Pál ükapja nem csak részese volt a 
m agyar szabadságharcnak, hanem elítéltje is. A  Torontál m egye c. 
monográfiában, az előző állításunkkal kapcsolatban a következő
ket is olvashatjuk: „D ániel Pál, tulajdonképpen a Torontál megyei 
ág  m egalapítója, 1822-ben született Aradon, 1842-ben Torontál 
vm. aljegyzője, 1848-ban a zichyfalvi járás főszolgabírája, ebben 
az évben választják országgyűlési képviselőnek is. Mert a kor
mányt Debrecenbe is követte, börtönbejutott, de 1850-ben kegyel-

Daniel VIII. Pál
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met nyert. 1861-ben és 1865-ben újból 

képviselővé választották, azóta állandóan 
a zichyfalvi kerületet képviselte.

Igen. VII. Dániel Pál m indössze 26 éves, 
amikor a m agyar szabadságharc oldalá
ra áll, és kitart a végsőkig, m ég a börtön
ben is hű marad elveihez, pedig szörnyű 
véggel fenyegetik. M ár csak ez a tény ele
gendő lenne ahhoz, hogy a családon kí
vül a közélet szereplői is m egem lékezze
nek róla, m egkoszorúzzák sírját. Ám  VII.
Dániel Pál m ég ennél is többel kötelez- Dániel IX. Pál 
te le az utókort, s itt a végső ideje, hogy 
a 150 éves évfordulón végre méltányoljuk érdemeit. Lényegében 
neki köszönhetjük, hogy K iss Ernő földi maradványai hat évig 
háborítatlanul nyugodhattak a vesztőhely töm egsírjából kikerülve 
az aradi temető hamis feliratú sírjában. Neki köszönhetjük azt is, 
hogy a hamvak ezután Katalinfalvára kerülnek. Igen, VII. Dániel 
Pál a hiányzó láncszem, az az ember, akinek utasítására (miután 
K iss  mostohatestvérének, Loewen (Löwen) Júliának 30 aranya 
már megtette a m agáét) K iss huszárja, K ovács M ihály kiásta gaz
dája holttestét, és a köztemetőben hántolta el. Miután VII. Dániel 
kiszabadult a börtönből, Aradon ügyvédeskedett, így szemmel tart
hatta a hamis feliratú sírt is, m ajd m egszervezte K iss  földi m arad
ványainak Katalinfalvára juttatását.

VII. Dániel Pál Ólécen 1890-ben építi föl kastélyát. Öt év múlva 
jobblétre szenderül. A z óléci temetőben helyezték örök nyugalom 
ra. Vendégtátóim őrzik az ük-, vagyis szépapa 1895-ben B udapes
ten kiadott halotti levelét.

A  3000 holdas óléci Dániel uradalom tovább virágzott VIII. D. 
Pál vezetésével, aki nem csak jo g ász  és közgazdász, hanem képvi
selő is volt. A  család anyagi hanyatlása az 1. világháború utáni ha
tárm ódosítással kezdődött, amikor az új hatalom 2500 hold földet
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elvett, hogy 1947-ben, a „felszabadulás” 
után 5 hold maradjon az övéké. Ráadásul 
a kastélyból is kilakoltatták őket. „C seré
be” egy parasztházat kaptak. X . Dániel Pál 
sorsüldözöttsége valójában ekkor kezdő
dik, pedig ő mindig fölemelte szavát, ha 
igazságtalanságot tapasztalt, és a rászoru
lók védelmére sietett. A z oroszok ki akar
ták végezni, az óléci partizánok mentet
ték meg, de korai, 1960-ban bekövetkezett 
haláláig állandó m egaláztatásokban volt 
része. Neki, a néhai földbirtokosnak, az 
okleveles közgazdásznak és agronómus- 

nak a saját uradalmából létesített szövetkezetben kellett dolgoznia 
könyvelőként, később mezőgazdászként.

֊  Édesapám nak eredetileg német, illetve zsidó házat kínáltak 
Versecen vagy Becskereken. De neki akkor m ég inkább az óléci 
parasztház kellett. Annyira ragaszkodott a faluhoz. A z utolsó k í
vánsága is az volt, hogy a helyi kis temetőben nyugodjon -  m ond
ja  X I. Dániel Pál. ֊  A pám at nem csak Ólécen, hanem a környé
ken is becsülték. A becskereki M. doktor, aki óléci szám azású, 
m ég m a is em legeti, hogy csak  annak a lónak köszönhetően vé
szelte át család ja  a háborút, am elyet ajándékba kaptak édes
apámtól. A  temetésén három falu m egjelent. Édesanyám at 1990 
karácsonyának harm adnapján temettük, kemény hideg volt, m ég
is egész Óléc ott volt, pedig életének utolsó 30 esztendejét már 
Becskereken töltötte.

Id. Dániel Pál kilencéves volt, amikor kilakoltatták őket, a kas
télyban eltöltött időszakból mára már semmi sem  maradt, csupán 
két felejthetetlen esemény. Am ikor a kastélyból kihozták egyik an
tik, nagy méretű órájukat, az abban a pillanatban megállt. Ötven
két év után is 15 óra 27 percet mutat, pedig jó  órások próbálták már 
megjavítani. Senkinek sem sikerült. A  keserves idők m ásik emlé-

Daniel X. Pál
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két az eltelt fél évszázad sem  tudta elhomályosítani. A  paraszt
házba költözés után a falu gyerekei azt kiabálták utána: burzuj, 
burzuj!, és m eg is verték.

A vég kezdete már itt van

֊  Ólécre már csak a temetőbe járunk, ahol négy Dániel Pál van 
eltemetve -  mondja id. Dániel Pál, aki 1958-tól 1996-ig, te
hát első naptól a nyugdíjba vonulásig a becskereki postán dolgo
zott. A  ranglétra legalsóbb fokán kezdte, és főnöki posztról vonult 
nyugállományba.

ifj. Dániel Pál az, aki a családjuk történetével nagy odaadás
sal foglalkozik. Ő mindent számon tart. Keres, kutat, őriz. Ő az 
elsődleges adatközlőm is. Szám ára minden fontos, ami a családdal, 
a rokonsággal kapcsolatos.

-  Örmény m agyarok vagyunk, és én büszke vagyok szárm azá
som ra -  mondja. -  Geodétának tanultam, de visszatértem  őseim  
foglalkozásához, a kereskedelemhez. Különböző történelmi for
rások bizonyítják, hogy az örmények sikeresen foglalkoztak a 

kereskedelemmel. Vajon én sikeres va
gyok-e? Azt ítéljék m eg mások. Egyvala
mi biztos: m egszólalt a vér szava.

Habár Danielék ritkán látogatnak 
Ólécre, nyomon követik a kastélyokkal 
kapcsolatos történéseket. A  kiskastélyból 
iskola lett, m ost már alaposan m egrongá
lódott állapotban van. A  nagykastély sorsa 
m ég lehangolóbb. 47-ben először árvaház 
volt, a bosnyák gyerekek otthona, majd 
aggok háza. Jelenleg, finoman fogalm az
va, idegszanatórium. Kovácsoltvas kerí- 

Daniel XI. Pál tését lebontották (sorsa ismeretlen), átlát-
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hatatlan kőkerítés veszi körül. A  valam i
kori pom pás úrilak, mostanra teljesen le
pusztult. Nyilvánvaló, használata nem volt 
rendeltetésének m egfelelő. A z lett volna a 
természetes, ha műemlékké, esetleg mű
emlék je llegű  épületté nyilvánítják. S a j
nos, korántsem ez a valóság.

A  két kastély 109 éve dacol az időjárás
sal, emberi felelőtlenséggel, de a vég kez
dete már itt van.

Danielék 300 éves történetét ifj. Dániel 
Pál, a XII. ismeri legjobban, de édesany
ja , Ilonka sem igen marad le mögötte, apró 

részleteket is felidéz. Gorica nemcsak a férje nyomában jár, hanem 
m ég „sú g” is neki, ha hites társa megáll m esélés közben. A legfiata
labb, a m ásodikos Annamária, ő viszi tovább a Danielék történetét2, 
amely VII. Dániel Pállal egyértelműen túlnőtte a családi históriát.

Ha 150 éves késéssel is, de most végre közüggyé kell válnia. Mi, 
az utódok, álljunk végre elődeink erkölcsi m agaslatán. Tartsuk szá
mon múltunkat, neves és névtelen hőseinket. Emlékezzünk és ke
gyelettel koszorúzzunk.

ifj. Daniel XII. Pál

2 Szerk. megj.: A tanulmány megjelenése óta 2005-ben megszületett második 
gyermekük, Alice.
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Podhorányi Zsolt

Akik őseik földjén 
maradtak1

Óléc (Stari Lee), Dániel kastélyok

Merre élnek régi famíliák tagjai, akiknek a múlt oly közvetlen is
merős, mint nekünk a virágáruslány a sarkon, akiknek nagypapa 
üvegszipkája oly feledhetetlen kincs, amelyet utolsónak csap a zá
logházba a szűkülő zsebű utód? Mindenben kételkedő korunk las
san azt sem  igen hiszi el, hogy léteznek ilyenek az egyre laposabb 
földkerekségen. Pedig nem is olyan m essze -  hajdanán Magyar- 
országhoz tartozott a vidék ֊,  Becskereken a Danielék m ég azt is 
tudják, mi számított az ükapa kedvenc füstölnivalójának, mi lett 
légyen kedvenc szokása a megannyi Pálnak, hisz emberemlékezet 
óta Pálnak neveztetett minden Dániel, aki a családban elsőszülött
ként látta m eg a sápadt napvilágot.

Becskereki vendéglátóim , XI. és XII. Pál szám ára a múlt nem 
ért véget a besüppedt hantú temetőben, az összeragadt lapokból 
álló albumban és a zárt pillájú  emlékkönyvekben. Önm eghatá
rozásuk, önbecsülésük kezdetét jelentik a századok, amelyekhez 
tartoztak.

1 Megjelent: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai fo
lyóirat 2006. (2. évf. 6. sz.)
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Az utolsó Daniel Pál

Dániel2 XII. Pál mindkét gyermeke lány, és ha igaz borúlátó jöven
dölésük, a Dániel Pálok dicsőséges tündöklése vele véget ér, hisz 
több gyereket már nem akar feleségével vállalni.

M a nap mint nap százszám ra szeli autójával a kilométereket, 
hogy Belgrádban családjának tisztes megélhetésről gondoskodjon. 
Hányatott ifjúsága, a háború, helykeresése m a a gyerekek életé
ben mutatkozó korkülönbségben fejeződik ki. M inek nevelt vol
na utódokat, m eséli nekem, a háborús időkben, a háborús idők
nek. Sok mindent megpróbált életében: dolgozott az anyaország
ban és Kanadában, szabadságát töltve is a megélhetés lehetősége
it szimatolta.

Becskereki ifjúsága azonban kitörölhetetlen nyomot hagyott 
benne. Talán ezért, talán másért állapodott m eg családja ősi föld
jén. Mint az angolparkokban kivágott növények m akacsul kihajtó 
sarjadékai ֊  nem lehet elpusztítani. Vállalkozásából él, akár a régi
ek -  „kiütközött bennem a Dánielek vére” ֊  m ondogatja sokat sej- 
tetően m osolyogva.

Váratlanul egy kopott fémhengert halász elő a ház mélyéről. „A  
hatvanas években találta egy férfi a szeméttelepen. Talán az elége
téstől mentette m eg” -  mondja, ahogy áhítatosan tapogatja a régi tár
gyat. Elvitte Dessewffy Alice néni körúti lakásába, éppen abba a ház
ba, ahol a Dániel család is rendelkezett egy hajlékkal. Mintha egy tit
kos családi Rembrandtot csomagolna ki -  a fémtartó a família egyko
ri díszesen rajzolt családfáját őrzi. Vajon ki rajzolta? A  vendég csak 
ámul a sok kincsen és a megannyi napvilágra került emléken, csodál
kozását pedig alig bírja szavak paravánja mögé rejteni, hogy a csalá
di múlt ily élő valóság itt Becskereken, Dél-Szerbia felé félúton, ahol 
egyre elfeledettebb a hangsor, amelynek magyar létige az állítmánya.

2 A Dániel család a betűvel írja családnevét, ennek ellenére az írott forrásokban 
rendre ékezettel (Dániel) szerepel. E sorok írója a leszármazottak útmutatása 
szerint az eredeti írásmódot követi.
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Itt az aradi várbörtön egykori lakója, Dániel VII. Pál vonásai 
éppoly élesen rajzolódnak ki a régiségből, mint a nagyapa szúrós 
szemöldöke. Korunk jószerivel m ég ükapáink nevére sem  emlék
szik, nem tudjuk, hol születtek és merre kanyargód sorsuk, csak 
génjeiket hordozzuk magunkban öntudatlanul.

A  Dániel famíliánál a családi történelem, a szem élyes sors nem 
a születéssel kezdődik egy neonfényben derengő szülőszobában és 
egy elvágott köldökzsinór homályos emlékében -  sokkal koráb
ban. Keressük a m egfelelő kifejezést, amely a múlthoz való kötő
désüket leginkább leírja... M ondjuk szenvedélynek, hobbinak, ön
igazolásnak -  valahogy kevésnek érezzük a kifejezéseket.

Kötődésük a szülőföldhöz generációk sokaságát tartotta a D él
vidéken, m égis, ahogy a legifjabb Dániel Pál fogalm az, mindenki 
három nyelven beszél a családban, hiszen sohasem lehet tudni, hogy 
a Délvidéken, az anyaországban vagy Kanadában fejezik be életü
ket. Esetleg Dél-Amerikában, hiszen egyes Dániel leszármazotta
kat egész az őserdők kontinenséig űzött a történelmi tapasztalat.

A  m esszi földrészre szédült Dániel László  m ásodik felesége 
például már chilei nő volt, tőle három gyerek született, egyiküket 
éppenséggel Dániel Pedronak nevezik a távoli Amerikában. A  test
vérek egyike Chilében repülőgép-pilótának állt, és nevezetes hős
tett fűződik nevéhez: egy meghibásodott, utasokkal zsúfolt repü
lőgéppel egyensúlyozott a santiagói autósztrádán, m éghozzá úgy, 
hogy mindeközben egyetlen utasnak sem  görbült m eg egyetlen 
haja szála sem.

Az óléci Krisztus -  meg a többiek

A  Dániel család hajdanán a B ánság m ódos köznemesi fam íli
ájának számított, családfák gyengécske ágain hajladozó távoli ro
konságuk, Dániel Ernő, nagygáji birtokos a Bánffy-kormány ke
reskedelmi minisztere egészen a báróságig emelkedett.
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A  széles Jugoszláviában tüdőkórházként szolgáló becskereki 
kastélyt is ő építette egykor. M anapság senki nem tudja, kinek a tu
lajdonába is tartozik ez a pusztuló emléke a múltnak.3

A  Dániel család alapította m eg az óléci uradalmat, emelt kasté
lyokat a faluban, és a közeli Kanakon. A rokonság nem kis büsz
keséggel emlegeti, hogy egyszerre legalábbis három aradi vértanú
hoz fűzi őket a rokonság köteléke. A  mártír K iss Ernő, eleméri bir
tokos ikerlányai közül Augusztát Dániel János vette feleségül, a 
m a is kiváló egészségnek örvendő id. Dániel XI. Pál nagym am á
ja  D essew fíy Arisztid unokahúga, a nagybecskereki Lázár Vilm os 
vértanú húgát is egy Dániel Pál kísérte oltárhoz, ráadásul a csalá
dot szoros kötelék fűzte g ró f V écsey Károly aradi vértanúhoz is.

Mindez aligha véletlen, hiszen a Lázár, a K iss és Dániel család is 
örmény szárm azású, és hajdanán az erdélyi Szam osújvár és Erzsé
betváros vidékén éltek, m éghozzá meglehetős nagy lábon -  keres
kedőként ugyanis alaposan m eg is gazdagodtak.

A Bánságban Dániel VII. Pál alapozta m eg a családi javadalom  
alapjait. A z óléci gazdaság felvirágzását m égis a fiának köszön
heti. A  családi legendárium egyre színesedő betűje szerint az első 
Daniel-kastély 1895-ben épült itt, a kisebb m eg 1898-ban. M ind
kettőt Dániel VII. Pál és fia építtette.

Dániel VII. Pál a negyvennyolcas szabadságharc után az aradi vár
börtön lakója lett, mindennapjait szálkás betűkkel rótt naplójegy
zetekkel hagyta az utókorra. A  feledékeny jövendő persze elfeled
kezett róla, a pergő régi lapok m égis felbecsülhetetlen feljegyzései 
a hajdani történetnek. A  tinta lassan eggyé olvad a pergam ensárga 
papírral -  feledve el egy hajdani börtönlakó reménykedésének, bá
natának szavakba foglalt emlékeit.

Nevezetes alakja a családi históriának VIII. Pál is, akit csak óléci 
Krisztusnak emlegettek hajdanán a faluban. Méghozzá általában a di
cséret hangján, ugyanis az ő gazdálkodása idején lendült fel arrafelé a

3 Szerk. megj.: báró Dániel Ernő építtette.
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mezőgazdaság. M agas termettel, vörös szakállal és hajzattal áldotta- 
verte meg az isten. Mindössze hat gimnáziumot tudott felmutatni, sem
miféle előkelő külhoni gazdasági iskolát nem boldogított, szaporán 
csapolva a szülői apanázst. M égis az ő idejében virágzott fel a vidék.

Párbaj és kártya a huszadik századán

Dániel IX. Pál a 19-20. század fordulóján m ár inkább a m óká
hoz értett. R óla jegyezték fel az alábbi, majdnem balul végződött 
csínytevést:

Valamerre Erdély hegyes erdeiben űzte a vadat a társaság. Egyik 
legendás fegyverfogatója pedig medvét kerített csővégre. Vonatra 
tették hát a trófeát, hogy Pestig szállítsa bátorságának és fegyver
tudományának hírnevét. A  szerencsés vadász megsürgönyözte a di
csőséget a vadászcimboráknak, külön gondot fordítva a vad nevé
nek, súlyának részletezésére.

Dániel Pál pedig feltette magában, hogy ürömcseppet kever a 
diadal serlegébe. Valamerre Pest és Temesvár között vándorcigá
nyokat bérelt fel, hogy helyezzenek a medve orrába vaskarikát, -  
amelyből a kortárs jo g ga l következtethetett arra, hogy a derék állat 
erdei szam óca - ,  és vadászpusztítás helyett minden áldott nap a po
rondon vagy vásártéren kereste mutatványos gazdájának a betevőt. 
A z efféle „fenevad” becserkészése pedig dicsőséges vadásztettnek 
ugyebár nem nevezhető.

Pesten nagy ünnepség készülődött a nemes állat érkezésének hírére. 
Ünnepelni a magyar mindig fenemód tudott. Elképzelhető az úri társa
ság döbbeneté, lélegzetének fogyatkozása, nemkülönben a vadász meg
semmisülése, amikor az ünnepélyes ceremónia keretében kibontották a 
véres csomagot, és megpillantották a szegény pára orrában rozsdálló 
vaskarikát. Valahogy azonban mindenki tudta, hogy a jelenségre hol 
(melyik pesti címen) keresendő magyarázat, ki légyen a tréfa kifun- 
dálója. Dániel IX. Pál jutalma a mókáért segédek formájában érkezett.
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Ekkor kezdődtek volt a bajok, Danielék jó  kedélyű sarja ugyan
is nem állt nagy kardforgató hírében. így alapos fejtörést okozott 
neki a m egfelelő fegyvernem kiválasztása, hisz hiába folyt akkori
ban a párbaj az első vérig, lőfegyver esetén egy rosszul mért ólom 
golyóbis nem lehetett tekintettel a korabeli kifinomult párbaj ozá- 
si szokásokra. É s a könnyed társasági csetepaté, amelynek híre oly 
könnyen száll, mint a társalgóban a Corona szivar, halállal végződ
hetett.

Dániel Pál kihívottként m égis a kardot választotta -  és a csa
ládi szájhagyom ány szerint oly nagy hadonászásba kezdett, hogy 
rutinos vívó ellenfele sérült m eg a bajvívásban, nem pedig ő, a 
gyakorlatlan kardozó.

Trianon a család  anyagi helyzetét végveszélybe sodorta, hi
szen m indössze ötszáz holdat hagytak m eg tulajdonukban, hogy 
a korábbi nagyúri életform át, a kastély fenntartását fedezze. 
„Volt, hogy kártyán kellett biztosítani a hiányzó összeget” -  m e
séli a legifjabb ik  D ániel Pál sokat sejtetően. A z első v ilághábo
rú idején az ősök  Pestre jártak  a K aszinóba kártyázni -  a m eg
élhetésért.

Székek a régi kertből

A Dániel famíliának 1946-ban kellett távoznia ősei kastélyából. 
Vendéglátóm, Dániel Pál édesapja sohasem  tudta kiheverni az ősi 
birtok elvesztését. Két családi házat rendeltek a népes családnak új 
lakhelyül a faluban, itt éltek egészen 1960-ig a nagypapa, Dániel 
Pál haláláig.

A z utolsó D ániel birtokos (D ániel X . Pál) életének legvégső 
szakaszában  a fö lö slegesség  érzésével hadakozott -  kilátásta
lanul. A z ötvenes években éjszakánként titokzatos látogató ko
pogtatott be hozzá. A  sötétség beálltával, am ikor egészen b iz
tos lehetett benne, hogy senki sem  látja, a gazdaság  pártközpont-
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ból kinevezett igazgató ja érkezett vendégségbe hozzá. N em  tu
dott mit kezdeni a földterület irányításával, és esténként az öreg 
Dánielhez látogatott el, ugyan mit tegyen m ásnap, hogy ne om ol
jo n  össze minden. A hajdani birtokos pedig mit tehetett volna 
m ást, segített...

M eséli a fia, X I. Pál, aki m a B ecskereken  él közös családi ház
ban az ő fiával és család jával, X II. Pállal. A z idős D ániel Pál so 
vány, büszke ember, aki vagyon  nélkül, az elszakítottságban  is 
m egállta  helyét a társadalom ban. „So h a  hátrányos m egkülön
böztetés nem ért, azért mert m agyar vagyok, azért mert nem esi 
csa lád  leszárm azottja vagy ok ” ֊  m ondja felem elt fe jje l. E gy e
temre m égsem  tudott járn i, egyszerűen nem jutott rá pénze. M á
ria testvérének sikerült a v ízm ém öki diplom át m egszereznie. 
Ők 1989-ben em igráltak K anadába. Pál a középiskola után a 
postán  helyezkedett el, és a postatiszti fő iskolán  folytatta tanul
m ányait.

Hatvan éve nem jártak az ősi kastélyban

A  Dániel család leszármazottai hatvan éven keresztül nem jártak 
őseik óléci kastélyában, amely jelenleg egy gyógyintézetnek ad 
otthont. A  zárt intézetbe ritka a bejárás, a régi kastélylátogatók előtt 
is zárt terület, bár korunk ritka ajándékaként jó  állapotban maradt 
fenn az utókornak.

„Épp meszeltek, amikor jó  hatvan év elteltével ott jártam . A  hom
lokzati festéssel már elkészültek, épp a belső munkáknál tartot
tak. A  kastély állapotára nem lehet panasz, a falak olyanok, mint
ha csak nyolcéves koromban lennék. Persze, a múltat alig idézi itt 
már valam i...”  -  m eséli Dániel XI. Pál keserűen.

Ő az utolsó a családból, aki belekóstolhatott a hajdani neme
si életformába, aki ifjúkorát egy kastély falai között tölthette. M a 
egyre kevesebbet beszél. Am ióta Kanadában élő nővérét elvesztet-
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te, mintha ő sem  találná helyét a világban. A  hely, amelyről egész 
életében úgy hitte, kibírja lába nyomát, most, mint a szűk cipő, lé
legzetelállítóan kicsire zsugorodott.

Reménykednek ugyan a kompenzációban, amely kárpótlást 
nyújtana a hajdani birtokosoknak, de erre Délvidéken is sokan le
gyintenek. A  varázsló pálcája réges-rég eltört, aki a régi gazdagsá
got visszahozhatná.

Építéstörténet

A  M agyarország várm egyéi és városai című legendás m onográfia
sorozat Torontál várm egye fejezete szerint Óléc eredeti neve 
Baráchháza volt, mert Barách Lajos telepítette 1830-ban. Nevét 
1889-ben változtatta Óléczre, amikor Dániel Pál megvette. 1907- 
ben a községhez csatolták Ólécz önálló pusztát, melynek na
gyobbik része a Botka családé volt 1835-től, m ásik része pedig a 
Jagodics famíliáé 1889 óta.

Az egyik kastélyt a községben Dániel Pál építette 1890-ben, a m á
sikat a falun kívül Botka Béla emelte 1904-ben. A harmadik úri la
kot Dániel János birtokolta, ez 1894-ben épült, és később C sávossy 
Béláé lett. A  negyedik kastély régebben a falun kívül állt, korábban 
ez is a Dániel família birtoka volt, később lett Jagodics Bogum ilé.

255



Németh Ferenc

A kanaki Daniel-kastély

Dél-Bánátban, a nagybecskerek-verseci autóút mentén helyezke
dik el Kanak. E nagyközség nevét is (konak-éjjeli szállás, egyna
pi út) az egykori utazók, kereskedők éjjeli szálláshelyéről, m eg
állóhelyéről kapta, mert földrajzi fekvésénél fogva a Pancsova- 
Temesvár és a Becskerek-Versec közötti út keresztezésén helyez
kedik el. Ezt a helységet választotta lakhelyül a 19. század vége 
felé a szam osújvám ém eti, örmény Dániel-család egyik sarja: D á
niel László.

A  Dániel (vagy: Dániel) család ősei 1725. jú lius 3-án III. Károly- 
tól nyertek címeres nemeslevelet. A  család Torontál m egyei ágá
nak m egalapítója, a 19. század elején Dániel Pál, a későbbi 1848- 
as országgyűlési képviselő volt. N égy fia volt: Pál, János, Jó z se f 
és László. A  négy testvér közül L ászló  csinált politikai karriert: 
a 19. század m ásodik felében országgyűlési képviselő volt, majd 
Torontál vármegye alispánja, végül, az 1890-es évek végén Nóg- 
rád várm egye főispánja. N os, Dániel László  volt az, aki 1898-ban, 
Kanakon, pom pás k lasszicista stílusú úrilakot építtetett magának. 
A  kastély a vasútállom ás és a Brzava folyócskát átívelő híd köze
lében van, parkkal körülvéve, fö ld szin tes épület és az egyszerűbb 
klasszicista stílusú alkotások közé sorolhatnánk. Erényei közé tar
tozik a szimmetria, a részarányosság.

E gy  fő- és egy kerti bejárata, valamint két kisebb oldalajtaja 
van, igen egyszerű díszítéssel. A z épületet hosszában egy folyosó
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osztja szabályosan ketté. Alatta, teljes hosszúságban boltíves pin
cét találunk.

A  főbejárat 6 jón  oszlopon fekszik, melyeknek felső része díszí- 
téses. A  bejáratnál találjuk a parkba vezető, félkör alakú lépcsőt. 
A 6 oszlop, alsó részein kovácsolt vaskerítéssel van összekötve. A 
bejárattól jobbra és balra, az épületen 7 -7  ablakot találunk. A két 
szélső alakja eltér a többitől: nem négyszögletes, hanem csúcsíves.

A tető zöld és sárga színű cserepekkel fedett és 6 stílusosan m eg
formált szellőzőnyílás van rajta.

A  hátsó bejáratot négy jón  oszlop tartja, amelyen nincs díszítés. A 
bejárat mindkét oldalán enyhén lejtő, úgynevezett kocsifeljárat van.

A  Dániel-kastély parkjában és kertjében szép szám ban akad
tak növényritkaságok. Volt ott több dél-kínai, terebélyes koroná- 
jú  G inggofa (Ginkgo biloba), amelyet -  érdekességként említjük 
-  Kelet-Á zsiában szent fának tartanak, s amely csak  a 19. század 
derekán került vidékünkre.

A  gondozott pázsitú kertben akadt m ég pálma, több örökzöld 
cserje és ritka bokorféle. A  kastély parkjának egyik szegletében állt 
valam ikor egy nagy üvegház, telve különféle kaktuszokkal, pál
mákkal, Alkuszokkal, rózsákkal és páfrányfélékkel. Volt ott többek 
között Abudilon, Klaudia, Dracela, különféle virág és dísznövény. 
Ebből az üvegházból ültették ki és gazdagították a kert gondosan 
összeválogatott növényeit.

A z elmúlt évtizedek során a szemet gyönyörködtető parkon je 
lentős nyomot hagyott az enyészet, de még így, m egcsonkítva is ér
dekes példája a a vidéki kastélykerteknek.

Dániel Lászlóról, a kastély tulajdonosáról a krónikások feljegyez
ték, hogy 1887-ben vármegyei főjegyző, 1891-től Torontál megyei 
alispán, 1896-97-ben pedig Nógrád megyei főispán volt, ugyanak
kor országgyűlési képviselő is. Özvegy Rétháti Kövér Viktomét vet
te feleségül s három leányuk született: Márta, Erzsébet és M agda.

Dániel László  1898-ban építtette a kastélyt, sajnos nem tudni 
kinek a tervei alapján. Az úrilakot annak idején gyönyörű kert és
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mintegy 20 hektárnyi m intagazdaság övezte a szükséges mellék- 
épületekkel együtt.

Borovszky Sam u szerint „Dánielnek ... százezreket érő, ritka 
gazdagságú és rendkívül teljes európai bélyeggyüjtem énye”  továb
bá mintegy 2 000 kötetes könyvtára volt. Hol is kereshetnénk ma 
már ezeket a ritkaságokat! Egykori kastélyának falai között már 
aligha.

A  közéletben betöltött tisztségei lehetővé tették számára az utaz
gatást, gyűjteményeinek gyarapítását. Kanaki birtoka 2758 holdas 
volt, ezenkívül Tolvádián is volt uradalma. G ulyája 1000 jó sz á 
got számlált. Akkortájt Kanakon bőven akadt legelő: mintegy 500 
hektárnyi, ami igencsak kedvezett az állattenyésztésnek. M énese 
150 lóból állott. Telivéreket tenyésztett és kiváló m énesgazda hí
rében állott.

1906 júniusában az aratósztrájkok Kanakot is elérték. A  Dáni- 
el-uradalomban a gazdasági cselédség és főleg a földmunkás
ok tagadták m eg a munkát. A  zsellérek és napszám osok ugyan
is nem nyugodtak bele a holdankénti bérbe, amely akkortájt 
tizenkettedrészből (70 kilogramm búzából és 40 fillér holdpénz
ből) állott, hanem nyolcad-tizedrészt követeltek.

A  kastély további sorsa így alakult: 1921-ben, a földreform 
után Dániel L ászló  birtokainak zömét elvesztette. A  kastélyt, a 20 
hektárnyi gazdasággal, parkkal, kerttel és gazdag gyüm ölcsössel 
együtt K osta Ilié belgrádi gyáros vásárolta m eg fiaival. A z új tu
lajdonosok textilgyárat építettek Kanakon. A  m ásodik világháború 
befejeztével V lada Iliétől, mint hazaárulótól a kastélyt elkobozták 
és a község rendelkezésére bocsátották. Eleinte árvaházként szol
gált, 1959-től pedig a Vük Karadzic iskola kapott benne helyet.
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Bona Gábor

Az 1848/49-es szabadságharc

örmény hősei1

szam osújvárném eti Dániel Béla

A  Torontál megyei Gyér községben született 1828 körül, és D. Lázár 
földbirtokos fia volt. A  szabadságharc kitörésekor joggyakomokként 
lett honvéd 1848 szeptemberében a Pesten szerveződő 13. honvéd
zászlóaljnál. Alakulatától 1849. február 14-én hadnaggyá nevezték ki 
a Hajdúságban alakuló 17. Bocskai huszárezredhez. Áprilisban ezre- 
de egyik hadrakész osztályával a felső-magyarországi (IX.) hadtest
hez osztották be. M ájus 4-én főhadnagy lett. A  cári csapatok betöré
sét - jú n iu s közepe -  követően részt vett a hadtest Eperjestől Temes
várig tartó visszavonulásában, miközben a Bocskai-huszárok köte
lékében június 23-án Somosnál (Lemesán), Túránál (júl. 20.), az au
gusztus 5 -i szöregi ütközetben és egy sor utóvéd harcban mérte ösz- 
sze kardját az orosz huszárokkal és kozákokkal. Ott volt a minden el
döntő augusztus 9-i temesvári ütközetben is.

A  szabadságharc után büntetés gyanánt közlegényként besoroz
ták a császári hadseregbe, ahonnan 1851 áprilisában bocsátották el. 
A z egykori vitéz huszártiszt később a biztosítási szakm ában talál
ta m eg a megélhetést. Húsz éven át volt az E lső  M agyar Általános

1 Részletek a műből (Országos Örmény Önkormányzat, Budapest, 1995)
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Biztosító Társaság hivatalnoka, végül aradi kirendeltségének ve
zetője. Ám  a szabadságharcról sem  felejtkezett meg. A kiegyezés 
után az Aradi ’48-as Honvédegyletben tevékenykedett. Ez utóbbi 
elnökeként halt m eg 1882-ben Aradon.

Dániel László Arthur

D. Tivadar kincstári bérlő és Jám borffy Anna fia, Versecen szüle
tett, 1824-ben. A  szabadságharc kitörésekor K rassó  m egye aljegy
zője volt. Ő 1848 októberében a Szepességben szerveződő 19. hon
védzászlóaljhoz állt be önkéntesnek. Ugyanott november végén 
hadnagy lett és részt vett a G alícia felől az országba törő, Schlik tá
bornok vezette császári hadtest elleni harcokban. 1849 februárjá
ban a 17. Bocskai huszárezredhez került főhadnagyként. Júniusban 
Dembinski tábornok kapitánnyá léptette elő. A  23-án Lem esánnál 
(Som os) vívott ütközetben sebesülten orosz fogságba esett. A  töb
bi fogollyal együtt az oroszok átadták az osztrákoknak, akik vele 
szemben is a szokásos büntetést alkalmazták: közlegényként be
sorozták. Rátermettsége és a tehetsége azonban ott is érvényesült, 
1851-ben hadnagy lett, 1854-ben pedig főhadnagy a 7. huszárez
redben. Századosi előléptetését már a francia-olasz-osztrák hábo
rúban nyerte, 1859-ben. Ezt követően nyugalmaztatta m agát és 
hazatért Versecre. A  város hazafias beállítottságát mutatja, hogy 
1866-ban polgármesterévé választotta Dánielt. A  kiegyezés után 
egy ideig országgyűlési képviselő volt, m ajd ügyvédként Fejér m e
gyében telepedett le (m ásodik felesége, Sárközy Johanna ide való 
volt). Pettend-pusztán halt m eg 1888. január 21-én.
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40. ANepomuki Szent János Plébániatemplom Nagybecskerek főterén
41. ANepomuki Szent János-főoltárkép (Székely Bertalan festménye)
42. A jobb oldali Szűz Mária-mellékoltár (Székely Bertalan festménye)
43. Megyeháza -  Nagybecskerek
44. szkárosi Lázár Vilmos emléktábla és a keresztelőmedence a templomban 

-  itt keresztelték szkárosi Lázár Vilmost
45. szkárosi Lázár Vilmos emléktábla
46. Dr. Dániel Ernő kastélya Nagybecskereken
47. Dániel János
48. Dániel Jánosné
49. Dániel VI. Pál
50. Dániel VI. Pálné
51. Dániel VII. Pál
52. Dániel VII. Pálné
53. Dániel VII. Pál és családja
54. Óléc -  Daniel-kastély
55. Óléc -  Daniel-kastély
56. Óléc -  Daniel-kastély
57. A magyar királyi törvényház, ma igazságügyi palota a Bega partján
58. A helyi vasút képe Nagybecskereken, mögötte Kiss Ernő szobra 

látható (képeslap, XX. sz. eleje)
59. A Megyeháza, előtte Kiss Ernő szobra (képeslap, XX. sz. eleje)
60. Nagybecskerek Fő utcája a XX. sz. elején



42. 43.



4^

4^

N A G Y B E C S K E R H K E N  S Z Ü L E T E T T  
ITT BÉSZESŰLT A ÍEBESZTSÉ8 SZEífSÉSÉBES

LÁ ZÁ R  VILMOS
HONVÉDTÁBORNOK-ARADI VÉRTANÚ

1817.X.24.-1849.X.6.
E táblát a tábornok dicső e m lé k é t őrző 

hálás utókor nevében em elte  
V á  rád y József és n e je  

C z ík a jíó  Á gnes.
Nagyb®cskerek.2005-oktobe.



49. 50.
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Az Erdélyi Örmény 

Múzeum sorozat

eddig megjelent kötetei:

1. Fancsali János: Viski János fiatalkori évei (Budapest, 1998)
2. A z örmény katolikus egyház története és művészete konferen

cia 1997. november 20-22 . (Budapest, 1999)
3. A z erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örményka

tolikus egyháza és identitástudata régen és m a konferencia 
Szam osújvár 1999. november 20-21 . (Budapest, 2000)

4. Dávid Csaba: Történetjátékok (Budapest, 2001)
5. A  300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és kö

zösségei M agyarhonban régen és m a című konferencia B uda
pest 2000. szeptember 29-október 1. (Budapest, 2001)

6. Bíró Sándor: A  forradalom tribünjétől a külhoni városokig 
(Budapest, 2002)

7. Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, 
hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen K olozsvár -  
Szam osújvár 2001. szeptember 14-16. IV., jubileum i konfe
rencia (Budapest, 2001)

8. Dinyés László: Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok (B uda
pest, 2004 )
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9. Ávedik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros M onográfiája 
1896. Hasonm ás kiadás (Budapest, 2004)

10. Nikolaj Hovhanniszján: A z Örmény Genocídium (Budapest, 
2007)

11. dr. Issekutz Sarolta: Erdélyi örmény konyha, fűszerezve (B u
dapest, 2008)

12. Örmény-M agyar A B C  Könyvetske (Szam osújvár 1834) és P. 
Verthanesz Jakutgián és Vasady Gyula: Gyakorlati Örmény 
Nyelvtan (Velence 1876) D VD kiadvány (Budapest, 2009)

13. dr. Issekutz Sarolta: Örmény halottkultusz és temetkezés, Er
zsébetváros és örmény katolikus temetője (Budapest, 2009)

14. II. Örmény Kultúra Hete Budapest, 2008. április 17-25. -  do
kumentumkötet D VD melléklettel. Szerkesztette: dr. Issekutz 
Sarolta (Budapest, 2009) 15.

15. Gudenus János József: Örmény eredetű m agyar nemesi csalá
dok genealógiája (Javított és bővített kiadás, Budapest, 2010)
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