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Mühlbacher István

Előszó

Göd város történetéről lehetetlen hiteles képet alkot-
ni Alsógöd keletkezésének ismerete nélkül. Alsógöd 
község „bölcsője” pedig nemeskéri Kiss Miklós és fia, 

Pál uradalma volt. A birtok számos családnak adott megélhe-
tést. Központjában a tulajdonoson és családján kívül több más 
család lakott, volt itt elemi iskola, posta, könyvtár, műhely, 
istálló, szeszgyár, és persze kocsma is. A Nemeskériek három 
nemzedéke élt a kúriában. 

A Gödi Almanach eddig megjelent tizenöt kötetében igen 
sok cikk és utalás jelent meg a Nemeskériekkel kapcsolatban, 
főként a buzgó gödi helytörténészek tollából. Az  így össze-
gyűlt terjedelmes anyagot az áttekinthetőség érdekében szük-
ségessé vált rendezni. Ezért első lépésként évfolyamonként 
tekintjük át a Gödi Almanach korábbi köteteiben megjelent 
írásokat. Egy további, témák szerinti jegyzék a jövőben jelen-
tős segítséget nyújthat a  család történetével foglalkozó szer-
zők, kutatók tájékozódásához. A jegyzékekből kitűnik, hogy 
a  helytörténészek eddig főleg nemeskéri Kiss Miklósról és 
leszármazottairól írtak. Természetesen több dolgozat jelent 
meg a  Göd-pusztai (Nemeskéri-) birtokról is, s  ez szintén 
nagy értéke a Gödi Almanachnak.
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Nyilván érdekli az olvasót, hogy kik voltak nemeskéri Kiss 
Miklós szülei, felmenői, milyen családból származik, hogy 
ilyen kiváló ember lett. A figyelem így terelődött rá a nemes-
kéri Kiss család történetére. Nemeskéri Kiss Miklós első is-
mert őse nemeskéri Kiss Sándor, aki 32 éven át volt alispán. 
Négyszáz évvel ezelőtt vele kezdődött a család első felemelke-
dése. A család történetét az ősökig visszamenően, vázlatosan 
kívánta bemutatni a  2012-ben megrendezett Nemeskéri Kiss 
Miklós-emlékkiállítás, amely a teljes kép megrajzolása érdeké-
ben felhasználta a Gödi Almanach korábban megjelent köte-
teinek anyagát is. 

Egy harmadik jegyzékben foglaljuk össze az ősöktől nemes-
kéri Kiss Miklósig terjedően mindazokat az – általunk ismert 
– forrásokat, amelyek a Gödi Almanach kötetein kívül jelentek 
meg az adott témában. E jegyzék valamennyi tételéhez rövid 
tartalmi összefoglaló (annotált bibliográfia) is tartozik, a ku-
tatók tájékozódását segítendő. 

A Nemeskériekkel foglalkozó irodalmat tovább bővíti 
az a hat, újonnan írt dolgozat is, amelyeket szintén e könyv 
hasábjain adunk közre. 

A Nemeskéri-Kiss család történetének hátterében hazánk 
utolsó 400 évének története áll. E család történetében nyomon 
követhető a hazai nemesség sorsa, köztük a földbirtokos ne-
meseké. Fénykoruk az az időszak volt, amikor még a nemesi 
vármegye vigyázta kiváltságaikat, melyek 1848-ban jelentősen 
megcsappantak, 1945 után pedig módszeresen felszámolták 
azokat. Ez már maga a történelem, és benne egy család sorsa.
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A Nemeskéri-Kiss családról
A Gödi Almanach köteteiben megjelent cikkek jegyzéke 
évfolyamok szerint

A Gödi Almanach első kötetét 1994-ben adták ki, a leg-
utóbbi pedig 2010-ben jelent meg. (Két évben, 1995-
ben és 2005-ben a  sorozat nem jelentkezett újabb 

kötettel.) Az alábbi jegyzék évfolyamonként veszi sorra mind-
azokat a  Nemeskériekkel kapcsolatban írt cikkeket, melyek 
a  gödi helytörténeti kiadvány eddigi 15 kötetében jelentek 
meg. A szerző megjelölése után a cikk címe, majd terjedelme 
következik. Összefoglaló jelleggel, címszavakban feltüntetjük 
továbbá a dolgozat egy-egy részének tartalmát, főbb témáit és 
az ezekhez tartozó oldalszámokat.
A Nemeskéri nevet a gyakori előfordulás miatt rövidítve jelöl-
jük: N. Az oldal jelölése: p.

ELSŐ KÖTET – 1994. ÉVFOLYAM

BÁTORFI JÓZSEF: Göd község története. 11–42. p.
–  N. Kiss Miklóst az új földesurak között említik. Rövid élet-

rajz: 19., 20. p.
–  N. Kiss Géza a román megszállás idején személyes beavat-

kozásával többeket megmentett a kivégzésétől: 22. p.
–  A Nemeskéri-birtokhoz tartozó Göd-puszta területe, részei, 

erdeje, kertészete és állatállománya: 27. és 29. p.
–  Csoportkép az uradalom lakóiról Fekiács János szolgálatá-

nak 50 éves jubileumán: 30. p.
–  A birtokon lévő iskola: 31. p. A birtokon lévő könyvtár: 32. p.
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GYÜRE JÁNOS: Göd, a térképeket olvasva. 67–86 p.
–  A tréningtelep: 29. p. 
–  A gödi Kincsem-telep: 67–71. p.
–  A Nemeskéri Kiss-kastély építészeti leírása: 71–73. p.
–  A régi szeszgyár a Duna-parton: 73–75. p.
– Az  N. Kiss Pál által épített gazdasági épületek: 80. p.
–  A Nemeskéri-birtokhoz tartozó további területek.  

Ürgedomb: 85. p.
GYÜRE JÁNOS: Történetek néhány gödi földrajzi hely nevének keletkezéséről. 87. p.
–  A Sándor-fűz és története: 87., 88. p.
NEMESKÉRI-KISS GÉZA: Egy élet emlékei, 1886–1974. 99–128. p.
–  Az N. Kiss család ősei és címere. 100., 101. p.
–  Magyarország harca Ausztria ellen: 101., 102. p.
–  Nagyapjáról, N. Kiss Miklósról: 103. p.
–  Szabadságharcban és megbízatása: 103., 104. p.
–  Emigrációban: 104–106., 109. p.
–  Házassága, felesége családja: 106–108. p. St. Ange-kastély képe: 96. p.
–  Gyermekei: 108., 109. p. Aladár: 115.,116. p., Pál: 116. p., Marguerite: 117. 

p., Miklós: 117, 118. p.
–  Magyar Légió: 110., 130., 131. p.
–  Kitüntetései: 111., 131. p.
–  Kiegyezés után: 112. p.
–  Véghles vára és a birtok: 113., 115. p. N. Kiss Miklós által veretett pénzér-

mék képe: 114. p.
–  Mathieu papa, aki N. Kiss Pált lőni tanította Villecerfben: 119., 120. p.
–  N. Kiss Pál Véghlesen: 120–125. p.
–  Géza saját magáról és testvéreiről: 125-128. p.
–  Fényképek: N. Kiss Miklós: 95., 96. p., St. Ange-kastély Villecerfben: 96. p., 

családi sírboltban nyugszik: 97. p.
GYÜRE JÁNOS: Nemeskéri Kiss Miklós honvéd ezredesre vonatkozóan. 129–134. p.
–  N. Kiss Miklós az emigrációban: 129-132. p.
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–  Magyar Légió: 131. p.
–  Levelezése: 131., 132. p.
–  N. Kiss Miklós második fia, Pál (1856–1928): 132., 133. p.
–  N. Kiss Pál második fia, Géza (1886–1974): 133., 134. p.
(1995-BEN NEM JELENT MEG KÖTET.)

MÁSODIK KÖTET – 1996. ÉVFOLYAM

BÁTORFI JÓZSEF: Göd község története, 2. rész. 17–36. p.
–  Gödön egy belga bank parcellázni kezdett. Az új tulajdonosok között volt 

N. Kiss Miklós: 24. p.
GYÜRE JÁNOS: Régi történetek Gödiekről – anekdotákban. 47–50. p.
–  Előzmények: 47., 48. p.
–  Pali! Hány óra van? 48., 49. p.
–  Schäffer Bódog és a vadászat: 49.,50. p.
KISBACZONI BENEDEK CSABA: Felsőgöd története. 51–65. p.
–  A  postai küldeményeket az  első helyi népszámlálás előtt a  Göd-pusztai 

Nemeskéri Kiss Pál-uradalmon a postahivatal forgalmazta: 55. p.
–  A Fenyves akkoriban Vadaskert volt, és a Nemeskéri-birtokhoz tartozott: 

63. p.
GYÜRE JÁNOS: Régi gödi földrajzi nevek. 80–82. p.
–  Ürgedombok, a  homokos hátság a  Nemeskéri-Kiss-birtok részét képezte,  

és többnyire birkalegelőnek használták: 80. p.
GYÜRE JÁNOS: Két tárgy története. 83–86. p.
–  A  karkötő. N. Kiss Miklós külföldi megbízatásának költségei fedezésére 

arany dukátokat kapott, melyek egy részéből karkötőt készíttetett: 83–85. p. 
A karkötő fényképe: 148. p.

–  A Gorove-kehely. Gorove István emigráns N. Kiss Pál keresztelőjén ajándé- 
kozta keresztfiának: 85., 86. p. A kehely fényképe: 147. p.

GYÜRE JÁNOS: A Göd-pusztai gazdaság központja 1944 elején. 87–96. p.
–  A gazdaság (Nemeskéri Kiss-birtok) épületeinek vázlata: 88. p.
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–  A vázlaton lévő épületek: szeszgyár, iparvágány: 89. p.
–  Istállók, dohánypajta és simító, magtár, kápolna, kertek, műhelyek, postahi- 

vatal, elemi iskola: 90–94. p.
–  Alkalmazotti lakások, pusztai kocsma (Regály): 94-96. p.
NEMESKÉRI-KISS GÉZA: Napló 1944-ből és azt követő évekből. Szerkesztette és 
közreadja Gyüre János. 107–136. p.
–  Fővadászmesteri tisztségéről lemondás: 108., 109. p.
–  Ostrom alatt Budapesten: 110–119. p.
–  Gödön 120–139. p.

HARMADIK KÖTET – 1997. ÉVFOLYAM

BÁRORFI JÓZSEF: Mesélő leletek. 7–15. p.
–  A pulykaház fényképe: 11. p.
BÁRORFI JÓZSEF: Göd a világ közepe? 16–26. p. A dolgozat írója három szerző, 
Baitz Ilona, Kiss Antal és Nemeskéri Kiss Géza írását ismerteti.
NEMESKÉRI-KISS GÉZA: Az 1919-es tanácshatalom Göd-pusztán. Szerkesztette 
és közreadja Gyüre János. (Részlet a szerző naplójából.) 23–26. p.
–  A sebesült Gyuri hálátlanságáról és a halálról: 23–26. p.
GYÜRE JÁNOS: Két kitüntető elismerés okmányai és jelvényei. 68–73. p.
–  N. Kiss Miklós ezredest 1868-ban III. Napóleon kinevezte a Császári Lo-

vagrend lovagjává, majd megkapta a Becsületrend Lovagkeresztjét: 68–72 p.
–  Vitéz N.-Kiss Miklós tartalékos zászlós a  II. világháborúban, 1943-ban 

helytállásáért Kormányzói Dicsérő Elismerést kapott és bronzérmet. Hát-
lapján a felirat: SIGNUM LAUDIS (a dicséret jele): 72., 73. p.

NEMESKÉRI–KISS MIKLÓS: Vándorlásom nyugat felé, 1945–1947. Egy gödi 
katonatiszt viszontagságai a második világháború befejezése után. 126–187 p.
–  Alakulatával amerikai zónába került, majd Pestre induló kórházvonaton volt 

tolmács. Itthon megnősült, és feleségét magával vitte. Újabb utazásakor Pes-
ten elfogták, internálótáborba vitték, ahonnan megszökött. Végül Francia-
országban telepedett le: 68–72. p.
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NEGYEDIK KÖTET – 1998. ÉVFOLYAM

GYÜRE JÁNOS: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. 
14–29. p.
N. Kiss Miklós életének ismertetése
–  N. Kiss Miklós szülei: 14., 15. p.
–  N. Kiss Miklós ifjúkora: 15–17. p.
–  Részvétele a szabadságharcban és megbízatása: 18–20. p.
–  Emigrációban. Házassága: 20–23. p.
–  A Magyar Légió szervezése: 24., 25. p.
–  Hazatérése, a véghlesi és a gödi birtok megvétele: 26–28. p.
–  Levelezése: 28. p.
–  Méltatása: 29. p.
–  Gyermekei: 29. p.
PÁRTOS JUDIT: Posták, postások Gödön. 37–51. p.
–  A Nemeskéri-birtokon lévő, „Göd” postabélyegzőjű postahivatal a  gazda-

sághoz tartozó alkalmazotti lakások egyikében volt. Vezetője, Adametz 
István valószínűleg tanítóskodásával egyidejűleg, az  1890 körüli években 
kezdte meg postai működését: 39. p.

MLADEK FERENCNÉ: Kiegészítő a Gödi Almanach III. kötetéhez. 61–76. p.
–  Édesanyja három kisgyermekével kérte N.-Kiss Géza segítségét férje életé-

nek megmentéséhez: 61. p.
NAGYRÉTI TAMÁS – GYÜRE JÁNOS: Az alsó- és felsőgödi községrészek azon épü-
letei, amelyek korábban jellegük és funkciójuk által rányomták bélyegüket lakóhe-
lyünk arculatára. 84–115. p.
–  A Nemeskéri-Kiss-kúria és építészeti leírása: 84–86. p. Rajzok, fényképek 

a kúriáról: 87–89. p.
–  A Kincsem-telep főépületei: Istálló és lakóépület. Kincsem, a híres versenyló 

istállója: 94., 95. p.
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–  A régi szeszgyár: 103., 104. p. Miután 1867-ben N. Kiss Miklós tulajdonába ke-
rült, ipari célra rövid ideig használták, majd átalakították megöregedett gazda-
sági alkalmazottak számára. A II. világháború után lebontották. Rajza: 105. p.

STIEBEL LÁSZLÓNÉ: Adamecz István. 203–206. p.
–  Részletek: A Göd-pusztai iskolába 50-60 gyerek járt, az elsőtől a hatodik 

osztályig. Nagyapja egyedül foglalkozott velük, és gondja volt a Göd-pusztai 
posta vezetése is: 204. p.

–  N.-Kiss Pál és felesége, gróf Szapáry Vera könyvtárat alapított az  olvasni 
szerető idősebbek és a fiatalok számára: 205. p.

ÖTÖDIK KÖTET – 1999. ÉVFOLYAM

BÁTORFI JÓZSEF: Előszó az ötödik „Gödi Almanach”-hoz. 5–16. p.
–  N. Kiss Miklós francia nyelvű gyászjelentése és annak fordítása.: 14., 15. p.

HATODIK KÖTET – 2000. ÉVFOLYAM

NEMESKÉRI-KISS MIKLÓS: Egy részlet a Doni Naplómból. 153–175. p.
–  A  szerző zászlósként vezette a  II. Magyar Hadsereg Parancsnokság had-

műveleti naplóját, és személyes feljegyzéseket írt. Ez utóbbiból közli 1943. 
január 16. és 17. napjának eseményeit, és bemutatja a hadsereg helyzetét.

LÁNG JÓZSEF: Göd történetének időrendi táblázata. 296–299. p.
–  A Gödi Almanach évfolyamai szerint, 1994–2000.
MELLÉKLET. Göd a XX. század elején. (Képeslapok.) 300–323. p.
–  A Nemeskéri-kastély „Sándor-szárnya” és a főbejárat a park felől: 304. p.
–  A Nemeskéri-kastély: 309. p.

HETEDIK KÖTET – 2001. ÉVFOLYAM

GYÜRE JÁNOS: A Pázmány Péter utcai temető létrejöttének körülményei. 97–98. p.
–  A  „luxustavat” megvette N.-Kiss Géza, és a  közelében lévő alsógödi régi 
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temető csere révén a  tulajdonába került. Helyette átadta a Dunakeszi ha-
tárában lévő területet, amelyből az új temető lett, és áthelyeztette ide a régi 
temetőben lévő egyetlen sírt: 97., 98. p.

GYÜRE JÁNOS: Munkakörök és alkalmazottak a gödi gazdaságban, 1940 és 1944 
között. 131–148. p.
–  A gazdaságot N. Kiss Géza vezette. A cikk felsorolja a szerteágazó munka-

köröket és megnevezi az alkalmazottakat. A munkakörök két főcsoportba 
oszthatók: az urasághoz közvetlenül tartozók, illetve mezőgazdasági mun-
kakörök az ispán vezetésével. Összesen 62 alkalmazott volt az idénymunká-
sokon kívül.

LÁNG JÓZSEF: Akikről írtunk. 232–233. p.
–  Nemeskéri családtagokról: 232., 233. p.
– Göd történetének időrendi táblázata. 234–251. p.
–  Az 1994–2000. évfolyamokban a Nemeskériekről: 240–246. p.

NYOLCADIK KÖTET – 2002. ÉVFOLYAM

NEMESKÉRI KISS MIKLÓS: Egy fontos részlet a Doni Naplómból. 184–208. p.
–  A szerző naplójába másolta a II. Magyar Hadsereg 1943. januári vereségének 

okait elemző jelentést, melyet a vezérkar főnökének irányításával több felelős 
beosztású tiszt állított össze. A fejezetek címei:

I. Az eseményeket megelőző, azokra közvetve ható okok. 184–193. p.
II. A Magyar Hadsereg erejét közvetlenül csökkentő tényezők. 193–197. p.
III. Ellenséges helyzet. 198., 199. p.
IV. A Magyar Hadsereg anyagi helyzete és annak alakulása. 199–208. p.

KILENCEDIK KÖTET – 2003. ÉVFOLYAM

BÁTORFI JÓZSEF: Előszó a kilencedik kötetünkhöz. 6–21. p.
–  Fekiács János N. Kiss Miklós belső embere volt, és a Pulykaházban lakott 

a családjával: 10. p.



12

DEBRECENI PÉTER – SÓDOR MÁRTON: Göd természeti erőforrásai. 22–73. p.
–  A Nemeskéri Parkerdő. 51–57. p. Göd területén a  legnagyobb összefüggő 

zöldterület. Nagysága a sportpályával együtt több mint 16 ha. A cikk ismer-
teti a faállományát, és felsorolja az erdő felújításához szükséges feladatokat. 
Néhány fafajtáról színes képek: 55., 56. p.

GYÜRE JÁNOS: A gödi gazdaság mezőgazdasági szeszgyára. 352–358 p.
–  Korszerű nyugati gépekkel felszerelt üzemet létesített N.-Kiss Pál a  20. 

század elején. A birtokán termelt cukorrépából állítottak elő 96 százalékos 
szeszt, ami állami monopólium volt. A gödi vasútállomástól a gyárig kes-
kenyvágányú vasúti pálya is épült. A  szovjet katonai parancsnok a  gyárat 
1944 végén felrobbantotta.

TIZEDIK KÖTET – 2004. ÉVFOLYAM

BÁTORFI JÓZSEF: Tizenegy év, tíz kötet. 6–31. p.
–  A II. világháború után lebontott épületek közül a Nemeskéri-tulajdonban 

lévők: 10. p.
Duna-parti paddock, a versenylókarám épületei.
Kincsem-csárda, kocsibejárója, kútjai és a vendégfogadó.
Pulykaház.
Nemeskéri-birtok víztornya, szeszgyár berendezése, iparvasút, a  kúria 
kertje.
A kúria L alakú déli szárnya, melyben az első gödi postahivatal működött, 
az iskola, a közkönyvtár, a bognár- és a kovácsműhely.

–  Göd-pusztán a lebontott déli szárny és a Regály rajza: 13., 15. p.
–  Fekiács János képe. Fekiács bácsi csaknem családtagnak számított a Nemes-

kérieknél. A több száz éves Pulykaházból lett erdészházban lakott, amit le-
bontottak: 18. p.

LÁNG JÓZSEF: Miről írtunk tíz kötetben? 32–42. p.
–  Nemeskériek: 41. p.



13

PÁRTOS JUDIT: Akikre mi, gödiek büszkék lehetünk. 119–135. p.
–  Akik a közösségért cselekedtek című felsorolásban méltatott személyek:

N. Kiss Miklós (1820–1902), 125. p.
N.-Kiss Géza (1886–1974), 125. p.
N.-Kiss Miklós (1921–2009), 126. p.

–  Göd díszpolgárai között szerepel: N. Kiss Miklós ezredes, aki 1955-ben 
kapta e címet: 129. p.

LÁNG JÓZSEF: Göd történetének időrendi táblázata. 314–332. p.
–  Nemeskériekről: 317–321. p.

(2005-BEN NEM JELENT MEG KÖTET.)

TIZENEGYEDIK KÖTET –  2006. ÉVFOLYAM

MURVAI ZOLTÁN: Egy gödi műemlék épület megújulása. A Nemeskéri-Kiss-kúria. 
114–125. p.
–  Murvai Zoltánnal, a kúria tulajdonosával készített interjút a Vadgazda című 

folyóirat, ezt közli a kötet is. A beszélgetésben szó van a kúria múltjáról, 
felújításáról, a Nemeskéri-Kiss családról és a tulajdonos terveiről. A felújítás 
során emlékszobát rendeztek be, ahol főként vadászati tárgyakat helyeztek 
el. Képek: 119, 121., 125. p.

LÁNG JÓZSEF: Néhány adalék Göd területi kialakulásához. 191–202. p.
–  Felsőgöd és Alsógöd közigazgatásilag három ütemben vált el Sződtől. 

A második és a harmadik ütemben N.-Kiss Pál birtokának jelentős részét 
parcellázták. A terület közigazgatásilag és egyházilag 1939-ig, Göd-puszta 
pedig 1945-ig még Sződhöz tartozott, ami számos bonyodalmat okozott.

TIZENKETTEDIK KÖTET – 2007. ÉVFOLYAM

GYÜRE JÁNOS: Nemeskéri Kiss Miklós honvéd ezredes levelezése megtalálásának és 
a Hadtörténeti Levéltárba kerülésének története. 47–55. p.
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–  A szerző a levelek sorsát közli a háború előtti elrejtésüktől kezdve a megta-
lálásukig. A leveleket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emigrá-
cióban élő neves tagjai – köztük Kossuth Lajos – írták N. Kiss Miklósnak.

LÁNG JÓZSEF: A Göd-pusztai iskola és a Cselényi család. 56–59. p.
–  A dolgozat levéltári kutatások alapján közli a Nemeskéri-Kiss-uradalomban 

1868-tól működött iskola tanítóinak névsorát. Cselényi Zsigmond pusztai 
tanító életrajzát és járandóságát szintén ismerteti.

GYÜRE JÁNOS: A sziámi király és érinthetetlen királynéja. 150–153. p.
A szerző N.-Kiss Géza Mesél a vén vadászkalap című könyvéből adja közre 
a sziámi király gödi sólyomvadászatának történetét.
GYÜRE JÁNOS: Igazán gödi közterületek. 291–296 p.
–  Göd önkormányzatának képviselő-testülete 22 utcát nevezett el olyan sze-

mélyekről, akik valamilyen emlékezetes szolgálatot tettek Gödnek. Közöt-
tük szó esik az N. Kiss Miklósról elnevezett útról is, amely a Dunakeszi 
felőli vasúti átjárótól az Újtelep felé forduló kanyarig tart: 295. p.

TIZENHARMADIK KÖTET – 2008. ÉVFOLYAM

MÜHLBACHER ISTVÁNNÉ SZÁHLENDER MAGDOLNA: Az „Emlékeim” című 
könyv bemutatása. 88–95. p.
–  A  szerző bemutatja azt a  korrajznak is beillő könyvet, melyet édesanyja,  

Nemeskéri Kiss Margit írt fordulatokban bővelkedő életéről.
GYÜRE JÁNOS: In memoriam Nemeskéri-KissMiklós. 96–110. p.
–  A dolgozat írója 87 éves korában elhunyt barátja életét ismerteti, és közli 

a francia nyelvű gyászjelentését is.
VOLENTICS GYULA: Ki volt Coudekerque-Lambrecht grófné, alias Noël Bangor 
novellaíró? A Párizsban élő Nemeskéri-Kiss Margit (1861–1944) irodalmi művei. 
168–171. p.
–  N. Kiss Miklós ezredes leánynak rövid életrajzát ismerteti a  szerző, majd 

a műveit vesz sorra.
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TIZENNEGYEDIK KÖTET – 2009. ÉVFOLYAM

VOLENTICS GYULA: Az 1848/49-es szabadságharc Gödhöz legközelebb álló mo-
numentuma – a Muszka-kereszt – Nemeskéri-Kiss Géza által továbbhagyományo-
zott története. 51–56. p.
–  A  Vác környéki csatában elhunyt orosz tiszt sírja fölé keresztet emeltek. 

A csatáról és az elesettekről írt Tragor Ignác. A többféle létező szájhagyo-
mány egyikét közli a cikk írója.

PADÁNYI VIKTÓRIA: Az alsógödi iskola múltja, jelene, jövője. 337–351. p.
–  A múlt a Göd-pusztai, 1881-ben már működő, hatosztályos, osztatlan ele-

mi iskolával kezdődik. A  dolgozat felsorolja a  tanítókat. A  sort az  1927-
ben nyugdíjba vonult Adametz István zárja. Nyugdíjazásával megszűnt 
a Göd-pusztai iskola: 338. p.

TIZENÖTÖDIK KÖTET – 2010. ÉVFOLYAM

LÁNG JÓZSEF: A Göd-pusztai iskoláról. 59–72. p.
–  A szerző a magyar oktatás történetével kezdi dolgozatát (59–61. p.), majd 

ismerteti a Göd-pusztai iskola történetét a kezdetektől, említést tesz a taní-
tókról és javadalmazásukról: 61–64. p.
Az Ilka-majori gyerekek az  1900. tanévtől a  Göd-pusztai iskolába jártak. 
Az iskola története folytatódik, egészen az 1927. évi megszűnéséig: 64–72. p.

GYÜRE JÁNOS: Nemeskéri-Kiss Géza. 79–89. p.
–  A szerző N. Kiss Géza Egy élet emlékei című naplója alapján felidézi a fiatal-

kori eseményeket. Rövid életrajzi ismertetés után hézagpótló beszámolót ad 
N.-Kiss Géza vadászati tisztségeiről és szakírói munkáiról.

A Nemeskériekhez kapcsolódó legtöbb cikket Gyüre János írta, őt köve-
ti a  sorban Bátorfi József és Láng József, közel azonos számú dolgozattal.  
N. Kiss Géza és fia, Miklós, majd Pártos Judit és Volentics Gyula szintén sok 
írásukban foglalkoztak a Nemeskéri családhoz kötődő témákkal.
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A Nemeskéri-Kiss családról
A Gödi Almanach köteteiben megjelent cikkek jegyzéke témák 
szerint

A Gödi Almanachban a Nemeskéri Kissekről megjelent 
cikkek évfolyamonkénti jegyzéke alapján témán-
ként is feldolgoztuk az  eddigi irodalmat. Az  alábbi 

jegyzék megadja, hogy egy-egy témáról a  Gödi Almanach 
mely kötetének hányadik oldalán olvashatunk. A jegyzékben 
az egyes címszavaknál feltüntetjük az eddig kiadott 15 kötet-
ben fellelhető összes olyan szöveghelyet, ahol az adott témával 
kapcsolatban adat, illetve információ található. 

A Nemeskéri nevet a gyakori előfordulás miatt rövidítve jelöl-
jük: N. Az oldal jelölése: p.

Az N. Kiss család ősei
Az ősök IV. Béláig vezethetők vissza, de nem maradt fenn 
irat: 1994/100., 101. p.
A család címerének leírása: 1994/101. p.

N. KISS MIKLÓS (1820–1902)
Szülei
Apja: N. Kiss Antal (1783–1878), anyja: vizeki Tallián Júlia: 
1998/14., 15. p.
Rövid életrajza: 1994/20. p.
Testvérei
Gábor (1807–1878) és Lajos (1818–1904): 1998/14., 15. p.
Lajos A magyar nemes című Petőfi-vers ihletője.
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Ifjúkora. Az 1848/49-es szabadságharc és a megbízatása
Ifjúsága és utazásai: 1998/15., 17. p. 
Szabadságharc és a megbízatása: 1994/103., 104; 1998/17–20. p.
A karkötő: 1996/83–85. p. A karkötő fényképe: 1996/148. p.
Emigrációban. Házassága és feleségének családja 
Emigrációban: 1994/105., 106., 109., 111., 129., 130. p. 1998/20–23. p.
Házassága: 1994/106. p. 1998/22. p. Fénykép: St. Ange-i kastély: 1994/96. p.
Feleségének családja: 1994/106–108. p.
Gyermekeiről röviden: 1994/108., 109. p. 
Magyar Légió. Levelezése 
Magyar Légió: 1994/110., 130., 131. p; 1998/24–25. p.
Levelezett emigráns társaival, köztük Kossuth Lajossal: 1994/131., 132. p. 
A levelek nagy részét a kúria padlásán megtalálták, és a Hadtörténeti Levél-
tárba vitték, ahol nyilvántartják: 1998/28; 2007/47–55. p.
Kiegyezés után. Birtokvásárlások: Véghles és Göd
Kiegyezés után: 1994/112; 1998/25., 26., 28. p.
Birtokvásárlások: Göd és Véghles: 1994/19., 20., 1998/26., Göd: 1996/24. p. 
N. Kiss Miklós méltatása: 1998/29. p.
Kitüntetések: III. Napóleon 1868-ban kinevezte a Császári Lovagrend lovag-
jává, és megkapta a Becsületrend Lovagkeresztjét: 1994/111., 131., 1997/68–
72., és 1998/25. p.
Göd díszpolgára lett 1995-ben: 2004/129. p.
Göd önkormányzatának képviselő-testülete 22 személyről nevezett el utcát, 
közöttük N. Kiss Miklósról: 2007/295. p.
„Akik a  közösségért cselekedtek” alcím alatt felsoroltak között szerepel N. 
Kiss Miklós ezredes: 2004/125. p.
Történelemszemlélete: Magyarország harca Ausztria ellen: 1994/101–103., 
121–124. p.
N. Kiss Miklósról fényképek: 1994/95., 96; 1997/73; 1998/16. p.
Gyászjelentése (francia nyelvű) és magyar fordítása: 1999/14., 15. p. Ville-
cerfben a családi sírboltba temették: 1994/97. p.
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Fekiács János (Fekó bácsi)
Régebben a Pulykaház erdészlak volt, és ott lakott N. Kiss Miklós ezredes 
belső embere, Fekiács János bácsi a feleségével, fiával és két leányával. A Ne-
meskérieket 62 évig szolgálta, 1939-ben halt meg: 2003/10. p.
Képek: 50 éves szolgálati jubileuma alkalmával, az uradalom lakóival: 1994/30., 
1996/95. p. Munka közben: 2004/18. p. Pulykaház: 1997/11. p.
A kúria parkjából a Nemeskériekkel együtt sajnos nem vitték át a sződi te-
metőbe.

N. KISS MIKLÓS GYERMEKEI

A gyermekek közül Aladár, Marguerite és Miklós Franciaországban marad-
tak, velük kezdődött a család „francia ága”. Egyedül Pál települt át Magyar-
országra, vele folytatódott a  „magyar ág.” A  gyermekekről a  jegyzék végén 
leszármazási ábrát közlünk. 
N. Kiss Aladár (1854–1930)
Diplomata, gazdag „aranyfiú”, a  párizsi szalonok vendége, agglegény. Nem 
vállalta, hogy apja birtokán Magyarországon gazdálkodjon. Később Villecerf 
polgármestere lett: 1994/115., 116; 1998/29; 2010/79 p.
N. Kiss Pál (1856–1928)
Pálról: 1994/116., 1998/29. p. 
Gorove Istvántól (keresztapja) 1996/85., 86., ajándékba kapott egy kelyhet: 
1996/8. p. A kehely fényképe: 1996/147. p. 
Mathieu papa tanította lőni gyerekkorában: 1994/118–120. p. 
Életrajza 1881-től: 1994/132., 133. p. 
Zólyom vármegye főispánja, később országgyűlési képviselő, a Földművelési 
Minisztérium államtitkára: 2010/79. p.
Házassága és gyermekei röviden: 1994/125; 2010/79. p.
Királyi kamarás címet kapott 1883-ban: 1994/116; 124. p.
Véghlesre küldése és fogadtatása: 1994/120–123. p. 
Sándor-fűz és története: 1994/87., 88. p.
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Anekdoták: 
Mikszáth Kálmán kifigurázta a gödi földbirtokos lovag Flochot: 1996/47., 
48. p. 
Pali! Hány óra van? Mikszáth és Kiss Pál a parlamentben nevetségessé tették 
a pártjukkal szemben álló frakciót: 1996/48., 49. p. 
Schäffer Bódog véleménye N. Kiss Pál vadászszenvedélyéről: 1996/49., 50. p.

N. Kiss Marguerite (1861–1944)
Noël Bangor álnéven írt. Magyar tárgyú novellákat adott ki Le sang bleu (Kék 
vér) címen. Férje belga származású lovastiszt, öt gyerekük volt: 1994/117; 
1998/29; 2008/168–171. p.
N. Kiss Miklós (1864–1944)
A francia hadsereg kitűnő lovastisztje, a híres saumuri tisztképző lovaglótaná-
ra: 1994/117., 118; 1998/29. p. Egyik lovas bravúrjának fényképe: 1994/118. p. 

N. KISS PÁL GYERMEKEI

N. Kiss Pál felesége gr. Szapáry Vera, gyermekeik: Sándor, Géza és Margit.
N. Kiss Sándor (1884–1958)
Ifjúsága. Diplomáciai szolgálata. Felesége gr. Csáky Irma. Házasságukból 
született Ilona és Béla: 1994/125., 126; 2010/79., 81. p.
N. Kiss Géza (1886–1974)
Gyermek- és ifjúkora, tanulmányai, utazásai: 1994/125–127; 2010/79–82. p.
I. világháborúban. Házassága: 2010/83. p.
Életrajza az I. világháborút követően: 1994/133., 134. p.
A Muszka-kereszt egyik története N. Kiss Géza közlése szerint. Az 1849-es 
váci csata után egy orosz lovaskapitány halálos lövést kapott. A helyet kereszt-
tel megjelölték: 2009/51–56. p.
Az alsógödi régi temető (a Luxus-tó mellett) a tulajdona lett, és ezt elcserél-
te a Dunakeszivel határos területtel. Ez lett a Pázmány Péter utcai temető: 
2001/97., 98. p.
A sziámi király sólyomvadászata Gödön 2007/291–296. p.
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Vadászati tisztségei: 1994/133., 134; 2010/83–85. p.
Menekültek segítője: 1994/134; 2010/87. p.
Az 1919-es tanácshatalom Gödön. Gyuriról. Elhurcoltak közül kimentés: 
1994/22; 1997/23–26; 1998/61. p.
II. világháború alatti események: 

Vadászati hivatalának lemondása: 1996/108; 109. p.
Élet Pest ostroma alatt: 1996/110–119. p.

Háború után Gödön: 1994/134; 1996/119–122; 2010/88. p.
Szovjet fogságban és szökés: 1996/122., 123. p.
Földosztás: 1996/123–127. p.
 Új élet kezdete: 1996/128–129. p. 
 Misa miatt ártatlanul börtönbe vitték. Szabadulása: 1996/129–136. p.

Áttelepülésük Franciaországba: 2010/88., 89. p.
Kitüntetései az I. világháborúban: 2010/83., 88. p.
Fényképek: Katona fiaival (Pál és Miklós): 2010/86. p. Letartóztatása előtt és 
után: 1996/136. p. 
Máltai lovag: 1994/128. p.
„Akik a közösségért cselekedtek” címszó alatt felsoroltak között: 2004/125. p.
Cikkei a Gödi Almanachban: 

Egy élet emlékei: 1886–1974; 1994/99–128. p. 
Napló 1944-ből és azt követő évekből: 1996/107–136. p.
Az 1919-es tanácshatalom Göd-pusztán: 1997/23–26. p.

N. Kiss Margit (1891–1976)
Margit első férje gr. Bethlen Károly volt, aki meghalt az I. világháborúban. 
Házasságukból született Pál. Második férje Száhlender Béla. Gyerekeik: Vera 
és Magdolna: 1994/125; 2010/80. p.
EMLÉKEIM 1891–1973 című könyvét a  kúriában bemutatta leánya, M. 
Száhlender Magdolna. Anyja változatos élete egyúttal korrajz is: 2008/88–
95. p.
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N. KISS GÉZA GYERMEKEI 

N. Kiss Géza felesége gr. Maldeghem Georgina. Gyermekeik: Miklós, Pál és 
János. 
N. Kiss Miklós (1921–2008)
Gyermek- és ifjúkora. II. világháború és fogság: 2008/96–100. p.
Szovjet fronti szolgálatáért SIGNUM LAUDIS (dicséret jele) kitüntetés: 
1997/72., 73. p.
Vándorlása nyugat felé 1945–1947: 1997/126–187. p.
Letartóztatása és szökése. Házassága Franciaországban. Gyermekei: 
2008/101–103. p.
Látogatásai Magyarországon: 2008/104–109. p.
Francia gyászjelentése: 2008/110. p.
„Akik a közösségért cselekedtek” cím alatt megjelent felsorolásban megemlé-
keztek róla: 2004/126. p.
Fényképei: 1997/73., 126., Apjával és Pállal: 2010/86. p.
Cikkei a Gödi Almanachban: 

Egy részlet a Doni Naplómból. A II. Magyar Hadsereg doni hadműveletéről: 
2000/153–175. p.
Egy fontos részlet a Doni Naplómból. A II. Magyar Hadsereg 1943. januári ve-
reségének okait elemző jelentés, melyet magas beosztású tisztek készítettek: 
2002/184–204. p.
Harci eszközök képei. 2002/205–208. p.
Vándorlásom nyugat felé 1945–1947. Egy gödi katonatiszt viszontagságai 
a második világháború befejezése után: 1997/126–187. p.

N. Kiss Pál (1924)
Elvégezte a Ludovika Akadémiát, és 1942-ben hadnaggyá avatták. Hadosztá-
lyával Németországba vonult. Angliában él: 2009/96. p.
Fényképe apjával és Gézával: 2010/86. p.
N. Kiss János Tízéves korában, 1937-ben meghalt: 2008/96. p.
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FÖLDBIRTOKOK

GÖDI GAZDASÁG
Elnevezések: Göd-puszta, Gödi gazdaság (Nemeskéri-Kiss-birtok)
A birtok megvétele
Gödöt 1864-ben vette meg a Langrand-Dumonceanu belga bank, és parcellázott. 
Az új földesurak között volt többek között N. Kiss Miklós is: 1994/19., 1996/24. p.
N. Kiss Miklós ezredes megvásárolt egy másik földbirtokot is, a Pest megyei 
Gödön (1437 hektár): 1998/26. p.
A birtok nagysága
Területe 1910-ben 2500 hold. Részei: állatállomány, kertészet saját kezelés-
ben, de kb. 30 holdat bolgárkertészeknek adtak bérbe: 1994/27., 29. p.
További terület még: Alagút utcától északra, a vasút és az országút közötti rész 
és az Ürgedombok. 1994/85. p. Ürgedombról még: 1996/80. p.
Fenyves, vadaskert: 1996/63. p. 
Parkerdő. Rendeltetése. Faállománya. A  platánsor. Feladatok a  faállomány 
megőrzése érdekében: 2003/51–57. p. Képek: 55., 56. p.
A birtok parcellázása: 1994/84. p. Amikor Sződtől közigazgatásilag elvált Al-
sógöd, a második ütemben volt parcellázás: 2006/191., 192. p. A különválás 
bonyodalommal járt az egyházközségi hovatartozás miatt: 2006/192–201. p.
A gazdaság épületei
A gazdaság központjának vázlata: 1996/88. p. 
Épületek: N. Kiss Pál építette a szeszgyárat, az iparvasutat, az istállókat, a do-
hánypajtákat stb.: 1994/80. p. 

Szeszgyár és az iparvasút: 1996/89. p.
Istállók, dohánypajta, magtár, kápolna, borpince, konyhakert, műhelyek, 
víztorony, postahivatal, elemi iskola: 1996/90–94. p.
Alkalmazotti lakások, pusztai kocsma (Regály): 1996/94–96. p.

A mezőgazdasági szeszgyárat N. Kiss Pál létesítette nyugati technológiával és 
berendezésekkel. 96 százalékos alkoholt készítettek, a mellékterméket hasz-
nosították. A  vasútállomástól keskenyvágányú pálya épült, melyen a  „lóré-
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kat” lovak húzták. A II. világháború végén a gyárat a szovjetek felgyújtották: 
2003/352–358. Képek: 353., 356. p.
A Régi szeszgyár a Duna-parton 1867 után N. Kiss Miklós tulajdona lett, és 
ipari célra rövid ideig használták. Kiöregedett gazdasági alkalmazottak szá-
mára néhány lakást alakítottak ki. A háború után gazdátlan lett, és lebontot-
ták: 1994/73–75., 1998/103., 104. p. Rajza: 105. p. Helyének fényképe: 106. p.
Munkakörök és alkalmazottak a birtokon (nevekkel)
A mezőgazdaságot az  ispán irányította. Hozzá tartoztak: tehenészek, ló- és 
ökörfogatosok, juhászok, béresek, sertéstenyésztők, vincellér. A  szerződése-
sek: dohánykertészek, dinnyések és aratók.
Az urasághoz tartoztak: ispán, a szeszgyár vezetője és dolgozója, a konyhakert 
kertésze, bognár, gépész-kovács, parádés kocsis. Szakácsnők, konyhalányok, 
szobainasok és szobalányok, vendéglős (Facsárda, Regály). Összesen 60 fő 
az aratókon kívül: 2001/131–138. p.
Kúria, Nemeskéri-Kiss-kastély
Építészeti leírása: 1994/71–73., 1998/84–86., rajza: 87. p. 
A kúria képeslapokon: 2000/304., 309. p.
A kúria tulajdonosával készített interjút a Vadgazda című folyóirat újságírója 
az N. Kiss családról. Sándor és Géza vadászokról, Sándorról, a diplomatáról 
és Gézáról, a vadgazdáról. A kúria felújítása során emlékszobát rendeztek be, 
főként vadászati tárgyakból: 2006/114–124. p. Képek: 119., 121., 125. p.
A kúria L alakú déli szárnyát 2004 márciusában lebontották: 2004/10. p.
Göd első postahivatala
A postai küldeményeket az első helyi népszámlálás (1910) előtt a 3 kilométerre 
lévő Sződ községhez tartozó, N. Kiss Pál uradalmán lévő Göd-pusztai posta-
hivatal forgalmazta: 1996/55. p.
A Nemeskéri-birtokon lévő „Göd” postabélyegzőjű postahivatal a gazdaság-
hoz tartozó alkalmazotti lakások egyikében volt. Vezetője, Adametz István, 
valószínűleg tanítóskodásával együtt, az 1890 körüli években kezdte meg pos-
tai működését: 1998/39. p.
A postahivatal épületét 2004-ben lebontották: 2004/10. p.
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Elemi iskola
A Göd-pusztai iskoláról: 1994/31. p. Az iskolába 50-60 gyerek járt az elsőtől 
a hatodik osztályig. A cikk írójának nagyapja (Adametz István) egyedül fog-
lalkozott velük. Az ő gondja volt a Göd-pusztai posta vezetése is. Segítői is 
voltak: 1998/204. p. 
A Nemeskéri-Kiss uradalomban 1868-tól működött iskola tanítóinak névsora. 
Cselényi Zsigmond pusztai tanító életrajza és járandósága: 2007/56–59. p.
A gödi iskola 1881-ben már működött. A  tanítók felsorolása Adametz Ist-
vánnal végződik, aki 1927-ben ment nyugdíjba, és ezzel megszűnt az iskola: 
2009/338. p.
A Göd-pusztai iskolát ismerteti a kezdetektől, a tanítókkal és a javadalmazá-
sukkal: 2010/61–64. p. Az Ilka-majori gyerekek 1900-as tanévtől a Göd-pusz-
tai iskolába jártak. Az iskola története folytatódik az 1927. évi megszűnéséig: 
2010/64–72. p. 
Az iskolát 2004-ben lebontották 2004/10. p.
Könyvtár
N. Kiss Pál és felesége, gróf Szapáry Vera könyvtárat alapított a Göd-pusztai 
olvasókör számára: 1994/32. p. Adametz István tanító feladata volt a könyvtár 
gondozása: 1998/205. p. A könyvtárat is lebontották 2004-ben: 2004/10. p.
Kincsem-telep
A telep helyén állt a Gödi csárda. A teleptől az alagút nyomvonala. A telep is-
tállója és lakóépülete. Kincsem boksza. A nevezetes kút. A versenylovak sorsa: 
1994/67–71. p. A lakóépületet 1983-ban lebontották. 
A telep a XIX. század közepéig Gödi csárda néven vendégfogadó volt. Az épü-
letegyüttes istállóból és a  lóápolók lakóépületéből állt. Itt volt Kincsem, a hí-
res versenyló istállója. A lakóépületben lakott 1945-től N.-Kiss Sándor, a Kin-
csem-telep tulajdonosa, miután a kúriájukat el kellett hagyniuk: 1998/94., 95. p.
A telepről rajzok és fényképek: 1998/96–98. p.
Tréningtelep
A tréningtelepen trenírozták Blaskovics Ernő csodalovát, a Kincsemet. Két 
tréningtelep volt: 1994/29 p.
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A Nemeskéri-birtok lebontott részei
Víztorony, szeszgyár berendezései az  iparvasúttal, kastélykert, bolgárkerté-
szet, tanyaközpont, istállók. A kúra L alakú déli szárnya. 2004/9-10. p.

VÉGHLESI BIRTOK
Véghles vára és a birtok: 1994/113., 115., 123. p. 1998/26. p. Vár képe: 1998/27. p.
N. Kiss Miklós által veretett pénzérmék: 1998/26., fényképe: 1994/114. p. 

A NEMESKÉRI–KISSEKRŐL  
GÖD TÖRTÉNETÉNEK IDŐRENDI TÁBLÁZATAIBAN

ÉVFOLYAMOK: 2000, 2001, 2004
1865-től  A Lagrand-Dumonceau belga bank parcellázni kezd. Többek kö-

zött Nemeskéri Kiss Miklós is vásárol birtokot: 1994/19., 1996/24., 
1999/92., 2004/106. p.

1877  Göd-puszta 118 lakossal, vasútállomás, csárda. Sződhöz tartozik. 
Galgóczy Károly feljegyzése: 1994/20., 2004/109. p.

1884 Fűz ültetése Sándor fia születésére: 1994/87. p.
1890  Göd-pusztán Mezőgazdasági Szeszgyár létesítése: 1994/132., 

1996/89., 2003/352. p.
  Göd-pusztai postahivatal: 1994/31., 133., 1996/55., 93., 1998/39., 

41., 2003/185. p.
1900 Olvasókör a Nemeskéri-birtokon: 1994/32. p.
1906 A nagybirtokosok megkezdik birtokaik parcellázását: 1996/53. p.
1915 Hadikórház a Nemeskéri-birtokon: 1997/24. p.
1919  N. Kiss Géza és Baitz József megment néhány embert a  román 

megszállók kivégzésétől: 1994/22., 133., 1997/20. p.
1928 N. Kiss Géza apja elhunyta után átveszi a birtok vezetését: 1994/133. p.
1944  A  Mezőgazdasági Szeszgyárat felgyújtották a  szovjet katonák: 

2003/358. p.
1945 Göd-pusztát Alsógödhöz csatolták: 2002/118. p.
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A Nemeskériek közül Sződön patrónusok, kegyurak (templomot fenntartó, 
támogató): 

1875-1879 között Almássy Pál és N. Kiss Miklós
1881-1901 között gr. Szapáry Gyula és N. Kiss Miklós
1903-1913 között N. Kiss Pál: 2004/106., 107. p.

A Gödi Almanach eddig megjelent tizenöt kötetében nemeskéri Kiss Miklósról 
és leszármazottairól írtak cikkeket. A családról tájékoztatásul szolgál az alábbi 
vázlat.

 N. Kiss Miklós 
(1820–1904)  

   
 Katherine   

(férje a Gödön  
eltemetett br. Nopcsa Elek)  

 
Aladár 

 
Sándor 

 
Géza 

 
Ilona 

 
Béla 

 
Miklós 

 
Pál 

 
János 

 
Margit 

 
Vera 

 
Magda 

 
Pál 

 Pál  Marguerite Miklós
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A Nemeskéri-Kiss családról
A Gödi Almanach kötetein kívül megjelent munkák tematikus 
jegyzéke

TARTALOMJEGYZÉK
Az ősökről. Családfák. Családi címer 29
Családtörténet. N.-Kiss Sándor és gyermekei 33
Nemeskéri-Kissek Miszlán 34
N.-Kiss Pál és felesége. N. Kiss Pálné Csapó Ida 35
N.-Kiss Ignác és fiai. Vagyonvesztés 38
N. Kiss Miklós. Emigráció és levelezése 38
Életrajza újságokban 41
Leveleinek megtalálása 42
A véghlesi vár és birtok 42
N. Kiss Miklós és gyermekei: a francia ág és Pál 44
N.-Kiss Pál gyermekei: Sándor, Géza és Margit 47

AZ ŐSÖKRŐL

NAGY IVÁN: Magyarország családai. VI. kötet, Pest, 1857, 248. p.
A Kiss család (Nemeskéri) családfája a XVIII. század elején 
élt Kiss Lajostól kezdődik. A következő Dániel és fia, Sándor, 
veszprémi alispán, királyi tanácsos (neje: Daróczy Zsófia). 
A leszármazottakról leírás és ábra az I-III. táblán. A Pótkötet 
szerint a VI. kötet hézagos, ezért közli a fiúág teljes családfá-
ját: 310., 311. p.
Megjegyzés. Nem ebből az ágból származott Pál, nagyváradi 
kanonok, apát, akadémikus, aki Ferenc Józsefet tanította ma-
gyar nyelvre.
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MAGYAR NEMZETSÉGI ZSEBKÖNYV. Nemes családok. I. kötet. Kiadja: 
a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, Budapest, 1905.
Kiss (Nemeskéri).
Eredete még nincs tisztázva. Első ismert őse Lajos, fia Dániel, majd fia,  
Sándor (1697 táján született). A leszármazásról és a címerről leírás: 334–337. p.
KEMPELEN BÉLA: Magyar nemes családok. VI. kötet. Budapest, 1913. Grill 
Károly Könyvkiadó Vállalata.
Leszármazás: Lajos, majd Dániel után Sándortól és Daróczy Zsófiától, I-IV. 
táblán, címerleírással: 43–46. p.
HORVÁTH LÁSZLÓ (SZERK.): Ősi sopronmegyei nemzetségek. Képek 
a sopronmegyei községek és családok történetéből. Székely és társa, 1940.
Az 1754–55. évi nemességvizsgálaton, a Kiss családnak három ága: a sajtoská-
li, a nagyegresi és a nemeskéri ág igazolta nemességét: 347., 348. p.
A leírás bonyolult, az erről készített leszármazás sem értékelhető.
BOROVSZKY SAMU (SZERK.): Magyarország vármegyéi és városai. Pest vármegye 
nemes családai. Írta: Kőszeghy Sándor megyei főlevéltáros.
Első ismert őse Lajos, kinek dédunokája Sándor (született 1690 táján), Veszp-
rém vármegye alispánja, királyi tanácsos. Leszármazás leírása és a család cí-
mere:. 465. p.
BOROVSZKY SAMU (SZERK.): Magyarország vármegyéi és városai. Somogy 
vármegye nemes családai. Írta: Baranyai Béla főlevéltáros.
A nemességet István és feleségétől, Birksy Erzsébettől született gyermekei 
nyerik 1637-ben. Az idősebb ágat leírja. Az ifjabb ágból való Lajos fia, Dániel 
fiának, Sándornak († 1777).
NEMESKÉRI KISS GÉZA (1886–1974): A Nemeskéri-Kiss család története. 1960.
Gépelt szöveg 19 p. A  nemességet igazoló iratok megsemmisültek. Ősök:  
Tamás (1564), István, Miklós, Dániel, Sándor, és leszármazás tőle 3–5. p.
NEMESKÉRI-KISS GÉZA: Egy élet emlékei 1886–1974. 56. p.
„Leszármazási tábla.” 5., 6. p. Megjegyzés. A szerző ezen a címen közölt cik-
ket: Gödi Almanach 1994. 99–128. p.
GYÜRE JÁNOS: A  Nemeskéri-Kiss család rövid története és leszármazási rendje.  
17 p. Gépelt szöveg. 1994. Az ősök felsorolása, mint N. Kiss Gézánál.
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GYÜRE JÁNOS: In memoriam Nemeskéri-Kiss Miklós (1921–2008). Egy magyar 
család története. Arcok a magyar vadászmúltból IV. Összeállította: Dr. Koncz 
István. Kecskemét, 2008, 25., 26. p. A szerző rövidítette a N. Kiss családról 
korábban közölt írását.
VAJAY SZABOLCS (SZERK.): A máltai rend magyar lovagjai – 2000 I., Magyar 
Máltai Lovagok Szövetsége, 2002.
Családtörténet: 489., 490. p. Arckép, tiszteleti lovag: 297. p. Címer: 140. p.
HEVESI PÁL: A  Nemeskéri Kiss család. London, 1973. Gépelt. OSZK., Kézi 
raktár. Fol. Hung. 3283. 186–204. p. A szerző keresztszülei N. Kiss Pál és 
felesége, Szapáry Vera voltak.

CSALÁDFÁK

SZENICZEY PÁL (SZERK.): A  Kiss-Jankovics alapítványi család leszármazási 
táblája. 2004. A digitális munkát és az új adatok szerkesztését Majoros László 
készítette, 2004-ben. A tábla mérete: 140 x 90 cm. A tábláról CD készült.
A családfa Nemeskéri Kiss Sándorral és királydaróczi Daróczy Zsófiával kez-
dődik, akik Jankovics Antalné nemeskéri Kiss Katalin által létesített családi 
alapítványához tartoztak. Az alapítvány megszűnt az I. világháború után, de 
a családfát tovább vezették.
N. KISS SÁNDOR (1884–1958) összeállítása az ősöktől az 1940-es évekig. 1948. 
Méret: A3
N. KISS CSALÁD SZÁRMAZÁSA 1700-TÓL Készítette: Mühlbacher István, 
2012. Ábra mérete: 100 x 80 cm. Bemutatja, hogyan alakult ki a francia ág. 
1945 után N. Kiss Antal leszármazottainak kétharmada Nyugaton él.
N. KISS MIKLÓS LESZÁRMAZOTTAI Készítette: Philippe de Faultrier, 2000. 
Ábra mérete: 60 x 30 cm. Főleg a külföldön élő leszármazottak több nemze-
dékéről közöl megbízható adatokat.
N. KISS MARGIT: Emlékeim 1891–1973 című könyve mellékletében Kiss Mar-
git anyai és apai felmenői. Kairosz Kiadó, Budapest, 2007. 
Ábra mérete: A3
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CSALÁDI CÍMER

MAGYARORSZÁG, HORVÁT-SZLAVÓNIA ÉS ERDÉLY NAGY CÍMERKÖNYVE 
Siebmacher’s Wappenbuch, Géza von Csergheő. Verlag von Bauer und Raspe, 
Nürnberg, 1893.
–  KISS, XXXII v. NEMESKÉR a./235. táblán a NEMESKÉRI KISS-cí-

mer.
–  KISS, XXXII v. NEMESKÉR b./235. táblán NEMESKÉRI KISS PÁL 

fiumei kormányzó címere. Kikötőre utal a hullámzó víz és a horgony. Szülő-
faluja, Miszla címerének közepén is látható ez a címer.

–  JANKOVICS IV. v. DARUVÁR b./Jankovics Antal 1772-ben grófi címet 
kapott, és felesége, nemeskéri Kiss Katalin címerével közös címer készült. 
Ebben a négyelt pajzs első mezejébe a nemeskéri címerből ismert, zászlót 
tartó félmeztelen ember került, a címerpajzs felett a bal oldalon szintén.

A CÍMER LEÍRÁSA
N. KISS GÉZA: A Nemeskéri-Kiss család története. 1960. Gépelt. 1., 2. p.
N. KISS GÉZA: Egy élet emlékei 1886-1974. 6., 7. p.
N. KISS MARGIT: Emlékeim 1891-1973. című könyve, 13. p. A címerben ábrá-
zolt félmeztelen ember történetéről írt.

CSALÁDTÖRTÉNET

N. KISS SÁNDOR (~ 1698–1777)
Az ősök közül N. Kiss Sándorról tudjuk a legtöbbet. Tehetsége és két házas-
sága révén a család első felemelkedése neki köszönhető.
FRIEDREICH ENDRE, DR.: A  veszprémi Szent Anna-kápolna története 1724-
1909. Veszprém, 1907, 79. p.
A kápolna építője Salomváry János volt, akinek özvegye férjhez ment Kiss 
Sándorhoz. Az asszony halála után Kiss Sándor feleségül vette Daróczy Zsófi-
át, és házasságukból nyolc gyermek született.
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Salomváry Jánosról: 48., 49. p. Feleségéről, Zámory Magdolnáról: 49., 50. p. 
Kiss Sándorról: 51–54. p. Második feleségéről: 53–56. p. Salomváry János vég-
rendelete: 69., 70. p. Zámory Magdolna végrendelete: 70–72. p.
PÁVICS LÁSZLÓNÉ, DR.: A kápolna történetének kiegészítése. Gépelt, 5. p.
Kiss Sándor alispánról, fiai közül Sándorról és Jánosról, valamint egyik leá-
nyáról, Katalinról írt.
HUDI JÓZSEF: Nemeskéri Kiss István veszprémi alispán végrendelete 1777-ből. 
COMITATUS, 1995. december. 57–61. p.
A címben téves a  keresztnév, mert a  cikk mindenütt Kiss Sándort em-
lít. A  veszprémi háza árverése ügyében írt folyamodványához mellékelte 
végrendeletét Kiss Sándor. A cikkhez idegen szavak jegyzéke tartozik.
HOLLÓSI EGYED: Kiss Sándor úrnak halotti ditsérete. Streibig Gergely János 
Könyv-nyomtató, 1777. 29 p.
Kiss Sándor Veszprém vármegye alispánja temetésén mondott beszéd. Az el-
hunyt nevében búcsúzott a pap, végül leányaitól, vejeitől és fiaitól, megemlítve 
hivatalukat.

N. KISS SÁNDOR GYERMEKEI

N. Kiss Sándor második házasságából négy leány és négy fiú született.
N. KISS ZSÓFIA, férje gyulai Gaál József. Unokájuk Gaál Eduárd császári biz-
tos 1848-ban, aki leltároztatta N. Kiss Miklós lakását, és feljelentette N. Kiss 
Pált az osztrák hatóságnál. Zsófia fényképe.
BATTHYÁNY LAJOS GRÓF ÉLETÚTJÁNAK IDŐRENDI ÁTTEKINTÉSE Kiad-
ja: Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága –Batthyány-emlékév.
N. Kiss Rozália férje volt Skerlecz Ferenc. Leányuk, Borbála felesége volt gr. 
Batthyány Józsefnek. Házasságukból született Lajos, a később tragikus sorsú 
miniszterelnök.
A szülők elváltak. Az apa végrendeletében egyetlen fiát, Lajost nevezte meg 
örökösének. Gr. Batthyány Lajos 19 éves korában kadét lett, és magánúton 
fejezte be jogi tanulmányait. Borbála feljelentette fiát a katonai hatóságoknál 
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adósságai és tékozlása miatt, hogy annak apai örökségét megszerezze. Ezzel 
megkezdődött az örökösödési jogvitájuk.
N. KISS KATALIN gr. Jankovics Antal felesége. Gyermekük kiskorában meg-
halt. Családi alapítványt létesített férje halála után, főleg a nemeskéri Kiss csa-
lád gyermekeinek nevelésére. Adtak nevelési járandóságot, segélyt, betegeknek 
támogatást a kamatokból. Anyagi juttatást csak Kiss Sándor és Daróczy Zsófia 
leszármazottai kaphattak, nyilvántartásukra családfát vezettek.
UTASITÁS A KISS-JANKOVICS CSALÁDI ALAPITVÁNY KEZELÉSÉRE. Nyom-
tatott Kertész Józsefnél, Budapest, 1912. 40 p.
FÜGGELÉK: Az alapító végrendelete Budán, 1791. évi April 8-án.
33–40. p. Magyar Országos Levéltár, P szekció.
MEGHÍVÓ a 39. rendes közgyűlésre, 1901. május 15-re Budapesten.
KIVONAT AZ 1902. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBŐL Évi illetmény gyerekeknek. 
A felsorolásban szerepelt: Kiss Pál és gr. Szapáry Vera három gyereke. A kül-
földön élő Lamrecht Lajos és Kiss Margit (Bangor) három gyereke, köztük 
Katalin, akinek férje Nopcsa Elek, a gödi régi temetőben nyugszik.
AZ ALAPITVÁNY 1900. évi zárszámadása. Az egyenleg: 997 308 korona.
N. KISS TERÉZ férje Dessewffy Imre. Nem tudni, mikor halt meg. Apja halotti 
beszédében 1777-ben már nem említik.

NEMESKÉRI KISSEK MISZLÁN

Miszla Tolna megyei kis falu, valamikor mezőváros volt. A törökök kiűzése 
után Salomváry János telepítette be magyarokkal. A birtokot felesége örökölte, 
majd tőle második férje, nemeskéri Kiss Sándor.
MISZLA AZ AUTÓTÉRKÉPEN
NAGY ISTVÁNNÉ: Miszla olvasókönyve. Magánkiadás, 2007. 188 p.
Kiss (nemeskéri) családról. Leszármazási tábla. Kiss Sándor és fiai: 19–22 p.
MISZLA HONLAPJA A falu történetében a Nemeskériek: 9. p.
RÁDAY MIHÁLY: Unokáink sem fogják látni. MTV-sorozat. A 214. adás idő-
pontja: 2008. 10. 26. Kataszteri térkép házakkal, családnevekkel és a falu cí-
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mere. Két templom és három kastély. Néhány régi ház és N. Kiss Pál sírja.
MISZLA CÍMERE benne földesura, nemeskéri Kiss Pál fiumei kormányzó cí-
mere (címer a címerben).
MISZLA CÍMERES PECSÉTJÉBEN szintén Kiss Pál címere (1903).
MISZLÁN A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM fényképe. A templomot nemes-
kéri Kiss Sándor felújította. A templom falán n. Kiss Pál tiszteletére 2013-ban 
emléktáblát helyeztek el.
IMATERMÉNEK falában nemeskéri Kiss Jánosnak sírját fedő vörös márvány-
táblán a családi címer. Vele szemben feleségének, forintosházi Forintos Jozefá-
nak a sírja, márványtáblával fedve. Ők voltak n. Kiss Pál szülei.
BELMAJORI ma Gledicsia-kúria, ami nemeskéri Kiss Pál tulajdona volt. Mű-
emlékké nyilvánították 2011-ben (53/2011. VIII. 25).
A KÚRIA légi felvételen.
ÖSSZEGYÜJTÖTT PERANYAG a Miszla- és Bikádi-birtok miatt a Márffyak 
és az N. Kissek között. Tolna Megyei Levéltár Repertóriuma, N. Kiss család 
iratai, 97 pall., 109. p. Az ügy 1732-ben kezdődött, az utolsó per 1791-ben 
volt, és 1815-ben jutottak egyezségre.

N. KISS PÁL (1799–1863) ÉS FELESÉGE
N. Kiss Pál Miszlán született. Apja Kiss János földbirtokos, aranysarkantyús 
vitéz. Halálakor egyetlen fia, Pál még csak 9 éves. Anyja, Forintos Jozefa, aki 
végrendeletében előírta, hogy két gyermeke egyformán osztozzon birtokain, 
de a miszlai jószág fiáé legyen.
Feleségül vette Csapó Dániel neves földbirtokos egyetlen gyermekét, Idát. Ida 
ekkor 17 éves, Pál 25. Pál Bécsben a Birodalmi Kancellárián dolgozott.
PONGRÁCZ GÁBOR: Adatok a bölcskei katolikus és református egyház történetéhez.
Dóczy József 1807-ban került a  bölcskei plébániára, majd 1801-ben Budán 
keleti nyelvekből és egyházjogból szigorlatra készült. Tanulmányai mellett két 
éven keresztül nemeskéri Kiss Pál nevelője volt.
NAGY ISTVÁNNÉ: Miszla olvasókönyve. Magánkiadás, 2007. 188 p.
Kiss Pál fiumei kormányzó és neje, Csapó Ida: 22–30. p.
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Kiss Jánosné Forintos Jozefa végrendelete: 147., 148. p.
Inkey (pallini) család: 31–34. p. (Kiss Pál sógorára, Inkey Imrére hagyta a va-
gyonát.)
GLÓSZ JÓZSEF: Társaság és társadalom. Adalékok a birtokos nemesség reformkori 
világához. Wosinszky Mór Múzeum évkönyve XXIV., Szekszárd.
„Erőteljes differenciálódás következett be a Miszlán birtokos Nemeskéri Kiss nem-
zetségnél, ahol Pál, Fiume és a tengermellék kormányzója, a családi birtokállomány 
fele, unokaöccsei (megjegyzés: köztük Miklós) pedig egyenként csupán 1/24 része fe-
lett rendelkeztek.” 369. p.
NEMESKÉRI KISS PÁL Egger Vilmos festménye. 1828. Wosinszky Mór Mú-
zeum, Szekszárd.
TAGYOSI CSAPÓ IDA, N. KISS PÁLNÉ Egger Vilmos festménye. 1828. Wo-
sinszky Mór Múzeum, Szekszárd.
NEMESKÉRI KISS PÁL Fiume és a  tengermellék kormányzója 1837–1848. 
Fénykép a fiumei régi városházán lévő festményről.
GLÓSZ JÓZSEF: Tolna megye középbirtokos nemességének anyagi viszonya a 19. 
század első felében. Kandidátusi értekezés. Wosinszky Mór Múzeum évkönyve 
XXIV., Szekszárd, 1991. 135. p.
N. Kiss Pál birtokvásárlásai hitelbe is: 36., 43., 52., 67. p.
Miszlai gazdasága: 91–93. p.
FEST ALADÁR: Fiume története. Magyarország vármegyéi és városai.
Nemeskéri Kiss Pál 1837–1848-ig volt Fiume kormányzója. Ez alatt az idő 
alatt létrejött a zakalji műmalom, és megkezdődött a nagy kikötő védőgátjá-
nak építése.
N. KISS PÁL TEMETÉSÉN MONDOTT BESZÉD 1863. Kézirat. Tolna Megyei 
Levéltár családi iratainak repertóriuma II. 102 pall., 40. p. 
Részlet a beszédből: Tanulmányai, pályafutása, nyelvtudása, utazásai. Gyer-
mektelen volt. Cs. és kir. kamarás, rendjelei. Politikai nézete konzervatív. 
Főörököse pallini Inkey Nándor (a sógora). Adományok és alapítvány a vég-
rendeletében.
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N. KISS PÁLNÉ CSAPÓ IDA (1827–1856)
GAÁL ZSUZSANNA: A dzsentri születése. ELTE Történelemtudományi Dok-
tori Iskola, 2007.
Részlet: „Csapó Ida, Dániel egyetlen örököseként meglehetősen könnyelműen élt, 
Nemeskéri Kiss Pál fiumei kormányzó feleségeként a  társaság kedvence, nagy há-
zat visz előbb Bécsben, majd az Adria-parti városban; vendégül látja a kor neves 
személyiségeit, Széchenyit és Kossuthot is, s  mindamellett lelkesen jótékonykodik. 
Az eredmény nem marad el, halála idején, 1856-ban a birtok már súlyosan terhelt, 
a végrendeletben tett különféle jótékony célú felajánlások pedig csak tovább rontották 
a helyzetet.” 55. p.
CSAPÓ GYÖRGY–CSAPÓ ZOLTÁN: A tagyosi csapó család története.
Budapest, 1985. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar, 52 p.
Részlet: „Ida 1841-ben új nemesség-igazolást kapott apai és anyai ősei felsorolásával, 
és Carolina–Auguszta császárné a ’Csillagkeresztes főnemes hölgyek’ sorába emelte. 
Vagyonát hitbizományi jelleggel unokaöccsére, II. Vilmosra hagyta, aki 1907-ben 
kiadta nyomtatásban Ida egy naplótöredékét.”
CSAPÓ IDA, KISS PÁLNÉ NAPLÓJÁBÓL (1827–1850). Pátria irodalmi vállalat és 
nyomda, Budapest, 36 p.
Férje 1837-1848 között volt Fiume kormányzója, és erről az  időszakról írt 
a  legtöbbet. Nagy volt a  vendégjárás, az  asztaluknál általában 16-20 fő ült. 
Olasz színház, opera, bálok. A nyári lakukban babér- és citromfák között éj-
jelenként nagy társaság mulatott. Sok cselédet, inast, szakácsot és külső sze-
mélyzetet kellett tartani. Férje jövedelme a pompára ment el, sok volt a repre-
zentáció, az ajándék és a jótékonyság: 13., 15. p. 
Férje meghívta Széchenyit, aki akkor miniszter volt. Kossuth is eljött, és a két 
férfi találkozásáról is írt: 30. p. 
Liszt Ferenc is vendégük volt. Kiss Pál hivatalánál fogva tagja volt az ország-
gyűlés főrendi táblájának. Pozsonyban is volt lakásuk.
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N. KISS IGNÁC ÉS FIAI. VAGYONVESZTÉS
N. Kiss Ignácnak négy fia volt: Ferenc, Antal, János és József.
GLÓSZ JÓZSEF: Tolna megye középbirtokos nemességének anyagi viszonya a 19. 
század első felében. Kandidátusi értekezés. Wosinszky Mór Múzeum évkönyve 
XXIV., Szekszárd, 1991. 135 p.
N. Kiss Ignác (1749–1814) fiai osztozása apjuk örökségén; József kapja a szét-
szórtan fekvő kisebb birtokokat és többiek a miszla-bikádit: 24. p.
József családját sógora, Deák Ferenc segítette a gazdálkodásban, amiről cikk 
olvasható a mellékletben. Ignácnak tartozása volt, és a fiúknak özvegy anyju-
kat támogatniuk kellett, de rosszul gazdálkodtak, beruházásaik nem térültek 
meg, és voltak rossz termésű évek. Antal fizetésképtelenséget jelentett be. 
Ferenc és Antal zálogba került birtokát unokatestvérük, Pál váltotta ki, első-
ségi jogával élve: 52. p. 
János is elzálogosította egyik birtokrészét, majd a felesége vagyonzárlatot kért: 
45., 53., 57. p. (Zárgondnokságot kérnek, amikor meg akarja állítani a család 
a katasztrofális eladósodást.) Ferenc gyermekeit a Kiss-Jankovics családi ala-
pítvány segélyeiből nevelték. Ferenc, Antal és János elszegényedtek.

N. KISS MIKLÓS (1820–1902)
Antal három fia közül Miklósnak köszönhető az N. Kiss család második fel-
emelkedése.
KERESZTLEVELE Származási ügyben adták ki Miszlán, 1939. november 19-én.
Született: 1820. november 23-án, neve: Miklós, Pál, József, János. Szülők: 
tekintetes nemeskéri Kiss Antal úr és tekintetes Tallián Julianna. A szülők 
lakhelye: Bikádpuszta.
BARÁTSÁGOS EGYEZSÉG N. Kiss Miklós kölcsönt kért két alkalommal 
(1844-ben és 1847-ben) összesen 9 185 pfrt-ot Csapó Idától (N. Kiss Pálné). 
A követelést örökölte Csapó Vilmos. Miután N. Kiss Miklós az emigrációból 
visszatért, egyezséget kötött. Megállapodtak, hogy kamatokkal együtt részle-
tekben Kiss Miklós 10 000 ft-ot fizet osztrák értékben 1870. október 15-ig. 
Tolna Megyei Levéltár Repertórium I., 100 pall., 109. p.
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CZAGA VIKTÓRIA–JANCSÓ ÉVA: Pest-budai nemzetőrök 1848-1849. 487 p.
Dokumentumok a fővárosi nemzetőrség történetéhez. Budapest Főváros Le-
véltára, 2001. Alapmű N. Kiss Miklós nemzetőri tevékenységéhez, melyben 
50 helyen írnak róla. A budai I. nemzetőr zászlóalj őrnagy parancsnoka volt. 
A mellékletben cikk szerepel róla.

EMIGRÁCIÓBAN ÉS A LEVELEZÉSE

HÁZASSÁGLEVÉL Származási igazolás miatt állította ki Párizs X. ker. anya-
könyvi hivatala. Hivatalos fordítás, 1939. november 20. Házasságkötés 1853. ja-
nuár 15. nemeskéri Kiss Miklós és Le Charron Mária Angelika Matild között.
HARSÁNYI ZSOLT: Az emigráns. Pesti Hírlap, 1934. július 29. Két anekdota 
Kiss Miklósról, leánya elbeszélése szerint. Az egyik: találkozása a bajor ki-
rállyal, a másik: megismerkedése későbbi feleségével.
HÁZASSÁGI ANYAKÖNYVI KIVONAT Származási ügyben 1939. november 
20-án kiadva. Francia kivonat hiteles fordítása. A házasság ideje: 1853. január 
15., Párizs.
SAINT ANGE-KASTÉLY VILLECERFBEN, AHOL LAKTAK. (N. Kiss Pál itt 
született)
LE CHARRON–N. KISS-CÍMER
N. KISS MARGIT: A  francia nagyanyám családja. Emlékeim 1891–1973 című 
könyvéből, fényképpel, 19–21 p.
FORRÁSKIADVÁNY „Barátja Kossuth”, Kossuth Lajosnak a  Hadtörténelmi 
Levéltárban és a Hadtörténeti Múzeumban őrzött irataiból. Szerk.: Solymosi 
József. Petit Real könyvkiadó, Budapest, 2003.
154 Kossuth-levélből 85 levél N. Kiss Miklóshoz szól. Első levelét Kossuth 
1851-ben írta, az utolsót 1864-ben, többek között fia (Miklós) születése alkal-
mából.
KOSSUTH LAJOS: Irataim az  emigrációból. Budapest, Athenaeum Rt. 1880–
1882. A  könyvben N. Kiss Miklósról írtottakat érdemes lenne feldolgozni! 
Csak szemelvényként néhány részlet:
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N. Kiss Miklós levele Kossuthnak, Párizs, 1858. március 21. Téma: a francia 
kormány kezdő lépései Kossuthnak Párizsba való meghívására. Az 1859. évi 
olasz háború korszaka. I. kötet.
Thouvenel külügyminiszter kapcsolatát Kiss Miklóssal így jellemzi Kossuth: 
„Kiss Miklós birtoka (Château St. Ange) a fontainebleaui-i császári várlak szomszéd-
ságában lévén, midőn a császár (…) ott időzött s Thouvenel-t magához rendelte, ez 
nem a császári várba, hanem Kiss ezredeshez szállott, nála fogalmazta meg sürgönye-
it, tőle kocsikázott át a császárhoz s dolgát végezve, hozzá visszament éjszakára.”
Megtörtént, hogy: „Thouvenel, szórakozottságból, egy sürgönyét Château St. Ange-
ból keltezte s midőn fogalmazását a császárnak bemutatta, ez nevetve ezt mondá 
neki: ’Gondolja ön, hogy jó lesz, ha sürgönyünket a  conspirátorok e  menhelyéből 
keltezzük?” Majd: „Walewski (korábbi külügyminiszter) ajtaja előttünk mindig 
zárva, a Thouvenel-é ellenben Kiss Miklós útján mindig nyitva volt.” II. kötet.
„Nemeskéri Kiss Miklós neje (…) látogatást tevén férje rokonainál Magyaror-
szágon, november 2-án saját szemeivel látott vagy 50 legionariust Dunaföldváron 
összepontositva, kiket onnan az eszéki várba vittek. – Miszlán pedig (Tolna me-
gyében) többen (…) azon kéréssel járultak hozzá, adná tudtukra nekem, s férjének, 
kinek dandárjában szolgáltak, hogy a  ’német’ őket besorozza s  pajtásaik többeket 
haza sem eresztettek.” 8. fejezet.
Kossuth a nejének írta 1859. június 24-én: „Czecnek, Irányinak, Kiss Miklósnak 
igen jó hasznát veszem. Kisst magammal viszem a főhadiszállásokra teendő utam-
ban (persze Figyelmessy mellettem marad személyes segítségemre. Kissnek az embe-
rekkel való eljárásban veszem nagy hasznát, ő ismerős velük s tud franciául, F. egy 
szót sem tud).
BALÁZS JÓZSEF: Adatok a Kossuth-emigráció történetéhez. Hadtörténeti Köz-
lemények, 1957. 70–87. p. A Nemeskéri-Kiss-kúria padlásán talált iratokból 
közel 100 levelet dolgozott fel. Megjegyzi, hogy: „Kiss Miklós rendezett anya-
gi viszonyai és rokoni kapcsolatai lehetővé tették számára, hogy komoly szolgálatot 
tegyen az emigrációnak.”
RUHMANN JENŐ: Ihász Dániel szerepe az  olaszországi magyar emigrációban. 
Soproni Szemle, 1942. VI. évf. 4. sz. III. Napóleon és a  piemonti király 
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az Ausztria elleni háborújukhoz elhatározták a magyarok bevonását. Kossuth 
megalakította a Nemzeti Bizottságot, és megkezdődött a Magyar Légió szer-
vezése. Az egyik dandár parancsnoka Ihász Dániel lett, a másiké nemeskéri 
Kiss Miklós, a piemonti sereg részeként. Az olasz és francia sereg már két 
csatában győzött, és váratlanul békét kötöttek a  franciák. A Magyar Légió 
feloszlott. Ihász Dániel egyik terve szerint: „Kiss Miklós jószágán 50-60 hold 
instruált (felszerelt) földet átvenne, és abból kereshetne annyit, hogy megélne.”
KITÜNTETÉSE: 1859. október 1-jén közölték az  olasz királyi határozatot, 
melyben többek között ez állt: „Nemeskéri Kiss Miklós ezredes a magyar légió 
2. dandárjának volt parancsnoka, szeptember 26-án kelt dekrétummal ő  királyi 
felsége által a Szent Móricz és Lázár rend lovagjává neveztetett ki.”
FÉNYKÉPEK RÓLA ÉS A FELESÉGÉRŐL KÉSZÜLT FESTMÉNYRŐL
GYÁSZJELENTÉSE franciául, felsorolva a gyászoló rokonságot.
VILLECERF TEMETŐJÉBEN A KRIPTA FÉNYKÉPE
A KRIPTA FÉNYKÉPE KÖZELRŐL
KRIPTA FELIRATA: FAMILIE + DE KISS DE NEMESKÉR LE CHARRON, és 
a  benne nyugvók: a  felesége apja, N. Kiss Miklós és a  felesége, legidősebb 
fiúk, Aladár. Egyik unokájuk, George és felesége.

ÉLETRAJZA ÚJSÁGOKBAN

VASÁRNAPI UJSÁG 17. sz., április 28-án, 1861. Kiss Miklós életrajzát közli; 
„hazatértét epedve várja.” 193., 194. p.
BERNÁTH DEZSŐ: Nemeskéri Kiss Miklós 1820–1902. VASÁRNAPI UJSÁG 
25. sz., 1902. 49. évfolyam, 401., 402. p. N. Kiss Miklós halála után jelent meg 
az életrajza.
BAJOMI LÁZÁR ENDRE: Magyar rebellis-francia gróf. Uralkodók és száműzöt-
tek diplomatája. Új Tükör, 1979. 10. sz. Az 1849-es külföldi útjától tekinti 
át emigrációs éveit, házasságát, diplomáciai feladatait, családját, hazatérését. 
A cikk befejezése: „ (…) megérdemelne ez a rendkívül tarka és érdekes életű ember 
egy részletesebb életrajzot.”
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LEVELEINEK MEGTALÁLÁSA

SZOKOLY ENDRE: Kincsesbánya a Törekvés Tsz padlásán. Magyarország 1957. 
április és augusztus között. A Nemeskéri-kúria padlásán rejtették el a család-
tagok N. Kiss Miklós Kossuthtal és emigránstársaival folytatott levelezését. 
A II. világháború után többen beköltöztek a kúriába, mely az alsógödi téesz 
tulajdonába került. A lakók megtalálták a leveleket, és gyújtósnak használták, 
míg végül felfigyeltek erre, és a megmaradt levelek a Hadtörténeti Intézetbe 
kerültek, ahol szakszerűen feldolgozták, majd publikálták („Barátja Kossuth” 
forrásanyag).
N. KISS GÉZA, DR.: A gödi Nemeskéri-féle kúria padlásán talált, Nemeskéri Kiss 
Miklósnak az 1800-as években írt levelek története. Budapest, 2000.
Jegyzék az N. Kiss család leveleiről. Felvette a Hadtörténeti Intézet 220/1957.
Hadtörténelmi Levéltár „Personalia” dosszié 86., 88., 89., 90-es doboz. A le-
velek megtalálójának levele Ráday Mihálynak, 1996-ban.
Megjegyzés: III. Napóleontól kapott kitüntetéséről: Gödi Almanach, 1997, 
68–72. p.
DÍSZPOLGÁRRÁ VÁLASZTOTTA Göd Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 1995. évben. Jegyzőkönyvi kivonat az 1995. szeptember 27-i 
ülés jegyzőkönyvéből. Határozat: 166/1955. (IX. 27) sz.
DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA, posztumusz kitüntetés az  1848–49. 
évi szabadságharc idején tanúsított magatartásáért, valamint Göd újratelepíté-
se érdekében szerzett múlhatatlan érdemeiért, 1995. október 23-án.

A VÉGHLESI VÁR ÉS BIRTOK

N. Kiss Miklós az  1867-es kiegyezés után visszatérhetett Magyarországra. 
Megvette Véghles várát a birtokkal az Esterházyaktól, és átalakítatta a várat. 
Véghles az I. világháború után Csehszlovákiához tartozott (ma Szlovákiához). 
A II. világháborúban a harcok következtében a fényképeken látható állapotba 
került.
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N. Kiss Miklós halála után az örökösök eladták Frigyes főhercegnek.
Azóta az egyik bástyáját helyrehozták, a hírek szerint rekonstrukciója befeje-
ződött, és luxusszálloda lesz.
VÉGHLES A TÉRKÉPEN
VÉGHLES VÁRA, RAJZ
VÉGHLES VÁRA, KÉPESLAP (Forrás: Volentics Gyula)
A VÁR ALAPRAJZA
FÉNYKÉPEK: A romos várról: két légi felvétel egy A4 lapon. Négy felvétel két 
A4 lapon. (Dr. Magyar Attila felvételei.)
Családtagok a várban. Szemből nézve a balról az ülő sorban: N. Kiss Miklós és 
a felesége. Leányuk, Marguerite áll, és egy ismeretlen hölgy is. Fiai: Miklós, 
Pál és Aladár ülnek.
Életképek a  várból, amikor még a  Nemeskériek lakták. Nyolc fénykép két 
A4-es lapon.
N. KISS MARGIT: Emlékeim 1891-1973. Kairosz Kiadó, Budapest, 2007. Gye-
rekkori véglesi nyaralásáról írt: 28–33. p.
N. KISS SÁNDOR: Pipaszó. Vajna és Bokor, Budapest, 1942. Véghles. Miklós 
nagyapám című fejezet: 1–46. p. Megjegyzés: a kápolna üvegablakait Róth 
Miksa neves üvegfestő készítette.
N. KISS MIKLÓS VÉGHLESI URADALMÁBAN a  selmeci erdészakadémia 
harmadéves hallgatóinak tanulmányi utazása, 1878. augusztus. Kivonat az Erdé-
szeti Lapok 2012. február 8-ai számának Archivum rovatából.
 Az erdők területe birtokrendezés előtt 45 300 hold. Az erdőkihasítás után 
35 740 kat. holdra fog leapadni. Az  erdőkihasítással a  jobbágyközségek fa-
szükségletét igyekeznek méltányosan rendezni. Gőzfűrésszel kitűnő minő-
ségű deszkákat készítenek, szép felülettel és jelölik. A közeli hrinyovi (heren-
csfalvi) üveggyárba szállítanak keményfát.
A VÉGHLESI URADALOM FAKÉSZLETE Kimutatás az 1896. szeptember 21-i 
állapotról. Hadtörténelmi Levéltár.
PÁRIZSI VILÁGKIÁLLÍTÁSON, 1878-ban többekkel együtt kiállított. Erdei 
Lapok, 1878. október, 620. p. A kiállítási alfelügyelő írta: „Kiss Miklós véghlesi 
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uradalmából, lucz-jegenyefenyő és bükk-félgyártmányokat állított elő, melyek közül 
utóbbi különösen jó minőségűnek jelezhető.”
VÉGHLESI „VERA” FORRÁS HIRDETÉSE. VASÁRNAPI UJSÁG, 52. SZ. 1888.
VOLENTICS GYULA: Nemeskéri Kiss Miklós véghlesi uradalmi bárcái. Éremtani 
Lapok, 127. sz. 2011. június 3–7. p. Kiss Miklós verette az uradalom dolgozói 
részére.
VÖRÖSMARTY GÉZA: Egy különös fizetőeszköz. Magyar Nemzet, 1982. októ-
ber 20. sz.
A zólyomi vár múzeumában kiállított négy érmét ismerteti, melyeket Kiss 
Miklós veretett, majd rövid életrajzot közöl.
PÉNZÉRME FÉNYKÉPE. Az 1 frt-os érme két oldala.

N. KISS MIKLÓS GYERMEKEI

N. Kiss Miklós gyermekei voltak: Aladár, Pál, Marguerite és Miklós.
Marguerite és nem Margit, ahogy több helyen nevezik. Ezzel meg lehet kü-
lönböztetni a másik N. Kiss Margittól, aki Gödön született 1891-ben.
MARGUERITE DE KISS DE NEMESKÉR (1861–1944)
DEDE FRANCISKA: A szalonember: Justh Zsigmond. Budapesti Napló
Just Zsigmond, a párizsi szalonok világának ismerője így írt Marguerite-ről: 
szellemes, intelligens, érdeklődő asszony és nagyszerű társalgó.
BERNARD LE CALLOC’H: Nemeskéri Kiss Margit, azaz Noël Bangor regényíró. 
Magyar sorsok Párizsban. Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete, 2007. 
85–87. p. Marguerite-ről van szó, aki álnéven írt. Főleg irodalmi munkásságát 
ismerteti a szerző.
BAJOMI LÁZÁR ENDRE: Nagy idők tanúja. Magyar Nemzet. 1982 október. 
20. sz. Tisztelt Szerkesztőség rovat. Marguerite-ről hosszabban ír, de leánya, 
Verdiane halálára emlékezve kezdődik a cikk.
BIRKÁS GÉZA: Noël Bangor. Budapesti Szemle. Szerk.: Voinovich Géza. 249. 
kötet 725. sz. 1938, 61–75. p. Szülei párizsi szalonjában sok ismerőst és bará-
tot szerzett. Leánykorában nyaranta Véghlesen szintén. Egy lovassági tiszthez 
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ment feleségül; öt gyerekük született. Irodalmi működését részletezte a cikk; 
verseket, cikkeket, novellákat írt és több regényt. Magyar tárgyú elbeszéléskö-
tetének címe: Le sang bleu (Kék vér). Ebben egy ősi magyar család pusztulását 
írja le.
NOËL BANGOR: Le sang bleu. Scènes de la vie hongroise. Paris, 1914.
Kék vér. Jelenetek a magyar életből. A kötetben megírt történeteket magyar-
országi tartózkodása alkalmával hallotta. Lehet, hogy a címadó novellát ha-
marosan lefordítják.
MIKLÓS DE KISS DE NEMESKER LE CHARRON (1864–1944)
Felvette a Le Charron nevet, amikor ő lett a legidősebb, mivel férfiágon kihalt 
ez a család. A saumuri híres katonai lovastisztképző tanára volt.
BRAVÚROS UGRÁSAI Mint a képeken látszik, több alkalommal átugratott te-
rített asztalokon.
CHAUSSEPOT NEVŰ KASTÉLYT megvásárolta a birtokkal együtt Courtalain 
faluban. Jelenleg unokája lakja családjával.
N. KISS PÁL (1856–1928)
KERESZTLEVÉL Származás igazolása miatt 1939-ben adták ki és lefordítot-
ták. Megkeresztelték Nemeskéri Kiss Mária Miklós Pál Dánielt 1856. novem-
ber 20-án, aki a Saint Ange-kastélyban e hónap 11-én született.
MATUNÁK MIHÁLY:  Véghles vára. Besztercebánya, 1904. Matunák Mihály 
a családnál nevelő volt. Írt N. Kiss Miklósról, aki a várat 1870-ben vette meg. 
N. Kiss Pál Zólyom vármegye főispánja, majd a földmivelésügyi minisztérium 
államtitkára volt, később a  zólyomi kerület országgyűlési képviselője. Nagy 
része volt a  megyei tejértékesítő szövetkezet és a  breznóbányai hegyvidéki 
földmíves iskola megalapításában. Kitüntették a Lipót-rend középkeresztjé-
vel. Hazánk, Szerbia és Románia halászati jogára egyezséget kötöttek, és ezért 
a román Korona-rend nagykeresztjét kapta. 169–173. p.
HÁZASSÁGLEVÉL 1939. július 21-én adták ki származási ügyben. Nemeskéri 
Kiss Pál orszgy. képviselő és gr. Szapáry Vera 1883. augusztus 11-én házassá-
got kötöttek. (Tanúk: br. Orczy Béla miniszter és gr. Szapáry Gyula minisz-
ter.)
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A HÁZASPÁR FÉNYKÉPE
NEMESKÉRI KISS PÁL A  földmivelésügyi minisztérium új államtitkára. VA-
SÁRNAPI UJSÁG, 51. SZ.
FÉNYKÉP N. KISS PÁLRÓL, díszmagyarban.
LEVÉL VÉGHLESRŐL, 1905. április 1. A „Kegyelmes uram” megszólítás és a le-
vél tartalma alapján Darányi Ignác miniszternek írta. A véghlesi birtok eladá-
sáról számolt be, amely a következő hónapban lesz. „A jövőben tehát Pest megyei 
ember leszek, dacára annak, hogy megtartok itten külön kis 1800 holdas birtokot, 
(…) mely igen jól fogja kiegészíteni, állattenyésztési szempontból, gödi birtokomat. 
Passzióval fogok most gazdálkodni, szabadon, magamnak.”
FELESÉGE LEVELE Darányi Ignác miniszternek: Kedves Darányi! Boldog 
vagyok afelett, hogy a  kegyelmes úr megtisztelő bizalmával tüntette ki férjemet; 
őt maga mellé óhajtja (…) Egyetlen félelmem, hogy Pali egészségileg ki nem bírja 
a szokatlan városi bürokrata életet.”
N. KISS MARGIT: Emlékeim. Kairosz Kiadó, Budapest, 2007. A gyermekként 
átélt tapasztalatok alapján írt a  szülei életéről 35–37., 40–43., Utazásaikról: 
45–51; otthoni életükről: 51–54; Ellentétükről és a megoldásról: 83–90. p.
NAGY DOMOKOS IMRE: Természetvédő politikus N. Kiss Pál. Rubicon. Tör-
ténelmi Magazin. 2009/7–8; 87., 88. p. „Korlátlan hatáskörrel gyakorolta 
a felügyeletet a földmivelésügyi minisztérium vadászati ügyosztálya felett, és 
az akkoriban hozott üdvös vadászati rendelkezések nagyrészt tőle eredtek.”
Ő hozatta létre az országos vadászati felügyelő tisztséget. Ő vitette keresztül 
Darányival az első természetvédelmi intézkedéseket. Két fiát kiváló vadásszá 
nevelte.
N. KISS MIKLÓS LEVELE DARÁNYIHOZ Paris, 5-12-96., 14. rue St. Guil-
leaume. „Kegyelmes uram, tisztelt barátom. Pali fiamat illető, hozzám intézett 
meleg szavaidat valóban érzékenyen, hálásan vettem; úgy azt is, hogy Palit régibb 
barátságoddal is s újabb nagybecsű bizalmaddal tisztelted meg.”
HALOTTI JELENTÉSE N. Kiss Pál cs. és kir. kamarás, nyug. államtitkár, a Li-
pót-rend középkeresztese, a francia becsületrendnek és több külföldi kitünte-
tésnek tulajdonosa életének 72-ik évében Gödön, 1928. április 27-én elhunyt.
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N. KISS PÁLNÉ (GR. SZAPÁRY VERA) 1863–1936
KERESZTLEVELE Származási igazolás miatt kiállítva 1939. november 3-án, 
Abonyban. Szülők: gr. Szapári István és gr. Ráday Borbála. Leányuk: Veroni-
ka Zsófia Mária született 1863. július 2-án.
ARCKÉPE
HALOTTI JELENTÉSE Özv. Nemeskéri Kiss Pálné, Szapáry Vera grófnő, csil-
lagkeresztes hölgy elhunyt 1936. május 10-én, életének 72-ik évében.

KISS PÁL GYERMEKEI

Sándor, Géza és Margit
N. KISS SÁNDOR (1884-1958)
FÉNYKÉPE
N. KISS SÁNDOR: Neuilly és Trianon. Derűs emlékek egy komor küldetésről.
Rubicon Történelmi Magazin, 2014/6. szám. N. Kiss Sándor 1920-ban két 
hónapot tartózkodott a békedelegáció tagjaként Neuillyben 63–67. p. N. Kiss 
Sándor a Röptében (1940) és Pipaszó (1941) című könyveiből idézet.
FABRO HENRIK PÁRISI DELEGÁCIÓS NAPLÓJA Közli: Zelovich Dezső.
N. KISS SÁNDOR KÖNYVEI:
EGYSZER VOLT… Egy vadászember emlékeiből. Első kiadás, Vajna György 
és Tsa. Újabb kiadás 2001-ben, Dénes Natur Műhely Kft.
PIPASZÓ. Derűs emlékek. Dr. Vajna és Bokor Kiadása, Budapest, 1940. II. 
kiadás, 1942.
…HÓL NEM VOLT. Dr. Vajna és Bokor Kiadása, Budapest, 1943.
RÖPTÉBEN. Egy magyar diplomata emlékeiből. Dr. Vajna és Bokor Kiadása, 
Budapest, 1940.
FIGYELTEM. Emberek, állatok, gyerekek, asszonyok. Dr. Vajna és Bokor 
Kiadása, Budapest, 1942.
AMIT AZ EMBER EL NEM FELEJT.
VADÁSZNAPLÓ ANNO. Több szerkesztővel. Magyar Könyvklub, 1995.
NAGY DOMOKOS IMRE: A vadászirodalom klasszikusa, Nemeskéri Kiss Sándor.
Rubicon Történelmi Magazin, 2008/7–8; 88–90. p.
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N. KISS GÉZA (1886–1974)
NAGY DOMOKOS GÉZA: Horthy fővadászmestere, Nemeskéri Kiss Géza. Rubi-
con Történelmi Magazin, 2009/7–8;
N. KISS GÉZA: Egy élet emlékei 1886–1974. Kézirat, 56 p. Leszármazási tábla 
nagyapjáról, N. Kiss Miklósról, 10–28. p.
N. KISS GÉZA: A Nemeskéri-Kiss család története. 1960, 19 p.
FÉNYKÉPEN máltai lovagként.
N. KISS GÉZA KÖNYVEI: FELSŐ-NILUS MENTÉN: Vadásztársakkal írta. 
Terra Print, 1917. Újabb kiadás: Dénes Natur Műhely, 2010.
A HIVATÁSOS VADÁSZ I–II. Többekkel írta. Pátria Irodalmi Vállalat és 
Nyomdai Rt.
UNTERM ALTEN JÄGERHUT. Paul Parey. Német kiadás.
MESÉL A  VÉN VADÁSZKALAP. A  német kiadást fordította: Esterházy 
Mátyás.
Dénes Natur Műhely, 1994.
VADLUDAK. A szöveget gondozta: fia Miklós és dr. Koncz István. Kecske-
mét, 2002.

N. KISS MARGIT (1891-1976)
KERESZTLEVELE Kiállították 1914-ben, házasságkötés céljából. Keresztne-
vei: Mária, Margit, Matild, Veronika, Borbála, született 1891. április 6-án.
FÉNYKÉP GYEREKKORÁBAN APJÁVAL
TÁNCREND Bálok és egyéb táncalkalmak táncai és táncpartnerei 1908 és 1912 
között.
TÁBORI LAP A FRONTRÓL 1915. január 15.
HÁZASSÁGI ANYAKÖNYVI KIVONAT, bethleni dr. gr. Bethlen Károly és ne-
meskéri Kiss Mária Margit házasságkötéséről, amely Budapesten volt, 1915. 
április 27-én.
SZÁRMAZÁSI TÁBLÁZAT igazolásra. A m. kir. Bpesti I. honvéd hadtestpa-
rancsnokság igazolása 1940-ből.
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N. KISS MARGIT: EMLÉKEIM 1891–1973. Kairosz Kiadó, Budapest, 2007. 
Festeni tanul: 77–82., 171–175., Főiskolán: 175–177., 180–182., I. világháború 
és ápolónői szolgálat: 97–105. p., Erdély megszállása, Szövetség, futárszolgá-
lat: 147–165., Ostrom alatt Budán: 235–242., Háború utáni újrakezdés: 242–
253., Az öregektől hallott kis történetek: 263–281. p., Fontosabb események 
időrendben: 287–290. p.
LECKEKÖNYV Az Országos Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola rend-
kívüli hallgatója volt 1923. II. félévétől 1926. III. (nyári) félévéig.
LOVAS SIKEREI. A HADSEREG Képes Folyóirat, 1912. 10. sz.
Budapesti Concours Hippique-en 1912. május 15-én első lett nemeskéri Kiss 
Margit, a Cora-Pearl nevű lovon: 153. p.
A budapesti Poló-Klub hölgyek lovagló versenyén a könnyebb lovak csoport-
jában második lett: 157. p. A hölgyek ugratóversenyén első díjat nyert: 158. p.
 Az 1913. évi budapesti Concours Hippique hölgyek hunter-show-ján máso-
dik lett, a Szépség nevű lovon. 1913. 9–10. sz., 153. p.
VOLENTICS GYULA: Sződ község történeti monográfiája 1255–2005. Kiadja: 
Sződ Község Polgármesteri Hivatala, 2005.
N. Kiss Miklóstól a család leszármazása. A család birtoka és címere. A kúria 
leírása: 145–149. p. Az I. világháborús emlékművön az elesettek névsorában: 
dr. Bethlen Károly gr. (N. Kiss Margit első férje) és dr. Csáky Béla (N. Kiss 
Sándor sógora.) 202. p. Az 1945-ös földreform során N. Kiss Pál birtokából 
1800 kat. holdat osztottak fel: 267. p.
 Minden volt földbirtokosnak 50 kat. holdat hagytak meg.
A Nemeskériek kegyurak voltak Sződön: 454. p.
Fényképek. 194., 502. p.

MEGJEGYZÉS

A Gödi Almanachon kívül, másutt megjelent írások jegyzékének nagy részét 
bemutatta a  NEMESKÉRI KISS MIKLÓS-EMLÉKKIÁLLÍTÁS, ame-
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lyet halálának 110. évfordulójára rendeztek. A kiállítás ismertetője az 1. sz. 
mellékletben olvasható.
A 2. sz. mellékletben leszármazási vázlatot közlünk, az első ismert őstől, ne-
meskéri Kiss Sándortól Kiss Miklósig.
A jegyzékben szereplő képek megtekinthetőek a  József Attila Művelődési 
Ház emeletén lévő állandó kiállítás tablóin.

MELLÉKLETEK
1. sz. A Nemeskéri-Kiss Miklós-emlékkiállítás ismertetője
2. sz. Leszármazási vázlat
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Halotti beszéd Kiss Sándorról
Hollósi Egyed temetési dicsérete

ELŐZMÉNYEK

Nemeskéri Kiss Sándor (~1697–1777) Veszprém vár-
megye alispánja volt. Ő  az első, aki kiemelkedett 
a Nemeskéri Kiss családból, és akiről többet tudunk. 

Felesége felkérte Hollósi Egyed (1728–1808) bencés szerzetest, 
hogy mondjon beszédet férje temetésén. A halotti dicséretet 
ki is nyomtatták.

Kiss Sándort a veszprémi Szent Anna-kápolnába temették 
el, amelynek kegyura1 volt. A kápolnát Salomváry János táb-
labíró építtette, akinek halála után az özvegy Nemeskéri Kiss 
Sándorhoz ment feleségül, és ő lett a kápolna kegyura. Salom-
váry a kápolna gondozását a piaristákra bízta.2 Kiss Sándor is 
jó kapcsolatot ápolt a piaristákkal, az özvegy azonban nem egy 
piaristát, hanem egy bencést kért fel a temetésre, aminek okát 
nem tudni. A bencések, így Hollósi Egyed is, plébániákat is 
vezettek. Valószínűleg neves prédikátor lehetett.

A nyomtatvány címlapja (1. sz. melléklet) a  mai ember 
számára szokatlan. A  tekintetes, nemzetes és vitézlő meg-
szólítás akkoriban a  nemes és a  hivatali tisztséget viselő 
embernek járt. Talán ezért hagyták el a nemeskéri előnevet. 
Az intézményt, a vármegyét is tekintetesnek nevezték. A ha-

1 A kegyúr templomokat és más egyházi épületeket építő és/vagy fenntartó 
személy, aki ezért cserébe kiváltságokat kapott.

2  Friedreich Endre, dr.: A veszprémi Szent Anna-kápolna története 1724–
1907., Veszprém, 1907, 52., 53. p.
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lotti beszéd a prédikáció egy 
formája, a  halotti dicséret 
megnevezés is jelzi, hogy 
az  elhunytat csak dicsérni 
fogja. A  viceispán (vitze-is-
pán) az  alispán, a  vármegye 
tényleges vezetője, akit a ne-
mesi vármegye közgyűlése 
választ meg.

A beszédet kereken 240 
évvel ezelőtt mondták el és 
nyomtatták ki. Nyelvezete 
ma már dagályosnak hat. Sok 
benne a hivatkozás és az idé-
zet, amit a lábjegyzetben lati-
nul is közöl. Az írásban az „a” 
névelő után aposztrófot tesz-
nek: a’. Az  sz-ben az  s betű 
régies írásmódja leginkább 
egy olyan f-re hasonlít, ame-
lyet nem húztak át (ſ ).

A kiadványban nincsenek oldalszámok. Az oldal legalsó sorában, az utolsó 
szótag a sor alá kerül, és ugyanezzel a szótaggal kezdődik a következő oldal. 
Ilyen módon jelzik, hol folytatódik a szöveg.

A HALOTTI BESZÉD
A beszédből jobban megismerjük Kiss Sándort, személyét, tulajdonságait, 
társadalmi helyzetét, családi kapcsolatait és azt, hogy miként látta el hivatali 
feladatát. A szöveg két részből áll: az egyik a halott dicsérete, a másik a halott 
búcsúzása.

1. sz. melléklet. A nyomtatvány címlapja
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2. sz. melléklet. Búcsúzás Mária Teréziától
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A HALOTT DICSÉRETE
Keresztény emberként legfontosabb volt számára az igaz lel-
kiismeret megszerzése. Megzabolázta nyelvét, „Mert kicsi 
a nyelv, de nagy dolgokat indít.” Nem rágalmazott, nem dicse-
kedett, nem kérkedett. Igyekezett, hogy ne bántsa meg Istent, 
és ne botránkoztassa meg az embereket. Istent dicsérte, ha va-
lamit sikeresen elintézett.

Barátságos nyájaskodása örömet okozott a  vele társalgó-
nak. Belső öröm és békesség volt benne. Nem gyűlölt, hara-
got sem tartott, szelíd úrnak tartották a vármegyében. Abban 
telt öröme, hogy „a’ tudatlanokat okos értelemre, a’ gorombákat 
emberségre, és a’ vakmerőket jámborságra hozhatta.” Akit akarata 
ellenére megbántott, azt megkérlelte.

Az igazságszolgáltatásban a lelkiismeretük megnyugtatásá-
ra kívánta szoktatni a társ-bírákat, ilyen intéssel: „Vigyázzon 
ki ki Lelki-esméretére, és úgy hozzon ítéletet, hogy ítélet hozásával, 
az  Igaſág ſzerető Nagy ISTENnek kemény Itélő-ſzéke előtt 
bátorságoſon meg-állhaſson.”

Hollós Egyed beszámol egy esetről, amikor egy szegény 
ember kérésére levelet írt, melyben a viceispán úr pártfogását 
kérte ügyében. A levélbe az  illető egy aranyat tett, úgy adta 
be a kérelmét. A levelét az arannyal együtt visszakapta, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a viceispán nem szokta senki ajándékát 
elvenni, hanem ha valakin segíthet, és azután az a szolgálatát 
megjutalmazza, „akkor igaz lelkiismerettel elvehetem”. (Igazolás 
a paraszolvenciára?)

Hivatalát Nemeskéri Kiss Sándor okosan, bölcsen viselte, 
és így kormányozta a vármegyét. Ha gyűlölködő, féltékeny 
és igazságtalan, akkor a nemes vármegye nem tartotta vol-
na meg a viceispánságban 32 évig egyhuzamban. Hivatalát 
1745-től kezdve töltötte be, és a nemes vármegye két alka-
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lommal (1751-ben, illetve 1764-ben) követül küldte az  or-
szággyűlésbe.

A Királyi Udvar 1755-ben megbízta a Somogy és Baranya 
megye közötti határvitában a bizottság vezetésével. Érdemet 
szerzett az egyik háború idején a katonaság felállításában, és 
az éhező Csehország és Morvaország részére gabonát szolgál-
tatott. Érdemeiért királyi tanácsosi címet kapott, és Sándor 
fiát főhadnaggyá nevezték ki.

Ép ésszel, erővel és emlékezettel kormányozta a vármegyét 
még 80 éves korában is. Mindenkinek atyailag viselte gondját, 
mindenkinek szolgálni kívánt. Minden cselekedetével meg-
mutatta, hogy igyekezett botránkozás nélkül lelkiismeretes 
lenni az emberek előtt.

A HALOTT BÚCSÚJA
Hollósi Egyed beszéde második részében a halott helyett bú-
csúzott, először Mária Terézia királynőtől (2. sz. melléklet). 
Hazánk már nem királyság, és szokatlan számunkra, hogy te-
metésekor valaki az ország vezetőjétől búcsúzik. Ez jól mutat-
ja az alattvalói hódolatot. (Az ilyen dicséret volna a személyi 
kultusz előképe?)

Másodszor búcsúzik a veszprémi püspöktől, akivel már nem 
tudott találkozni, de aki eljött a temetésére, és misét fog be-
mutatni érte.

Harmadszor a feleségétől búcsúzik (3. sz. melléklet). A szö-
veg – 40 évi házasság után – meglehetősen emelkedett han-
gú. A  három idézet inkább oktató jellegű. Házasságukból 
nyolc gyermekük érte meg a  felnőttkort: négy lány és négy 
fiú. Megtudjuk, hogy milyen rangosak az elhunyt vejei. A fiai, 
úgy látszik, még nem nősültek meg. Teréz lánya pedig már ko-
rábban meghalt, őt nem említi, csak annak férjét, Desöffi Imrét.
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3. sz. melléklet. Búcsúzás a feleségétől
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LEÁNYAI ÉS FÉRJEIK:
–  Zsófia, férje  gyulai Gaál József, Somogy vármegye táblabírája, assessora (ül-

nöke).
–  Rozália, férje Skerlecz Ferenc, a Királyi Helytartótanács tagja, Kancelláriájá-

nak  igazgatója.                        
–  Katalin, férje gróf darúvári Jankovits Antal, Pozsega vármegye főispánja, ki-

rályi tanácsos.
–  Teréz†, férje Desöffi Imre Voumbszer regimentjében Oberst-Wachtmeister 

(őrnagy).   

FIAI:
Antal, Ignác és János, több vármegyének assessorai (ülnökei), Sándor császári 
főhadnagy.

Beszédét ezzel fejezte be: „Itt már idvezült Vitzé-Iſpán öreg Urunk meg ſzünik 
a’ ſzóllástól. Hallgat: azért véle együtt hallgatok én is. ÁMEN.”

MEGJEGYZÉS
Hollósi Egyed beszédében említette, hogy ha talán az emberi gyarlóságnak 
valamely vétkéért még nem eléggé fizetett volna az elhunyt, pótoljuk ki adós-
ságát alamizsnálkodásunkkal, imádságunkkal. Mutassunk be engesztelő ál-
dozatot (misét) érte.
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Természetesen a temetésen nem sorolják fel ezeket a gyarlóságokat. Egyet 
azonban feljegyzett ezek közül egy piarista.3

Az 1751. évi országgyűlésen Nemeskéri Kiss Sándor Csuzy Gáspárral együtt 
küldöttként képviselte a  megyét. Költségeikre ketten 1408 forinttal többet 
számítottak fel, mint amennyi jogosan megillette őket. Megemlíti a  szöveg 
szerzője azt is, hogy a megye akkoriban könnyelműen bánt a pénzzel. Biró 
Márton püspök (főispán?) nem volt elég erélyes a hatalmas nemességgel szem-
ben, melyre Kiss Sándor és sógora, Csuzy Márton támaszkodott.

Áldatlan vitába keveredtek Biróval, végül 1753-ban királyi bizottságot küld-
tek ki, melynek az volt a feladata, hogy megvizsgálja a Kiss és Csuzy elleni 
vádakat és a megyei közigazgatás hibáit, mely utóbbiak Biró Mártonra nézve 
is terhelőek voltak. A bizottság a viszályt nem tudta elsimítani, és 1754-ben 
újra királyi biztost küldtek ki.

A küzdelmek nem sokat ártottak Kiss Sándornak, mert élete végéig megma-
radt állásában, sőt a királyi kegy is többször feléje irányult.

3 Friedreich Endre, dr.: A veszprémi Szent Anna-kápolna története 1724–1907., Veszprém, 
1907, 52., 53. p.
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ELŐSZÓ
Nemeskéri Kiss Miklós fiatalkorában részt vett az 1848/49-es 
szabadságharcban, majd külföldre küldték diplomáciai fel-
adattal. A kiegyezés után hazatért, és megvette Göd-pusz-
tát, az ott található udvarházzal együtt. Ebből fejlődött ki 
Alsógöd.
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Változatos életútjának egy rövid szakaszát, az 1848/49-es szabadságharcban 
betöltött szerepét tekintjük át most, korabeli dokumentumok alapján, idő-
rendben követve az eseményeket, és kihagyva a családi legendáriumot.

Kiss Miklós (nemeskéri) középnemes családból származott, nagyapja Kiss 
Sándor alispán volt. Mint a mesékben, ő volt a harmadik, a legkisebb fiú, aki 
útra kelt és nevet szerzett magának. Úgy látszik, gondjába vette nagybátyja, a jó-
módú, gyermektelen Kiss Pál, aki Fiume kormányzója volt 1837 és 1848 között.

Nagybátyjához hasonlóan Kiss Miklós is jogot végzett, több nyelven beszélt, 
és külföldi utazásokat tett. A forradalom kezdetén még nem töltötte be 28. 
évét, nőtlen volt, szülei már nem éltek. A reformerekhez csatlakozott, ezért 
a nagybátyjával, korábbi támogatójával meggyengült a kapcsolata.

Kiss Miklós Budán, a  Helytartótanácsnál dolgozott. Ez  a hivatal a  Habs-
burg-hatalom fontos politikai szerve, legfőbb feladata a királyi rendeletek vég-
rehajtása volt. Addig működött, amíg meg nem alakult a  független magyar 
kormány.

Batthyány Lajos miniszterelnök és Kiss Miklós másodfokú unokatestvérek 
voltak. Nem tudni, mennyire tartották a rokonságot[1], de majd látni fogjuk, 
hogy Kiss Miklós néhány alkalommal közvetlenül a miniszterelnöknek írt, fe-
lettesét megkerülve.

A FORRADALOMBAN
Március 15-én Pesten győzött a forradalom. A forradalmi ifjúság cenzúra nél-
kül kinyomtatta Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét és a 12 pontot. 
Ebben az 5. pont „a nemzeti őrsereg” fölállításáról szól. A Helytartótanács 
belenyugodott abba, hogy a fővárosban a rend fenntartását a katonaság helyett 
a szerveződő nemzetőrségre bízzák.

A márciusi ifjak a rend fenntartása és a tulajdon védelme érdekében átenged-
ték a vezetést a liberális nemességnek, és megalakult a Rendre Ügyelő Választ-
mány (más néven a Közcsend Bizottmány). Vezetői: Szemere Bertalan, Pulszky 
Ferenc[2] és Klauzál Gábor. Pulszky könyvében[3] azt írta: „Titkárnak Kiss Nikit 
(Miklóst) kértük el a Helytartótanácstól, ki most mint a párizsi Kiss ezredes ismert.”
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Ebben az időben így emlékezik Kiss Miklósra a fiumei kormányzó Kiss Pál 
felesége, Csapó Ida[4]: „Kiss Miklós elkísért a Múzeum-térre népszónoklatok meg-
hallgatására, de figyelmeztetett, hogy bérkocsin menjek, ne magánfogaton, melyet 
rossz szemmel néztek. A  Múzeum lépcsőzetén beszédeket tartottak Bulyovszky, 
Irinyi, Petőfi, Vasváry. (…) Vasváry strucztollas veres kalappal, fekete köpenye 
a széltől lengetve, átokra emelt jobbjával volt a legmegragadóbb.”

Mikor az uralkodó Josip Jelačić báró ezredest kinevezte horvát bánná (már-
cius 23.), és leiratában közölte, hogy a magyar minisztérium csak a Helytar-
tótanácsot pótolja, Pesten lázongtak. Pulszky[5] ezt írta: „Kiss Nikit küldtük 
fel Pozsonyba, az országgyűlésen tartózkodó Batthyányhoz felkérni, hogy adjon ki 
proklamációt, mely a fővárost, s az országot megnyugtassa. Ő küldött egy fehér lapot 
neve aláírásával, írjuk reá, mit legcélszerűbbnek tartunk.”

Pulszky[6] színesen írta le azt az esetet, amikor április 2-án zsidó küldött-
ség jött Fejérvárról, és panaszolták, hogy népgyűlés volt, ahol folyamodványt 
adtak át a  tanácsnak a  zsidók ellen. A  városi tanács erre elhatározta, hogy 
a zsidókat kiűzik a városból, és boltjaikat már be is csukatták. A Közcsend 
Bizottmány rendeletet adott ki, hogy a zsidókat a tanács helyezze vissza a ko-
rábbi állapotukba. Erre a városi tanács azt válaszolta, hogy csak a nép akaratát 
hajtották végre, és nekik nem engedelmeskednek.

A bizottmánytól felmentek a  budai főparancsnokságra, ahol Lederer tá-
bornok úgy rendelkezett, hogy a  lovasság Mórról harmadnapra Fejérvárott 
legyen, de kerülje az összeütközést a néppel. Pulszky visszajövet Kiss Nikit 
bízta meg, hogy keressen fel egy „biztos úri embert”, aki azonnal Fejérvárra 
indulhat. Ő rövid idő alatt előkerítette Kempelent, akinek meghagyták, hogy 
mondja meg: a lovasság útban van Mórról, és Pulszky holnap érkezik.

Másnap Pulszky a polgármestert és a  tanácsot nem engedte szóhoz jutni, 
tudatta velük, hogy majd hívatja őket. Az ebédnél megtudta, hogy egy német 
kereskedő a fő zsidóüldöző. Ebéd után egyenként kihallgatta a polgármestert 
és a tanácsosokat, majd közülük a legértelmesebbel, a főjegyzővel megbeszélte 
a tervét, és másnapra népgyűlést hirdetett.
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A befolyásosabb polgárokat egyenként meggyőzte arról, hogy a korábbi nép-
gyűlés határozatát semmisítsék meg. A népet fellázító német kereskedőt hat 
óra várakoztatás után behívta, és megfenyegette, hogy vasra vereti, Pestre vite-
ti, mert az állam ellen támad. De ha a népgyűlés megsemmisíti a határozatát, 
és visszahívja a zsidókat – mondta –, akkor az egész ügyet hajlandó elfelejteni.

Másnap reggel megérkezett a  lovasság, és elfoglalta a megyeház előtti tér 
egyik oldalát, a másikon pedig a nemzetőrség állt fel. A  főjegyző felolvasta 
Pulszky megbízólevelét:

„Mi, Szemere Bertalan, Klauzál Gábor, Pulszky Ferenc, a királyi teljhatalommal 
felruházott nádor István főherczeg Ő fensége által a közcsend s rend fenntartására 
kinevezett országos biztosok…” – kezdte, ám egy hang a tömegből máris közbe-
szólt: „Nem ismerjük el!”

Pulszky dörgő hangon kérdezte, hogy ki az a merész, aki nem ismeri el a tör-
vényes hatóságot? Álljon elő! Erre nagy csönd lett. Ezt követően Pulszky be-
szédet mondott, melynek végén megkérdezte, hogy ki az, aki nem akarja meg-
semmisíteni a korábbi határozatot, és a zsidók kiűzését követeli? Mély csend volt 
a válasz, Pulszky pedig megsemmisítette a tanács korábbi határozatát. A nép-
gyűlés véget ért, és Pulszky meghagyta a polgármesternek, hogy hivatalosan is 
közölje a zsidó elöljáróval a határozatot, és hívja vissza a zsidókat a városba.

Nemsokára polgárküldöttség érkezett, és tagjai arra kérték Pulszkyt, hogy 
ne szégyenítse meg a várost, ne hívassa vissza hivatalosan a zsidókat, hanem 
éjszaka térjenek vissza. Pulszky engedett a  kérésüknek, és másnap minden 
erőszak nélkül helyreállt a rend.

A NEMZETŐRSÉG SZERVEZÉSE
Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc fontos vívmánya volt 
a nemzetőrség és a honvédség felállítása.[7] A nemzetőrség mintájául a francia 
forradalom idején, 1789-ben létrehozott Nemzeti Gárda szolgált. A magyar 
reformerek a nemzetőrséget mint „polgár-katonaságot” hozták létre az ország-
ban állomásozó, Bécsből vezényelt haderővel szemben. Vagyis a szervezet egy-
szerre szolgált nemzeti és polgári célkitűzéseket.



67

Pest után Budán is megjelent a nemzetőrség szervezéséről szóló felhívás.[8] 
Főként a kormányhivatalok és a városi tanács fiatal tisztviselői szerveződtek 
önként nemzetőrséggé. Maguk választották meg a nemzetőrség parancsnoká-
nak Gebhardt József háztulajdonost, volt császári hadnagyot. Az egyik nem-
zetőr őrnagy Fischer Jakab vízivárosi tímármester, a másik Kiss Miklós, a Hely-
tartótanács fiatal, liberális munkatársa volt.

Március 29-én a  nemzetőrök lőszerszállítmányt foglaltak le.[9] Úgy kez-
dődött, hogy a pesti városházán éjszakai ügyeletet tartottak, és egyszer csak 
megjelent egy könyvkötőlegény, aki elmondta: a budai oldalon kikötött hajón 
Temesvárra akart utazni, s a hajóslegényektől hallotta, hogy 15 hordóban lő-
port fognak szállítani a budai lőporraktárból Eszékre.

Erre kiugrasztották az  ágyból Rottenbiller Lipót pesti alpolgármestert, aki 
Kiss Miklós néhány nemzetőrével együtt a hajóhoz sietett, a lőporos hordókat 
lefoglalta, és a pesti lőporraktárba vitette. Majd magyarázatot kértek Lede-
rer Ignáctól, a magyarországi osztrák főparancsnoktól. A  tábornok közölte, 
hogy a lőpor a császári hadsereg tulajdona, amit a tájékoztatása nélkül Bécsből 
az eszéki várba akartak küldeni.

Az eset miatt elrendelték, hogy a fegyver- és lőszertárakhoz, valamint a Du-
na-híd két végéhez nemzetőröket állítsanak a katonák mellé, vagyis lássanak 
el őrszolgálatot.

István nádor felhatalmazást kért a  magyarországi ügyek intézésére, 
és március 17-én kinevezte Batthyány Lajost magyar miniszterelnökké.
[10] A  kormányban Kossuth Lajos a  pénzügy, Deák Ferenc az  igazságügy, 
Széchenyi István a közmunka és a közlekedésügy, Mészáros Lázár a hadügy 
minisztere lett.

A több hónap óta Pozsonyban ülésező utolsó rendi országgyűlés elfogadta 
az úgynevezett áprilisi törvényeket. E jogszabályok megteremtették a polgári 
átalakulás alapjait. Többek között megszüntették a rendi kiváltságokat, és fel-
szabadították a jobbágyokat, akik az általuk megművelt földek tulajdonosaivá 
váltak. Népképviseleti országgyűlés alakult. Megszüntették a Magyar Királyi 
Kancelláriát és a Helytartótanácsot. (Kiss Miklós, miután a munkahelye meg-
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szűnt, minden idejében a budai nemzetőrséggel foglalkozhatott.) A reform-
erejű törvényeket 1848. április 11-én szentesítette V. Ferdinánd király.

A NEMZETŐRSÉG ÚJJÁSZERVEZÉSE
Forradalmi lelkesedésből korábban önként jöttek létre nemzetőr alakulatok, 
melyek a  rend fenntartását vállalták.[11] Pesten emellett feladatuk volt az  is, 
hogy tüntetés vagy rendzavarás esetén megakadályozzák az idegen katonaság 
beavatkozását.

Egyre több nemzetőrre volt szükség. Az országgyűlés április elején Pozsony-
ban törvényt hozott a nemzetőrség felállításáról. Nemzetőri szolgálatra köte-
lezték lakhelyükön a 20-50 év közötti férfiakat, ha a városban 200 forint értékű 
ingatlannal, vagy falun fél jobbágytelek nagyságú birtokkal rendelkeztek.

Az április 15-i minisztertanácson Batthyány magára vállalta az új intézmény 
megszervezését, és április 20-án létrehozta az  Országos Nemzetőrségi Ha-
ditanácsot, mely közvetlen irányítása alatt működött. Megkezdődött a nem-
zetőrök lakhelyük szerinti összeírása és az egységek szervezése. A Haditanács 
gondoskodott a nemzetőrség felfegyverzéséről és kiképzéséről. Még áprilisban 
felkérték a nyugdíjas és a kilépett tiszteket, hogy jelentkezzenek szolgálatté-
telre.

Májusban létrejött a Haditanács szervezete, melynek hat osztálya alakult: 
gyalogsági, lovassági, tüzérségi, gazdasági, politikai és fegyelmi. Döntés szü-
letett a honvéd zászlóaljak toborzásáról is.

A fegyveres kiképzésben gondot okozott a  megfelelő lőfegyverek hiánya. 
A katonai raktárakban a napóleoni háborúkból visszamaradt fegyverek voltak. 
Pesten a fegyvergyártás még nem kezdődött meg. A kormány igyekezett kül-
földről beszerezni fegyvereket. A nemzetőrségnek inkább kiegyenesített kasza 
jutott és kovácsolt lándzsa.

A nemzetőr egység maga választotta meg tisztjeit, egészen a századosig. [12] 
Az  őrnagyokat és a  zászlóaljparancsnokokat azonban a  nádor nevezte ki,  
a Haditanács javaslatára, Batthyány előterjesztésére. Budán, június 6-án Geb-
hardt József őrnagy lett a  II. sz. zászlóalj (Krisztinaváros, Országút, Újlak) 
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parancsnoka. Kiss Miklós 
őrnagy megmaradt a  budai 
I. sz. zászlóalj (Vár, Tabán, 
Víziváros) parancsnoka.

Pest-Budán az  újjászer-
vezett nemzetőrség közös 
főparancsnokává a  császá-
ri hadsereg volt főtisztjét, 
a konzervatív érzelmű Kovách 
György volt nyugállományú 
ezredest nevezték ki.

Kiss Miklós elbúcsúzott 
az önkénteseitől. („Vitéz Pol-
gártársak!” kezdetű plakát-
ját lásd az  1. képen). Ebben 
említést tesz a  király iránti 
hűségről, és arról, hogy a ki-
rályi trón veszélyben forgott. 
(Érdekes, hogy aláírásában 
nem használja a  nemeskéri 
előnevet. Görgey is elhagy-
ta nevének végéről az  y-t, és 
Görgeire változtatta a nevét.) 
A  plakát a  Pest-Budai nem-
zetőrökről írt alapkönyv[13] 
hátsó borítóján is látható.

A budapesti nemzetőr zász-
lóaljak őrnagyai között egye-
dül Kiss Miklósnak nem volt 
katonai múltja.[14] A  zászló-
aljparancsnok őrnagyok mellé 1. kép. Vitéz Polgártársak!
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kinevezték a segédtiszteket. Kiss Miklós Toldy Lipót őrmestert kérte segédtiszt-
nek, akit még korábbról ismert mint kiképzőt. Kérése teljesült, Toldy had-
nagyi beosztásban a segédtisztje lett.

A budai gyalog nemzetőrség I. sz. zászlóalja 6 századból állt, összesen 30 
tiszttel és altiszttel.[15] Közülük 7 százados, 7 főhadnagy, 14 hadnagy és 2 őr-
mester. A Nemzetőrségi Haditanács vezetője Baldacci Mór későbbi rendelete 
(július 8.) szerint a zászlóaljak 2400 főnyi állománya 3-6 ezerre is felmehet, 
ha az állomáshelyük nincs távol egymástól, mert számos őrnagy és segédtiszt 
kinevezésének elmaradása csökkenti az állami költségvetést.

Kiss Miklós június 26-án közölte igényét Buda Város Tanácsával[16], hogy ki-
nevezett segédtisztjének adjanak a Várban a rendelet szerint járó szállást, ami 
két szoba, egy konyha, egy fegyverkamra és egy lónak istálló. Értesítést kért 
az intézkedésükről.

A budai tanács nem sietett teljesíteni az igényt. Ezt onnan lehet tudni, hogy 
novemberben megismételték a  kérést. A  közgyűlés december 17-én döntött 
a fizetésről: Kiss Miklósnak lakbér fejében 300, segédtisztjének 120 pft-ot ja-
vasolt utalványozni.

Kiss Miklós július 6-án írt[17] a Budapesti Nemzetőrség főparancsnokának, 
hogy a  vezetése alatt álló zászlóaljnál tapasztalt hanyagságok esetén beosz-
tottjai védekezésül arra hivatkoztak: nincsenek fegyelmi szabályok, és nem 
tettek esküt. Ezért kéri az ezredes urat, hogy járjon el a szabályzat kiadásáról, 
és rendelje el, hogy a II. sz. zászlóalj is letehesse a parancsolt esküt.

Végül a pest-budai gyalogos nemzetőrség 1848. július 30-án vasárnap tar-
totta eskütételét és a  zászlóavatást, amelyen azonban a  pestiek mellett csak 
a budai I. sz. zászlóalj volt jelen.

Kiss Miklós a  főparancsnok rendeletére július 8-án megadta a  lőfegyverek 
jegyzékét. Megjegyezte, hogy a zászlóaljánál 660 nemzetőrnek nincs fegyvere.

Délen, a felkelés erősödése miatt egyre nagyobb katonai erőre volt szükség, 
de az új honvédzászlóaljak csak lassan szerveződtek. A Batthyány-kormány 
kénytelen volt azzal próbálkozni, hogy a nemzetőrség százezres tömegéből ve-
zényeljen erőt a Délvidékre.
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Kiss Miklós július 13-án levelet írt Batthyány Lajos miniszterelnöknek[18] 
a budai nemzetőrség helyzetéről. Közölte, hogy a parancsnoksága alatt álló 
zászlóalj négy századában főként rácok szolgálnak, akiket nem tanácsos harc-
ba küldeni a horvátok ellen. A két másik század pedig nagyrészt miniszteri 
hivatalnokokból áll, ezért távozásukkal a  közszolgálat gyengülne. Javasol-
ta, hogy a pesti katonaságot küldjék a táborba, és helyettük a nemzetőrséget 
bízzák meg őrszolgálattal. (A szolgálati utat megkerülve ezúttal közvetlenül 
a miniszterelnökhöz fordult levelével, és eredménnyel is járt.)

A nemzetőrség harctéri alkalmazása végül a fővárost nem érintette.[19] Pest 
megye egy 4000 főből álló zászlóaljat küldött ugyan a  bácskai táborba, de 
Pest-Buda nemzetőrségét a kormány már nem kívánta mobilizálni. A pest-bu-
dai nemzetőrségre kezdetben az  ellenséges érzelmű sorkatonaság miatt volt 
szükség, majd a távozásuk után a főváros rendjét már a nemzetőrség biztosí-
totta.

ÖNKÉNTES TÁBORI SZOLGÁLAT
Földváry Lajos[20], a  pesti nemzetőrség őrnagya július 13-án felhívta a  pesti 
nemzetőröket, hogy önkéntes jelentkezőket vár négyhetes tábori szolgálatra. 
A jelentkezett önkéntesek száma a hónap végére elérte a 700 főt, és az alakulat 
augusztus 1-jén indult el Pestről.

Úgy látszik, Buda városa nem akart lemaradni, a vállalkozás sikere hasonló 
lépésre buzdította Kiss Miklós őrnagyot is. Szándékát közvetlenül a miniszter-
elnökkel közölte.

Batthyány Lajos augusztus 3-án rendeletet bocsátott ki (2. kép), mely lé-
nyegében toborzási engedély volt Kiss Miklós számára, aki kiadta „Budapesti 
nemzetőrtársaim!” kezdetű felhívását (3. kép).
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2. kép. 56. sz. KÖZLÖNY

3. kép. Budapesti nemzetőrtársaim!



73

Budapesti nemzetőrtársaim!
Hazánk alvidékein még mindig több magyar érzelmű szívre és edzett karra van szükség, 
hogy a’ lázadás gyorsan elnyomathassék.

A’ lázadók, kiknek nagyobb része tévutakra vezetett, elámított, úgy erőltetve is felinger-
lett honlakosokból áll, már több rokonaink vagyonát feldulták ’s elrabolták, több rokonain-
kat kegyetlen kínokkal végezték ki; ők a’ reactiónak részint vak eszközei, részint felbérelt 
hóhérjai, kikkel le akarják gyilkoltatni hazánk szabadságát ’s függetlenségét, széttörni ha-
zánk koronájának egységét.

Midőn hazánk illy veszélyben van, magyarnak nyugton maradni nem szabad, a’ hon 
iránti hűség ’s becsület parancsolja, hogy fegyvert ragadjon minden, kinek karja még elég 
erős azt hordozni.

Induljunk tehát mi is, mint több ezernyi nemzetőrsereg tevé, önkintesen az alvidéki ma-
gyar táborba, menjünk mentül számosabban ’s mentül előbb, hogy ott fészkében nyom-
hassuk el a’ lázadást, ’s ne engedjünk neki több-több időt a’ tovaharapódzásra ’s az általi 
erősödésre.

Számos nemzetőrtársamra számitok a’ budai első zászlóaljból, adott szavuknál fogva; 
de reménylem, a’ budapesti többi zászlóaljak ifju ’s bátor nemzetőrei sem hagyják magukat 
senki által megelőztetni.

Polgártársak! gondoskodva van számunkra jó, alkalmas, szilárd fegyverről, gondoskodva 
nemzetgyülési határozat szerint arról is, mikint a’ hátramaradottakat, úgy sérülteket is édes 
közanyánk – szeretett honunk – veendi biztos ápolása alá; ’s igy vitéz bajtársaim ! jó fegyvert 
villogtatva, ’s gondtól szabad, honszeretettől lángoló bátor kebellel sikra kiállván a’ szent 
ügy mellett, kérdem: ki állhat ellent sujtó karjainknak?

Rajta tehát, bajtársaim! Szálljunk sikra a’ békét helyreállitani, ’s tegyük minélelébb le-
hetségessé: hogy törvényesen kivivott szabadságunk gyümölcseit átalánosan ugyan minden 
honpolgár kivétel nélkül, de főleg a műiparos osztály, melly a reactionak vészt hozó ármá-
nyai által előidézett pangás következményeit már is sulyosan érezi, minélelébb békében 
élvezhesse.

„Szabadon élni független hazánkban” – ez legyen jelszavunk, és ezért minden órában 
készek legyünk harczot vivni élethalálra a szabadságnak akár elnyomói, akár pártütői ellen.

Most az alvidéket rágja a’ pártütés fenéje; – oda tehát, polgártársaim, a’ szabadságharcz 
és dicsőség mezejére!

Kiss Miklós, őrnagy.

Megjelent a KÖZLÖNY hivatalos lap 59. számában augusztus 7. 1848
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Egy lelkes asszony az alábbi nyílt levelet írta[21] Kiss Miklós őrnagyhoz:

Tisztelt őrnagy úr!
Örömmel olvasom a’ hírlapokból, hogy ön szabad sereget gyűjt, mely-
lyel csatázni megy a’ pártütők ellen. Mint a’ kit kedves kapocs köt azon zász-
lóaljhoz melynek ön vezére, sietek ön rendelkezésére 100 pfot küldeni a’ vé-
gett, hogy abból e’ szabad sereg szükségei pótoltassanak.
Ezenkivül a’ gyönge nő nem tehet mást, mint hogy, még a férfiak har-
czolnak, diadalaikér imádkozik. – Vezérelje isten önt és seregét a’ becsület
ragyogó ösvényén.

Budapest, augusztus 6-án 1848.
vagyok tisztelettel

Szemere Leopoldina

(Az újság szerkesztőségének megjegyzése: a belügyminiszterünk lelkes neje 
az első zászlóalj lobogójának felszentelési keresztanyja.)

Kiss Miklós augusztus 8-án írt[22] a Budapesti Nemzetőrség főparancsnoká-
nak, hogy a vezetése alatt álló önkéntesen táborba szálló nemzetőrség indulási 
idejét a körülményeknél fogva nem tanácsos halasztani. Kérte, hogy az ezredes 
úr augusztus 12-ig gyűjtse be a budapesti nemzetőrség zászlóaljaitól az össze-
írtak névjegyzékét, és küldje át neki.

A névjegyzéket Kiss Miklós megkapta, azonban a pestiek közül csupán 12 fő 
jelentkezett, amit lehetetlennek tartott, mert ezeken felül személyesen ismert 
legalább 20 embert, akik jelentkeztek. Tudomása volt arról, hogy több század-
nál nem hirdették ki a felhívását és a miniszterelnöki levelet. Ezért kérte, hogy 
az ezredes újból kéresse be a jelentkezők névjegyzékét.

A budai közgyűlés az  önkénteseknek felszerelésre megszavazott fejenként 
10 forintot, és a  kincstári zsold mellett a  várostól napi 24 krajcár pótlékot. 
Ha megsérülnek, életük végéig kapnak napidíjat, ha elesnek, özvegyeiknek 12 
krajcárt, a gyermekeiknek pedig a nagykorúságukig fejenként napi 8 krajcárt 
folyósít a város.
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Kiss Miklós augusztus 14-én levelet írt Rottenbiller Lipót pesti polgármester-
nek. Feltételezte, hogy azért nem jelentkeztek tömegesen a pesti nemzetőrök 
a felhívására, mert a városi tanács még nem adott kedvezményeket. A levélhez 
mellékelte azt a határozatot, melyben „a Pestnél sokkal szegényebb, de lelkes Buda 
város előjárói a táborba szálló nemzetőreit részesíti. Bizonyosan Pest városa sem fog 
hátra maradni.” Hivatkozott a Közlöny aznapi számában megjelent miniszter-
elnöki rendeletre az önkéntes nemzetőrség végleges bevezetéséről, s közölte, 
hogy a hatóságok elöljáróitól elvárja a közreműködésüket.

A pesti közgyűlés augusztus 17-én megtárgyalta Kiss Miklós levelét.[23] He-
lyesebbnek tartottak „egy rendes s tökéletesen magyar lábra állítandó zászlóaljat 
3 évre kiállítani, mely csapat a hadminister rendelkezésére bocsáttatván, Pest város 
mozgó nemzetőrségét képezné.” Egy bizottságot hoztak létre a zászlóalj felállítá-
sára vonatkozó tervezet és költségvetés előkészítésére.

Kiss Miklós toborzása nem volt sikeres, mert augusztus 17-ig csupán 28 fő 
iratkozott fel. Később némileg megnőtt az érdeklődés, és a kormányhivatal-
nokokból, ügyvédekből, céhmesterekből, céhlegényekből álló csapat körül-
belül 200 főből állt. Ekkor kiderült, hogy a megajánlott 24 krajcár pótdíjat 
csak a budai önkéntesek fogják megkapni. Ezután a pestiek visszaléptek, ezzel 
a létszám 50 főre csökkent. Kiss Miklós jobbnak látta, ha felhagy az erőfeszíté-
seivel, és azt tanácsolta híveinek, hogy aki még mindig harcolni akar, az csat-
lakozzon Földváry csapatához.

Kiss Miklós augusztus 18-án értesítette a  Nemzeti Haditanácsot [24], hogy 
a budapesti önkéntes nemzetőri csapat megalakítása nem sikerült, néhány nap 
múlva önként táborba kíván menni, és kéri ehhez a szükséges engedélyt. Zász-
lóaljának vezetésére Sztankovits Károly századost ajánlotta.

Augusztus 26-án közölte a Budapesti Nemzetőrség főparancsnokával, hogy 
az Országos Nemzetőrségi Haditanács augusztus 22-i határozata szerint nem 
mehet táborba. A hivatalos Közlönyben viszont közhírré tette, hogy néhány 
nap múlva önként táborba megy. A főparancsnok azt ígérte, hogy a hivatalos 
lapban közölni fogja: három budapesti őrnagy távolléte miatt a szolgálat érde-
kében nem engedték táborba. Kiss Miklós arra kérte az ezredest, hogy a Köz-
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lönyben a közönségnek úgy indokolják a maradását, hogy „szeplőtlen nevére” 
a gyanúsításoknak legcsekélyebb árnyéka se vetüljön, „mit állásom, sőt életem 
feláldozásával nem fogok soha egy pillanatig sem tűrni.”

A pesti önkéntes nemzetőr zászlóalj felállítását előkészítő bizottság augusztus 
20-án benyújtotta javaslatát.[25] Ezek szerint a 804 fős zászlóaljat toborzás útján 
kell kiállítani. A  jelentkezők 20 forint foglalót és 8 krajcár napidíjat kapnak. 
Szolgálati idejük nem haladhatja meg a három évet. A város fog gondoskod-
ni a  rokkantakról, az  özvegyekről és az  árvákról. A  zászlóalj felruházásának 
és felfegyverzésének költségeire 61 500 forintot irányoztak elő. A  közgyűlés 
az előterjesztést elfogadta, és döntött arról, hogy 60 000 forint kölcsönt vesz fel 
a Kereskedelmi Banktól 5 százalékos kamatra. A  tervezetet Rottenbiller pol-
gármester elküldte a miniszterelnöknek, aki örömmel fogadta, és néhány kérdés 
tisztázása után engedélyezte a toborzást. Augusztus 31-én megkezdődött a pesti 
önkéntes zászlóalj (ahogy rövidesen nevezték: a „pesti csatárok”) toborzása.

Buda városa 200 fő önkéntes nemzetőr kiállítását határozta el.[26] A csapatot 
szeptember elején indították el az  Ivánka Imre őrnagy parancsnoksága alatt 
álló váci táborba.

Kiss Miklós szeptember 3-án értesítette a Budapesti Nemzetőrség főparancs-
nokát, hogy Buda város polgármestere nevében 200 fős önkéntes csapat szá-
mára 100 db gyutacsos fegyver átadását kívánja, s erre az ezredes úrtól kér pa-
rancsot. Kovách György főparancsnoknak továbbított kérés ellenére a budai ak 
nem kaptak fegyvert.

Szeptember 8-án jelentette a  Budapesti Nemzetőrség főparancsnokának, 
hogy a fegyvertárból kicserélt 100 db „belgiumi” fegyver nagy részének csap-
pantyú-kalapácsa néhány lövés után elpattan. Egyik nemzetőr kezében a pus-
ka csöve szétnyílt és négy ujját elvitte.

Felhívta az  ezredes figyelmét arra, hogy az  új katonai főparancsnok, 
Hrabovszky János altábornagy harmadik napja Budán van, és a sorkatonaság 
tisztikara már tisztelgett nála. Vajon nem lenne-e célszerű, az egyetértés vé-
gett, hogy a nemzeti őrség részéről legalább a törzstisztek, segédeikkel együtt 
az ezredes úr vezetésével nála tisztelegjenek? – tette fel a kérdést.
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Az altábornagy, gróf Sándor Móric palotájában szállt meg. Erről Kiss Miklós 
könnyen tudomást szerzett, hiszen ő ott bérelt lakást. (A Szent György téren 
álló palota a II. világháború alatt nagyon megsérült, de rendbe hozták. Jelen-
leg a köztársasági elnök rezidenciája.)

HONVÉDALAKULATOK SZERVEZÉSE
Szükséges röviden szólni a honvédség szervezéséről, ami szinte a nemzetőr-
séggel párhuzamosan haladt.[27] A szerb és horvát nemzetiségek mozgolódása 
miatt fontossá vált egy önkéntesekből toborzott hadsereg felállítása. Batthyá-
nynak sikerült elérnie, hogy a király a Magyarországon állomásozó sorkato-
naságot a magyar kormány alá rendelte (május 7.). Meghirdették egy 10 000 
főből álló önkéntes sorkatonaság toborzását 3 éves szolgálatra.

A sorkatonákat nevükben is meg kellett különböztetni a 3-6 hónapra szegő-
dött nemzetőröktől. Honvédseregnek vagy honvéd zászlóaljaknak hívták őket. 
Augusztus közepére 9 500 főre emelkedett a honvédség állománya, de ez nem 
volt elegendő. A katonaállításról törvényt hoztak, és megkezdődött az újoncok 
összeírása.

Korábban szó volt arról, hogy Pesten augusztus 31-én megkezdték az ön-
kéntes zászlóalj toborzását. A jelentkezőket beszámították a pestiekre megál-
lapított kötelező újonclétszámba, és ők lettek sorrendben a 14. honvéd  zász-
lóalj. Bevetették őket a pákozdi, majd a schwechati csatában. Elindítói lettek 
az 1848 őszén általánossá vált folyamatnak, hogy a harctéri szolgálatban meg-
edződött önkéntes nemzetőri alakulatok átalakultak négyévi szolgálatot válla-
ló rendes honvédzászlóaljakká.

HÁROM CSATA ELŐZMÉNYE
Az osztrák csapatok Itáliában és Csehországban leverték a felkelést. Ezek után 
a császári udvar elérkezettnek látta az időt arra, hogy az önálló magyar had- és 
pénzügyminisztériumot megszüntesse, amit azonban a magyar kormány nem 
fogadott el (augusztus 31.). Erre elhatározták a horvátok bevetését Magyar-
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ország ellen. Korábban Horvátország élére állították Jelačić bánt, aki önálló 
horvát tartományt akart létrehozni a birodalmon belül.

A Béccsel való viszony kiéleződése miatt lemondott a Batthyány-kormány. 
A védelem irányítására megalakították az Országos Honvédelmi Bizottmányt 
(OHB), melynek elnöke Kossuth Lajos lett (szeptember 16.). Kossuth vezeté-
sével toborzásba kezdtek az Alföldön, és szeptember 28-ig csaknem 16 000 
újoncot mozgósítottak.[28]

A PÁKOZDI CSATA
Jelačić csapatai augusztus 31-én benyomultak Fiumébe[29], megszállták a ma-
gyar tengermelléket, és Horvátországhoz csatolták.

Jelačić mint Horvátország főparancsnoka katonai támadásra készült Ma-
gyarország ellen. A Dráva határvonalát Teleki Ádám gróf, cs. kir. vezérőrnagy 
parancsnoksága alatt körülbelül 20 000 nemzetőr és 6000 katona védte. 1848 
szeptember 11-én 30 000 főnyi seregével Jelačić három helyen átlépte a határt. 
Teleki a túlerő miatt visszavonult, a nemzetőrcsapatok is, de volt, amelyik fel-
oszlott. Jelačić csapatával a Balaton déli oldalán Buda irányába vonult.

Jelačićot tíz nap múlva követte a  9 000 fős segédcsapata, Karl Roth és 
Nicolaus Philippovich von Philippsberg vezérőrnagyok vezetésével, hogy egye-
sítik erőiket.

Telekitől átvette a parancsnokságot Móga János cs. kir. altábornagy. A mint-
egy 17 500 fős magyar sereg védőállást foglalt el a Pákozd–Sukoró–Velencei-tó 
vonalon. Jelačić nem várta meg Roth csapatát, hanem szeptember 29-én reggel 
támadást indított. Valamennyi támadása összeomlott a magyarok ellentáma-
dása és ágyútüze következtében, ezért visszavonult. A csata körülbelül 15 óra-
kor ért véget magyar győzelemmel. A veszteség magyar oldalon néhány halott 
és 25 fő sebesült. Jelačić háromnapi fegyverszünetet kötött, de még annak le-
telte előtt elvonult Győr irányába.

Kiss Miklós még október 1-jén utasította[30] Thoma József századost, hogy 
az összes lovas csapatából egy főtisztet és 30 főt tartson szolgálatban a város 



79

és a vár őrizetére, s a többiek október 2-án 7 órára jelenjenek meg a Vérmezőn 
táborba szállás végett.

Az Országos Honvédelmi Bizottság tagjai attól tartottak, hogy Jelačić 
a csata után Buda felé vonul, ezért a budai I. zászlóaljból három századot Kiss 
Miklós őrnagy vezetésével október 2-án táborba indítottak. A maradó néhány 
század ideiglenes parancsnoka Albert Ferenc lett, akit ideiglenesen őrnaggyá 
neveztek ki. Kiss Miklós és csapata csak Tétényig jutott, tehát nem vehettek részt 
a pákozdi csatában.

AZ OZORAI CSATA
Roth és Philippovich csapatával a Pécs–Dombóvár–Pincehely útvonalon vo-
nult Székesfehérvár felé[31], hogy egyesüljön Jelačić seregével. Pincehelyen 
a nemzetőrök és a népfölkelők lefegyverezték Roth beérkező poggyászszeke-
reinek őrségét, majd elvitték a  szekereket. Nemsokára megérkezett a málha 
másik fele és a sebesültszállítmány is. A helybeliek megtámadták és elfogták 
ezt a szállítmányt is. Roth visszafordult, és Pincehely megfenyítésére hadisarc 
fejében behajtatott 2000 forintot, 24 ökröt, 6000 birkát és 300 akó bort. Fel-
szedette a Kapos hídját, és ágyúival felgyújtatta a községet. (Pincehely hon-
lapja szerint.)

Székesfehérvár lakói lefegyverezték a horvát helyőrséget, és másnap, október 
4-én Róth a város határába érve jobbnak látta, ha visszafordul. De a Tolna 
megyébe vezető utat Csapó Vilmos nemzetőr őrnagy emberei elzárták. Görgei 
huszárai is rajtaütöttek a horvátokon. Móga altábornagy erősítésül odaküldte 
Perczel Mór ezredes csapatát.

Roth helyettese, Philippovich vezérőrnagy szabad elvonulást kért Perczel-
től, aki viszont feltétel nélküli megadást követelt. Erre Roth csapata tovább 
vonult dél felé, azonban Kálóz lakossága felszedte a faluba vezető hidat. Roth 
serege a Sió-csatorna ozorai átkelőjéhez ért, ahol Csapó Vilmos Tolna megyei 
nemzetőrsége útját állta. Az üldöző Perczel és Görgei csapataitól szorongatva, 
október 7-én Ozoránál Roth kénytelen volt feltétel nélkül letenni a fegyvert. 
A szabadságharc egyik jelentős győzelme volt ez. Roth és Philippovich is fog-
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ságba került több mint 9 000 katonával, lőfegyverekkel, 12 üteggel, lőszerek-
kel együtt.

A OHB rendelkezésére[32] a horvát foglyok őrzéséért Kiss Miklós őrnagy fe-
lelt, aki október 9-én átvette őket Budán, a Három Nyúl-laktanyában (Vízivá-
ros, Fő utca). A pest-budai nemzetőrségnek 1100 hadifogoly őrzéséről kellett 
gondoskodnia.

Kiss Miklós jelentette az OHB-nek, hogy rendelkezésük szerint elkészítette 
a horvát hadifoglyok névjegyzékét, melyet elküldött.

Az OHB elrendelte, hogy vegyék el a horvát tiszteknél lévő pénzt, és rész-
letes jelentést kért. Kiss Miklós közölte, hogy a közlegényektől és a tisztektől 
már a  foglyok átvétele alkalmával elszedte a  pénzüket az  irataikkal együtt. 
A fogoly tisztek a pénzből még nem kaptak havi díjat, csak a napi kiadásaikra 
néhány forintot. A tisztektől elvették a kardjukat, így Roth von Karl császári 
tábornoktól, Jelačić tartalékhadtestének parancsnokától, és helyettesétől Phi-
lippovich von Philippsberg Nikolaus császári tábornoktól is. Philippovich ira-
taiból kiderült, hogy nem felsőbb parancsra rendelték Horvátországba, hanem 
kéthavi szabadságot kért, aminek fogság lett a vége.

Több horvát tiszt ellen folyt vizsgálat a  pincehelyi rablás és gyújtogatás 
miatt. A Haas kapitány elleni vizsgálatot befejezte a helybeli hadügyész, és 
a kapitányt magánzárkába vitték. „Letartóztattak” 19 lovat is, melyek közül 
13 állítólag a  fogoly tisztek tulajdona, 6-ot pedig Pincehelyről raboltak. (A 
nemzetgyűlési biztosok jelentették, hogy Pincehely falu a rátört horvátoknak 
nem adott élelmiszert, mire azok a lovakat is raboltak.)

Kiss Miklós október 12-én kérte az Országos Haditanácsot [33], hogy Toldy Li-
pót hadnagyot nevezze ki főhadnaggyá, és segédtisztként hagyják meg mellette. 
Indoklásában előadta: a körülmények nem teszik lehetővé, hogy harcolva mu-
tathassa meg hazafiságát, kitüntessék és előléphessen. Toldy Lipót jelenlegi fela-
datát kitűnően látja el. A kérés teljesült, és főhadnagyként a segédtisztje maradt.

A levélből érződik Kiss Miklós keserűsége. Maga is csatába akart menni, 
hogy a  vitézségét megmutathassa, és érdemeket szerezzen. Ezért toborzott 
önkénteseket, de kevés volt a  jelentkező. Egymaga is táborba akart menni, 
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de felettesei nem engedték. Nem vehetett részt sem a pákozdi, sem az ozorai 
csatában, csak a foglyok őrzésével bízták meg.

Kiss Miklós öntudatos ember volt, ami a budapesti nemzetőrség főparancsno-
kának október 15-én írt leveléből is kitűnik. Az ezredes ugyanis közvetlenül 
adott rendeletet a II. sz. zászlóalj 3-ik századának. Emiatt Kiss Miklós megkér-
te felettesét, hogy a parancsnokságban meglévő egység megőrzése érdekében 
méltóztassa megszüntetni az  ő (Kiss Miklós) hatáskörét, vagy ha nem teszi, 
akkor csak általa intézze a II. zászlóalj ügyeit.

A SCHWECHATI CSATA
A pákozdi csata után[34] Móga János altábornagy, a magyar fősereg parancs-
noka seregével üldözte Jelačić csapatait. Az  elővéd október 9-én már elérte 
Parndorfot. Több zászlóalj kijelentette, hogy nem hajlandó átlépni a határt. 
Ez ugyanis komoly erkölcsi dilemmát okozott a közös uralkodóra felesküdött 
honvédtiszteknek. A  határ átlépése azzal a  veszéllyel járt, hogy a  hadsereg 
nemcsak a  horvátokkal, hanem a  Bécsből kiszorított cs. és kir. csapatokkal 
is szembekerül. Az országgyűlés határozata csak a határvédelmére utasította 
a hadsereget.

Jelačić serege jelentősen kicserélődött, lovassága megerősödött, az értéktelen 
csapatokat Todorović tábornok vetetésével visszaküldték Horvátországba.

Kossuth az alföldi körútján jelentős számú önkéntest, honvédet és nemzetőrt 
toborzott, majd a fővárosból elindult a nyugati határra, hogy személyével len-
dületet adjon a hadseregnek.

Kiss Miklós október 18-án Kossuth kíséretéhez csatlakozott.[35] A  budai 
nemzetőrség ideiglenes parancsnoka Sztankovits Károly lett, aki október 19-én 
közölte az OHB-vel, hogy Kiss Miklós őrnagy Vácról úgy rendelkezett: a fo-
goly Roth és Philippovits tábornokoktól szedjék el térképeiket, és küldjék el 
neki. Sztankovits 6 db térképet át is adott a Mészáros (korábban I. Ferencről 
elnevezett) hadigőzös kapitányának, hogy továbbítsa azokat.

A táborban haditanácsot tartottak Kossuth részvételével. Móga és Kollman ve-
zérkari főnök ellenezte a határátlépést. Görgei ezredes kijelentette: „nincs válasz-
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tás, előre kell menni, mert ha nem megyünk, többet veszthetünk, mint ha három csatát 
vesztenénk.” Kossuth ezután rá akarta bízni a fővezérséget, de Görgei elhárította.

A magyar hadsereg tíz dandárból, mintegy 27 000 főből és 82 lövegből állt. 
A csapat fele először került csatába. Velük szemben állt Jelačič 23 zászlóalja 
(kb. 25 000 fő), 5 000 fő lovasszázad és 75 löveg.

Az október 28-án indított támadást Móga vezette. A Schwechat folyócskáig 
előnyomultak, és 1848. október 30-án ezen a vonalon zajlott a csata. A sereg 
jobb szárnya bevette Mannswörth falut. A középen Görgei csapatai meg akar-
ták támadni Schwechat falut, de leállították őket azzal, hogy várja meg a bal 
szárnyat. Viszont Görgei csapata a nyílt terepen ki volt téve az ágyútűznek, 
ezért megingott, és megfutott. Ugyanez történt a közép második sorában álló 
nemzetőrökkel és önkéntesekkel is. A visszavonulókat a tüzérség és a huszárok 
fedezték. A magyar sereg jelentősebb veszteség nélkül érte el Lajtát.

Kiss Miklós segédtisztjével, Toldy Lipóttal együtt részt vett a  schwecha-
ti ütközetben. Egy másik írásból többet tudunk:[36] Kmety György százados 
zászlóaljának négy századát a lajtai táborba indították október 22-én. (Kmety 
Györgyöt, a  cs. kir. hadsereg főhadnagyát századosként vették át a  magyar 
seregbe a Győrben alakult 23. honvéd zászlóaljhoz. Alig két hét alatt sikerült 
felszerelni a zászlóaljat, és a legénység az alapvető kiképzést is megkapta.)

„A 961 emberből álló alakulatot Kiss Miklós őrnagy dandárjába osztották be, s en-
nek kötelékében vett részt a schwechati ütközetben. Az időközben hat századra nőtt 
zászlóalj nem került közvetlen harci érintkezésbe az ellenséggel, de a visszavonulás 
során többnyire rendetlenül hátraözönlő magyar alakulatok között kimagaslott fe-
gyelmével és nyugalmával. Kmety elismerése nem is maradt el: még aznap őrnagyi 
kinevezést kapott, és véglegesen rábízták a zászlóalj parancsnoki tisztét.”

(Megjegyzés: A dandár a hadsereg magasabb egysége, általában három fő 
fegyvernemből: gyalogságból, lovasságból és tüzérségből állt.)

A TOVÁBBI ESEMÉNYEK
November 4-én Pozsonyban Kossuth Lajos, az  OHB elnöke rendeletben 
(4. kép) megbízta Kiss Miklóst, hogy teljhatalmú országos biztosként szervezze 
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meg a gabona fölvásárlását és 
Komáromba szállítását.

Mészáros Lázár hadügymi-
niszter november 11-i rende-
lete[37] kinevezi őt: „alezredesül 
a  nemzetőrséghez Kiss Miklós 
nemzetőr őrnagyot, zászlóalja 
megtartásával, egyszersmind 
az  összes budai, és óbudai, lo-
vas és gyalog nemzetőrség főpa-
rancsnokává.”

Kiss Miklós november 13-
án válaszolt az  OHB meg-
bízására, amely országos biz-
tosként gabonafölvásárlásra 
vonatkozott. A  helyszínen 
meggyőződött arról, hogy 
a szállítás több hónapig tartó 
folyamatos felügyelettel jár, 
és nagymértékű kereskedel-
mi tapasztalatot kíván. Ko-
vách György alezredesnek, 
a pest-budai nemzetőrség pa-
rancsnokának november 12-i 
lemondása után Kiss Miklós 
lemondott biztosi megbízatá-
sáról, és maradt a budai nem-
zetőrség élén.

4. kép.   A megbízatás Kossuth 
Lajostól
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November 15-én elszámolt a  horvát foglyoktól elszedett pénzzel[38], ami 
az eladott lovak árával (580 f) megnövelve 4611 f-ot tett ki. Az OHB rende-
letére Pincehely községnek visszaadott 2000 f-ot, Hajnik Pál országos rendőr-
parancsnoknak 852 f-ot. A megmaradt 1759 f-ot, ugyancsak az OHB rendel-
kezésére átadta az Országos Kincstárnak Budán, november 15-én.

Az OHB november 22-én a Hadügyminisztériumnak utasításba adta, hogy 
a horvát foglyokat illető rendeleteket Kiss Miklós alezredes fogja végrehajtatni.

V. Ferdinánd császár és király lemondott trónjáról, Ferenc Károly főherceg 
pedig a trónutódlásról. I. Ferenc József bejelentette trónra lépését, osztrák csá-
szárnak és magyar királynak nevezve magát (december 2.).

A horvát foglyok közül Fligelli őrnagy azt kérte az OHB-től[39], hogy Ivánka 
ezredessel cseréljék ki, és erről levelet írhasson. Az engedélyt megkapta, azon-
ban egy, Kiss Miklós jelenlétében írt levélben az állította, hogy az elfogásakor 
Jelačić parlamentere volt. Kossuth december 5-én utasította Kiss Miklóst, hogy 
vizsgálja ki Eötvös József kir. jogügyi igazgatóval és Sebes Károly térparancs-
nokkal Fligelli állítását. Végül Fligelli kicserélésére nem került sor.

Az országgyűlés, a kormány és az OHB megkezdte Debrecenbe költözését. 
Kossuth december 25-én már utasította a Lánchíd-igazgatóságot, hogy a ha-
diszállítások miatt nyissa meg a Lánchidat. A kormány menekülése, a katonai 
felszerelések átszállításának elsősége végett Kossuth 1949. január első napjai-
ban Kiss Miklóst bízta meg a hídon a rend fenntartásával; „szigorú és kérlelhe-
tetlen erélyt” kérve.

Windischgrätz december 27-én elfoglalta a kiürített Győrt, és Buda felé vonult.
Az OHB elnöke, Kossuth Lajos[40] december 30-án meghagyta Kiss 

Miklósnak, hogy a budai lakosoktól készpénzért lőfegyvereket szerezzen be.
Kiss Miklós elhagyta Pestet. Elutazásának időpontját Pulszky Ferenc köny-

véből[41] ismerjük, melyet az emigrációról írt: „Kiss Niki megjött ugyan, de nem 
hozott újabb híreket, mert csak egy nappal Windischgrätz bevonulása után utazott 
el Pestről.”

Windischgrätz serege 1949. január 5-én vonult be a kiürített fővárosba, tehát 
Kiss Miklós 1849. január 6-án hagyhatta el Budapestet.
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Mielőtt elment Budáról, a  Kiss–Jankovics családi alapítvány igazgatója-
ként rendelkezett (5. kép). A vasládát – amelyben irományok, kötelezvények 
és készpénz volt – Csapó Gusztáv segítségével Kiss Miklós Debrecenbe vitte. 
Az emigrációból Vilmosnak írt leveléből kiderült, hogy átadta a pénzügymi-
niszternek; a minisztérium vállalta az alapítvány kezelését. A megállapodást 
közölték a családtagokkal és az alapítvány adósaival is.

Kiss Miklóst a  kormány diplomáciai feladattal külföldre küldte, és szemé-
lyi kiadásaira értékes pénzérméket adott. Az arany dukátokról részletesen írt 
Gyüre János.[42] Kiss Miklós valószínűleg 1849. január közepén hagyhatta el 
Debrecent.

Kiss Miklós megbízatásáról és elmeneteléről így ír Spira György:[43]„Kiss Miklós, 
a  budai nemzetőrség alezredese, aki álnéven (egy Veszprém megyei konzervatív 

5. kép. Kiss Miklós rendelkezése
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földbirtokos, Nikolaus Kegl nevű lovászmesterének Mecklenburgba szóló útlevelé-
vel) Párizsba tart, hogy a következő napokban »Kossuth megbízása folytán« részint 
francia, részint olasz földön diplomáciai szolgálatot teljesítsen a magyar forradalom 
nyugati diplomáciáját szeptember óta Párizsból irányító Teleki László munkatár-
saként.”

Külföldre távozásával Kiss Miklós nemzetőr parancsnoki tevékenysége be-
fejeződött, de mint a Kiss–Jankovics családi alapítvány igazgatóját (a család 
választott képviselőjét) feljelentették, és házkutatással egybekötve leltározták 
lakását.

A KISS–JANKOVICS ALAPÍTVÁNY ÉS KISS MIKLÓS
Röviden az  alapítványról. Nemeskéri Kiss Katalin (1744–1798) férjhez ment 
Jankovics Antalhoz, aki egy időben főispán, királyi biztos és földbirtokos volt. 
Érdemei elismeréséül II. Józseftől grófi címet kapott. Egyetlen gyerekük kis-
korában meghalt.

Felesége férje halála után 1791-ben alapítványt létesített[44], melynek tökéje 
a halála után eladásra kerülő teljes vagyona. Előírta, hogy ennek kamatait csak 
a  testvéreinek leszármazottai kaphatják. A  törzsvagyont gyarapítani kellett 
az évi jövedelem 10 százalékával. Családi közgyűlés határozott arról, hogy ki 
kaphat nevelési járandóságot, segélyt, végkielégítést, kölcsönt és így tovább. 
Az alapítvány vagyona 1845-ben kereken 1 millió forint volt. (Megjegyzés; 
Az I. világháborút követő inflációban az alaptőke elértéktelenedett, és ezzel 
az alapítvány megszűnt.)

Kiss Katalin (Jankovicsné) egyik testvérének, Zsófiának az  unokája Gaál 
Eduárd (tehát rokon) 1849. január 7-én bejelentette a megszálló osztrák fő-
parancsnokságnak, hogy Kiss Miklós a  forradalmárokkal elmenekült, és fel-
hatalmazást kapott a  Kiss–Jankovics alapítvány adminisztrátori teendőinek 
ellátására.

Gaál Eduárd ezzel az írással folyamodott Buda Város Tanácsához. Közöl-
te, hogy Kiss Miklós, aki korábban az  alapítvány igazgatója volt, a  pénztárt 
a  napokban elvitette, de nem tudni, hová. Mint az  alapítvány legújabb ad-
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minisztrátora, az alapítvány „kármentessége” érdekben kéri az eltávozott Kiss 
Miklós javainak zárolását, összeírását, és amennyiben szükségessé válna, akkor 
az eladását.

A tanács elrendelte a leltározást és a zárolást, melyen jelen volt a közalapít-
ványi igazgatóság ügyvédje, és időnként Gaál Eduárd. Kiss Miklós ingóságait 
elzárták egy kis kamrába, a  budai nemzetőrség és a  Kiss–Jankovics családi 
alapítvány irataival együtt. A lakást a bútorokkal együtt átadták osztrák tisz-
teknek.

A hatóságokhoz folyamodványt benyújtó Gaál Eduárd még másnak is oko-
zott kellemetlenséget. Kiss Pálné, a volt fiumei kormányzó felesége azt írta:[45]

„Férjemet, magát igazolandó, felidézték, mert a  cs. biztos Gaál Eduárd vádat 
emelt ellene egy levél alapján, melyet a külföldre menekült Kiss Miklós papírkosará-
ban összetépve talált és összeragasztott. Férjem védekezett, és czáfoló iratok beszer-
zésére leutazott Auguszhoz.” (Tolna megye alispánja volt.)

LAKÁSÁNAK LELTÁRA
A budai tanács határozatára Kiss Miklós szállásán az  ingó javakat 1949. jan. 
10. és 16. között összeírták, és zár alá vették. (Szállása a budai várban, a Sán-
dor-palotában volt.) A lakás négy szobából állt, és az egyikben lakott az inas, 
Werling György. A leltározást[46] Máry Károly tanácsnok egy írnokkal végezte, 
és 614 tételt írtak össze.

A leltárból következtethetünk Kiss Miklós érdeklődési körére. A  felsoro-
lás nem teljes. Irodalmi művek: Petőfi versei, 2 kötet. János vitéz Petőfitől. 
Berzsenyi összes műve. Kölcsey munkái. Nemzeti Könyvtár Vörösmartytól. 
Császár költeményei. Angol szerzők gyűjteménye; 4 kötet angolul, Hugo 
Viktor költeménye franciául. Dumas munkái franciául. Macchiavelli franciául. 
Montesquieu: Perzsa levelek.

Más művek: Almanach Comique. Oroszország historiája. A  francia revolucio 
Mignétől. Gouge: Philosophia portatilis. Új testamentum angolul.

Szótárak: Block német–magyar, francia–német, olasz–német, spanyol–német 
szótár, Spanische Sprachlehre, angol szótár, társalgási beszéd francia, olasz és 
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angol nyelven, Fick angol grammatikája. Hivatalos műszótár. A  szótárakat 
nyugati országokban tett utazásai során használhatta. Nyelvtudása nélkülöz-
hetetlen volt az emigrációban végzett diplomáciai munkájában.

A leltárban zongora is volt és kották. Több opera és színjáték kivonata. 
Az Ernani, Verdi operája olaszul. Musikalien, 88 darab. Erdélyi népdalok, 2 
kötet.

Más írások: Magyar törvénytan latinul. 1844. évi törvények. Társadalmi po-
litikai könyv, 2 kötet. Széchenyitől javaslat a magyar közlekedés ügyében. Ti-
sza-völgyi szabályozások. Úrbéri telkek megváltásáról. A schwechati ütközet 
terve (Kossuth által helyeselt). Gyakorlati szabályzat vonal-gyalogság számá-
ra. Oktatási szabályzat gyalogság számára.

Ruhatárához tartozott: nemzetőr bekecs, atilla és zubbony.
Társasági életére mutatnak a vizitkártyák, a kék frakk, a „setétkék” frakk, 

a nyári frakk. A párbajozás kellékei sem hiányoztak: vívóöltöny, mellény, álarc, 
sisak.

Kiss Miklós a  családi alapítványból a  nyugták szerint bátyjának, Lajosnak 
1848. évében négy alkalommal összesen 1400 pfrt-ot adott.

A HADBÍRÓSÁGI ÍTÉLETÉRŐL
A családi legendárium szerint Kiss Miklóst távollétében a  hadbíróság halál-
ra ítélte, de ennek igazolására nem hivatkoztak semmilyen dokumentumra. 
Korabeli adat szerint Julius Haynau 1849. május 6-tól lett a magyarországi cs. 
és kir. hadsereg fővezére, és meghatározta, hogy milyen szempontok szerint 
vonnak személyeket hadbírósági eljárás alá.[47] A  felsorolt „vétségek” között 
egyik se vonatkozott Kiss Miklósra. Ugyanis egyik kategóriába sem tartozott, 
mert nem volt tábornok, se az OHB, se a Szemere-kormány tagja, és az 1949. 
áprilisi trónfosztáskor már külföldön tartózkodott. Tehát a nemzetőri tevé-
kenységéért nem ítélhették el.

A hadi törvényszék vizsgálatot rendelt el 68 fő felségárulással vádolt szöke-
vény ellen. Ezt újságban[48] is közzé tették „Idéző végzés” címen, nevek felsoro-
lásával. Ha nem jelennek meg, a hadbíróság in contumaciam (távollétükben) fog 
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eljárni, és ítéletet hozni. A felsoroltak között van Kossuth Lajos és gr. Andrássy 
Gyula, de Kiss Miklós nincs közöttük.

Miután az előírt 90 nap múlva (természetesen) nem jelentek meg a bíróság 
előtt, a haditörvényszék kötél általi halálra ítélt 36 főt azzal, hogy a nevüket 
a bitófára függesszék ki. Sem az idézettek, sem az elítéltek között nincs ott 
Kiss Miklós neve.

Az aznapi újságban ismét „Idéző végzést” tettek közzé újabb 39 fő ellen, de 
Kis Miklós neve ismét nem volt közöttük. Összesen 68+39 „Idéző végzésben” 
nincs ott a neve.

Megjegyzés: Kiss Miklós ezredesi kinevezéséről nem került elő dokumentum. 
Azonban Kossuth Lajos a hozzá írt leveleiben[49] mindig ezredesnek nevezte.

UTÓSZÓ
Nemeskéri Kiss Miklós nemzetőr pályafutásának tíz hónapját (1848. március 
15-től 1849. január közepéig) vizsgáltuk, a korabeli írások alapján. Ez a nem-
zetőrség önkéntes megalakulásával kezdődik, és addig tart, amíg diplomáciai 
megbízással külföldre távozik. Tevékenységét a 6. kép időrendben összefog-
lalja.

Kiss Miklós jogász volt. Apja eladósodott, nem volt földbirtokuk, gazdag 
nagyapja öröksége elaprózódott. Különben is csak az 1/24-ed részét kapta vol-
na, a  sok örökös miatt. Nem maradt a  vármegyében. A Helytartótanácsnál 
dolgozott, Budán élt, nem ment politikuspályára. Nevét nem találjuk a neve-
sebb márciusi fiatalok között.

Nem volt katonai képesítése, ennek ellenére az önkéntes budai nemzetőrök 
őrnagyukká választották, mert feltehetően népszerű volt a körükben. A rangja 
és parancsnoki beosztása megmaradt, amikor az újjászervezett nemzetőrség 
főtiszteit a nádor kinevezte.

Összehasonlításként: az unokaöccse, nemeskéri Kiss Vince a grazi katonais-
kolát végezte, és a honvédségnél csak őrmesteri beosztást kapott. Vitézségével 
emelkedett a ranglétrán, és végül elérte az őrnagyi rangot, amivel Kiss Miklós 
kezdte.
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Amikor Pesten Földvári őrnagy tábori szolgálatra önkénteseket szervezett, 
Kiss Miklós is ezt akarta. Levelet írt Batthyány miniszterelnöknek, majd fel-
hívást intézett a budapesti nemzetőrökhöz, hogy önként vonuljanak táborba 
vezetése alatt. Kezdeményezése nem sikerült. Elkeseredésében egymaga akart 
táborba menni, de a felettesei nem engedték, majd kinevezték az összes budai 
nemzetőrség parancsnokává.

Nem elégedett meg a nemzetőri szolgálattal, hogy a harcterek mögött őrségi 
feladatot végezzen. Harctéri babérokra vágyott, de sem a pákozdi, sem az ozo-
rai csatában nem tudott részt venni. Csak a magyarok visszavonulásával vég-
ződött schwechati ütközetben lett egy magasabb katonai egység parancsnoka.

Nemzetőr parancsnokként emberséges volt. A fegyelmet megkövetelte. Ki-
állt a  segédtisztje érdekében. Szólt, ha a  felettese „átnyúlt” fölötte. Kossuth 
rendelkezésére se vállalt olyan megbízatást, amit úgy ítélt meg, hogy nem tud 
megfelelően végrehajtani.

Anyagi helyzete nem lehetett jó, járandóságot későn kapott, az inasának és 
a 4 szobás lakásának bérét fizetnie kellett. Adóssága is volt. Úgy tűnik, hogy 
válaszút előtt állt 1848 év végén Kiss Miklós. Az osztrák csapatok közeledtek 
Budához, neki is el kellett hagynia lakását. A kormány Debrecenbe költözött. 
Gondja volt még a Kiss–Jankovics családi alapítvány értékeinek mentése is.

Nem éltek már a  szülei, nincs felesége, se munkahelye. (Női kapcsolatá-
ról nincs adat, de lakása leltározásánál találtak női jelenlétre utaló tárgyakat.) 
A jövője kilátástalan, egyetlen lehetősége maradt: külföldre menni. E mellett 
szólt, hogy már járt nyugaton, több nyelven beszélt, és ismeretségeket szerzett. 
Itthon a fogság, esetleg hősi halál várt rá. (Aki felnőttként élte meg 1956-ban 
a forradalmat, az átérzi, mit jelent ez a probléma, hogy menni, vagy maradni.) 
A választást eldöntötte a kormány azzal, hogy lehetőséget kapott egy küldetés 
teljesítésére, és az útra aranydukátokat. Szerencsésen megérkezett Párizsba 28 
évesen. Innen egy új történet kezdődik.
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JEGYZETEK
[1]  Nem valószínű, hogy Kiss Miklós lelkesedett volna anyai rokonságért, mert 

szülei elváltak. Apja 1813-ban meghalt, és végrendeletében valamennyi bir-
toka örökösének egyetlen fiát, a kiskorú Lajost nevezte meg, de gyámjának 
nem az anyját.

  Az anya, Skerlecz Borbála (1779–1934) megakadályozta a végrendelet ki-
hirdetését. (Borbálának anyja volt nemeskéri Kiss Rozália). Lajos nevelő-
intézetbe került, majd katonai szolgálata mellett jogot végzett. Anyja fel-
jelentette fiát a katonai hatóságoknál, adósságai és tékozlása miatt, hogy 
az örökséget megszerezze.

  Amikor gr. Batthyány Lajos (1807–1849) 24 éves korában nagykorú lett, 
akkor vált teljes jogú birtokossá, de gyakorlatilag csak 3 évvel később, anyja 
halála után.

  Forrás: Batthyány Lajos gróf életútjának időrendi áttekintése. Molnár András-
nak a Batthyány-emlékév honlapján közzétett kronológiája. www.emlekev.
hu. Balassi Intézet, Nemzeti Évfordulók Titkársága. Batthyány Emlékév. 
Nyomtatásban közli: Jogtörténeti Szemle, 2008. évi 1. szám, 12–21. oldal.

[2]  PULSZKY FERENC (1814–1897) jogot végzett, majd utazásokat tett 
Nyugaton. Sáros vármegye követe 1839-től, a reformnemzedék tagjaként. 
Az  1848. március 15-én alakult Közcsend Bizottmány kormánybiztosa 
az első kormány működéséig. A pénzügyminiszter Kossuth mellett rövid 
ideig államtitkár. A  király személye körüli miniszter, herceg Esterházy 
mellé küldte a kormány Bécsbe, államtitkárnak.

  Miután Jelačić horvát bánnal a magyar kormány egyezkedése sikertelennek 
bizonyult, mindkét fél készült a háborúra. A kormány lemondott, Jelačić 
betört a Dunántúlra. Közben Bécsben kitört a forradalom, és Latour oszt-
rák hadügyminisztert megölték. Pulszkyt el akarták fogni, de elmenekült. 
Kossuth elküldte őt Palmerston brit külügyminiszterhez, hogy a kormány 
jóindulatát megnyerje. Kalandos úton jutott Angliába.

  Forrás: DR. FERENCZY JÓZSEF: Pulszky Ferenc életrajza. Budapest–Po-
zsony, kiadja Stampfel Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedő, 37–46. p.
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[3]  PULSZKY FERENC: Életem és korom. I. kötet, Második kiadás. 
Franklin Társulat, Budapest, 1884, 296. p.

[4]  CSAPÓ IDA, KISS PÁLNÉ NAPLÓJÁBÓL (1827–1850). Kézirat gya-
nánt. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt., Budapest, 32. p.

[5]  PULSZKY i. m. 298. p.
[6]  PULSZKY i.m. 30–304. p.
[7]  URBÁN ALADÁR: A nemzetőrség és honvédség megszervezése 1848-ban.
  Új Forrás, 1998, 30. évf., 6. sz.
[8]  SPIRA GYÖRGY: Pestiek Petőfi és Haynau között. Enciklopédia Kiadó, 

1998, 47. p.
[9]  SPIRA i. m. 73. p.
[10]  SZÁRAY MIKLÓS: Történelem III. – Középiskolák, 11. évfolyam. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 145. p.
[11]  URBÁN i. m. 426. p.
[12]  SPIRA i. m. 202. p.
[13]  CZAGA VIKTÓRIA–JANCSÓ ÉVA (szerk): Pest-Budai nemzetőrök 

1848–1849. Dokumentumok a fővárosi nemzetőrség történetéhez. Kiadja: Bu-
dapest Főváros Levéltára, Budapest, 2001. A könyv hátoldalán Kiss Miklós 
őrnagy „Vitéz Polgártársak” plakátja látható.

  BFL IV.1002. Buda város Tanácsának iratai. Nemzetőrségi iratok.
[14]  CZAGA–JANCSÓ könyve közli, a budai I. nemzetőrzászlóalj Levelező-

könyvét (Le.) 1848 június 16 – november 27.; Benyújtványi jegyzőkönyvét 
(Be.) 1848 június 10 – október 11.; A  levelezőkönyv iktatókönyvét (Ik.) 
1848 okt. 12 – 1849. jan. 3.

  Mivel a  zászlóalj parancsnoka Kiss Miklós volt, ez alapkönyvnek számít. 
CZ-JA. Le. 29. p. (A gyakori hivatkozás miatt a jelölés a továbbiakban is 
rövidítjük.)

[15]  CZ-JA. 345–347. p.
[16]  CZ-JA. Le. 40. p.
[17]  CZ-JA. Le. 43., 44. p.
[18]  CZ-JA. Le. 46. p.
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[19]  URBÁN ALADÁR: Honvédtoborzás Pest-Budán 1848-ban. Tanulmányok 
Budapest múltjából. XV. kötet. Akadémia Kiadó, 1969, 426. p.

[20]  CZ-JA. Le. 49. p.
[21]  KÖZLÖNY hivatalos lap, 62. sz. 1848. augusztus 10.
[22]  CZ-JA Le. 54., 56., 57. p.
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[36]  KEDVES GYULA: Kmety és Guyon. Rubicon Történelmi Magazin, 

1999/4. sz., 51. p.
[37]  Megjelent a KÖZLÖNY hivatalos lap 1848. november 12. számában.
[38]  CZ-JA. Le. 84., 85., Ik.140. p.
[39]  CZ-JA. Ik. 145. p.
[40]  CZ-JA. Ik. 155., 157. p.
[41]  PULSZKY 480. p.
[42]  GYÜRE JÁNOS: Régi gödi földrajzi nevek. Gödi Almanach, 1996. évfo-
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Az 1848. év fontosabb eseményei
KISS MIKLÓSRA 
VONATKOZÓ ESEMÉNYEK

FONTOSABB TÖRTÉNELMI 
ESEMÉNYEK

MÁRCIUS
A Helytartótanácsban dolgozik.
Budán az önkéntes nemzetőrség 
őrnagyává választják.
A Közcsend Bizottság titkára.

15.  Forradalom. A Nemzeti dal 
kinyomtatása. A 12 pontból 
az 5. a nemzeti őrsereg felál-
lítása. Megalakul a Közcsend 
Bizottság.

17.  Batthyány Lajost kinevezik 
miniszterelnökké.

ÁPRILIS
11.  A Batthyány-kormány leteszi 

az esküt.
15.  Batthyányra bízzák a nemzetőr-

ség megszervezését. 
A Közcsend Bizottság átadja 
a hatalmát a kormánynak.

20.  Megalakul az Országos Nem-
zetőrségi Haditanács.

MÁJUS
15.  Az Országos Nemzetőrségi 

Haditanács elnökévé kinevezik 
Baldacci Manó ezredest.

JÚNIUS
6.  Kinevezik a budai nemzetőrség 

I. sz. zászlóaljának őrnagyává és 
zászlóaljparancsnokává.

9.  A „Vitéz polgártársak” című 
nyomtatványa.

  4.  Kinevezik a nemzetőrség őrna-
gyait és zászlóaljparancsnokait.
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JÚLIUS
V. Ferdinánd kinevezi Hrabovszky 
János altábornagyot magyarországi 
főparancsnokká.
Pesten Földváry őrnagy tábori szol-
gálatra toboroz.
30.  A pest-budai gyalogos nemzet-

őrség zászlóavatása és eskütétele 
a Vérmezőn.

AUGUSZTUS
  7.  A „Budapesti nemzetőrtársaim” 

felhívás önkéntes tábori szolgá-
latra.

18.  A felhívása sikertelen. 

  1.  Földváry a toborzott önkénte-
sekkel elindul a déli táborba.

31.  Jelačić megszállja Fiumét, 
Buccagit és a magyar tenger-
melléket.

SZEPTEMBER
30.  Kinevezik az összes budai nem-

zetőrség parancsnokává. 
11.  Jelačić főserege átlépi a magyar 

határt.
16.  Megalakul az Országos Hon-

védelmi Bizottmány (OHB), 
melynek elnöke Kossuth Lajos.

29.  Pákozdnál megállítják Jelačić 
seregét. 

OKTÓBER
  2.  Zászlóaljával táborba indítják, 

de csak Tétényig jutnak.
  9.  Megbízzák a horvát foglyok 

őrzésével.
30.  Részt vesz a schwechati vesztes 

csatában. 

  7.  Győztes csata Ozoránál, sok 
fogollyal.

  6.  Bécsben felkelés tör ki.
  8.  Az országgyűlés az OHB-re 

ruházza a végrehajtói hatalmat.
30.  Csatavesztés Schwechatnál.
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NOVEMBER
11.  Kinevezik alezredessé. Az Országos Nemzetőrségi Hadi-

tanács beolvad a Hadügyminiszté-
riumba.
Móga helyett Görgey a feldunai 
hadsereg parancsnoka.

DECEMBER
  2.  V. Ferdinánd lemond, és I. 

Ferenc József bejelenti a trónra 
lépését.

13.  Windischgrätz előőrsei átlépik 
a magyar határt.

22.  Kossuth általános felkelésre hív 
fel.

JANUÁR
        4.  Elhagyja Budát és Debre-

cenbe megy, majd elhagyja 
az országot.

10-16.  Lakásában leltároznak, majd 
osztrák tiszteknek átadják 
a lakást.

  1.  Az országgyűlés és az OHB 
megkezdi a Debrecenbe költö-
zést.

  8.  Windischgrätz elfogatja 
Batthyány Lajost.
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Ünnepség a párizsi Operában 
Gyűjtés a szegedi árvízkárosultak javára

Szegedet hatalmas árvíz öntötte el 1879. március 12-én. 
Három hónapig víz alatt volt szinte a teljes város. Min-
denhonnan érkeztek adományok, és négy évig tartott 

az újjáépítés. Párizsban, Londonban és Brüsszelben is rendez-
vényeket szerveztek, és azok bevételét elküldték az árvízkáro-
sultaknak.

1. kép.  Megjelent a Vasárnapi Ujság 1879.  évi XXVI. évfolyamának 24. számában
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Párizsban a  Hotel Continentalban rendeztek jótékonysági 
bált, amelyen hercegek, miniszterek, nagykövetek, bankárok 
vettek részt. A szegediek részére 60 ezer frank gyűlt össze. 

A párizsi Operában rendezett ünnepségről két alkalommal 
számolt be a Vasárnapi Ujság. 

Az első tudósításból kiderül, hogy a segélybizottság elnöke 
Roys gróf, aki nemeskéri Kiss Miklós mostohafia.  (Az újságban 
tévesen ittebei előnevet írtak nemeskéri helyett). 

2. kép. Megjelent a Vasárnapi Ujság 1879.  évi XXVI. évfolyamának 24. számában
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A cikk szerint az esemény megrendezésében „kíváló része” 
volt Roys grófnak. Az ünnepség az eddigi legnagyobb színhá-
zi jövedelmet hozta 250 ezer frankkal, melyet elküldtek a sze-
gedi árvízkárosultaknak.

Életrajzi adatokból ismert, hogy nemeskéri Kiss Miklós fe-
leségül vette Conrad de Roys de Ledignan özvegyét, született 
Mathilde Le Charront. Az  esküvőre hét évi özvegység után 
került sor 1853-ban. Mathilde két gyereket hozott a  máso-
dik házasságába; egy fiút (Richard) és egy leányt (Marguerite). 

3. kép. A Vasárnapi Ujságban megjelent a bál szervezőinek képe. Első helyen 
szerepel Roys gróf
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A  házasságkötéskor Richard 14 éves volt. A  kamaszfiúnak 
szüksége volt jó nevelőapára. Alább látható a  család leszár-
mazási ábrája:

A cikkben említést tettek a  magyar vasúti kölcsön ügyéről, 
amelyben nemeskéri Kiss Miklós is eljárt. Az 1867-es kiegye-
zés után Lónyay Menyhért pénzügyminiszter1, a magyar vasút 
fejlesztésére 60 milliós kölcsönt akart felvenni. A pénzpiacon 
a kölcsön elhelyezésére a legkedvezőbb ajánlatot Haber Móric 
bankár tette, a francia Société Générale bankkal együtt. 

A kölcsön kibocsátásának főleg az időpontja nem volt sike-
res, ezért a kölcsönnek csak közel egyharmadát jegyezték le. 
A magyar kormány párizsi megbízottja, nemeskéri Kiss Mik-
lós távirati utasításra a kölcsön megmaradt részét lejegyezte. 
Ám előbb megalkudott a Société Générale bankkal, hogy le-
mondanak az állam részére aláírt összeg után a 2 százalékos 
közvetítői díj feléről. Így a kölcsön megmaradt része némi ál-
dozattal kikerült a bank kezei közül.
1 Halász Imre: Egy letűnt nemzedék. (Gróf Lónyay Menyhért) 22. közle-
mény, megjelent a  Nyugat 1911. évfolyamának II/B kötetében. Változat-
lan lenyomat. Akadémiai Kiadó, 1982.

 Conrad de Roys de Ledignan 
1818 – 1846

  Mathilde Le Charron  
Paley, 1820 – Párizs, 1896

 Richard de Roys 
1839 – 1886

 Marguerite de Roys 
†1868

 
 nemeskéri Kiss Miklós  
Miszla, 1820 – Párizs, 1902

 Aladár 
1854

  Pál  
1856

 Marguerite 
1861

 Miklós 
1864
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Két család összetartása
Deák Ferenc segítette sógora, nemeskéri Kiss József családját

A Deák család1 a 18. század folyamán az ismeretlenség-
ből emelkedett fel a  zalai vármegye hivatalt vállaló 
nemeseinek sorába. A  család társadalmi helyzete 

megalapozódott az  iskolázottsággal, a  hivatalviseléssel és 
az előnyös házasságokkal.

Az idősebb Deák Ferenc, Zala vármegye főszolgabírája halá-
lakor, 1808-ban négy gyermeket hagyott hátra: Antalt, Jozefát, 
Klárát és Ferencet. Apjuk elvesztésével árvaságra jutottak, 
miután anyjuk már korábban, Ferenc születésekor meghalt. 
A Deák testvérek tekintélyes birtokot örököltek, de tetemes 
adósságot is. Antal 1811-ben vette át a  gyámjuktól a  birtok 
gondját.

Amikor apjuk meghalt, Ferenc még csupán ötéves volt. 
Antalra hárultak a  családfői gondok, a nővérek közül pedig 
Klárára az anyai szerepkör a kisöccsük életében. Ferenc a test-
véri összetartozás és az egymásra utaltság érzetével együtt nőtt 
fel. A másik nővér, Jozefa apjuk halála évében elhagyta a kehi-
dai otthont, mert férjhez ment nemeskéri Kiss Józsefhez, akivel 
a Tolna megyei Paksra költöztek. Házasságuk illett mindkét 
család társadalmi rangjához.

Ferenc hetedik gyermekként született, de csak négyen élték 
meg a felnőttkort.

1 Cserna Anna: Deák Ferenc Tolna megyei rokonai és barátai. Pannon Tü-
kör, 2004/5. sz. 68. o.
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Íme a család leszármazási ábrája2:

A nemeskéri Kiss család felemelkedése hasonló volt, mint 
a Deák családé. Nemeskéri Kiss Ignác (1749–1814) birtoka kö-
rülbelül 5000 hold lehetett. Halála után négy fia közül három 
kapta az egybetartozó birtoktestet, József (Deák Jozefa férje) 
pedig a paksi, a madocsai és a gerjeni, egymástól távolabb eső 
részeket.

Nemeskéri Kiss József (1786–1829) Tolna vármegye táb-
labírája. Korán, 43 éves korában meghalt, és a  hét kisko-
rú gyermekével magára maradt Jozefa válságos helyzetbe 
került. A  felaprózódott birtok nem volt korszerű. Jozefa 
a birtok rendezésére megkérte öccsét, Ferencet, aki ügyvé-
di teendői mellett igyekezett helyrehozni a gazdaságot, ami 
egyelőre sikerült is.

2 E-Örökségtár: Deák és családja.

 id. Deák Ferenc 
†1808

 Sibrik Erzsébet 
†1803

   
 Antal    

1789–1842
nőtlen

    Jozefa   
1781–1853
= nemeskéri
Kiss József

  
 János   

 élt 4 évet   
 Klára   

szül. 1793
= Tarjányi

József

  Gábor  
fiatalon
elhunyt

Ferenc-Ignác
élt 1 évet  

  Ferenc   
1803–1876

nőtlen
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Egy irat3 szerint özvegy nemeskéri Kiss Jó-
zsefné 1837 novemberében kérte paksi javai-
nak összeírását. Pakson volt rezidenciális háza 
gazdasági épületekkel.
Birtoka az összeírás szerint:
 Szántóföld és legelő 780 hold
 Szőlő 91 hold
 Erdő 12 hold
 Összesen 883 hold
 Rét 92 hold
36 fő házas jobbágy elfoglalt 8838 négy szögölt

A Deák testvérek 1852-ig folytatták a kö-
zös gazdálkodást, mert anyagi nehézségek 
miatt kénytelenek voltak megosztani hár-
muk között a zalai birtokot. Jozefa és Ferenc 
kapta a  kehidai, a koppányi és a  kustányi 
részeket, melyeket továbbra is együtt mű-
veltek. E  birtokok együttes értékét 80 000 
forintra becsülték. A  közös gazdálkodás 
azonban csupán egy évig tartott, mert Jozefa 
1853-ban meghalt, és örökösei a javak felosz-
tását kívánták. Deák Ferenc engedett a  kí-
vánságuknak, és maga kezdeményezte, hogy 
írják össze a javakat, melyeket 1854-ben el is 
osztottak.

Gyermektelenül meghalt Klára nővére után 
Ferenc az örökrészéből adott Jozefa gyerme-
keinek. A  korán árvaságra jutott Ferencet 

3 Tolna megyei nemesi közgyűlési iratok.
1. kép.  Deák Ferenc (Székely 

Bertalan festménye)
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ugyanis erős szálak fűzték testvéreihez. Ő maga nőtlen volt, 
és amikor ennek okát kérdezték tőle, azt válaszolta: „A becsü-
letes ember megházasodik, az okos ember nem.”

Testvérei közül csak Jozefának voltak gyermekei, így ők je-
lentették számára a családot. Egyik leány, Katalin férjhez ment 
Szeniczey Ferenchez. Házasságukból hét gyermek született. 
Az  idősödő Deák Ferenc, „a haza bölcse” szívesen járt hoz-
zájuk Paksra. Szeniczey Ferenc az 1848-as szabadságharcban 
nemzetőr parancsnok volt, és részt vett a dunántúli csatákban.

Nemeskéri Kiss József legkisebb gyermeke, Vince szintén 
harcolt 1848-ban. Unokatestvérével, Kiss Miklóssal valószínű-
leg nem találkoztak a fronton. Rokoni kapcsolatukat az alábbi 
ábra szemlélteti:4

Nemeskéri Kiss Vince5 1825-ben Pakson született. A grazi 
katonai akadémián végzett, majd két évig a 48. gyalogezred-
ben szolgált. Ezután 1844-ben kilépett a hadseregből, való-
színűleg özvegy édesanyjának segített a gazdaságban.

4 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 5. kötet. Kiss (nemeskéri), I. sz. 
tábla. Nemzeti Örökség Kiadó, 2013.
5 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharc-
ban. HeraldikaKiadó, 2000. 444. o.

 Nemeskéri Kiss Ignác 
1749–1814

 Hiemer Erzsébet 
 

 Antal  Ferenc  József  János 

 Emma  Eleonóra  Anna  Katalin  Ede  Vince  Zsigmond  Gábor  Lajos  Miklós 
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Az 1848-as szabadságharchoz csatlakozva a Pécsett alakuló 
8. sz. honvéd zászlóaljban szolgált, és részt vett a  délvidéki 
harcokban. Mészáros Lázár hadügyminiszter javaslatára 1848. 
június 13-án őrmesterből hadnaggyá léptették elő, majd októ-
ber 19-én főhadnagy, és december 3-án már százados az ala-
kulatánál, a bácskai hadszíntéren. Perczel tábornok 1849. ápri-
lisi hadjáratában harcolt mint zászlóaljparancsnok. Májusban 
őrnagy, majd egy önkéntesekből és újoncokból szerveződő 
honvédzászlóalj parancsnoka. A  szabadságharcot követően 
a birtokukon gazdálkodott.6

1851-ben megnősült, feleségül vette Takács Máriát. Házas-
ságukból két leány született. Apjához hasonlóan ő  is fiatalon 
halt meg, 39 éves korában. Sírját nem találták meg.

6 Kernné Magda Irén: S hamvait a hálás hon veszi hantja alá. Kiss Vince 
honvéd őrnagy. Paksi Hírnök, 2009. március 20. 13. o.
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A FALKAVADÁSZATRÓL
Kit érdekelhet ez a téma az autók világában? A falkavadászat 
régi urak és úrhölgyek sportja volt, de ez már a múlté. A feltett 
kérdésre igyekszem válaszolni. N. Kiss Margit (drága anyó-
som) nagyon lelkesedett a falkavadászat iránt. Arról az időről 
írta,[1] amikor már férje és gyereke volt:
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„Nekem nagyon-nagyon hiányzott a kötetlen szabadság. Csak a vadászatok alatt 
éreztem igazán szabadnak magam a  nyeregben. Kitűnő lovam volt Sugár, azaz 
teljes nevén Napsugár. Ő  is szenvedéllyel vadászott, élvezte az  ugrást. Ha nagy 
árok következett, ahol a többi ló és lovasa megtorpant, elég volt a nyakára hajolnom 
és határozott, halk hangon mondani: ’Gyerünk, Sugár!’ Erre ment, mintha puskából 
lőtték volna ki. Sokszor vittük át az egész megakadt falkát egy-egy nehéz helyen.”

Ez a  lelkesedés felkeltette a  figyelmemet, és előítélet nélkül meg akar-
tam megismerni (sajnos csak könyvből), hogy mi is volt az  a falkavadászat. 
Ez a cikk lett belőle.

Sokan a régi uraságok sportjának tartják, de ha előítéletek nélkül tárgyila-
gosan nézzük, nem az adófizetők pénzéből fizették a költségeket, hanem saját 
vagyonukból. Nem volt díjkiosztás, pénzjutalom, se érem, se nézőközönség, 
hanem élvezték a lovaglást változatos terepen, különböző időjárási viszonyok 
között. Embert és lovat egyaránt igénybe vevő sport volt.

A régmúlt időkben alakult a falkavadászat, amikor a vadat az erre képzett 
kutyák űzik, és ezek után nyargaltak a  lovasok. Angliában talált igazi ott-
honra, és lovassporttá vált. Gróf Széchenyi István (mint sok mást) Angliában 
ismerte meg ezt a lovassportot, és az ő kezdeményezésére alakult az első fal-
katársaság. Hazánkban az angol módszerrel űzött falkavadászat 1824-től a II. 
világháborúig tartott, amit megszakított az 1848-as szabadságharc, majd az I. 
világháború.

A falkasport először a nagybirtokos főurak körében terjedt el. Mivel akkori-
ban lóval, lovas kocsival közlekedtek, természetesen lovakat tartottak. (Az első 
vonat „Pest és Vácz” között 1846-ban indult el.) A nagybirtokon volt alkalmas 
terep a falkavadászatokra, de főleg megvolt az anyagi lehetőségük arra, hogy 
Angliából vadászlovakat, kopókat hozzanak, falkamesterrel és ostorosokkal. 
Gróf Erdődy Rudolf adott magyarázatot[2] az angolok alkalmazásáról:

„Főleg a  különös szakértelmet kívánó róka-vadászathoz volt kívánatos, azon-
kívül nagyobb létszámú és értékes kopóanyagnál a falka kezelését és ápolását is szí-
vesebben bízták, kik abban már teljesen járatosak. Az alkalmazott angolok közül 
többen kitűnően beváltak, évtizedekig működtek Magyarországon, és idővel telje-
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sen honosak lettek. Idővel, főleg a nyúlra és a vonzalék után falkázó falkáknál már 
belföldiek működtek, kik az angoloktól tanult módszereket alkalmazva, sok esetben 
kitűnően használható szakemberekké lettek.”

Gondolhatunk a nagy nevet szerzett Hesp Róbertre, aki falkamesterként jött 
hazánkba.

Társasági esemény is volt a falkavadászat, ugyanis alkalmat adott ismerkedés-
re, kapcsolatok szerzésére. A vadászaton kiderült, ki milyen lovas, és hogyan 
viselkedik a társaival. Sportszerűtlen és szégyen, aki vadásznapon kedvezőtlen 
időjárás miatt (eső, nagy szél, köd) otthon marad. A „falkavadászat szellemét” 
kísérelte megmagyarázni gróf Sztáray Béla.[3]

„Van-é nemesebb és férfiasabb szenvedély, mint lóra ülve tüskén, bokron, árkon, 
vizen követni a falkát. Férfias, mert a test edzésére, a merészség növelésére, a lélekje-
lenlét erősbítésére az ügyesség előmozdítására nyújt módot és alkalmat. Nemes, mert 
a falkavadász esélyt enged a vadnak megszabadulására. Ugyanis míg a puskava-
dász jól czélzott Lancaster-fegyverével egy pillanat alatt vet véget a mit sem gyanító 
vad életének, vagy az agarász perczek alatt fogatja el prédáját, addig a falkavadász 
gyakran egy óráig tartó időt enged neki menekülésre, melyet egy iramközben előfor-
duló füzes vagy cserjésben meg is találhat. (…) Ezek pecsenyevadászok (…) kik in-
kább ölnek jó agárral naponta 6-8 darab nyulat, vagy esti alkonyatkor lesbe járnak 
és pusztítják a vadat. Sajnos Magyarhonban elég akadályokra találunk még, mert 
sok ferdenézetüek léteznek, kik a vadászatnak e nemét aristokratikus mulatságnak 
bélyegzik, s a könnyen hivőknél ez által igyekeznek meghonosulását gátolni.”

A FALKAVADÁSZAT IRÁNYÍTÓI
A vadászat irányítója, főembere a  falkanagy. A kutyákkal a  falkamester fog-
lalkozik, és ebben segíti(k) az ostoros(ok). A hármuk együttműködésétől függ 
emberi oldalról a vadászat sikere.

A falkanagy (master) vezetésével jelölik ki a vadászat terepét. Bejárják a kör-
nyéket, felkutatják a vad rejtekét. A falkanagy meghatározza a vadászok találko-
zásának a helyét (meet) és az időpontját. A master a lovasok előtt halad, és a töb-
biek hozzá képest tartják az iramot. Tőle függ, hogy meddig tart a vadászat.
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A falkamester (hunstman) fő feladata a kopók nevelése és ido-
mítása. Ismernie kell a vad életmódját, szokásait, rejtekhelyét 
és a  vadászat terepét. Kiváló lovas tudás és szervezőkészség 
szükséges a munkájához. A hunstman irányításával kutatják 
a kopók a vad rejtekhelyét. Amikor a vad menekülni kezd, kis 
előnyt adnak neki, majd a falkamester a kopókat a vad után 
hajtja, s azok követik a vad szimatát (scent). (Amikor elvesz-
tették a  szimatot, a  vadászat megszakad.) A  kopók szétsza-
ladnak, és keresik a szimatot (cast), de jobb, ha az ösztönük 
által keresik. De ha ez nem eredményes, akkor a hunstman 
irányítja a vad keresését.

Az ostorosok (whip) általában ketten vannak. Vadászat köz-
ben az első ostoros tartja a kapcsolatot a falkanagy és a falka-
mester között.

A második ostoros feladata vadászat közben a kopók össze-
tartása, amihez szükség esetén az ostorát használja. Amikor 
más vad kerül a kopók elé, vagy ha idegen földre fut a vad, 
akkor a kopókat visszatartják, „leostorozzák”.

Mesterséges akadályokat is készítenek, ha nem tartják megfe-
lelőnek a terep természetes akadályait. A falkanagy és a fal-
kamester határozzák meg, hogy hol és milyen akadályokat 
építsenek az ostorosok. Például magas farakások, tömött sö-
vények, fatörzsek, gyeptéglából sáncok.

A VADÁSZAT ÁLLATAIRÓL
A falka több együtt vadászó kutya, a  kopók csapata. A  ko-
pók jellegzetessége, hogy hangjukkal (csaholásukkal) jelzik 
a  vad nyomát. A  vad gyorsabb, mint a  kopó, azonban nem 
kitartóbb, ezért a  vadat az  üldözéssel kifárasztják, és végül 
elfogják. A kopóknak örökölt hajlamuk van a  vad keresésé-
re, de a  szimat utáni keresést meg kell tanulni. A  kopóktól 
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megkívánják a bátorságot, a kitartó futást és 
a  feltétlen engedelmességet. Fontos, hogy 
a kopókat egyfajta vadra és egyfajta vadásza-
ti módszerhez szoktassák. A  falka kopóinak 
számát az  angolok nyomán párban (couple) 
adják meg. Például 29 kopó helyett 14½ pár 
kopót mondanak.

Beagle: a  legelterjedtebb kopófajta a  kis 
termete és a  kiváló vadászszenvedélye miatt  
(1. kép). Általában róka vadászatára használ-
ják. Magassága 30-40 cm.

Harrier: igénytelen és kitartó, magasabb (40-50 cm), mint a beagle. Inkább 
nyúlra vadásznak vele.

A szimat (scent) az állat lehelete és a kipárolgása, ami a levegővel keveredik. 
Amikor szimatot érez a kopó, akkor csaholni kezd, a szimat erősödésével egy-
re jobban. A szimat általában csendes, borús, kissé párás időben tartós. Akkor 
kedvező, ha a talaj felett egy-két tenyérnyire lebeg. Ekkor a kopók jó iramban 
(run) követhetik a szimatot anélkül, hogy a fejüket lehajtanák. Az önálló szi-
matkeresésre szoktatott kopók elszélednek, ha a szimat megszűnik, és körül-
futkosnak, hogy ráakadjanak. Ha ez nem sikeres, akkor a falkamesternek kell 
beavatkoznia.

A kutyák ólja (kennel) legyen tágas, nyugalmas, a  fekvőhely pedig száraz, 
tiszta. A kennel több helyiségből álljon: külön a kanok és a  szukák számá-
ra, valamint a növendék kölyköknek. Fontos a kifutó és a jó levegő. A kopók 
etetése eseményszámba menjen. Fontos, hogy a falkamester és az ostorosok is 
jelen legyenek az etetésnél, mert ez jó lehetőséget ad az összetartozás érzésé-
nek elérésére, a kopók tulajdonságainak megismerésére és az engedelmesség 
kialakítására.

A lovat nagyon igénybe veszi a falkavadászat, mert különböző talajon, vál-
tozatos terepen, váratlan akadályokon, változó időjárási körülmények között 
kell hátán a lovasával rohannia több órán át. Fontos, hogy a ló bátor és kitartó 

1. kép.  Beagle kopó
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legyen, a kutyák jelenléte, csaholása ne zavarja, bírja a hosszú ideig tartó ga-
loppot, gyorsan tudjon fordulni, és jó ugrókészsége legyen.

A RÓKAVADÁSZAT FOLYAMATA
A régi leírások szerint a vadásztalálkozóra (meet) a meghirdetett napon, helyen 
és időpontban gyülekezik a társaság, a meghívott vendégekkel együtt. Innen 
a róka valószínű rejtekhelyére (covert) vonulnak. Elől lovagol az első ostoros, őt 
követi a falka, utánuk a falkamester, majd a második ostoros, aki az elmaradó 
kopókat előre hajtja.

A falkanagy (master) a lovasok előtt halad, kb. 10 méterrel. A róka rejtekhelyét 
a  falka átkutatja a  falkamester irányításával. Amikor az  egyik kopó szimatot 
fog, hangot ad, és a  többi csaholni kezd. Ilyenkor a vadászok nagy élvezettel 
hallgatják a „kopó kórust”. Amikor a róka kifut a rejtekéből, a falkamester jelez 
a falkanagynak, és 150-200 méter előnyt ad a rókának, majd kürtjellel uszítja 
a falkát a róka után. Ezzel megkezdődik a hajtás (run). Az elhamarkodott jelzés 
a rókát visszariasztja a rejtekébe. Viszont a tétovázás, a határozatlanság túlzott 
előnyt ad a vadnak a meneküléséhez, ami veszélyezteti a vadászat sikerét.

Vadászat közben nem szabad közel lovagolni a falkához, mert a kopókat za-
varhatja a lovak közeli dobogása. A kopók sietnek a lovak patái elől, de közben 
elveszíthetik a szimatot, és téves irányba futhatnak.

A falkanagyot nem szabad megelőzni, szabad utat kell adni. A lovasok tart-
sanak 5-6 méter távolságot az első és oldalsó társaiktól, hogy a különböző tere-
peken megfelelő mozgásterük legyen. Egymás előtt ne lovagoljanak keresztbe, 
ne zavarják egymást. Ha hölgyek is lovagolnak velük, őket udvariasan enged-
jék előre. Akadályok előtt a lovasoknak kellő sebességük legyen, ne tétovázza-
nak, nehogy a lovuk megtorpanjon, forgolódjon vagy oldalt kitörjön.

Ha a rejtben nincs róka, a rejt üres, annak neve blank. Ilyenkor a falkamester 
hosszú kürtszóval hívja vissza a falkát, és újabb rejtekhelyre irányítja. Fontos, 
hogy a kopók együtt legyenek, egyik se maradjon el. A falka együtttartására 
a második ostoros ügyel. Egy angol mondás szerint annyira együtt legyenek, 
hogy hajtás közben az egész falkát lepedővel lehessen leborítani.
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Gyakran előfordul, hogy valamelyik kopó egy másik róka friss szimatát veszi 
fel, rókát vált, és a többi követi. Ilyenkor a falkamester az ostorosokkal vissza-
fordítja a kopókat.

A szimat elvesztése alkalmat ad a vadnak időnyerésre. Ilyenkor mutatkozik 
meg, hogy a vadászat vezetői mennyire értenek a  feladatukhoz, mert gyors, 
határozott intézkedés szükséges. A falkamester cheek (szünet) kiáltással azon-
nal megállásra szólít fel, majd a kopókat biztos nyomra kell vezetnie, és csak 
ezután folytatódhat a vadászat.

Abban az esetben, ha a vadnak sikerült elmenekülnie, vagy amikor a falka-
nagy elrendeli, hogy ne üldözzék tovább a vadat, mert idegen földre futott, 
akkor a falkamesternek a feladata, hogy új rejteket kutassanak a kopók.

Amikor a falka a rókát elfogja és megöli (kill), a falkamester Who-hoop ki-
áltással jelez. Elveszi a kopóktól a rókát, a farkát levágja, majd a tetemet a falka 
közé dobja. Van ahol faágra teszik a rókát, hogy buzdítóan hasson az elmaradt 
kopókra is. A  róka farkát a  falkanagy (master) valamelyik vendégnek adja, 
rendszerint hölgylovasnak.

Egy nagyon tapasztalt falkázó szerint az ember nem tudhatja, hogy a fal-
kasportban miből van több: a lovaglásból-e vagy a vadászatból?

KÜLÖNBSÉGEK A RÓKA ÉS A NYÚL VADÁSZATA KÖZÖTT
A két állat természetéből következik a két vadászat különbsége.

A róka esetében a falka közelítse meg a vadat, amennyire csak lehet. Ugyanis 
a róka irányváltoztatásai, a gyenge szimat lassú követése és a hosszabb szüne-
tek (check) ezt szükségessé teszik. A falkavadász sportnak legjobban a róka fe-
lel meg, élénk és mozgalmasabb a vadászata, és jobb lovaglást ad, mint a nyúl.

A nyúl félénk állat, a  vadászata lassúbb és csendességet kíván. A nyúl rit-
kán szokott egyenes irányban messze futni, ezért a kopóknak több időt kell 
engedni, hogy jobbra-balra, vagy visszafelé keressék a szimatot. Nem kell fél-
ni, hogy ez alatt nagy előnyt nyerve elmenekül. A nyulak menekülési módjai 
különbözőek; némelyik karikázik, és visszafut a kiindulási helyére, egy másik 
egyenesen fut, majd meglapul, és saját nyomán fut vissza.
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A nyúlnak fektében nincs szimata, amit ki is használ. Ha szélirány ellen fut 
a falka, a nyúl meglapul, a kopók elfutnak mellette, erre visszafelé menekül. 
Érdekessé teszi a vadászatát az a körülmény, hogy a vadász tudja, valahol a kö-
zelben lapul a nyúl, és bármikor felugorhat.

FALKAVADÁSZAT VONSZALÉKKAL
Feltehetően a  vonszolás szóból ered a  vonszalék elnevezés, de a  leírásokban 
a  vonzalékot is használták. Az  Alagi Falkatársaság megalakulását követően 
először vonszalék után kezdett vadászni.

A vonszalék (drag) vadhús, vagy a  róka ürüléke zsákban. Ezt a műszimatot 
(slep) egy lovas hosszú zsinóron a földön maga után húzza, a master által mega-
dott irányban és tempóban. A vonszolt szimat utáni vadászat az igazi falkavadá-
szat utánzata. Az élő vadat üldöző lovas vadászat értékeit, tanulságait, izgalmait 
kívánták átültetni a műszimat-vadászatba, hogy annak a jellegzetességeivel bír-
jon. A falkanagy, a falkamester és az ostorosok feladatai változatlanok. Előnyös 
a vonszalék utáni vadászat, mert a résztvevők lovaglótudásához és a lovak minő-
ségéhez mérten tervezhetik meg a vadászatokat. Ez a vadászat azért is előnyös, 
mert úgy lehet vezetni a vonszalékot, hogy ne kelljen a mezei károkért fizetni… 
Slepvadászatnak is szokták nevezni, a műszimat (slep) miatt.

Volt olyan vélemény, hogy ez nem nevezhető vadászatnak, mert nem vadat űz-
nek. Inkább vonszalék utáni lovaglásnak vagy falka utáni lovaglásnak mondható.

A VADÁSZÖLTÖZET
A falkavadászat nemcsak sport, hanem társasági esemény is. Az  idők során 
olyan öltözet alakult ki, melyet a  lovas vadászathoz megfelelőnek tartottak, 
de volt bizonyos nemzeti jellege is. A  régi magyar vadászruhát kiszorította 
az angol öltözet.

A falkavadászaton a rohanás során a lovasok közül néhányan lemaradnak, le-
szakadnak társaiktól, vagyis a mezőny hosszan elnyúlik. Ezért fontos az élénk 
színű, könnyen észrevehető ruházat, hogy a magukra maradt lovasok hamar 
észrevegyék a többieket, és csatlakozhassanak.
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Az angol rókavadászaton a  ruha színe hagyományosan a  vörös, nyúlvadá-
szaton pedig a zöld. A vadászkabát elöl derékig érő, hátul két keskeny hosszú 
szárnyban végződő férfikabát. A vendégek sötétszínű kabátot viselnek, de le-
het fekete frakk is.

A lovaglónadrág fehér színű. Lehet térdnadrág is (bricsesz). Fontos, hogy ké-
nyelmes legyen. Az ing és a nyakkendő szintén fehér.

A fejfedő a vadászkabáthoz keménykalap, a frakkhoz cilinder. A személyzet 
fekete bársonysapkát visel.

A vadászcsizma fekete, fényes, melynek szára kihajtásban végződik. A vörös 
frakknál a kihajtás sárga színű.

A kesztyű általában bőrből készített. De lehet kötött cérnakesztyű is, mely, 
ha nedves is lesz, a szártartó kéz nem csúszik.

A hölgyek lovaglókosztümje fekete színű. Hozzá cilinder vagy keménykalap, 
csomóra kötött fehér lovaglónyakkendő, kesztyű és fekete csizma. A dámanye-
regnél a lovaglónadrágot szoknya takarta.

A nyereg és az egyéb lovagló felszerelés nagyon fontos tartozéka a falka-
vadászatnak. Legjobb az angol vadásznyereg, szarvasbőr béléssel és bőrhe-
vederrel.

KATONAI LOVAS ALAKULATOK KÉPZÉSE ÉS 
A FALKAVADÁSZAT
Az 1700-as évek elején a nehézlovasság mellett a gyors akciókra egy új fegy-
vernem alakult, a könnyűlovasság. A lovaktól elvárták, hogy a változatos tere-
pen olyan biztosak és ügyesek legyenek, mint amilyen tulajdonsággal bírnak 
a vadászlovak. Hamar felismerték a falkázás jelentőségét a katonalovak kép-
zésében. Lovardákat és gyakorlótereket létesítettek, egységes kiképzési rendet 
vezettek be, felfogadtak lovaglótanárokat és istállómestereket. Szükségessé 
vált, hogy a legénység kiképzésére kijelölt tisztek részére lovas iskolákat ala-
pítsanak.

Francia, porosz és osztrák lovas oktatóközpontok létesültek. Ausztriában 
az  első lovas iskola 1808-ban alakult. Lovagló-tanárképző intézetté, K. u. k. 
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Militar-Reitlehrer Institutnak (kaiserlich und königlich; császári és királyi) 
szervezték át, bécsi központtal. Egyéves kiképzésre vezényelték a  huszár-, 
az  ulánus és a  dragonyos alakulatok tiszteit. Egy-egy évfolyamon általában  
30 fő vett részt, és a legjobb 15 tisztet még egy évig tovább tartották.

Az Osztrák-Magyar Monarchia nagyszabású falkája létesült Holicson a királyi 
család nyitramegyei birtokán 1871-ben, gróf Pejacsevich Miklós[4] tábornok kez-
deményezésére, aki híres katona és sportember volt. A poroszok elleni hábo-
rúban egyik karját elvesztette, de tovább szolgált. 1869 és 1874 között a közös 
hadsereg lovassági felügyelője lett. A falka az osztrák-magyar közös hadsereg 
tulajdonába került.

A falka felállításának az volt a célja, hogy a bécsi lovaglótanár-képzőbe vezé-
nyelt tiszteknek alkalmuk legyen neves lovasok mellett falkavadászaton gya-
korolni a  lovaglást, és a  lovak előkészítését vadászatra, valamint akadályver-
senyekre. Ferenc József  bőkezűen támogatta az intézetet; a holicsi kastélyában 
lakhattak, és az első vadászidényre 15 pár kopót adott ajándékba. A kennel és 
az istállók helyben voltak.

A master általában a lovastanár-képző parancsnoka volt, és mellé fiatal tisz-
tet vezényeltek segítőnek. Az  idény előtt néhány vonszalék utáni vadászatot 
tartottak, melyen az intézet első évfolyama vett részt. A rendes idényben a má-
sodik évfolyam vadászott. A masterek között néhány magyar is volt: Igálffy 
Gusztáv őrnagy és Horthy István kapitány.

Száhlender Béla fiatal huszártisztként két évig (1898-1900 között) volt a bé-
csi lovaglótanár-képző intézetben, és vadászott Holicson. Feleségével később 
Alagon telepedtek le, ahol mindketten nagy kedvvel falkáztak.

Katonai falkák voltak máshol is az  országban. A  magyar Királyi Honvéd 
Központi Lovasiskola falkát tartott, hogy a tisztek gyakorolják nehéz terepen 
a lovaglást. Vácott, 1898-ban a 6. honvéd huszárezred tisztjei is hasonló célból 
falkáztak.

Háború és a lóanyag címen jelent meg egy cikk[5] az I. világháború előtt 1912-
ben, ami arra a kérdésre kereste a választ, hogy háború esetén hogyan áll a hely-
zet a lóanyagunkkal. Először a mennyiséget kell fontolóra venni, állította az író.
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Alapul vették, hogy a 41 évvel ezelőtti német–francia háborúban a néme-
teknek 220 000 lóra volt szükségük, amelyeknek kb. a 7 százalékát veszítették 
el. Ma már Németországnak 500 000 lóra lenne szüksége. Ez is mutatja, hogy 
milyen nagy fontossága van a lótenyésztésnek a jövő háborújában, vonta le a kö-
vetkeztetést a cikk írója. Mivel a lovazási rendszerünk erősen hasonlít a néme-
tekéhez, és ha nekünk is 500 000 lóra lenne szükségünk, ezt a 2 milliós lóállo-
mányunkból nehezen tudnók fedezni, de Ausztria is számításba jön, az ágyús 
és train lovakkal – áll a cikkben.

ÁLLAMI LOVAK KIPRÓBÁLÁSA FALKAVADÁSZATON
Nagyon kedvezően írnak[6] a falkázás hasznosságáról a lótenyésztés szempont-
jából:

„A falkavadászok fontos szerepet játszanak az  állami lótenyésztésben, mert ez 
a legegyszerübb és legtermészetesebb módja az állami anyag kipróbálásának. A va-
dászatnál a ló sokoldalúságáról tesz vizsgát: sebessége, keménysége, szívóssága, ügyes-
sége, megbízhatósága stb. mind próbára van téve. Soha, sehol lovat úgy nem lehet 
ösmerni, mint három hónapi vadászat alatt és a masteri relácziók a ló képességeinek 
legpontosabb tükrei. Épen ezért igen örvendetes, hogy földmivelésügyi minisztérium 
készséggel látja el a nagyobb falkákat kipróbálandó lovakkal.”

A falkatartás költségeiről tájékoztatást közölt gróf Sztáray Béla.[7] Tapaszta-
lata szerint 15 pár kopóból álló falka egy évi tartása 600-700 frt. A hunst-
man és egy ostoros bére az  öltözékükkel együtt nem több évi 2000 frt-
nál, mert feltételezi, hogy a falka tulajdonosa tart lovakat. A falkatársaság 
egyetlen bevétele a tagsági díj volt. A tehetős nagybirtokosok tudtak falkát 
tartani.

Az idézett cikk szerint egy nyúlfalka évi költsége 1914-ben kb. 10 000 ko-
rona vidéken. Olcsóbb a vonszalék (drag) vadászat.

FALKAVADÁSZATOK A PEST FÖLÖTTI TÉRSÉGBEN
Pest környékén először Fóton kezdődtek falkázások. A vadászathoz szükséges 
nagy terület akkoriban erre lehetőséget adott. A Károlyiaknál megvolt a még 
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fontosabb: az  anyagi adottság a  költségek fedezéséhez, ami 
párosult a vadászszenvedéllyel.

A gróf Széchenyi István által szorgalmazott és Nagycenken 
1824-ben létrehozott falkatársaságnak magyar alapító tagjai 
között volt a három Károlyi testvér; István György és Lajos, 
akkor 22-27 évesek.

Gróf Károlyi István (1787–1881) Pest környékén elsőként 
saját birtokán, Fóton létrehozott egy falkavadász központot, 
az  1830-as évek elején. Kastélya parkjában volt a  kennel 70 
pár kopó számára. A master gróf Károlyi István, a hanstman 
az  angol Baldogh volt, aki korábban Nagycenken működött. 
A fóti falka csak néhány évig állt fenn, mert Károlyi István 
külföldre távozott. A kopókat báró Wenckheim Béla vette át.

Az 1848-as szabadságharc idején megszűnt hazánkban a fal-
kavadászat. Gróf Károlyi István mint jó hazafi, a  fóti járás 
nemzetőr őrnagyaként a délvidéki hadszíntéren szolgált. Meg-
bízást kapott egy huszárezred felállítására, amit részben a saját 
költségén alapított, és ennek a 16. Károlyi huszárezrednek tisz-
teletbeli ezredese lett. A Pestre bevonuló császáriak letartóztat-
ták, és 15 hónapi fogság után váltságdíj ellenében szabadult ki.

A szabadságharc után újra indult a falkavadászat. Eszterhá-
záról 1856-ban a falkát átvitték Fótra, ahol a falkázás második 
korszaka kezdődött, ismét gróf Károlyi István masterségével. 
A falka 60 pár kopóból állt, hanstman az angol Hills.

A vadászatok kiválóak voltak. A  vadászterep Gödöllőtől 
a  Dunáig tartott. Gödöllőtől erdős dombvidéken, homokos 
buckás gyepen, a Duna felé sík terepen és a folyó közelében 
lévő nádasig. Akkor nagy pusztaság volt, lakott helyek csak 
Dunakeszi és Fót. Dunakeszi környékén egy humoros rókava-
dászatról egy angol vendég cikket írt a sportlapukban (2. kép).
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2. kép.

Ni ni! Ott a róka 
a kürtőben!
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Fóton a falkavadászat második időszaka néhány év után meg-
szűnt, és a kopókat eladták. Viszont elhatározták, hogy Csá-
kóról (gróf Batthyányi László birtokáról) a  vadászidény végén 
novemberben a  kopókat Fótra viszik, ahol megfelelő időjárás 
esetén egész télen vadásznak. Megalakult a Csákó-Pesti Falka, 
és 1860-ban Hesp Róbert hunstmannal két falka került Fótra.

Csákón a megszaporodott nyúlállománnyal már nem bírtak 
a kopók, ezért megszűntek a vadászatok 1860-ban. Megalakult 
a Pesti Kopóvadász Társulat, és a kopókat átvették Hesp Róbert 
hunstmannal együtt. A  társaság elnöke gróf Károlyi György, 
a  masterek: gróf Almássy Dénes és Beniczky Ferenc. A  kennel 
Fóton volt. Vadásztak rókára és nyúlra Fót vidékén. Angliából 
hoztak kopókat, és a falka állománya 1863-ban 31 pár rókako-
póból, és 20 pár harrierből állt. Kitűnő sport volt; s egy emlé-
kezetes hajtásról írtak is, ami az Alag és Újpest közötti nádas-
tól (8-as covert) 1 óra 22 percig tartott minden szünet nélkül. 
A Pesti Kopóvadász Társulat 1867-ben feloszlott, valószínűleg 
pénzhiány miatt. Ezzel megszűnt a vadászat Fót környékén.

BUDAPESTI RÓKAFALKA TÁRSASÁG ÉS 
VADÁSZATAI

Az Osztrák–Magyar Monarchia 1867-ben alakult meg, és 
I. Ferenc Józsefet magyar királlyá koronázták. Feltehető, hogy 
ezután a  király kapcsolatot kívánt a  magyar nagybirtokos 
arisztokráciával. Példázza ezt báró Wenckheim Béla, aki ne-
ves falkavadász volt. A szabadságharc után 1850-ben külföld-
ről hazajött, főispán, majd belügyminiszter lett, végül a király 
személye körüli miniszter.

Felvetődött a  pesti falka újraalakulásának a  terve. Lét-
rejött 1872-ben a  király és Erzsébet királyné támogatásával 
a Budapesti Rókafalka Társaság, (Rákosi Rókafalka). Felkérték 
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masternek gróf Esterházy Miklóst. Angliából hozatott kopókat 
gróf Batthyányi Elemér, és Káposztásmegyeren lett a  falkate-
lep. A király nagy összeggel járult hozzá az új falka fenntar-
tásának a költségeihez. A Rákosi Rókafalka Társulatnak 37 
alapító tagja volt.

A királyi pár részvétele nemcsak a falkavadászat miatt ígér-
kezett nevezetes eseménynek, hanem társadalmi, sőt országos 
szempontból is. Várható volt, hogy a királyi pár ezentúl a va-
dászidényben hosszabb időt tölt majd Gödöllőn, és az udvari 
formaságoktól mentes fesztelenebb vadászéletben közelebb 
kerül a király az ott lévőkhöz.

Megkezdődtek a gyakorló vadászatok, hogy az udvari lovak 
megismerjék a kopókat és a falkavadászatot. Az első vadászati 
idény 1872 októberében kezdődött Rákoson, a Paskál malom-
nál. Látszottak a kezdet nehézségei: a falka nem volt egyön-
tetű, a master és a személyzet nem ismerte eléggé a vidéket és 
a rókák rejtekhelyeit. Több bukás is volt, a királyné lova mo-
csárba kezdett süllyedni, a királyné azonban gyorsan leugrott 
róla, és a lóval ki tudott vergődni.

1873 őszére új, egyöntetűbb falkát hoztak Angliából a me-
gyeri kennelbe.

Vadászlovakkal akadályversenyeket is tartottak. Erzsébet ki-
rályné névnapján (november 19-én) két akadályversenyt nyert 
gróf Batthyány Elemér, aki az  1848-as szabadságharc végén 
kivégzett miniszterelnök fia volt. Ő nagy érdemeket szerzett 
a  Rákosi Falka létrehozásában, és természetes volt jelenléte 
a főváros legelőkelőbb sportkörében. A királlyal feltűnés nél-
kül kerülték egymást, azonban Erzsébet királyné jóakaratúan 
társalgott vele.

Megyeren 1875-ben több külföldi vendég vett részt a   
vadászatokon, főleg Bécsből. Rókára, szarvasra és nyúlra  
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vadásztak. Megkísérelték vadszarvasra, de nem sikerült. A kieresztett szarvas 
már jobb hajtást adott. A szarvast megfelelő helyen kieresztik, előnyt adnak, 
majd üldözni kezdi a falka. Előfordult, hogy a palotai erdőből a szarvas Pesten 
a Hunyadi téri egyik zsibárus boltjába menekült, ami nem kis izgalmat oko-
zott. Az odaérkező királynét azonban megéljenezték. Egy másik alkalommal 
Gödről a váci hegyig 3,5 órán át hajtották a szarvast zuhogó esőben, a királlyal 
együtt. Máskor egy üldözött dámszarvas átúszott a monostori szigetre.

3. kép.  Rákosi falkavadászat
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Két olyan vadászatról írt beszámoló olvasható a  3. képen, 
melyen a király is részt vett. Az egyik találkozási hely a fóti 
Károlyi-kastélynál volt, a másik pedig Gödön.

A falkatársaság találkozásának helyei (meet)) többnyire: 
Káposztásmegyer, palotai híd, Fóton a Károlyi-kastély, Göd, 
a 8-as covert ( rejtekhely), ami a Dunakeszi Duna-parti részén 
lévő nádas. A falkával innen indulnak a közelben lévő rejtek-
helyre, ahonnan szerencsés esetben kiugrik a vad, és elkezdő-
dik a vadászat. A vad menekülésének iránya határozza meg, 
hogy a társaság merre rohan. A gyakrabban előforduló terü-
letek: Szamárerdő, Sikátor-puszta, sződrákosi nádas, Göd-
puszta, a palotai nádas, a csömöri határ, Sződ, a Duna-parti 
nádasok és a Somlyó-hegy körüli részek.

Egy gödi falkavadászat emlékét örökíti meg Julius Blaas fest-
ménye, amin Erzsébet királynő elől lovagol (4. kép).

4. kép.  Julius Blaas Gödi falkavadászat című festménye  
(Forrás Volentics Gyula)
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A Göd-pusztai falkázás 
emlékét örökíti meg egy 
négysoros vers Róka nóta 
címmel a  Borszem Jankó 
élclapban, rajzzal (5. kép). 
A  háttérben látszik egy kis 
liget, amit a  szeretett Erzsé-
bet királynőről neveztek el. 
Az  Erzsébet-liget[8] a  gödi 
vasútállomás közelében van, 
és a királynő itt sétált. Külön-
ben a  vasútállomáson királyi 
váróterem is készült. A  Gö-
döllőről induló falkavadászat 
pihenőhelye lehetetett.

Nem tartozik a  falkavadá-
szathoz, de érdekesség, hogy 
a király a trónörökössel vadá-
szott a Monostor-Szigeten.[9]

„E hó 18-ikán a  király és 
a trónörökös résztvett a monos-

tori szigeten rendezett fáczánvadászaton. Az  uralkodó és a  trónörökös egyenesen 
Bécsből jöttek e vadászatra, melyet minden évben ilyen időtájban szoktak tartani 
a monostorszigeti koronauradalom pagonyaiban. A külön vonat reggeli 9 órakor ér-
kezett Dunakeszre, honnan gyalog tették meg az utat a Dunához, a horányi átjáró-
hoz, s onnan gőzhajon mentek a szigetre.

A vadásztársaság közt voltak: gr. Széchenyi Pál, és br. Fejérváry Géza miniszterek, 
Ráth Károly főpolgármester, Tolnay Lajos országgyűlési képviselő, Török János buda-
pesti rendőrfőkapitány, stb. A vadászat fáczánokra és nyulakra öt óra hosszat tartott. 
Déli 12 órakor a társaság szabad ég alatt reggelire gyűlt össze s ez alkalommal a király, 
valamint a trónörökös a jelenvolt urakat hosszabb beszélgetéssel tüntette ki. A reggeli 

5. kép.  Róka nóta. Borsszem Jankó,  
1872. december 8.
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után ismét megkezdődött a lövöldözés, miután az erdő három végéről történt a hajtás. 
Délutáni 3 órakor ő felsége letette a fegyverét és ezzel a vadászat véget ért. A társaság 
356 fáczánt, 466 nyulat s  16 foglyot lőtt, míg Rudolf trónörökös egyik golyója egy 
baglyot is leterített E  feltűnően nagy éjjel madarat, a mely a  lövések zajára ébredt 
fel nappali álmából, a trónörökös kitömeti s vadászgyűjteményébe veszi föl. A királyt 
s a trónörököst a vadásztársaság később visszakísérte Dunakeszre, a honnan a pálya-
udvarban összegyült nagyszámú közönség s a vadászok éljenzése közben fél 4 órakor 
történt az elutazás. A király s a trónörökös esti 8 órakor érkeztek Bécsbe.”

Visszatérve a falkavadászatra, a király 1892-ben már nem falkázott, és ez-
zel a Budapesti Falkavadász Társaság „aranykora” véget ért, ami a királyi pár 
részvétele miatt nemzetközi hírű volt, és 20 évig tartott. A király az anyagi 
támogatást továbbra is megadta azzal, hogy a  hadsereg tisztjei tagdíjfizetés 
nélkül részt vehessenek a vadászatokon.

A Társaság második korszaka 1893-ban kezdődött, s  az I. világháborúig 
tartott. 1910-ben több jó vadászlovas rábírta Nemeskéri Kiss Pált, hogy engedje 
leányát, az akkor 19 éves Margitot velük falkázni.[10]

„ A leghosszabb runom (futam) 1 óra 55 perc volt a pesti falka után (kivételesen), és 
a ’hollalinál’ csak hárman voltunk: Széchenyi Péter a master, Elemér bácsi meg én. 
Meg is kaptam a jól megérdemelt rókafarkat.”

Alkalmatlanná vált rókavadászatra Megyer, Fót és Alag vidéke, a város ro-
hamos terjeszkedése miatt. A  kennel Pesterzsébetre került, és a  Pest alatti 
területeken (Gyál, Pakony, Soroksár, Ócsa stb.) folytatódtak a vadászatok.

AZ ALAGI FALKAVADÁSZ TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA ÉS 
VADÁSZATAI
Az Alaghoz közeli Fóton 1912-ben falkázásra már előkészítő kezdeményről 
írt az újság, mert gróf Károlyi Mihály Angliából beagle falkát hozatott, mellyel 
Fót környékén szándékozott vadászni.

A következő évben egy újsághír:[11]

„1913 jan. 9. Új falka alakulásáról kaptunk hírt. Alagon ugyanis gróf Pejacsevics 
Albert, kitűnő sportsman buzgósága révén drag-falka (vonszalék-falka) alakult, 
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a  mely, az  idén már meg is kezdi a  működését. A  falka alapját 
a szentlőrinczi falka több couple (pár) kopója adja meg.”

(A Pejacsevich név már említve lett a  holicsi katonai fal-
ka létrehozásánál, amit Pejacsevich Miklós kezdeményezett. 
Pejacsevich Albert a család másik ágához tartozik.)

Alagon megépült a  lóversenypálya, az  első futamot 1896-
ban tartották. Angol trénerek laktak itt, az istállók megteltek 
Európa-hírű versenylovakkal. Itt telepedett le gróf Pejache-
vich Albert neves úrlovas, aki lovasnevelő-iskolát létesített. 
Az újság így méltatta:[12]

„Gr. Pejachevics Albert idén még nyeregbe fog szállani a siófoki 
Senior-versenyben s azzal úrlovas szereplését — amelynek idén üli 
meg húsz éves fordulóját — befejezi. Gróf Pejachevics Albertnek 
a belföldi lovas-és tréner-képzés, valamint a versenyügy fejleszté-
sének más területein is maradandó érdemei vannak.”

Megalakult tehát az Alagi Kopófalka Társaság, melynek el-
nöke gróf Károlyi Mihály (később köztársasági elnök), master 
pedig gróf Pejacsevich Albert lett.

Az újság ezt írta:[13]

„1913 febr. 21. Az  alagi vonszalék-falka elmult szombatra 
tervezett megnyitó vadászatát a  beállott fagy miatt nem tart-
hatta meg. Itt említjük meg, hogy a  Magyar Lovaregylet az  u. 
n. Tattersall területén kitünő kennelt adományozott a  falkának, 
a  mely már közelébb át is költözik. Az  egylet továbbá megen-
gedte, hogy a falka az alagi terület egyes részein vadászhasson és 
a  réti pályán lévő ugrásokat is használhassa. Hasonló engedélyt 
adott Geist Gáspár úr is akadálypályájára, valamint gr. Káro-
lyi Mihály fóthi, gr. Pejacsevics Albert irinypusztai. Nemeskéri    
Kiss úr pedig gödi területeire. Miután még egyéb terréniumok is 
rendelkezésre állnak, a  sport elsőrangunak igérkezik és különösen 
érdekesek lesznek a vadászatok az ugrások nagy száma és változa-
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tossága révén. A falka egyébként alkalmilag rókára is fog vadászni. 
Az első ily meet Gödön lesz.”

AZ ALAGI FALKA VADÁSZATAI
Az Alagi Kopófalka első vadászata vonszalék után volt, 1913 már-
cius 1-jén. A róka vadászatára már alkalmatlanná vált a Pest fö-
lötti terület, a városterjeszkedése miatt. Kezdetnek a vonszalék 
utáni vadászat látszott kedvezőnek, és későbbre halasztották 
a nyúlvadászatot.

Az első tavaszi idény március1-től április 8-ig tartott, és ez-
alatt 11 alkalommal vadásztak, többnyire szerdán és szomba-
ton. Az ugrások száma 16-22 volt vadászatonként. Vadászati 
területek: Nándor-major, Gáspár-telek, Alag-puszta, Nemes-
kéri-birtok, a dunakeszi földek, Nagy Alag, Imreháza.

Gyakori részvevők: gróf Pejacsevich Albert masteren és 
Bertie Earl huntsmanon kívül a  két Nemeskéri fiú: Sándor 
és Géza. (Az utóbbi néhányszor helyettesítette a  mastert.) 
Az alagi lovas kolónia tagjai közül néhányan: John Reeves ló-
tenyésztő, tréner, Pretzner Imre zsoké, Hesp József, Vivian F. és 
Szigeti József tréner.

Az őszi idény 1913-ban szeptember 30-tól december 30-ig 
tartott. Hetenként 2-3 alkalommal nyúlra vadásztak, vasár-
nap kivételével. Változatlanul gróf Pejacsevich Albert volt 
a master és Bertie Earl a hunstman.

A falkatársaság bővült a  tavaszi idényhez képest, részt vett 
benne: gróf Károlyi Lászlóné és leányai, Fruzsina és Klára, gróf 
Károlyi István és Mihály, Nemeskéri Kiss Pál leánya, Margit, 
dr. Schöffer Pál gödi földbirtokos, báró Baich Péter főhadnagy, 
Lovik Károly, a Vadász és Versenylap tulajdonosa és főszer-
kesztője, aki a vadászatokról beszámolókat írt. A társaság nö-
vekedése magával hozta, hogy a vonszalék helyett már nyúlra 
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vadásztak. Volt, amikor a vendégekkel együtt 
30 fő vett részt a vadászaton.

A vadászterület is bővült a  belépett föld-
birtokosok földjeivel. Különösen kedvelt volt 
a fóti Károlyi-kastély parkja, ahol a sok kitű-
nő akadály szép ugrásokra adott lehetőséget. 
A kastélynál sokszor gyülekeztek a  vadászat 
előtt, és a kastély parkjában akadályokat ug-
rottak (7. kép).

Az őszi idényben 21 vadásznap volt, 12 kil-
lel. A tavaszi és az őszi idényben összesen 32 
alkalommal vadásztak

Az 1913 őszi idényben 116 mént és 54 kan-
cát, összesen 170 állami félvért küldtek kipró-
bálásra falkákhoz. Így 6 kancát vittek Alagra 
is a bábolnai méntelepről. Ez a neves úrlovas, 
gróf Pejacsevich Albert szakmai elismerése, 
aki a falka mastere volt.

Az Állami lovaink a falkavadászatokon című 
cikk ír erről:[14]

Mindegyik lóról a master „Beszámolót” ké-
szített, ezek közül két minősítés:

„55. sz. Koheilán Raschid, pej, arabs telivér. Va-
dászott 20-szor. Eleinte izgatottsága következté-
ben rosszul evett, később javult. Igen ambicziózus, 
ügyes jól mozgó ló, mintája a könnyű súly alá való 
vadászlónak. A  legjobb ugró volt és elég sebes is. 

Gyakran volt feltörve. Deczemberben pár napig sánta volt, de hamar felépült. Általá-
ban: kitűnő ló, azonban mindig könnyű lovast kívánt meg.

13. sz. Hamdani Semri, szürke arabs fajta. Vadászott 23-szor. Eleintén sokat 
igért, mint ügyes, nyugodt ló és jól ugró. Később az erősebb vadászatoknál kényesnek 

7. kép.  Akadályugrás (Károlyi László 
albumából)

6. kép.  Gyülekezés a Károlyi-kastély 
előtt
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bizonyult, gyakran már a vadászat felénél leállt és pihentetni kellett. Lusta és lassú, 
de megbizható és könnyen lovagolható.”

Az alagi falka 1913-as tavaszi vadászata Gödön volt, Nemeskéri Kiss Pál 
birtokán, akadályokkal. Az ősszel nyúlra vadásztak szintén Gödön. Mindkét 
eseményről beszámolt a Vadász és Versenylap (8. kép).

8. kép. Az alagi falka két vadászata
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Az I. világháború kitörése nagy megrázkódtatást okozott 
az  egész országban, így a  falkasportban is. Az  itt élő angol 
állampolgárok (falkamesterek, ostorosok) hatósági felügyelet 
alatt álltak, de folytathatták mesterségüket.

A falkavadászat nem veszélytelen sport. Volt, akinek a kéz-
fejét vágta meg az elbukott lova, ingoványba kerül a lovával, 
árokba süppedt, a ló elbukott a lovasával, vagy csak „megvált 
a lótól”. Az alagi falkánál is volt hasonló:[15]

„Gr. Károlyi Mihály tegnap a fóthi-parkban egy akadályugrásá-
nál elbukott a lovával. A veszedelmesnek látszó bukás szerencsére 
nem járt súlyosabb következményekkel, de a grófnak az egyik fo-
gába került.”

Az alagi kopók 1917-ben Fótra kerültek gróf Károlyi Lász-
lóné tulajdonába, és 1918 őszén még kimentek vadászgatni. 
Ezeken a kis magánvadászatokon részt vett a Fótra internált I. 
világháborús német hadvezér, Mackensen tábornagy is. Az őr-
zésére kirendelt francia katonák a falkázókat lóháton kisérték 
és figyelték.

Újra megalakult az alagi falka gróf Apponyi Albert mastersé-
gével, aki 1924-ben Angliából hozatott kopókat. Nagy haj-
tások voltak Alag, Fót és Vác körül, olykor Gödöllő vidékén. 
Nagyobb társasággal vadásztak eleinte hetenként kétszer, ké-
sőbb négyszer.

Ezekről írt Nemeskéri Kiss Margit:[16]

„Megkezdődtek a  falkavadászatok, és ezt a  heti két napot 
nagyon élveztük mindketten és jól bírtuk. A többiek kocsin vagy 
autón mentek a meetekre, és a lovaikat lovászok vitték, mi viszont 
lóháton mentünk ki, majd haza. (Alagra).”

Apponyi Albert 1930 táján külföldre távozott, és gróf Ká-
rolyi István lett 1-2 évig a master. Ebben az  időben heten-
ként kétszer vadásztak. Majd herceg Odescalci Béla az Alagi 
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Falka mastere, aki Alagon lakott. Néhány évig Roznik volt 
a huntsman.

A Bercsényi-tüzérek falkatársaságát 1937-ben átszervezték, 
és a beagle kopókat gróf Károlyi Istvánné vitette át Fótra, „a 
magyar falkasport patinás otthonába”. A falka 1938-ban gróf 
Károlyi Istvánné (hercegnő Windischgätz Mária) master veze-
tése alatt állt, aki valószínűleg az első hölgy-master volt ha-
zánkban.

1939-ben az ország kopófalkái között még nyilvántartották 
az Alagi Falkatársaságot. A II. világháborúban Fóton a lovak 
és a kopók elpusztultak.. Felszámolták a fölbirtokosokat, a ter-
jeszkedő községek pedig kiszorították a  falkázásra alkalmas 
területeket. Ma autók rohannak ezen a vidéken, és nem lovak.

A FALKAVADÁSZATON HASZNÁLT SZAVAK

Felhasznált irodalom:
ERDŐDY RUDOLF, gr.: MAGYAR KOPÓFALKÁK ÉS FALKÁSZOK  
című könyv függeléke.
Egy régi vadászszótárból a Kopászat című fejezet

beagle, kisebb fajta kopó, 30-45 cm magas
blank, üres a vad rejtekhelye (a rejtek blank)
blank day, olyan vadásznap, amikor nem találtak vadat
bruch, a róka farka
check, akadály, gátló körülmény, amikor a  kopók elvesztik 
a vad szimatát, vagy a szimat elenyészik (rövid check volt)
coupe, pár. A kopók számát párban adják meg (Angliából ho-
zattak 6 coupe kopót)
cover, covert, menedék, melyben feltehető, hogy a vad rejtekhe-
lye (nádas, kukoricás, stb.). Néha számozzák a covertet
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hunting, vadászat
cup hunting, gyakorló vadászat az idény előtt
drag, maga után húz, vonszol, vonszalék, amit lóhátról a falka 
előtt húznak
drag hunt, vadászat vonszalékkal
drawing cover, amikor a falkát a rejtekbe engedik, hogy a vadat 
kihúzza, kihajtsa
field, mező, a vadászat mezőnye
field master, a falkanagy helyettese, segítője
halali, vége a hajtásnak amit a master lefúvat
harrier, nagyobb fajta kopó, 45-60 cm
hunstman, falkamester, a falka irányítója, (falkár)
hunter, vadász
kill, ölés, a vad megölése, életének elvesztése (a kopók a rókát 
killelték)
master, a vadászat irányítója, vezetője (tulajdonosa)
meet, találkozás, a találkozás helye a vadászat előtt
meeting, összejövetel, a vadásznapok sorozata
pace, iram, sebesség, tempó
pack, csomag, a kopók csoportja
run, futás, hajtás, (a run 40 percig tartott)
scent, szag, szimat, a vad szaga (a vadászatot fel kellett adni 
scent miatt)
slep, mesterséges szimat
slep-vadászat, vadászat mesterséges szimattal
sportsman, sportember
whip, whipper in, ostor, ostorral ver, üt, ostorász
wild, vadon élő vad
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A Nemeskéri úti te-
mető régi részében 
két korai sírra buk-

kantunk. Az 1. képen a kissé 
jobbra dőlő fa bal oldalán egy 
nagy kereszt áll, jobb oldalán 
pedig egy kőtalapzaton egy 
törött sírkő látható. A keresz-
tet közelebbről is szemügyre 
véve jól látszik a  rajta lévő 
felirat:

FELSŐSZILVÁSI
BÁRÓ NOPCSA ELEK 

ÉS NEJE
1879                          1891

1912
20

Az évszámok magyarázata: 
1879 Nopcsa Elek, 1891 pedig 
neje születésének éve. 1912-
ben házasodtak. A  legalul 
látható 20-as számról csak 
feltételezni lehet, hogy 1920-
nak kellene lennie, mert ab-

Két főnemes sírja
Rokonságban a Nemeskériekkel

1. kép.  Két régi 
sír

2. kép.  Nopcsa 
Elek sírja
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ban az  évben (november 24-én) temették el Nopcsa Eleket. 
Felesége jóval később, 1964-ben halt meg, és a felirattal ellen-
tétben nem ide temették, hanem a rákoskeresztúri temetőbe. 
A házaspárnak nem volt gyermeke.

A Nopcsa régi erdélyi főúri család. Az itt nyugvó Elek apja, 
az idősebb Nopcsa Elek huszártiszt volt, aki egy hadjáratban 
megsebesült és fogságba esett. Kiszabadulása után kilépett 
a  hadseregből, és ezt követően gazdálkodással foglalkozott. 
Cs. és kir. kamarás, a magyar főrendi ház örökös tagja, egy 
ideig a Magyar Nemzeti Színház és a m. kir. Operaház inten-
dánsa volt. Testvére, Ferenc Hunyad megye főispánja, majd 
Erzsébet királynénk főudvarmestere volt.1

Nopcsa Elek cs. és kir. huszár százados. Felesége Catherine 
(Katalin) de Coudekerque-Lambrecht, aki nemeskéri Kiss Miklós 
unokája, ugyanis Katalin anyja Marguerite de Kiss de Nemeskér. 
Párizsban szalont tartott, ahová főleg neves írók és művészek 
jártak. A Nemeskériekkel való kapcsolat jól látható az alábbi 
leszármazási ábrán.

1 Vasárnapi Ujság, 41. évf. 49. sz., 1894. 827. o.

 Br. Nopcsa 
Elek

1848–1918

 Gr. Zelenski 
Matild

1852–1938

      Pál      
1845–1928

 Gr. Szapáry 
Vera

1863–1936

Coudekerque-
Lambrecht

 Marguerite 
1860–1944

 Nopcsa 
Elek

  Sándor  
1884–1958

  Katalin  
1882–1945

    Irma    
1882–1945

 Gr. Csáky 
Lajos

1845–1918

 Br. Lo-Presti 
Szerafin

1855–1929

  Nemeskéri  
Kiss Miklós

1820–1902

 Le Charron 
Mathilde
1820–1896

 Br. Lo-Presti 
Lajos

1823–1878

 Gr. Esterházy 
Szerafin

1820–1878
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Marguerite Noël Bangor álnéven írt, meg-
jelentetett többek között egy magyar tárgyú 
novelláskötetet Le sang bleu (Kék vér) címen. 
Ebben azokat a történeteket dolgozta fel, me-
lyeket magyarországi látogatásai alkalmával 
hallott. 2

Nopcsa Elek nejével az I. világháború után 
Gödre költözött, és itt is halt meg. Ennek hat 
év múlva lesz száz éve.

GRÓF CSÁKY LAJOSNÉ
Egy kőtalapzaton álló törött sírkő alsó részén 
olvasható a következő felirat:

ÉDESANYÁNK
SZÜL.: LO-PRESTI SERAPHINE

BÁRÓNŐ
*SZÜL: 1855 NOV. 26. †1922 NOV. 11.

NYUGODJÉK BÉKÉBEN

A Lo-Presti család teljes neve: Lo-Presti de 
la Fontana d’ Angioli. Spanyolországból szár-
maznak, és az  egyik águk Ausztriában tele-
pedett le. Magyarországon 1764-ben honosí-
tották őket.

Báró Lo-Presti Lajost (1823–1878) kiváló 
tehetségűnek, de különcnek tartották. Nem-
rég derült ki, hogy az  1848–49-es magyar 
szabadságharcban két zászlóaljnyi, önkénte-
2 Bernard Le Calloc’h: Magyar sorsok Párizsban. Váci 
Városvédők Egyesülete, 2007. 85. o.

3. kép.  Csáky Lajosné sírja
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sekből álló lovascsapatot toborzott. A tagok saját költségükön 
látták el magukat hátaslóval, teljes felszereléssel és élelemmel. 
A csapat 1848 augusztus elején a délvidéki táborba indult.

Woroniecki lengyel herceggel két gyalogos vadászszázadot 
szerveztek, és augusztus végén szintén a harctérre vonultak.3 
(Woroniecki a cs. kir. hadsereg hadnagyaként átállt a magya-
rok oldalára. Vitézségéért Bem seregében alezredes lett, majd 
fogságba esett. Mint kilépett cs. kir. tisztet a hadbíróság ha-
lálra ítélte, és kivégezték.)4

Lo-Presti Lajos a világosi fegyverletétel után Nápolyban élt, 
majd az 1860-as években Pozsonyban telepedett le.

Feleségül vette gróf Esterházy Szerafint. Három lányuk kö-
zül Szerafin feleségül ment gróf Csáky Lajoshoz. Ebből a há-
zasságból öt gyermek született, egyikük, Irma Nemeskéri Kiss 
Sándor neje lett.5 (Lásd a fenti leszármazási ábrát.)

Érdekes, hogy mindkét „ős”, Nemeskéri Kiss Miklós és 
Lo-Presti Lajos is részt vett az  1848-as magyar szabadság-
harcban. Az  előbbi egyik leszármazottja házasság révén ro-
konságba került a  Nopcsákkal, a  másik leszármazott pedig 
a Lo-Prestiekkel.

3 Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között. Budapest, 1998, Encik-
lopédia Kiadó, 302. o.
4 Hermann Róbert: Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vértanúi.
Az Oktatási Minisztérium Kiadványa, Budapest, 2000.
5 Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genea-
lógiája. Heraldika Kiadó, 1998.






