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Az újvárosi ostrom.
Epizód Győr város múltjából.

Ez á történet-nemi a nehéz ostromokban helytálló/véres és 
nagy csatákat harcoló Győrnek hősi idejéből váló, amikor a város
nak dicsőséges haditetteit hetedhétország visszhangozta, hanem ab
ból az időből származik, amikor már Győr — mint kivénhedt öreg 
katona —. kikérte vitézi.■ obsitját s lehántotta magáról becsületben 
megviselt hadi mundérját.

A várbástyák1 öreg falait már kikezdette a megifjodásnak 
szándéka. A bástyafalaik hosszú vonalát ledöntöttek már a dolgos 
csákányok és a rések nyomán szorgalmas sürgés-forgás alakította 
a város új képiét. A várárkok mocsarai, a külső erődök .romjai felett 
már egy új városrésznek körvonala bontakozott, ami p|ár évvel ké
sőbb már nevet is kapj az új uralkodóról: Ferdinándról.

A fehérvári kaputól nyugatra még .állanak ugyan a büszke 
bástyák1 s komor nyugalommal övezik a mai húspiacot, de a 
nemes magjistratusnál már készen is az új terv, amjely e bástyák 
helyén pompás parkot akar ide varázsolni.

A reformkorszak éveinek nagyszerű lendülete sodorja a vá
rost az új és modern) élet felé. Polgárai műveltek és haladó szel
leműek. Az idegenek is megcsodálják kultúráját. Broglie herceg, 
^ki Napoleon kíséretében járt itt, elismeréssel emlékezik meg nap
lójában Győrről és Sopronról s azt Írja, hogy Franciaországban 
is kevés olyan vidéki város van, amelynek polgárai annyira művel
tek volnának gs a közügy ek iránt annyi érdeklődést tanúsítanának^ 
mint e kis magyar városok.

A város polgárságának az általánoson felülemelkedett művelt
sége hozta be ez jöregi varos falai közé; a modern szellemet, a köz- 
ügyek iránti meleg érdeklődés pedig a város szeretetét és a ha
ladni akarást.,
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A reformeszmék itt termékeny talajra találtak. A túlnyomóan 
németnyelvű városban megindult a magyarosodás, lelkes vissz
hangra és pártolásra talált minden nemzeti ügy, akár Akadémia, 
akár nemzeti szinház vagy más legyen. Széchenyi alkotó munka- 
láza tüzelte e város férfiait s a nagy akarások munkára értek, 
-amelyekkel megindult e város a haladás útján új élete felé.

Döntötték a bástyafalakat, városrészeket rendeztek, utcákat, 
tereket nyitottak, építkeztek, vizeket szabályoztak, gátakat emeltek, a 
közvilágítást rendezték, sétányokat létesítettek, csinosították! a vá
rost, gőzhajózást vezettek be, sőt már gőzvasútról is ábrándoztak.

A városi, életnek kö-zpontja természetesen a magistratus volt, 
die a külső tanácsban ülő hatvan személy urak szívesen támogatták 
a nemes magistratust haladó munkájában, s ha sajtó nem volt is, 
a város érdemes polgárai el-eldiskuráltak a város ügyeiről. Az öreg 
Vigadóban, vagy az újvárosi Dréngbesser-kávéházban, a szemben 
lévő Arany Bárányban, vagy a belvárosi Bárány-fogadóban, akár 
a majoroki Három Nyulban bizony, eltanácskoztak, el vitáztak a 
város gondvivő urai és mégis csak kialakult a közvélemény. Akkor 
még a patika is félig-meddig fórum volt, s délelőttönkint néha 
■egész népes tanácskozás esett meg akár Kautz uram patikájában, 
akár meg Liezen-Mayer úrnak a városház kapujára néző bolt
jában.

Ez a nagyszerű és lendületes korszak, amely a huszas évek
től'egész a szabadságharcig sorsdöntőén fontos fejlődést biztosított 
e városnak, s útját, hosszú évtizedekre kijelölte, szerencsésen meg
kapta a maga vezető férfiait, hogy csak Ecker Jánost, a művelt vas
kereskedőt, a külső tanács vezérét, Czech Jánost, a tevékeny pol
gármestert és történettudóst, majd Kovács Pál dr-t, az írót és a 
Hazánk szerkesztőjét vagy Hergeszell Ferencet, az országgyűlés 
sokat dolgozó követjét említsem.

A vezető férfiak1 mögött egységesen sorakozott fel a város 
polgárságai s ha viták és politikai harcok voltak isf azok terméke
nyek voltak s nem fajultak el ódáig, hogy osztályok vagy feleke
zetek közé éket1 verjenek! 1 a város békéjét feldúlj ákf. 1

Egyizben azonban ez a város is elveszítette nyugalmíáfc s egy 
, szürkén induló közigazgatási ügyből hatalmas kalamitás fejlődött, 
amelynek hullámai évekig kavarogtak, szembeállítva egymással a vár
megyét és várost, nemességet és polgárságot s foglalkoztatták1 az 
országgyűlést, az udvari kamarát, őfelségét Ferenc királyt és a
bíróságokat.

A város levéltárának' megsárgult iratcsomói között a »Szarka
féle caducitas« szürke neve alatt feküsznek azok az iratok, ame
lyekből e história kibontakozott.

* 5 1
Az Urnák 1831. esztendeje súlyos csapást hozott erre az or

szágra és, nemes Győr városára is. Az ázsiai kólera, vagy amint
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a magyar hivatalos nyelv nevezte, az epemirigy vonult végig az or
szágon s vitte sirba a magyarok százezreit s döntötte rémületbe 
és kétségbeesésbe a népet. ,

A hivatalos apparátus mindent elkövetett, hogy elejet vegye, 
a járvány betörésének és terjedésének, de hasztalan. A gyilkos kórt 
Galícián keresztül hurcolták: be a Felyidetee s az rövid pár hét alatt 
már a idunántúli vármegyékben »dühiösködött«.

Hiába rendelt el a hatóság szigorú vesztegzárókat, hiába ál
lított meg szinte minden forgalmat és kereskedelmet, a betegség 
terjedését nem tudta feltartóztatni s a szigorú intézkedések csak a 
rémületet növelték s egész vidékeknek gazdasági életét bénították 
meg, amiknek nyomán nyomor és elkeseredés fakadt. A Felvidéken 
súlyos zavargások törtek ki, 'iaz elkeseredett népi az úr ak és nemesek? 
ellen fordult s a lázongásokat a korrnány kegyetlen szigorúsággal 
fojtotta vissza. -

Győr is sokat szenvedett a járvány miatt. Nemcsak azért, 
mert majdnem 900 ember halt meg'két hónap alatt kolerában, hanem 
azért is, mert az iparral és kereskedelemmel foglalkozó város zár 
alá került. A gabona- és állatkereskedelem megbénúlt, s igen nagy 
nehézségeket okozott a zár alá vett városnak az élelmezése is.

A város urai, a nemes magistratus, élén Rába István főbíró
val 1 a fiatal új 'polgármesterrel, Czech Jánossal, éjjel-nappal dol
gozott, hogy a rendkívüli körülmények között is gondoskodjanak! 
á lakosság ellátásáról és nyugalmáról. Maga Őfelsége Ferenc király: 
isr a legfelsőbb megelégedését adta tudtul a város vezetőségének.

Ez a igondterhes idő, ,a sok baj, gyász és nyomorúság miatt 
felzaklatott ' lelkiállapot, a hivatalos embereknek a felelősségteljes 
munkában való kimerülése bizony sok-.mindenre magyarázatot ad, 
s ez a .különös'história is talán másképen történik meg, ha nincse
nek ilyen előzményei. *

Újvárosban, a mai Kossuth Lajos-utcában, a mostani zsidó 
menház mellett ma is áll még az az egyemeletes épület, amely az 
újvárosi véres ostromnak színhelye és évekig tartó pörösködésnek 
és vitának a tárgya volt.

Ebben a házban lakott nemes; Szarka Dániel úr, aki az aty
jától, Szarka Jánostól örökölte a Szabadhegyen fekvő birtokkal és 
majorsággal együtt. •

Dániel úr az újvárosi házban jómódban és vígan élte agg
legénye • életét. Elpoharazgatott a szomszédos Arany-Bárányban, 
délutánonkint a șkemben lévő Nádor-kávéházban szórakozott s baj 
nélkül, gondtalanul élt, mig csak! pontot nem tett életére a kolera.

Augusztus bö-zepén .betegedett meg Dániel úr s attól kezdvé 
hiába várta Drengbesser kávés, a Nádor gazdája .rendes délutáni 
vendégét. Dániel úr otthon feküdt s gazdasszonya végigpróbálta 
vele az összes javasolt {gyógymódokat. Tanácsokban pedig nem volt 
hiány, mert akár Balogh József urat, a vármegye főorvosát, vagy
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Karpff Antal urat, a városi főorvost hivatta, mind más és más or
vosságot ajánlott s ugyancsak mással állott elő Bakody József úr 
is, aki a homeopata gyógyításmódnak az első mestere volt Magyar- 
országon. No és Szarka úr gazdasszonya is tudott vagy; egy tucat
nyi csalhatatlan receptet. Próbálkozott pLs a jó asszony a gyenge 
tyúklevestől s bizmuthon keresztül calomelig és rebarbara t-ink- 
turáig mindenfélével. Itatott vele fodormenta és székfü teát, szede
tett ópiumot, borsosmenta olajat, próbált érvágást, szeszes dörzsö
lést, száraz forró fürdőt, mindez nem, használt: Dániel úr augusztus 
21-én lehunyta a szemét és végleg itthagyta öreg gazdasszonyát 
és győri pajtásait

Hej, ha tudta volna Dániel úr, hogy a halálával milyen vihar
felhőket indít el, bizonyára-nem- követte volna el azt a meggon
dolatlanságot, hogy mint rideg legény, utód nélkül távozzék el ez 
ár nyék világból. Pedig kapott volna is feleséget könnyűszerrel, mert 
messze vidéknek akármelyik nemesi családjánál szívesen látták 
volna Dániel úr kérőjét. iMa is nagy dolog, de akkor talán még na
gyobb hire volt annak, .aki f élnállió forintnyi vagyonnak volt az ura.

Igen igen nagy vagyon volt az akkor s nem is csoda, hogy 
a rokonság erősen szemmel tartotta Dániel urat nagy betegségében. 
Komáromban laktak az atyafiak, de az egyik szemük, egyik fülük 
mindig itt volt az újvárosi háznál.

így esett azután, hogy még augusztus 21-én, Dani úr ha
lálának a inapján Győr vármegye alispánja már megkapta Komárom 
vármegye alispánjának a barátságos levelét, amelyben felkéri arra, 
hogy vigyázzon ámi a vagyonra s addig is, amig az örökösök Győrré 
átjöhetnek, pecsételtesse le a hagyatékot.

Hát ez bizony ördöngős gyorsasággal esett meg, ha meggon
dolják, hogy akkor még se dróttal, se drót nélkül sem lehetett 
üzengetni. De, ugyancsak gyors volt a közigazgatás is. Az alispán 

£ rendeletére Argay Mihály főbíró a segéd esküdt urakkal még aznap 
megjelent a háznál!) s ott Csaby József és Anwandér Ferenc városi 
senatorokkal, zár alá vették és lepecsételték a hagyatékot. De akár
milyen gyors volt is a közigazgatás, az atyafiság.is igen sietett, 
mert máir e zár alá vételnél megjelent ott a Szarka-nemzetség kép
viseletében Kálmán Ferenc fiskális és résztvéve a hivatalos eljárá
son, megnyugodva vitte haza a hirt a komáromi atyafiaknak.

Szeptember első napján érkezett meg azután Szarka János, 
Dániel úniak unokaöccse, ki magával hozta Szathmáry Dániel ko
máromi ügyvédet is. Argay főbirót keresték fel, akivel együtt az
után megjelentek a háznál, felszakgatták a szobákat záró pecsété- | 
kiét s Íöisszeirtálk az ott talált ingóságokat. Megegyeztek abban is, 
hogy ez ingóságokat el fogják árvereztetni, vagyi mint akkor nevez
ték1: kótyavetyélni, annak' idejét ki is dobóltatták, a városi magis
tratust pedig megkérték, hogy a megtartandó kótyavetyéhez két se- 
nátor urat rendeljen kli. így rendbehozván a dolgokat, átadták a 
házak kulcsait Zombory Istvánnak, kit annak gondozásával meg
bíztak és visszautaztak Komáromba.
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A város magistratusa azonban (nem látta a dolgokat ilyen egy
szerűnek és rendbenvalónak. Szarka Dániel nőtlen ember volt, utó
dokat nem hagyott hátra, már pedig a törvény értelmében a mag
talanul elhalt nemes embernek vagyonát részben a városi, részben 
a királyi fiskus örökli. A várqs a jussát és őt (illető vagyonát nem I 
hagyhatja. A , városi magistratus feje nemes, nemzetes és vitézlő 
Rába István főbíró volt, aki ha kellett, eréllyel és erővel is tudta 
védeni városa érdekeit. Utasította is tanácsosait arra, hogy az 
örökséget a jvárosi fiskus nevében foglalják le.

Szeptember 16-án jelentek meg mind a szabadhegyi majorban, 
mind ipedig. az újvárosi házban Anwänder Ferenc és Csaby József ta
nácsosok1 s velük együtt Güttig János városi tiszti főügyész, valamint 
Komlossy Leopold cs. és fcir. harmincados és Béke Ágost a kir. 
fiskus ügyésze s a majort is, a városi házat is a hozzájuk' tartozó 
kerttel, szöllővel, földbirtokkal s minden hozzátartozandó benefi- 
ciumo'kkal együtt lefoglalták s a ház ajtója kulcsának átadásával 
Güttig János ügyész urat annak' birtokába bevezették, az ajtókat 
pedig pecsétjükkel ellátták.

Ment is a gyorsposta azonnal Komáromba, ahol az atyafi- 
ságban nagy riadalmat okozott s ha Dániel urnák' temetésére nem 
tudtak is átjönni, ez az eset már csak áthoztas őket.

Két nap múlva, szeptember 18-án már itt vannak’ Győrött 
Szarka János, Fülep Istvánné leányával együtt s özv. Máár Péterné 
Szarka Julianna. Az örökösök (még két embert is hoztak magukkal, 
de úgy látszik1 segítségre sem volt igen szükség, elég volt az elfog
laláshoz annyi, hogy Szarka János, uram a házban tanyázó városi 
hajdú mellének pisztolyt szegezett, szaladt a boldogtalan onnan 
úgy, hogy vissza sem mert nézni.

Futott a megijesztett hajdú Güttig ügyészhez, hiszen az ő 
parancsára őrizte a házat, Güttig uram pedig — mit tehe
tett mást — jelentette a nemes tanácsnak a nagy sérelmet.

Ismét Rába főbíró úr erélyére volt szükség, aki szeptember 
21-éré összehívta a magistratust s ott nagy izgalmak között meg
tárgyalták a várossal szemben elkövetett merényletet. Az örökösök 
köizben Karczag Dániel ügyvéd' utján tárgyalásokat kezdettek és 
egyezségi ajánlatot is tettek a tanácsnak, a város azonban arra ,az 
álláspontra helyezkedett, hogy inkább tárgyal a falakon belül, mint 
kiviül s ezért elrendelte a javakba történő visszahelyezést. A tanács 
ezt azzal hagyta meg Csabyi és Anwänder tanácsosoknak, hogy ha 
kell, erőhatalmat is vegyenek igénybe.

Ez a tanács ülése után nyomban meg is történt. A senator 
urak' Güttig ügyésszel együtt kimentek előbb az újvárosi házba. 
Azaz, hogy csak mentek volna a házba, mert annak kapuját sietve 
bezárták előttük s azt többszöri sürgetésre és felszólításra sem 
nyitották ki.

Mit volt mit tenni, [bizony meg kellett rendelni a ‘brachiumot. 
Beüzentek az urak a városházára, ahonnan hamarosan 12 hajdú
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érkezett meg. Erre a nyomosabb érvre már azután megnyílt a kapu 
i)si, a hivatalos urak bementek a házba! s bár az ott tartózkodó örö
kösök erélyesen ellentmondottak, átvették a kulcsokat és lepecsétel
ték a Szobákat. Szabadhegyen ugyancsak birtokba vették a majort.

:t:

A házban most már ismét a város urai uralkodtak. Güttig 
János ügy viselő szigorú rendelkezéseket tett a ház biztonságának 
megóvására és állandó strázsát rendelt oda ki azzal, hogy a kapuk 
mindig gondosan ' zárva legyenek. Mert nemcsak sejtette a város 
azt, hogy komáromiak fafoglalást ismét meg fogják kísérelni, 
hanem tudták is B róla, mert hiszen széltében-hosszában beszéljék, 
hogy a (komáromiak erősen -készülnek a visszafoglalásra. Most már 
nemcsak a jog ós a törvény, hanem a városnak1* a becsülete is koc
kán forgott, hogy a fiskálisok praktikája tói ne semmizze és nevet
ségessé ne tegye a magistratust.

A beharangozott támadás mégis megtörtént és a komáromiak
nak teljes sikerével járt. Október 1-én reggel indultak el Komá
romból Molnár Lajos fiskális adjunktusával, Fülepi István fiatal 
úrral és hat Komáromban felfogadott napszámossal, jobbára hajós- 
legényekkel. A támadó sereg szelleme és vezére Molnár Lajos fis
kális volt, aki erősen fente a fogát arra, hogy ha esetleg kell, vé
rengzés árán is birtokba veszi a házat. Erre a célra fel is volt a 
csapat szerelve elég jól, mert duplacsövű 'pisztolyokkal, puskákkal, 
spádékkal és vasvillákkal voltak az emberek ellátva. Este 7 óra 
felé érkeztek meg Győrbe íés az Arany bárány vendégfogadóban 
szálltak meg, de nyomban megérkezésük1 után átmentek a szom
széd házhoz, ahol Molnár Lajos a támadó csapatot két részre osz
totta és mig ők maguk, a kapunál helyezkedtek el, néhány kíomá- 
rorni emberrel a Rábca felől kerítette meg a házat. A házban ekkor 
Piros Márton városi hajdú volt strázsára kirendelve, aki megijedve 
látta, hogy egyszer.- csak a hátulsó kapun és falon keresztül be
másznak az emberek, akik vas cucálótfal voltak felfegyverkezve, ki
viül a kapun pedig hatalmas dörömbölést vittek végbe és követelték 
az ajtó kinyitását. Márton hajdú megijedt a kétoldali támadástól 
és jobbnak vélte az ajtót kinyitni. Két asszony; lépett bfe a kapun 
elsőnek, akik közül az egyik a nem várt silkier örömében oda is szólt 

. a hajdúnak, hogy »Becsületes ember vagy fiam, hogy kinyitottad«, 
az utána következő két úr azonban ez asszony! elismeréssel mit 
sem törődve, szó nélkül megfogták, a hajdút és úgy, ahogy volt, 
sapka és köpönyeg nélkül kilódították az utcára és sietve bezárták 
a kaput. Iigy minden (nagyobb erőszak és vérontás nélkül sikerrel 
végződött a Szarkáék támadása és elfoglalták .a házat.

Piros Márton hajdú röstelkedve vakarta meg a fejé búbját, 
s mert tudta, hogy a városi magistratus uraiból valakit a szemben 
lévő kávébázban fog találni, ide vette útját.

Drengbesser kávéházában nagy társaság volt együtt és ami
kor Piros Mártin hajdú szétnézett, megörült, hogy ott találja Csaby
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József tanácsnok urat, hogy isictvc megossza vele nagy bánatát. Hip* 
vatalosan jelentette is neki azonnal az esetet, ami érthetően -nagy 
konstemációt keltett az egész kávéházban. Az öreg Csaby meggon
dolt ember volt, nem szerette a dolgokat elhamarkodni és a hajdút 
beküldte a városba’ hogy jelentse Rába István főbírónak'. Nem sok 
idő múlva azonban újra megjelent ott a hajdú és meghozta a fő- I 
bíró úrnak a parancsát) hogy szenátor úr azonnal foglalja vissza 
a házat, amely célra a főbíró úr 12 hajdút ki is küldött. Mérgesen 
kelt fel Csaby József tanácsos úr az asztal mellől, csóválta a fejét, 
mert sehogyan sem volt ínyére- a dolog. Vissza is üzent Rába főbíró 
úrnak azzal, hogy éjtszaka már rlern kezd belé ilyen dologba s a 
hajdúkat utasította, hogy vonuljanak be. A hajducsapat ezalatt 
a Szarka-féle ház előtt tanyázott, dörömbölt a kapun és csinált 
nagy lármát, mert bosszankodásukat még jobban felingerelte az, 
hogy Molnár fiskális az ablakon keresztül leszólt hozzájuk, hogy 
éjnek idején mit lármáznak háza előtt, amire bizony,’a hajdúk se
rege csúnyán elkáromolta a fiskális urat. Amikor azonban megkap
ták Csaby tanácsos úrnak iaz utasítását, visszavonultak a városházára.

Nemzetes Rába István főbíró úr másnap hivatalában nagy 
bosszankodással hallgatta végig Csaby tanácsosnak jelentését. Fel- 
ala járt a (szobájában, s időnkint meg-megállva a tanácsos úr előtt, 
mérgesen dohogott.

— Amice, ezek a pern aha j derek még csúffá tesznek bennün
ket. Erélytelenek vagyunk és kiengedjük a kezünkből a város jussát.

— Tudod-e barátom — (állott meg Rlába a tanácsos előtt, — 
hogy kik ezek a komáromiak} és hogy kji ez a fiskális? Tudod-e,

: hogy mit tettek ezek és mit védelmezek én? No, ha nem tudod amice, 
hát most hallgass és iálmélkodj.

— Ismered ugy-e Sztro'kay barátunkat, az ügyvédet, akinek 
Szabadhegyen van birtoka; Nohát tőle kaptam ezekét a bizalmas 
információkat, amikét most mondok. Szarka Dániel barátunk még 
1829-ben rendelt testámentumót. A Sztrokay ott volt a testamen
tum bizonyság tételénél. Dereken ellátta ő a famíliáját, hiszen fő- 
, örökösévé a János öccsét (tette, de becsületesen gondoskodott a köz
jóról is. Budai házált, a Hét Elector cimü vendégfogadót a Magyar 
Tudós Társaságra, magyar írók jutalmazására rendelte.

— Figyeld csak amice — szólt Rába s íróasztalához lépve 
egy papírlapot emelt fel, arról olvasta BHvilágosan rendelem azt 
is, hogy a mely) író a Magyar Nemzet Krónikáját legelőször ugyan- 
tsak Magyar Nyelven legtökéletesebben kidolgozza, s erről tudós 
jó kiöyyvet készítene, annak helybennagyása után, azon munkás 
írónak az érdeklett Házamnak -jövedelméből egyszerre kétezer fo
rintok ezüstben átadassanak jutalmul (és azon Krónikás Könyvnek 
kinyomtatása minden lehető móddal.eszközöltessen«.

Csaby tanácsos úr majd kővé meredt a csodálkozástól, de a 
főbíró folytatta. t i

9
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— Várj csak »még (amice. Itt áll ez a győri ház is, amit Julis 
nénjének hagy használatra, de jhalála után jő erkiölcsii és tanuló 
nemes ifjaknak szánja stipendiumul. A pestmegyei birtokát, Kön- 
tsiöigi pusztát, Rézső Ensel Sándor barátjának hagyta földesúri 
teljes jussaival együtt. Hagyott ^a győri és komáromi református 
egyháznak', a. debreceni kollégiumnak (szép sommákat. Hagyott szép 
összeget ennek a Sztrokaynak is. Azután itt van á »Magy ar Nemzet 
részére Pest városában felállítandó Magyar Theatrumra a ha
gyomány « I..

)— Hát ime — egész tűzbe jött már a főbíró úr — most, lát
hatod amice, ki volt ezi a Szarka Dániel. S. most tudd meg, hogy 
kik a Szarka János és Molnár fiskális. Ezek Dániel halála után 
feltörték annak vasládáját, amit a komáromi kúriában őrzött és el
sikkasztották a testámcntumot. Tudták ők, hogy miért, ismerték a 
testámentum pontumait. Hisz ebben az is benne van, ha. a János 
magzat nélkül halná el, örököse a magyar katonai Institutum le
gyen.. I Hát ezért kellett azt a végrendeletet elsikkasztani e jó 
uraknak. Most me|g a várost akarják kisemmizni jussaiból... Én 
azonban nem engedek!, s ha kell, erőszakkal szórom ki őket innen.

Alig fejezte be Rába főbíró a szavait, amikor az írnok Argay 
Mihály urat, a vármegye főszolgabiráját jelentette be. Rábának ke
ményen összezáródott az ajka s bozontos nagy; szemöldöke paran
csokban intett. Csaby elköszönt és Argay' főszolgabíró lépett be.

Rába tudta már, hogy mi járatban van, hiszen a vármegye 
tegnapelőtti közgyűléséről az egész város beszélt s Argay főbíró 
úr most ezt jiöitt közölni a nemes várossal. A barátságos parola után 
röviden előadta a dolgot s I átnyújtotta a vármegye közgyüíésénéit 
határozatát, amely, hogy; »a felek) között lévő villongásokból köny- 
nyen származható veszedelmeket eltávoztassa«, eltiltja a nemes 
várost mindén hatalmaskodástól s elrendeli a háznak bírói zár alá 
vételét, amellyel Argay» főbírót bizza meg.

Rába figyelmesen és tempósan végigolvasta az Írást. Vigyá
zott reá, hogy1 belső háborgásából minél kevesebbet áruljon el. 
Kérdezhetné most a vármegye követétől, hogy», honnan veszi a jussot 
arra, hogy ’így» rendelkezzék' a várossal, vagy elmondhatná most 
neki-, hogy milyen érdemtelen embereket pártfogolnak... De még
sem ... A válasz egész (rövid volt:

— A nemes város magistratusát holnapra ülésre hívom össze 
és a tekintetes vármegye kérését eleibe terjesztem..

Argay főbíró néma főhajtással vette tudomásul az elutasítás
nak ezt az udvarias válaszát és elbúcsúzott. Rába másnapra össze is 
hívta a városi tanácsot, (ahol élénk1 eszmecsere *folyt mind" a várme
gyének közölt kívánságáról, mind a Szarkáék részéről megtett 
egyezségi ajánlatról. A magistratus azonban már a város tekinté
lyét látta kockán forogni és feltétlenül követelte azt, hogy! a házat 
a város birtokába vegyék vissza és ezért Csably! (és Anwänder taná
csosok újra utasítást kapjtak a háznak visszafoglalására. Stefanies

9
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József kapitányt pedig utasították arra, hogy; szükség esetén az 
erőhatalmát a visszafoglaláshoz szolgáltassa ki. -, -, ;

Ezalatt az újvárosi házban a komáromi védősereg sem maradt 
tétlen. Molnár fiskális jól tudta, azt, hdgyl a város urai nem enged
nek s ezért védelemre rendezkedett be. A kapukat állandóan zárva 
tartották, az udvarról a lajtorjákat és egyéb olyan tárgyakat, me
lyek a falak megmászását megkönnyítenék, elhordatták és a védő
sereg minden tagját felfegyverezték. Az arzenáljukban duplacsövű 
pisztolyok, puskák, spiádek, nyársvasak, vasvillátó és botok szere-, 
peltek, amit Molnár fiskális még azzal kivánt teljessé tenni, hogy 
a hajóslegényeknek utasítást adott arra, hogy forró vizet tartsanak 
állandóan készen. így várták az ostromot, mert annak elkövetke- 
zése bizonyos volt. Hisz Jaz egész város, arról beszólt és maga Mol
nár fiskális volt az, aki mindenütt hangoztatta, hogy ha valaki 
beteszi a (lábát oda, ő bizony agyonlövi. |

1831 október 4-én a Jvárós polgárai reggel a székesegyházba 
mentek, hogy Ferenc napjánjaz uralkodóért mondott istentiszteleten 
résztvegyenek1. A város urai közül azonban Csabyi és Anwandér ta
nácsosok, Güttig1 János ügyész !és Stefanies József kapitány Új
városba mentek ki, hogy ia magistratus határozatának érvényt sze
rezzenek. Amikor a bécsi kapun átmentek, az arra járó polgárok 
már tudták azt, hogy most fog bekövetkezni a Szarka-ház ostroma.

A házhoz érve a kaput természetesen zárva találták és annak 
zörgetésére kinyilt az emeleti ablak, ahonnan Molnár fiskális hajolt

■ ki. Az urak lentről ismételten felszólították Molnárt arra, hogy 
békességben eressze be őket, ne izetlenkedjen és ne csudásítsa ma
gát, mert ha nem, úgy kénytelenek lesznek* erőszakot alkalmazni. 
Molnár -fiskálisnak minden felszólításra csak1 az a kötekedő vála
sza' volt, hogy várja az erőszakot. Stefanies József kapitány erre 
kiadta az utasítást és a városházáról rövidesen kivonult egy 24 fő
ből álló hajducsápat'és hamarosan megérkezett az itt állomásozó 
Gollner-féle. ezrednek'30 főből álló reguláris serege. Az erőhatalom 
megérkezése után Ștefanics uram felszólította Molnár fiskálist a 
háznak megnyitására, amire újra csak azt a választ kapták, hogy

1 bevárja az erőszakot. Stefanies kapitányi végül kiadta az utasítást, 
a támadásra. Laitner József hajdukáplár volt a hajdúk vezetője,'- 
akinek parancsára a hajdúk nekiestek a kapunak, azt feszegették, 
majd a közelben lévő kovácsműhelyből hozott pöröllyel és fejszék
kel betörték.

A védősereg a jkápu (betörése után a második védelmi vonalba 
volt kénytelen visszavonulni. A földszinti folyosóról az emeletre 
vezető lépcsőt egy vasrács (kapu zárta él s a komáromiak most a 
kapu mögött foglaltak állást, honnan a támadókat; vasVillákkal és 
botokkal tartották vissza. ,A hajdúk káplárja azonban pörölyével 
végül is leverte! e kapu závárzatát s a komáromiak kénytelenek vói- 
tak az utolsó »fellegvárba«, az emeleti szobákba visszavonulni. 
Ezeknek aj’tait azonban már könnyűszerrel törték be, bár mindegyik 
szobát külön-külön kellett elfoglalni.
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Az első szobában hamarosan lefegyverezték1 a hajóslegénye
ket, akiket megkötözve hurcoltak le.

A második szobában magát Molnár fiskálist, az ostromlott 
»vár« parancsnokát találták, aki az ajtó betörése után pisztollyal 
fogadta a hajdúkat. í

— Aki hozzám lép, agyonlövöm e- kiáltotta rájuk.
— Csak egyet lőhet az úr U- válaszolt a hajdukáptáít s oda

ugrott hozzá, hogy a pisztolyt kicsavarja kezéből. Meg is ragadta 
már, de a kővetkező pillanatban a pisztoly is elsült s a lövéstől 
mindaketten, a káplár is, Molnár is megsebesültek.

A többiek is rárohantak Molnárra, földre teperték és meg
kötözték.

Az utolsó szobában akadtak reá a fiatal Fülep Istvánra, aki
nél szintén pisztoly volt, .de az ajtó betörésekor meggondolta ma
gát és hirtelen bedugta a pisztolyt az ágyba'. A reátörő hajdúk azon
ban ezt észrevették és Fülep úr is társainak sorsára került.

Hogy ez az elfoglalás, lefegyverzés, megkötözés nem ment 
olyan simán és egyszerűen, mint ahogyan azt én elmondom, az gon
dolható. Aki el tudja képzelni azt a műveletlen hajdusereget a harc 
hevében, amikor doronggal, vasvillával, pisztollyal bántják őket, 
annak fogalma lehet arról, hogy bizony a védők sem vitték el szá
razon. Aki pedig ezt nem tudja elképzelni, az vegye elő azokat 
a látleleteket, amiket a győri és komáromi orvosok kiállítottak a 
sebesültekről.

Hát bizony össze volt »tagolva« az mind csúnyán, de legjob
ban a (vezérük, Molnár fiskális, akit úgy .megkötözve mindjárt át is 
kiséitek Grau Amadé Sebész műhelyébe. Ott oldották fel a köte
lékeit, bekötözték a sebeit s átkisérték az Arany Bárány vendég- 
fogadóba szállására, melynek ajtajába a városk-apitíny strázsát ál
latott Ámbátor ez a ștrâzsa egész felesleges volt, mert Molnár 
úr pár napig nyomta az ágyat őrizet nélkül is.

A megkötözött hajóslegényeket Fülep István úrral együtt 
-'bekísérték a városházára a tömlöcbe.

A. ház ostromának a hírére természetesen nagy csődület jött 
•össze Újvárosban. A Belvárosból is sokan kijöttek, hogy szemtanúi 
legyenek az eseményeknek!- s mint ilyenkor szokás, az emberek kü
lönféleképen tárgyalták a látottakat. Voltak, akik a városnak adták 
igazat és szidták az (izgága komáromiakat, voltak, akik sajnálták 
a megvert és megkötözött embereket. Az egyszerűbb emberek a 
magistratus pártján voltak: miért húznak ujjat a város uraival. 
Egy ember megjegyezte — amint azt az iratok megőrizték: »No, 
teremtette, az urak elkezdik a Revolution csak el ne végezze utóbb 
a szegénység.« A nemes emberek a vármegyével éreztek s a város 
eljárását hatalmaskodásnak, sőt épen a nemességgel szemben való 
merényletnek tekintették, aminek azután még az is tápot adott, 
hogy a verekedő hajdúk bizony; sürü káromkodások között szidták 
Molnárt és annak nemesi teremtését.
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Molnár Lajosnak megkötözése, az ajtajába való strázsaállítás, 
Fülep István nemesi ifjúnak tömlöcre vetése, bizony mind komoly 
sérelme volt a nemesi kiváltságnak, amire annál érzékenyebbek vol
tak az urak; mert akkor már mind sűrűbben döngették a rendi 
privilégiumokat.

Csináltak is ebből országraszóló sérelmet, amiket vármegyei 
közgyűlések tárgyaltakjBországgyülésen szóbahoztak s az üggyel 
az udvari kancellária, sőt maga őfelsége is kénytelen volt foglal
kozni.

Szarkáék igyekeztek tőkét kovácsolni maguknak a szenvedett 
sérelmekből. Igyekeztek azokat minél nagyobbaknak feltüntetni, a 
történteket kiszínezték s a nemesség sérelmének tüntették fel.

Molnár fiskális Komárom vármegyéhez fordult panaszával, 
mert a legerősebb támogatást onnan remélhette s elpanaszolván a 
rajta elkövetett sérelmeket, azzal rágalmazta meg a várost, hogy 
»a visszafoglalás színe alatt a Nemesség ellen forralt, zenduteșt 
szító indulat vezérelte«. Az :ügyes fiskális jól számított. A várme
gyék1 akkor már túl érzékenyek voltak a nemesi jogokra, a váro
sokra pedig egyébként is orroltak, mert a városok követeivel az 
országgyűlésen a rendi kiváltságok védelmezésében nem^ igen szá
molhattak. Érthető, hogy Komárom vármegye felháborodva teszi 
magáévá a sérelmeit s mind az ötvenkét vármegyéhez átír ez ügy
ben, Győr vármegyét pedig sürgős megtorló lépésekre kéri, mert 
»a nemesi ipraerogativának nagy megalatsonyittása a mi figyelmünket 
is felébresztette«. Még ezzel sem elégedett meg azonban Komárom, 
hanem egyenesen őfelségéhez., intézett panaszt és kérte a győri 
magistratus megbüntetését.

Győr vármegye karácsony előtti közgyűlésében, december hó 
19-én foglalkozott ez üggyeí s a vizsgálatra 'bizottságot küldött 
ki, Argay Mihály főszolgabíró, Goda József tiszti főügyész és 
Vajda Ignác esküdt személyében. A kiküldöttek el is kezdették a 
kihallgatásokat, de csak azokat hallgathatták ki, akiket Szarkáék 
állítottak éleibük, mert a város, nem ismerve él a vármegye által 
elrendelt vizsgálat jogosságát, nem jelent meg a bizottság előtt és 
nem engedett a maga részéről senkit kihallgatásra.

Hanem a város sem nézhette ölhetett kezekkel, hogy Vádas
kodjanak és Ítélkezzenek felette. A választott község a maga ré
széről helyeselte a magistratus eljárását s itt legfeljebb Purgly 
György és Szodtfridt József urak képviselték az ellenzéket, mert 
ők1 a vármegye nemes uraival tartottak. A külső tanács --- mint a 

; .jegyzőkönyvek megörökítik — »igen szivére vette«, hogy a várme
gye »kriminális akciót« indított és szükségesnek tartották1 azt, hogy 
ez ügyben őfelségéhez küldjenek egy deputációt.

Buchberg János, Scharitzer Ferenc,.Schöberl Ferenc és Szabó 
Pál polgárok, mint a bécsi küldöttség tagjai február 10-én már re
feráltak útjukról. Jártak az udvari kancelláriánál és magánál őfel
ségénél is, aki kegyesen fogadta őket.
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A város országgyűlési követei, Czech János polgármester és 
Zánthó Mihály tanácsos Pozsonyban szintén eljártak a legfőbb 
hivatalokban, hogiy a város szerepét tisztázzák és ellensúlyozzák 
azt a vádat, hölgy (a város ez alkalommal^ a nemességgel szemben 
követett el sérelmet. Szükség volt erre, mert Győr vármegye az or
szággyűléshez is felirt és nemesi sérelemnek' adta élői a város el- 
járását Molnárékka] szemben.

E közbenjárásoknak s -az őfelségénél’ járt deputációnak annyi 
eredménye mégis csak volt,, hogyi nem helyezték'vád alá az egész 
magistratust, hanem csák! az ügyben eljáró tisztviselők ellen ren
delték el »bünfenyítő eljárást« megvizsgálására annak, hogy1 el
járásuk közben, nem követtek-e el túlkapást. Az eljáró tisztviselőket 
azonban az 1833. január ,10-én érkezett királyi parancsolat tisztsé
güktől felfüggesztette. És pedig Rába István főbirót, Stefanies Jó
zsef kapitányt, Csabyi József és Anwandér Ferenc tanácsnokokat és 
Güttig János, tiszti főügy viselőt.

A bünfenyítő per lefolytatására a királyi parancsolat külön 
bíróságot rendéit ki, amelynek elnökévé Bezerédy! Pált, Győr vár
megye alispánját, tagjaivá pedig Wisky Józsefet, Sopron vármegye 
alispánját és Vághy Ferencet, Sopron városának' birájiát rendelte 
ki. A fenyítő per lefolytatására, a vád képviseletére Kámondy La
jos, Vas vármegye főügyésze nyert megbízást.

Másfél esztendőn 'keresztül folyt a nagyi per a város főtiszt
viselői ellen s azzal egyidejűleg a másik, a háznak a birtokáért. 
Változatlan és kitartó hévvel támadták egymást a szemben álló fe
lek. Szarkáék különösen az elszenvedett erőszaknak jogtalanságát 
és a végrehajtás kegyetlenségét igyekeztek kidomborítani. A ma
gistratus urai viszont bizonyították, hogy Szarkáék már előre ké
szültek a háznak fegyveres erővel való megvételére és megvédél- 
mezésére. Kámondy úr kifogyhatatlan volt a törvénycikkekre és 
paragrafusokra való hivatkozásban, de Beke Farkas fiskális úr is, 
ki a magistratusbeliek védelmét látta- el, nem maradt adós a bizo
nyítékok és jogi ellenvetések felsorakoztatásában. A tanuk százait 
hallgatta ki és hiteltette meg a bíróság, a tanuvallomási jegyző
könyvek, bizonyságlevelek, visum repertumok és egyéb hivatalos 
iratok bötegszámra gyűltek össze, mig végre a bíróság 1834. junius 
27-én ítéletet mondott, amely a per alá vett tisztviselőket vétkesnek 
mondotta ki a hatalmaskodásban s őket a felfüggesztés idejére 
tisztségüktől megvonta, sőt Stefanies József kapitánynak a tiszt
ségétől való felfüggesztés idejét egy évvel meghosszabbította.

Bár a magistratusbeliek a kiküldött bíróságtól nemi vártak 
kedvező ítéletet, mégis elkeserítette lökét az s a királyi ítélő táblához 
appelláltak, ahol azután a pör kedvező eredménnyel végződött. A 
magistratus 'tagjait visszahelyezték hivatalaikba, a megostromlott 
s oly sok vihart kéltő házat pedig a városnak ítélték oda.

E végső döntés természetesen megnyugvással és örömmel 
töltötte el nemcsak a meghurcolt tisztviselőket, hanemì a város pol
gárait is, akik’a külső tanács ülésében köszönetét mondottak a tiszt-



Az újvárosi ostrom.

' viselőknek fáradozásaikért, sőt a per folyamán felmerült költségek~ 
S sTa bécsi deputádók költségeinek több mint 1800 forintnyi 
összegét is magára vállalta a tisztviselők helyett, azzal a fölöttébb 
bölcs okoskodással, hogy »akié H haszon, azé a költség is«. B

Ezzel a békés akkorddal záródik le az u] városi baznak evekig 
elhúzódott vitája, amely a véres ostrommal, a bünfenyitő~ perrel, a 
nemességnek az országgyűlésen előadóit sereimével, az őfelsegehez 
menesztett deputádókkal együtt nemcsak megörökítésre erdenies egy. 
epizód'j'a a város múltjának, hanem 'kortörténeti szempontból. is ér
dekes adatokat nyújt a mult század reformkorszakának rajzához.
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