Görögök
A

tisztek a magyar szabadságharcban

mikor az l848/4g-es szabadságharc honvedsé gé á.rrek külí ö|di származású Vagy nemzetisé gi katondi
vezet ir l esik szó, többnyire a né metek, osztrákok, a
lengyelek, az olaszok, a horvátok, a szerbek é s az ör,
mé nyek szoktak felemlí tódni, P,z, hogy görögök is í é szt
vettek a fegy/eres küzdelmekben, kevé ssé ismert té ny,
Amennyiben nagy ritkán mé gis szó kerül err l, jósze,
ré vel csak kiss pál tábolnokot szokták nevesí teni,
A majdani szabadságh s nagyapja, KiSs Pál, görög
származás keresked , Diósze1en, Bihar megyé ben te,
lepedett meg é s folytatta jól jövedelmez mestersé ,
gé t, Tevé kenysé gé velé s magatartásával hamar kiví vta
a nemesi vármegye köztiszteleté t, Ennek - é s udvari
SZállí tóké nt tett SZolgálatainak - eredmé nyeké nt
l795,ben magyar nemessé get adományoztak neki.
Utódai is Diószegen m ködtek, s itt született l809ben a ké s bbi tábornok is, aki a debreceni kollé gium
elvé gzé seután l828-ban katonának állt- Fe]felé í vel
katonatiszti pályá|án l848 februárjában alszázados
egy császári é s kiráIyi gyalogezredné l. Aktí v századoské nt az els k között lé pett a honvé dtörzstisztek köZé .
A Bihar megyei nemzet rsé g egyik szervez je é s kiké pz ie lett, A fegyverfogást é ppen csak megtanult
egyik nemzet rzászlóaliial - annak parancsnokaké nt a dé lvidé ki harcokban sikerrel vitte át embereit a t zkeresztsé gen. Szeptembeí e]eié n ezé rt rnaggyá lé phonvé dzászlótetté k el é s reguláris er k, küIönböz
aliak é lé renevezté k ki gyors egymásutánban. Sikeres
hadvezet nek bizonyult, s ezt egyre magasabb rendfokozatokkal é s tekinté lyesebb beosztásokkal dí jazták:
l849 januáriában el bb alezredessé ]é ptetté k el é s
kiss pál tábornok
dandárnokká nevezté k ki a Bánáti hadosztályhoz. Arad
várának ostromakor rá bí zták az ostromsereg vezeté kozatot é rt el, S ugyanazt a beosztást töltötte be
sé t, CSapatteste különösen kit nt a tápióbicskei csatában, HelltáIlásáé rt a IIl, osztályú katonai é rdem- Guuon Richárd tábornok bácskai hadtesté ben, amit az
renddel is kitüntetté k, KiemeIked hadvezet i ké pes- erdé lyi hadseregben Be,fi mellett Prtóí i viselt. Parancsrtisztjeké nt é s szárnysegé djeké ni vé gig kitartott tásé gé tmi sem bizonyí tja iobban, mint az, hogy a
kitú nteté s-adományozáSt köVet huszonkettedik na- bornoka mellett, Törökországba is követte, Az utolsó
pon már az é rdemrend IL osztályát is odaí té likneki, feljegyzé s, amelyben szerepel, l850 ianuáriában keletkezett, s e szerint a sumlai táborban tartózkodott,
Hadosztályparancsnok lett, é s tábornoki kinevezé se
sem ké sett sokáig, Jú niustól már e min sé gé ben Ezt követ en valószí n leg visszaté rt szül földjé re,
Niroledon Vince (ké s bb: Caí zea Vince) rnagy ugyan
Pé teNárad várparancsnoka. A jól felszerelt er döt - a
Galí ciában sZületett l79r-ben, de é desapja egy magát
fegyverleté tel hí ré re- csak azzal a felté tellel adta át a
tú ]er ben lev ellensé gnek, hogy az az egé sz görög eredet magyarnak valló kincstári tiszt volt.
maga a katonatiszti hivatást választotta, Huszonhat
vé d rsé gnek mentessé get í gé rta ké s bbi felel ssé gre
é ven keresztül viselte a császári é s királyi uniformist.
vonás alól, Pesten halt meg, a kiegyezé s é vé ben,l8ó7.
A
századosi rendfokozatig jutott a langlé trán, amikor
máius ló-án, Mé g megé rte a második felel s magyar
egy párbaj miatt keré kbe tört pályáia. A hadseregb l
kormány kinevezé sé t,
törté n elbocsátása után Naglváradon telepedett le
gö
rö
e
nemzertsé g , é s kereskedelemmel foglalkozott. A szabadságharc ki7iss Pálon kivül azonban több
l\iit"ru" szátmazású iiszlr l is megem|é keznek a töré sekor azonnal felaián]otta katonai tudását az é letkrónikák. kir l többet, kir l kevesebbet í rnak, halálharcot fol1tató nemzetnek, Té nyleges harci szerepe azonban csak ké t hónapra (az l848 szeptember
Leonidaí s) Penopolus (más forráS szerint: Kapitonopolis)
görógországi születé s katonaké nt vállalt szeí epet a közepé t l november közepé ig tartó id szakra) korlátozódott. Elhata]masodó betegsé ge miatt kórházba
magyar szabadságé í t ví vott harcban, Alig maradt fenn
került, Igyekezett azonban ekkor is hasznos maradni.
róla szemé lyes adat. Tudható, hogy századosi rendfo25r6

El bb

a

nyí regyházi katonai kórház parancsnoka,

tott a honvé dseí egoldalán. CsapattárSai,Í ettenthetetlen

majd - a következ é v tavaszától - a Magyarországra
é rkez olasz önké nteseket Jé gióvá szervez munkákból vállalt orosz]á nré szt Debrecenben Itt megmutatkozó
SZervez tehetsé gé t elismerve 1849, máiusában Eszter40í { té rparancsnokává, augusztus e]eié t l pedig az
aradi honvé dkórházak f parancsnokává nevezté k ki, A
bukáS utáni megtoí ]ás egyik eszköze volt, hogy a honvé dtiszteket ké nyszersorozták, s kózv ité zzé lef okozva,
valami országtól távoli hely rsé gbe VeZé nye]té k ket,
Nicoledon Vincé t azonban - a teljesen ellenté tes
szándé kú katonaorvosok - sem merté k szolgáIatra alkalmasnak min sí tri az eljárás során, Í gy l875-ben
bekövetkezett haláláig, háborí tatlanul gazdálkodhatott Biharban,

-ké nt iellemezté k, Az uto]só hónapokban a
ké s bbi vé rtanú , Pöltenberq Ern tábornok oldalán haris sú lvos bünteté st kapott Aradon, tizenké t é V
colt,
várfogságra í té lté k,ame]yb l azonban csak né hányat
kellett leülnie, l850-ben kegyelmet kapott, Ké t é wel

dam Curú é s kisöccse, lakab, Cara lovagok I800
Bé csben, vagyontalan nemesi származású görögké nt, Mindketten a katonai é letpálya meliett döntöttek, de Adam huszárf hadnagyké nt hátat fordí tott a hadseregnek s a továbbiakban kereskedelmi ügynökké nt kereste kenyeré t,
|akab ugyancsak a huszárf hadnagyságig iutott a
Württemberg huszárezredné l, l848 szeptembeí é nek
els napiaiban a magyar Hadügyminiszté rium alszázadossá lé ptette el , s e rendfokozatában Vett ré szt a
Jeilasirí r elleni harcokban, Az sz fo|yamán azonban kiJé pett a honvé dsé gb l, Adam szinte pont ekkor ie]entkezett szoJgálatra. El bb századossá, ké s bb rnaggyá Jé ptetté kel , s a feldunai hadtest, majd
feldunai hadsereg egyik zászlóaljának parancsnokaké nt a dics sé ges tavaszi hadiárat valamennyi ]elent s ütköZeié ben megfordult, Egé szen Világosig kitar-

Adam Gyra-hoz hasonlóan

illerv" l8l5 ben.zü|enek
fl"ban,
^

bátorságú "

ké s bls Szolnofton halt meg,
Heilamász (Hailimor, Hailemász)

Márton l 8 ió-ban a
l:ánáti Yinqában SZü]etett, Szemé lyi adatsoraiban
anyanye]Veké nt a görögöt
ielölte meg, Polgári szár-

mazásához polgári foglalkozás társult: borbé lymester

volt, Nyoic é vig katonáskodott egy huszárezredben,
ahonnan tizedeské nt szerelt le. Alig ké t é vve] ké s bb
azonban ú jból mundé rt öltött, s egy oiasz katonákból

szervezett csapatban kapott hadnagyi kinevezé st, Ké s bb f hadnaggyá, maid századossá lé ptetté kel ,

a fe]dunai hadtestben
szolgált, egé szen a világosi fegyverleté telig,
rFörlé nelmi adósságunk ludatosí lani, hogy a

l

magyar szabadság ügyeé l - az em]'lelleken kivüI is .

számos görög származású tiszt, altiszt é s rendfokozat
né lküli szabadságh s harcolt s vé rzett 1848/49 csata,
terein,

Heged s Sándor

IRODALOM:
Bóna Gábor: Kossüth Láios kapitányai (Bp., l988.)
Bóna Cábor; Tábornokok é s töí zstisztek a szabadságharc-

ban l848-49 (Bp., l983.)
Hoffmann Arnold: Az l848-49-iki vórös,slpkás 9-tk honvé dzászlóali törté nete (Bp., l898.)
Kovássy zoltán dr.: A vöróssipkás honvé dek palancsnoka
volt (Honismeret, l9E7. é vf.)

Alexander Gjurov

A Kossuth-emigr áci Bolgárors zágban
Bulgáriának a cí mben szerepl elnevezé se korántsem
vé ]etlen, hiszen é vszázadokon keresztül í gy volt ismeretes mind a magyar tudósok é s utazók, mind a magyar né p tudatában, cyökerei a bolgár nemzet törté nelmé nek egyik tí agikus id szakára vezethet k vissza,
Fé l é vszázados szakadatlan küzde]em után, l39ó-ban
az országot a török birodalom meghódí totta, a felszabadu]ás 482 é v mú ltán jött el, aZ 1878. márciuS 3-án
Isztamb

ul

mel]

etti san,stefanóban

a

láí rt bé keszerz -

dé ssel, Hiába volt azonban az idegen, kegyetlen er vel elnyomó hódoltság - a bolgár nemzet meg rizte
öntudatát é s hovatartozását, A Kossuth-emigráCjó
ugyan az Oszmán Birodalomba került, de valójában
Bolgárországba é s a bolgárok közé , S t a török számadási könyvekb l kivehet , hogy Kossuthnak é s emig,
ránstársainak az ott-tartózkodásukkal kapcsolatos kiadásokat nem a Magas Porta fedezte, hanem a bolgár
adórizet k, Az öSSzegeket a török hatóSágok küiönböz járásoktól vetté k el í í gypl, a vidjni é s a kulai 3l 488

grost adott, a ]omi l8 7ó0 grost Stb,). KoSSuth szerint
a magyar altiszteknek havi 42 grosbóJ keliett eltartaniuk magukat, a törökök nem voltak hailandók többet
adni,

Maga Kossí fí lLajos l849, aUguSZtuS 22-é n é rkezett
a bolgárországi Vidinbe, s harcostársai folyamatosan
követté k, köztük volt kií iizsi István is, akinek a visszaemlé kezé seia Jegé rdekesebbek közé tartoznak, Az akkor huszonhárom é ves huszár százados, a vöröstorony-szorost vé d 1ovascsapat parancsnoka volt, de
ké nytelen Volt meghátrálni a Szeben fel ] támadó,
mintegy nyolcezer orosz el 1, EZután került Kí aioVára,
amely, szavai szerint: ,,ahhlra város, hagq abban az osztrák
maradé k áIlománqa, az oláh had,sereg dí sze, a muszka sebesültek, s ezek í ölött í rködí tijr'ijk csapat már el volt helqezve, mind
emellett nekünk is iutltt equ ió nagq haszárnqa-" Amagyarok

é rkezé sük után kimen t kaptak, é s szinte azon nyomban összeverekedtek a gyengé lked osztrák tisztekke]
é s katonákkal. A török katonaság nagy nehezen, csak
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ké s este tudta a magyaí okat a laktanyába összetere|ni -,,duzzadt ké pekkel, vé res f kkel, de diadalt sugárzó arcokkal", A bünteté s sem ké sett, azonnai vidinbe

Veliko Tarnovóban, Sumenbe az emigránsok tizen-

Kinizsi István hajón é rkezett oda, s látva a parton a
sátrak megszámláIhatatlan tömegé t, elcsodálkozott,
hogy a tórökök mé g ezekben é lnek, Kiderült azonban,
hogy a magyaroknak állí tották fö]. A Vidini napok
nyugtalanságban teltek eL; az osztrák é s az orosz kormány kiadatási követelé sé re a szultán csak Szeptember ló-án adott nemleges é S határozott Választ. október 7-é n arról is megszületett a dönté s, hogy Kossuth
Laiost é s emigIánstársait az ország belsejé be kell átköltöZtetni. Következ tartóZkodáSi helyeké nt Sunert
VáIoSát ie]ölté k ki, mivel ott Volt a török hely rsé g a
legnagyobb lé tszámú .
A vidini általános ké pet |ól é rzé kelteti KiniZSi lstván, ,,S milu pezsg , változatos óIet í lllJt itten? F,z olaszoft rá-

piac é s bolt v1lt, é s í eszüIten lárta üt a nap1t- Hiszen sumen
Iakossága kiment elé g messzire a Rusze felé vezetí ú tra, ahlnnan várta a szabadsághart katonóinah é rkezé sé t-Felslraklzott
egg török katonai alakulat is. Az ünnepé Iqes fogadtatást szervezó'í z Sumen bolqár eló'kel sé gei voltah, akik meqhí vtdk a török-

kellett indulni,

kásztak é s bé kásztak, a lenqqelek egymás ftözt dvakldtak ós szidalmaztdk a muszftát, a svábok duzzoqtak, a magqaroh átkozták a né meteket, a szé kelqek csapatonfré nt szökdöstek, az összes
publikum e7u ré sze pediq foqta a hasát, verte maqát a í ijldhöz, s
naponta dt-hat ember bú tsú szóné lküI távlzltt a másvilágra. . .
Az lnlslk, rögtönzdtt lruOssegé dek é s bete7ápolók lsztogatták
koleratseppeket, a tör'dköft pedig lszt\gatták a iuhé s rlssz vör sblrt , s hordozgattáh
a sátrak mögé ftiszenvedett bajtársainkat, hiket í issen ásott
wé la gödrökbe takarí t|ttaft el. . ."

az ecetet

^ , vöröshaqlJmát
hú st , rizskását

A legnagyobb megaláztatásban talán Kossuth La,
josnak volt ré sze, amikor egy török tábornok é s egy
százados - legfels bb parancsIa - a poggyászát ellenrizté k, s abban a magyar koronát keresté k, Az emigráció vezet je felháborodásának az angol é s francia
követeknek í rt levelé ben adott hangot, s err ] a bolgár
caigraászkivesztnik is hí rt közölt. Más megpróbáltatások is vártak a vert Kossuth-seregre: mé g Vidinben,
szeptembel második é s október els felé ben - büntetlensé g í gé retemellett - elkezd dött az iszlám val]ásra való átté rí té S,í gy ott összesen 3 tábornok, 1 ezredes, 2 a]ezredes, 8 rnagy, 27 százados,25 í had,
nagy é s hadnagy, l5 gyalogos rmester, 23 tizedes, 3
orvos, l tábori gyógyszeré sz é s l29 közlegé ny esküdött föl a Koránra, Közülük 2ló volt magyar. Kossuthtal is megpróbálkoztak, de sikertelenüL
Brn tábornok volt az, aki els ké nt indult ú tnak
Vidinb l Sumenbe, Három nap mú lva, november 3-án
Kossuth Lajos é s az t kí sé r 423 f is követte. Ezt Kinizsi István pontosan leí í ia:,,Ela ment Ibrahim bej egy
szakasz töröh llvassal IJtán6 mentek az é len, Kossuth, gróí
Batthaánai Kázmé r é s daliás nele, a Perczelek, Asb th Sándor,
paripákon; ezt
lhász alaredes é s Egressq Gábor, mind prüszhöl
követte Kossuth é s Batthuána kl(,siia, az elsóben, melyet lovak,
maid bivaluok vlntattaft, a hódí tó szé psé g qróf Dembinszí zq
rnagqné volt

-"

Az ú tvonal hossza mintegy 400 km volt, é s a következ települé seket é rintette: Vidin - Arcsar - Lom Mokres - Altimir - P]even - Lovecs , Veliko Tarnovo -

Ljaszkovec - Keszarevo - Targoviste (akkor Eszki
Dzsumaja) - Sumen, Nagyobb pihen ket tartottak
Lomban, Pievenben, Lovecsben, Szev]ievóban é s
2558

nyolc nap mú lva, november 21,é n é rkeztek meg, A fogadást Veress Sándor akkori honvé dszázados í rla le:
,,Esteí eló közelí tetté k meq a várlst, melqben sok í parosm helq,

helqí rsé gparancsnokát is, Halil pasát, valamint helaeftesa
Faik bejt." Az emigránsok fáradtan é s porosan, egyesek

bekötött

mondja:

sebekkel iöttek, s ahogyan Veress Sándor

,,vé qre vé ge l n

a né pvándorláshoz hasonlí tó utazás-

nak."

Az emigráció vezet it a város bolgár

lakossága

azonnal saját házaiba szállásolta el, a többiek - ideiglenesen - a gyalogsági laktanyába kerültek. Magát
KoSSuth Lajost Dimitraki Hadzsipenev, a bolgár kö,
zössé g vezet ie fogadta saját ké temeletes é s ké nyelmes házába, Kossuth kí sé rete a szomszé dságban lé v
Ivan Hadzsibajkov otthonában helyezkedett el, Dem-

binszky tábornok szállása Ceorgi Mutafovnál, gróf
Batthyány Kázmé r pedig AtanasZ Hadzsisztojanovnál
Volt. A többi f tiszt is egyé bké nt jómódú bolgátok házaiban kapott elhelyezé st (ilyen volt pé ldául Nikolcso
Vladigerové is), melynek zöme az akkori Dzsamdzsiiszka utcában volt, Ma ez a Kossuth Lajos utca, s ennek közelé ben nyitották meg a Kossuth Lajos Mú zeumot l949, november 21-é n. A magyar emigránsok hamar otthonosan é rezté k magukat Sumenben. Kinizsi
István elmondja, hogy closz baitársa gyorsan kibé relt
egy nagy emeletes házat a városban, ,,s azt eln ezte kaszinónaft, a felesóqe pedig az é pület equ ré szé tberendezte kong,
hának, s azt elnevezte é tteremnek, mi pedig GIOszné t elneveztük
deré h, üqyes magyar asszongnah", Ez viszont csak a kezdet
volt, hiszen ,,eqq másik háznáI LülIeU állí tott vendógl t, mela
taldn a leglátogatottabb volt, s legalább slk pé nzt csinóIt. EOa
harmadik házban ismé t Sipls uram jnvitálta az é hes é s szomjas
publikumot lakomára, ,1a pé nzórt, hllnap inquen" - Ezekb

mí ndenki láthatí a, hogg Sumlán senki sem é hezhetett, ha pé nu

volt."

Azokró] viszont, akiknek kevé s pé nze volt, maga
Kossuth Laios gondoskodott, ez derül ki abból a ké relemb l, melyhez né hai Y áradq Lipót, 54. honvé d
szé kely-zászlóalibeli százados özvegye l8ó7, jú nius
24-é n í rt nyugdí j folyósí tása é rdeké ben, ( az emigráció vezet sé gé nek házvezet n ie volt Sumenben.) Ezzel kapcsolatosan elmondja: ,A kormáwtrzó ú r lakásomra
iött, é s, hlqa szavaival óIjeh, ,,mint legé Ietrevalóbbat egé sz bizamint
Iommal arra ké rt: miszerint ily kiirülmé wjek höZött
tisztn - ne vegyem lealázásnaft, hanem az emigráció é Ielmué ,
sé t vállaliam í el, é s e cé Ira é ttermet é s kowlhót nyissak, megha,
tárlzván equszerswind, hoqq rangftüIönbsé q né lkül, mí nden
egyes egqé n ebé dre 3 tál é telt é s egq darab ftenqeret hapjon I
uüst tí zesé rt,a vacsora megrendelé se mindenkinek tehetsé gé re

-

é s szabad tetszé sé re haqlJatl)án."

Ez meg is törté nt, a follta-

tást pedig szinté n Várady Lipótné , Született Kaiser julianna mondja el: ,,Ezek után a kormánqzó urat, neié t é s az
emigráció tisztieit, mintefu 8 hónapig ón é lelmutew olg szorga-

lommal, hogy tevé kerutrsé gemet a kormántlm nemeqqszer kö-

Mindez mer ben ú i dolognak
számí tott az eImaradott, mé g feudális viszonyok kö_
zött vegetá]ó, s már egyre inkább agonizáló Oszmán
Birodalomban, Jelent sé ge tovább n tt attól, hogy a
magyarok a bolgárok felé nyitottak voltak, Különböz
é s szinté n ú j gazdasági vállalkozásokba kezdtek, ezzel
pé ldát adva, ugyanakkor sa|át megé lheté süket is iaví tva, K m veské nt Vettek ré szt egy ú j iskola, raktáré pületek é s magánházak é pí té sé ben.
Ké t bolgár keresked , Todor Dlukmendzsiev é s Radi Cqoí zcserenliev gazdasági é pületeit is a magyarok teí vezté ké s é pí tetté k
fel, Radi Gyokcseí enliev - szinté n a magyarok ösztönzé sé reé s azok segí tsé gé vel- beindí totta az els kisüzemi serf zdé t Bulgáriában, Ké s bb - ugyancsak a magyarok közrem ködé sé vel - felé pült egy szeszgyár, ennek
környé ké n pedig egy g zmalom, Az utóbbihoz hasonlót a sumeniek addig nemigen iáttak, talán ezé rt is
nevezté k,,bolond malomnak",
Batthány Kázmé r Maras faluban megvásárolt egy
ré gi török tanyát, felú jí totta,é s honfitársaival valóban
korszer , az Oszmán Birodalomban mé g ismeretlen
földmí ivelé st honosí tott meg, É veken keresztüi a birtoszönte meg kózszorí tással_"

kot ,,ungrov csiflik" -nek, azaz magyar tanyának nevezté k,
Látható, hogy a magyar emigránsok alaposan felbolygatták a város keleties Ielleg nyugalmát, hadat üzen-

tek a török birodalomban uralkodó akkori viszonyoknak, amelyek ellen a bolgárok is ré góta küzdöttek, A
sumeni kisiparosok - a magyar emigráció hatásáIa lassan kezdtek eIszakadni a ráiuk ké nyszerí tett hagyományoktól, igyekeztek európai módon é lni é s dolgozni, Habár - ha elvé tve is - akadtak ,,konzervatí v ellensé geink" is, miké nt Rajko Zsinzilol korabeli í ró, aki ,,Eu-

rópa betijré se Sumenbe" cí m szatirikus kisregé nyé ben
górcs alá vett bizonyos ú jdonságokat, szokatlanságuk miatt,
Vitathatatlanok azok a küls változások is, melyeknek forrása, elindí tója a magyar emigráció jelenlé te
vo]t Sumenben é s ennek környé ké n, Az ú jra igen fogé kony é s é rzé kenybolgárok gyorsan reagáltak az európai, aZ oszmán Birodalomban szokatlan é s ma|dnem
tiltott öltöZködé Sre_ KöVetni kezdté k a magyarokat,
akik divatos órazsebbel is ellátott nadrágokban iártak,

Ugyanilyen Vonzóak Voltak a |ól szabott kabátok, a kemé nyí tett gallé Iú fehé r ingek, a nyakkend k, a cip k,
A magyarok é rkezé see] tt csak né hányan hordtak európai ruhát, E|s sorban azok, akik külföldön tanultak
vagy gyakran utaztak külföldre, Ekkor azonban * különösen a fiatalok - tömegesen szakí tottak az addigi ha-

gyományos öItözködé ssel, Ugyanilyen változások következtek be a sumeni n kné l, kik szinté n gyorsan elfogadták az európai divatot, illemet é s magatartást,

Meghonosodtak pé ldául

a

mindennapi sé ták a

Kjoskovete nevet visel helyig, az ott ]é V ké t Ví ZeSé St
pedig ungarité nek, azaz magyarnak nevezté k,
Sumen kulturális é leté beszinté n berobbant a Sdfrány Mlhály által alapí tott szimfonikus zenekar, Ebben
a bolgárok is ré szt vettek, Mé g az - különösen a törökök számára szokatlan eset - is megtörté nt, hogy ké t
fiatal bolgár n is tagja ]ett a zenekarnak, Maga Sáf,
rány Mihály a török hely rsé g katonai Zenekarát is Vezé nyelte, de klasszikus m Veket csak,,civil" zenekaráva] adta el , Sumenben valósult meg az is, amit a magyarok mé g Vidinben meg akartak tenni_ Err l Pap Iános Í gy emlé kezik: ,,_ _ meg;zerezté k valahonnan a ,szökdü
_

katona" é s a ,,Ké t pisztoltJ" cí m szí nm veket: aztdn játsz\tták
óftet felváItva." Plzontú l, hogy ezek voltak az els szí nházi

el adások Sumenben (é s Bulgáriában), mé g valami,
nem kevé sbé fontosat kell megem]í teni, Mindké t darab szerz je Szigliqeti Ede, a magyar nemzeti szí niátszás elindí tója volt, vagyis a magyar emigránsok vá]asztása nem min sí thet vé letlennek.
Mindezek befogadására a bolgár lakosság fel volt
ké szülve, hiszen a mú lt század második felé ben er teljesen bontakozott ki a nemzeti megú lhodás, a szabadságé rt é s a függetlensé gé rt ví vott küzde]em, Ez
negyedszázaddal ké s bb, az l87ó-os áprilisi felkelé sben é rte el csú cspontiát, majd pedig - az orosz-török
háború következté ben - Bulgária felszabadult. A magyarok szabadságharcában bolgárok is ré szt vettek,
í gy pé ldául a Vingai születé s DunUOv István honvé d
alezredes é s olasz ezredes Garibaldi seregé ben,
nem tudott Kossuth Lajossal Bulgáriába tartani, hiszen az osztrákok elfogták, é s l852-ben a hadbí róság
halálra í té lte,maid ezt tí Z é Vi Várfogságí a Változtatta,
Nyolcvannyolc napi tartózkodás után, l850, február
ló-án Kossuth Lalosnak Kis-&siába, Kiutahiába kellett
e]indulnia Ahmed efendi, a padisah biztosa Kinizsi István tanú sága szerlnt ,,naqqln er s ember volt, csak 2I egaé nt
é s l papot enqed,ett Klssuthnah mag val vihetni (a smlga szemé lyzlten kí vül), nem feledvé n megjeguezn| hogy enné l naggobb
hí sé rettel mé g maga a török 6ászdr óí elsé ge sem utazik"
_

Sok magyar mé g továbbra is Sumenben é s Bulgári,

ában maradt, egyesek pedig visszaté rtek oda, mint
pddául Ronqe Kálmán, aki aztán hosszt1 é veken ke-

resztül teStnevel tanár Volt Sumenben é s más bolgár
városokban, A Kossuth-emigráció bulgáriai tartózkodása ma is é l emlé ket hagyott maga után, egy ú ikolj
barátság fonáSa lett.
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