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Borsi-Kálmán Béla 

 

A „kis tüzér”: id. Niamessny Mihály (1834–1901) 
(Portrévázlat az 1849-es magyar szabadságharc utóvéd harcainak egyik névte-

len katonájáról) 

 

A magyar történelemnek kevés olyan korszakát tanulmányozták historikusa-

ink oly mindenre kiterjedő figyelemmel, mint a szabadságharc eseményeit, s 

kivált annak hadtörténeti vonatkozásait. Se szeri se száma ama alaposabbnál is 

alaposabb precíz munkáknak, amelyek a hazai és külhoni levéltári források 

csaknem teljes feltárásával és a szakirodalom mondhatni maradéktalan haszno-

sításával nemcsak a legfontosabb fejleményeket s azok mélyebb összefüggéseit 

tisztázták, hanem a részletek felkutatásában, az apró mozaikkockák összeraká-

sában is jelentős eredményeket értek el. Ma már nyugodt szívvel mondhatjuk: 

1848/49 mozgalmas eseménytörténetében alig van hézag, sőt egyre többet tu-

dunk a résztvevőkről, Kossuth minden rendű és rangú katonáiról is: a méltán 

világhírű generálisoktól az ismeretlen hadnagyokig.
1
 Ám történelmünk mind-

máig legnagyobb horderejű két esztendeje sohasem válhatott volna azzá, ami a 

magyar nemzettudatban méltán lett az elfeledett altisztek és a névtelen közka-

tonák ezreinek, tízezreinek önfeláldozó helytállása nélkül. Amely, talán mon-

dani (írni) sem kell: az ő hátralévő életük sorsfordító eseménye, önképük, öna-

zonosságuk, önbecsülésük meghatározó mozzanata lett. S ekként is adták to-

vább, „nemzetiségi különbség” nélkül, utódaiknak, mintegy kijelölve választá-

saik kereteit, s jócskán „beleszólva” ezáltal a fiak, unokák és dédunokák csalá-

di minták révén átörökített értékvilágába. Igen sokszor olyannyira, hogy 

1848/49 élménye a magyar nemzethez tartozás tényét is megpecsételte. 

Az alábbiakban egy megtörtént esemény felelevenítése után, akárha rövid 

esettanulmányként, annak felvázolására törekszünk, hogy a szóban forgó konk-

rét cselekedet (haditett) miként hatott „hősünk” további pályafutására – és, 

közvetve, leszármazottai személyiségfejlődésére, úgyszólván egész életére. 

Magát az eseményt – közelebbről a Temesvár alatt szétszórt Bem tábornok 

által vezényelt sereg egy részlege visszavonulásának mozgalmas napjait – 

emígy rögzíti egy résztvevő, történetesen a hajdani Délmagyarország 

történetének egyik legjobb ismerője, a temesvári születésű Pesty Frigyes 

akadémikus egyik fontos könyvében: „Dessewffy Arisztid tábornok és Lázár 

Vilmos ezredes Lugosról egyenesen Karánsebes felé tartottak, ezen várost 

azonban az augusztus 18-át követő éjjelen elhagyták, mire a magyar hadtest két 

felé szakadván, az egyik, a fennebbi vezérek alatt, következő napon az utánuk 

nyomuló osztrákoknak megadta magát a Hátszeg felé vezető uton. A másik rész, 

                                                 
1 Vö. BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848–49. Zrínyi Kato-

nai Kiadó, Budapest, 1983. (harmadik, átdolgozott, javított kiadás: Budapest, 2000, Heraldika 

Kiadó). Uő.: Kossuth Lajos kapitányai. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988. Uő.: Hadnagyok 
és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Heraldika Kiadó, Budapest, 1998. 
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mely jobbára a lengyel és az olasz légióból állt, Fockner József őrnagy 

[ezredes?] alatt dél felé vonult, és még augusztus 23-án az utána eredt Mertens 

alezredessel és az osztrákokkal Mehádiánál az utolsó csatát vívta, melyben az 

utolsó ágyút Niamessny Mihály sütötte el a császáriakra, ki – mint tizenöt éves 

fiu – a háboru veszélyeiben osztozott.”2
  

Ám először azt szeretnők körvonalazni, hogy az eseménydús életét magy. kir. 

tanácsos, fehértemplomi kir. közjegyző gyanánt befejező idős Niamessny Mihály 

(Temesvár, 1834. augusztus 12
3
 – Fehértemplom, 1901. május 7.) – egy 

nemrégiben feltárt 1919/1920-as temesvári diákösszeesküvés
4
 egyik főszereplője, 

ifjú Niamessny Mihály (1902–1925) nagyapja – milyen társadalmi rétegből 

származott, kik voltak és hogyan kerültek felmenői a Habsburg Monarchia 

legtarkább etnikai képletű, egyszersmind legdinamikusabban fejlődő fertályába, a 

temesi Bánságba – s egyáltalán milyen családi indíttatások révén rukkolt be 

1849-ben gyermekfővel Kossuth honvédő seregébe: 

A Niamessnyek neme felföldi, Felső-magyarországi eredetű, s már nevében is 

beszédesen mutatja  a Felvidék közép- és kisnemesi családjainak kevertségét, 

nevezetesen azt, hogy többnyire a legaprólékosabb utólagos levéltári 

vizsgálatokkal sem dönthető el, hogy az évszázadok óta egymás 

szomszédságában élő magyar, a lengyel és a szlovák etnikum milyen arányban 

elegyedik az akár ősrégi nemesi klánokban is. Mint ismeretes a Felföldön igen 

gyakori volt a két, sőt háromnyelvűség is, s már akkoriban is csupán választás 

kérdése volt, hogy a nemesi státus elsőbbsége mellett ki melyik nyelvet, kultúrát 

                                                 
2 Lásd PESTY Frigyes: A Szörényi Bánság és Szörény vármegye története. A M. T. Akadé-

mia Könyvkiadó Hivatala, Budapest, 1878. I. köt. 231. (Az én kiemelésem! – B-KB.) Vö. 

HEGEDÜS Lóránt: Kossuth Lajos, legendák hőse. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvény-
társaság Kiadása, Budapest, é. n. [1935], 167. A menekülés és a bulgáriai, majd kisázsiai szám-

kivetettség  körülményeiről lásd bővebben: VERESS Sándor: A magyar emigratio a Keleten. I. 

köt. Az Athenaeum Társ. Kiadása, Budapest, 1878. 8-134. A Kossuth-emigráció Törökország-

ban. Szerkesztette és a történelmi tanulmányt írta HAJNAL István. Kiadja a Magyar Történelmi 
Társulat, Budapest, 1927. A szabadságharc leverésének hadtörténetéhez lásd, egyebek között, 

HERMANN Róbert: A nyári hadjárat (1849. június-augusztus). IN: A szabadságharc katonai 

története. Pákozdtól Világosig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1998, 267-268. A lengyel légió fegyver-

tényeihez lásd még KOVÁCS István: „…Mindvégig veletek voltunk”. Lengyelek a magyar sza-
badságharcban. Osiris, Budapest, 1998. 446-450. továbbá Władisław BENTKOWSKI: Híven az 

utolsó parancsig. IN: KOVÁCS István: „Egy a lengyel a magyarral”. A szabadságharc ismeret-

len lengyel hősei. Magyar Napló, Budapest, 2008. 191-204. 
3 Szomorú véletlen (?), hogy Id. Niamessny Mihály atyja, Niamessny György épp azon a 

napon – 1834. augusztus 12-én – hunyt el, amikor másodszülött fia evilági pályafutását 

megkezdte. KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok, VII. köt. Grill Károly 

Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1913. 486. (továbbiakban: KEMPELEN VII.) és LENDVAI 

Miklós: Temes vármegye nemes családjai. III. köt. Dél-magyarországi Történelmi és Régészeti 
Múzeum-Társulat, Temesvár, 1903. 137. (továbbiakban: LENDVAI 1903). Niamessny Mihály 

rövid életrajzát lásd még Dr. Anton Peter PETRI: Biographisches Lexikon des Banater 

Deutschtums. Marquarstein, Th. Breit Druck+Verlag GmbbH, 1992, 1359.  
4 Lásd BORSI-KÁLMÁN Béla: Öt nemzedék , és ami előtte következik… A temesvári Leven-

te-pör 1919-1920. Noran Kiadó, Budapest, 2006. (továbbiakban: B-KB 2006.) 
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1. Niamessny András  1. Nemessányi János 

2. János 

3. Más (?) Märyg (?)  2. János   

fehérnemű vászon  3. János István László 

4. férfi gyermek nélkül halt meg 4.Imre  

5. János 

5. István György Antal [olvashatatlan szó] Főadó szedő 

6. Gábor Ferencz György Ignáz [sic! aztán a következő 

sorban még egyszer, immár helyesen!  

 

Leszármazási táblázat (O’sváth-archívum) az 5. 

számú lábjegyzethez 

(s később nemzetet) tekintette elsődlegesnek. Az 1920-as összeomlásig többnyire 

persze a magyart. (Ez alól a Pulszky-família sem kivétel, sőt a Kossuthok 

törzsökében is akad, aki a vízválasztónak számító 1848/49-es forradalom évadján 

nem a magyar, hanem a szlovák nemzet mellett teszi le a garast.)  

E tekintetben a Niamessnyek esetében további sokatmondó adat, hogy a 

családnév Nemessányi formában is szerepel a korabeli  iratokban, s ismereteink 

jelenlegi szintjén nem dönthető 

el, melyik volt az eredeti: a 

Niamessny-alak-e, avagy a 

Nemessányi-forma? Oklevelesen 

igazolható tény viszont, hogy 

„almánfalvi” előnevű Liptó 

megyei família három tagja: 

Márton, György és Márta 1578. 

április 13-án szerezte Rudolf 

császártól és magyar királytól 

„czimeres-nemes levelét”, „melly nemesi levél Liptó V[ármegyé]-ben Prisca 

szűz ünnepe előtt 4 nappal [1579-ben] kihirdettetett”5
 a vármegye közgyűlésén.

6
 

A család egyik ága – olvashatjuk a Borovszky-féle monográfia-sorozat Temes 

vármegye című kötetében
7
 – a XVII. század végén, pancsina-lehotai birtokrészét 

elzálogosítva, Bars vármegyében telepedett le,
8
 majd onnan Biharba költözött. Ez 

ágból származott Niamessny Antal, a gyarmatha-remetei uradalom főtisztje, aki 

egy időben Temes vármegye főadószedője tisztjét is betöltötte, egyszersmind 

Temes és Krassó vármegyék táblabírája volt, s 1815-ben távozott az élők sorából. 

„Leszármazói közül többen kiváló szerepet vittek Temes vármegye és Temesvár 

szab. kir. város közéletében” – írja föntebb már idézett forrásunk. Antal két hites 

feleségtől származó három fiának egyike (hiányos adatainkból kihámozhatóan: a 

legfiatalabb), Niamessny Ignác, Temesvár szab. kir. város tanácsnoka (1808–

1849),
9
 a jelek szerint maga is a mintaadó országgyűlési „kis-követek” közé 

tartozott, neve ugyanis felbukkan az 1832-1836-os pozsonyi diétán részt vevő 

„országgyűlési ifjak” által 1834-ben létrehozott Társalkodási Egylet (Casino, 

                                                 
5 Lásd Rövid kivonatja a nemességi Pernek és Iratoknak. O’sváth-archívum, 1 folió. A kéz-

írásos feljegyzés a fenti leszármazási táblázatot tünteti föl.  
6 Az O’sváth-archívum őriz egy ugyanazon kéztől származó másik följegyzést is, melyben ez 

áll: „Almánfalvi Niamessny Márton nyerte a ’nemesi levelet’ 1578. évben Április 13 – Rudolf 
Királytól, melly nemesi levél Liptó Megyében 1579. Prisca Szűz ünnepe előtt 4. nappal kihirdet-

tetett. Fiai voltak: 1. Niamessny András. Ezekből származtak: a) Niamessny János,       b) János. 

2. János, 3. János István László”. Uo. 
7 Lásd Temes Vármegye. Főszerkesztő BOROVSZKY Samu. Budapest, 1908. Országos 

Monografia Társaság (Magyarország Vármegyéi és Városai), 416. (továbbiakban: 

BOROVSZKY: Temes Vármegye.)  
8 Vö. LENDVAI (1903) 135.  
9 LENDVAI (1903): 135-136. Vö. „Ignaz Niamessny Senator […] geb. 1808, geβt am 16. 

oktober 1849.” Temesvarer Zeitung, 1. November 1928. 
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Ifjúsági Kör, Fiatal Magyarország) tagjai sorában. E tényből arra 

következtethetünk, hogy korábban jogi tanulmányokat folytatott, s ügyvédi 

vizsgája után csatlakozott Dessewffy Antal és Császár Sándor, illetve Klapka 

József temesvári polgármester (Klapka György édesapja) „csapatához”, hiszen 

miként azt a „jurátus-egyesület” viselt dolgainak egyik neves krónikása Pulszky 

Ferenc nyomán
10

 írta: „Ez alól a vizsga alól egyetlen a vagyonosabb osztályhoz 

tartozó ifjú sem vonhatta ki magát, ha csak azt nem akarta, hogy kicsinyeljék”.
11

 

Mindenesetre Niamessny Ignác valóban „jó társaságba” került, mert a „Fiatal 

Magyarország” tagságában Pulszkyén kívül – többek között – olyan neveket 

találunk, mint Asztalos Sándor, Barcza Pál, Bogyó János, Csapó György, Farkas 

János, Halász Kálmán, Jeszenszky Ferenc, Kalauz Pál, Komlosy (Komlóssy) 

Imre, Latinovics Zsigmond, Lovassy László és Ferenc, Lukáts Károly, Orczy 

Antal, Ormós Sándor és Ormós Zsigmond, Pálóczy Tamás, Parniczky Mihály, 

Pázmándy Dénes, Pinkovics Ágoston, Pongrácz Bonaventura, Ragályi Nándor, 

Szemere Bertalan, Tarnay Mihály (Niamessny Ignác Júlia nevű húgának férje), 

Tormásy János, Vargha Lajos és – Vukovics Sebő.
12

 

                                                 
10 „[1834] Január végén Pozsonyba mentem, hogy az országgyűlésen mint jurátus öt 

terminust töltsek, s letegyem az ügyvédi vizsgát, mert a régi időkben ez a jó nevelés 

kiegészítéséhez tartozott; ha valaki a birtokos osztályból le nem tette a cenzúrát, élhetetlen 
embernek tartották.” PULSZKY Ferenc: Életem és korom. Sajtó alá rendezte, az előszót és a 

jegyzeteket írta OLTVÁNYI Ambrus. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1958. I. köt. 95. 

(továbbiakban: PULSZKY I.) Pulszky egyébként, Pulszky Ferenc emlékiratai. Két közlemény 

Jurátus koromból 1834-36 címmel 1876-ban a Budapesti Szemle egyik füzetében, valamint a 
Pesti Napló 1876. november 26-i számában egyaránt közzétette emlékeit, amelyek „némely téves 

állításait” a „történelmi hűség szempontjából” az egyesület egyik alapító tagja – a szintén 

temesvári Ormós Zsigmond (Pécska, 1813. február 20.–Temesvár, 1894. november 17.) –, 

némiképp másként emlékezve a korabeli történésekre, igazította ki önéletírásának egyik – Benkő 
Samu által közölt – fogalmazványában. IN: ORMÓS Zsigmond: Szabadelmű levelek vagy 

democrat lapdacsok aristocrat görcs ellen. Függelék: George Cantacuzino levelei Ormós 

Zsigmondhoz. Közzéteszi, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta BENKŐ Samu. Kriterion 

Könyvkiadó (Téka), Bukarest, 1976. 17-25. (továbbiakban: ORMÓS.) A neves politikus és tudós 
nekrológját lásd ld. Ormós Zsigmond. Temetés. Délmagyarországi Közlöny, 1894. november 22. 

1-2. Életrajzát lásd újabban VICZE Károly: Temesközi történelem. Szórvány 

Alapítvány,Temesvár, 2007. (Helyzet – Kép Könyvek 3.) 236-239. 
11 WERTHEIMER Ede: A jurátusok fölségsértési pöre (1834–1837). Kiadatlan okmányok 

alapján. Első közlemény. Budapesti Szemle, Százharminczharmadik köt. (373. szám), 20. (to-

vábbiakban: WERTHEIMER I.) Ugyanezt a véleményt emígy önti formába Niamessny Ignác 

György nevű testvérbátyjának unokája (Niamessny Mihály [1875–1960], ifj. Niamessny Mihály 

nagyatyja), kiadatlan naplójegyzeteiben: „az 1844. évi pozsonyi diétán […] Ignác bátyám, ki ak-
kor Temesvár város szenátora volt, mint a város követe jelent meg. A »kiskövetség« gradus at 

parnassum volt, bevezető iskola leendő politikusok részére”. Lásd id. Niamessny Mihály 1945-

ben kezdett gépiratos „emlékkönyve”. Zlinszky János magánarchívuma (továbbiakban: Zlinszky-

archívum), 6. fol. (továbbiakban: Niamessny-napló 1945.) 
12 PULSZKY I. 101. Wertheimer szerint Pulszky és Vukovics „1835 elején töröltették 

magukat a tagok névjegyzékéből” (WERTHEIMER I. 31. a lapalji jegyzet szerint „Pulszky 

Ferencz januárius 21-én, Vukovics pedig január 10-én lépett ki”), „a derék bizalmas” 

(Sedlnitzky rendőrminiszter jellemzése!) Lapsánszky Jánosról pedig („akinek atyja kincstári 
haszonbérlő volt”, s „a máramarosmegyei Körösmező egyik nem nemes családjából 
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Niamessny Ignác aktivitására vall, hogy a bécsi titkosrendőrség látókörébe 

is bekerült, szerepe volt A jurátusok fölségsértési pörében,
13

 amint azt 

Wertheimer Ede még 1908-ban föltárta.
14

 Pulszky és Wertheimer állításait, s 

adatait Niamessny Ignác unoköccse, id. Niamessny Mihály úgyszintén Mihály 

névre keresztelt fia (1875–1960) kiadatlan visszaemlékezései is több 

vonatkozásban igazolják, abban ugyanis ez olvasható minderről: „Náci bátyám 

is kiskövet volt 1834-ben, irataim között meg van az a megható levél, amelyben 

az akkori kiskövetekből álló országgyűlési ifjuság bucsuzik tőle: az aláirók kö-

zött van Vukovics Sebő, a későbbi 49-es igazságügy-miniszter és Ormós Zsig-

mond temesi főispán is, abban az időben mind kiskövetek.”15
 Végül, immár 

teljes jogú követként Niamessny Ignác Temesvár szab. kir. várost képviselte az 

1840-1844 közötti országgyűlésen, s ebbeli minőségében „tagja volt a Duna és 

egyéb folyók szabályozása ügyében kiküldött országos bizottságnak”, valamint 

„Temes és Csanád vármegyék táblabírája volt”.
16

 

A Bánságban gyökeret vert Niamessny Antal elsőszülött fia az 1892-ben 

elhunyt István is feljebb került a társadalmi ranglétrán, akárcsak öccsei: ő már 

Temesvár város allevéltárnokaként fejezte be evilági pályafutását, míg a 

harmadik (valószínűleg: a középső) fiút, Györgyöt (1797–1834), a Temes 

vármegyei esküdtszék tagjává választották.    

Ilyen előzmények után, és effajta társadalmi beágyazottság  ismeretében 

szinte természetesenek tarthatjuk, hogy a másodszülött fiú, Mihály, 

szűkreszabott történetünk főszereplője – mint egyik forrásunk írja – „kora 

ifjúságától kezdve lelkes szóvivője volt a magyarság érdekeinek városunkban és 

                                                                                                                       
származott”, „csak a magyar, latin, német és rutén nyelvet bírja”, „sem angolul, sem francziául 

nem tud”) a jeles történetíró minden kétséget kizáróan kiderítette, hogy a (megbízói szerint) 
„különben kedélyes, szorgalmas és tudnivágyó ifjú” – „kémkedő szolgálatot végzett”. 

WERTHEIMER I. 27-28. ill. Második és utolsó közlemény, uo. 374. szám (továbbiakban: 

WERTHEIMER II.), 250. 255-257. Lovassy László tragikus alakjáról lásd még DEGRÉ Alajos: 

Visszaemlékezéseim. Összeállította, szerkesztette, a bevezetést és a jegyzeteket írta UGRIN 
Aranka. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 59. (Magyar Századok), és FILEP Tamás 

Gusztáv: A jurátus. IN: uő: Az ellenállás vize. Jegyzetek, kísérletek, portrévázlatok. Széphalom 

Könyvműhely, Budapest, 1993. 41-66.  
13 WERTHEIMER I-II. (18-58. 225-262.). A Niamessny Ignácra vonatkozó adatokat lásd: 

WERTHEIMER II. 228. 230. Ormós Zsigmond emlékezete szerint „mindazok, kik a 

Társalkodási Egyesületben részvételről ismeretesek voltak”, az ügyvédi záróvizsgára – Ormós 

kifejezésével: vizsgálatra – „nem bocsáttattak” (ORMÓS 24. BENKŐ Samu bevezetője). Ha ez 

az állítás megfelel a valóságnak s mindenkire érvényes volt, úgy elképzelhető, hogy Niamessny 
Ignácnak is kellemetlenségei támadtak ifjúkori „botlása” következtében. 

14 Lásd id. Niamessny Mihály 1945-ben kezdett gépiratos „emlékkönyve”. Zlinszky János magán-

archívuma (a továbbiakban: Zlinszky-archívum), 1. fol. (továbbiakban: Niamessny-napló 1945.)  
15 Az idézet így folytatódik: „Náci bátyám aláírása pedig olvasható a »Magyar nemzet tör-

ténete« c. millenáris müben facsimileben közölt és az országgyűlési ifjuság részéről Kölcsey Fe-

renchez intézett bucsulevélben.” Niamessny-napló 1945, 6. fol.  
16 LENDVAI (1903): 135. (Egészen pontosan 1839-1843 között volt követ, Vlahovics Hilár 

társaságában, lásd Temesvár. Főszerkesztő: BOROVSZKY Samu. Országos Monografia 
Társaság, Budapest, [1908],  [Magyarország Vármegyéi és Városai], 108.   



  

52 

megyénkben”.
17

 Mi több – s itt vesszük föl elbeszélésünk imént elejtett fonalát 

–, nem csak „szóvivője”, hanem igencsak tevőleges, tettrekész résztvevője! 

1849-ben, főként Kossuth gyújtó hangú „üzenetei” hatására, alig tizenöt 

évesen berukkol honvédnak, „pattantyús” lesz Bem bánsági seregében. 

Olyannyira, hogy fia, id. Niamessny Mihály 1945-ös keltezésű gépiratos 

„emlékkönyvében” ezt olvashatjuk édesapja 1849-es haditetteiről: „1849-ben 

atyám ott hagyta szomoru özvegy édesanyja és árva nővérei tanyáját és 

felcsapott tüzérnek. A honvédsereg már visszavonulóban volt, de a gyermekifju  

még tudott hinni a győzelemben. Kossuth Lajos megüzente, hogy »elfogyott a 

regimentje« és atyám gyermekhangjával beállott a kórusba, mely azt felelte: 

»mindnyájunknak el kell menni« […] a visszavonuló magyar hadsereggel, mint 

kis tüzér, menetelt a régi pátria, a Délvidék felé. Egy hadoszlopba volt beosztva 

[…] Lugoson, ezen menetelés alkalmával fordult meg először. Ez alkalommal 

fordult meg először későbbi lakóhelyünkön Fehértemplomban is […] 

Innen az üldözött magyar hadoszlop utja Sopoton keresztül az Almás-

völgyén át Mehádia és Orsova felé ment. Orsovánál táboroztak és fedezték  a 

magyar kormány visszavonulását, akkor még török birodalmi területre, hiszen 

az egész Balkán uralmuk alatt állott és a Cserna folyón tul már török katonák 

örködtek a hübéres Havasalföld felett. Ezekről a táborozási napokról is 

sokszor beszélt apám. Visszaemlékezett arra, amikor Szemere Bertalan 

miniszterelnök megérkezett vasládákkal, amelyek a szentkoronát 

tartalmazták. A tábor azon a helyen volt, ahol most, vagy legalább amig 

Orsova magyar terület volt, az ugynevezett »koronakápolna« állott, mert 

Kossuth nem vitte ki a koronát, sem nem dobta a Dunába, ahogy fanatikus 

republikánusok ajánlották, hanem a tábor helyén elássatta [!]. Nagy 

kutatások után a császáriak néhány év mulva a koronát megtalálták, diadallal 

Bécsbe vitték, a lelet helyén pedig ezt a kis emlék kápolnát építették. 

A kápolna környékén zajlott le [1849. augusztus 23-án] az utolsó csata is, 

amelyet magyar részről ha jól emlékszem, Fockner alezredes vezetett, és 

amelyben az utolsó ágyulövés[t] – miként Pesty Frigyes, a temesvári neves 

történésznek a Szörényi bánság története cimü müvében feljegyezve találjuk – 

a tizenöt éves Niamessny Misi sütötte el a »Kis tüzér«.”18
 S amikor délvidéki 

idősebb társaival, Stockinger-Sulyok Móriccal és Damaszkin Jánossal kurta 

viddini számkivetettségéből hazatért, „büszkén hozta magával – a családi 

legendárium szavaival – Kossuth káplári dekrétumát az utolsó ágyulövésért”. 

Ugyancsak fia kiadatlan naplótöredékéből ismeretes a folytatás is: ünnepélyes 

császári proklamáció ide, amnesztia oda, a szabadságharcos „priusz” 

megmaradt: amikor elérte a hadköteles kort, kényszersorozás lett 

osztályrésze, valamiképpen neki is vezekelnie kellett ’49-es fegyvertényeiért! 

                                                 
17 LENDVAI 1903, 136. 

 
18 Niamessny-napló 1945. 4-5. fol. Id. Niamessny Mihály emlékezete tehát csaknem hibát-

lan! (B-KB.) 
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Sokadmagával őt is bezsuppolták a 61-es temesvári regimentbe, s 1853-1859 

között hat kemény esztendőt töltött Itáliában: Velence, Pádua, Mantua – ezek 

voltak az olasz garnizonok; „Velencében a Lidón ma is állanak a kaszárnyák, 

amelyekben állomásozott”, Milánóban pedig – rögzítik fia feljegyzései – „a 

Sforza-kastélyban volt a kaszárnya”.
19

 Ennek folytán Makón kezdett 

középiskolai tanulmányait csak „magánúton, katonasorban és hivatalnokként 

müködve”, vagyis nagy megszakításokkal tudta elvégezni. S egyet kell 

értenünk fia jellemzésével: mindez, az utóbb Pozsonyban letett szintúgy 

sikeres „jogi vizsgákkal” együtt, „valóságos tüzpróbája a tehetségnek és a 

rendkivüli képességnek.”20
 

Ilyenformán nagyon is érthető, miért is hagyott oly maradandó nyomot az 

ügyvédi pályáját szülővárosában 1864-ben kezdő id. Niamessny Mihály 

Temesvár közművelődésének, város- és iparfejlesztésének históriájában! 1866–

1867-ben ő lett példának okáért a Temesvarer Zeitung „hazafias tollu” 

főszerkesztője. Életének ezt az időszakát Berkeszi István, Temesvár 

történetének másik neves krónikása így örökítette meg: „[Hirschfeld Károlyt] 

1866. november 1-én Niamesny Mihály ügyvéd, az ipari és kereskedelmi 

kamara titkára váltotta fel a szerkesztésben. Niamesny kivált [báró] Sennyei 

Pál tárnokmester felszólítására fogadta el a tisztet azért, hogy a Temesvarer 

Zeitungot Deák Ferencz Husvéti Czikke szellemében vezesse. Niamesny meg is 

felelt a várakozásnak, de a kormányon e közben futólag felülkerekedett a 

conservativ szellem, mely mind jobban sürgette az 1847-es alapra való 

visszatérést… így történt, hogy Niamessnyt, ki a Deák-párt érdekében lelkes 

actiót indított a lap hasábjain, a kormány az akkori rendőrigazgatóság útján 

megintette. Hanem a Deák-párt és vele a Temesvarer Zeitung akkori 

álláspontja [mégis] diadalra jutott, mert időközben kineveztetett az Andrássy-

miniszterium, mely Deák Ferencz szellemében előkészítette az 1867-es 

kiegyezést… Niamesny szerkesztése alatt – hangsúlyozza Berkeszi – a 

Temesvarer Zeitung-nak nagy befolyása volt a Lloyd-társulat, a Bánsági 

Kereskedelmi és Iparbank, a józsefvárosi nagy szeszgyár és a műmalom 

megalapításában, úgy szintén a temesvár–orsovai vasúti összeköttetés létesítése 

körül.”21 Ugyanerről az időszakról – mozgalmas életútja legszebb, 

                                                 
19 Niamessny-napló 1945. 7-8. fol.  
20 Uo.  
21 BERKESZI István: A Temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története. 

Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Muzeum-Társulat – Temesvár szab. kir. város 

közössége, Temesvár, 1900. 78. Vö. LENDVAI (1903): 136. Egy 1890-es, minden valószínűség 

szerint szintén Berkeszi István tollából származó, némileg bővebb közleményből megtudható, 

hogy a Temesvárer Zeitung „a hazafias hajlamú és politikai tekintetben mindenkor megbízható-
nak ismert törzspolgárság kedvelt lapja” volt, és főszerkesztőjét nem csupán a főszövegünkben 

felsorolt érdemek miatt illeti dicséret, hanem „a reáliskolának az időtájt végbement alapításá-

ban, szintúgy a várfalak ledöntése ügyében […] a lap mint uttörő tényező járt elől a nyilvánosság 

terén”. A Szekernyés János kutatási anyagából származó értesülésért itt is fejezi köszönetét a 
szerző napjaink legfelkészültebb „temesvárológusának”. 
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legreményteljesebb  éveiről – fia memoárjában ez áll: „Ez a pálya sikerdus 

volt. Az ügyvédi iroda megnyitásával, a temesvári kereskedelmi és 

iparkamara titkárává választotta. Ez alkalmat adott neki, hogy 

nemzetgazdasági studiumokra adja magát, aminek alapjait már abban az 

időben vetette meg, amikor Temesvár városánál, mint aljegyző müködött és a 

városi háztartás ügyeit referálta. Politikailag élete ezen két stációján lelkes 

autonomista lett, gazdaságilag a liberalizmusnak lett hive. Az ország jövőjét 

[a] megerősödő iparban látta. Ügyvédi irodájában alakult meg a nagy 

temesvári gőzmalom, a szeszgyár […], egy nagy pénzintézet a Bánáti 

Kereskedelmi és Iparbank, tőle indult ki egy akció, mely a Temesvár–aradi 

vasutvonalat, később az orsovait, a Bégacsatorna hajózhatóvá tételét, a vár 

övezetnek a szabad forgalom érdekében való megbontását, a várkapuk 

tágitását, a Lloyd társulat alapitását célozta és – hangsúlyozza jogos fiui 

büszkeséggel (Berkeszi István adatait mindenben megerősítve!) a 

naplótöredék szerzője – a legtöbbször meg is valósitotta. Deák Ferenc 

politikájának volt rendületlen hive. Ennek az érdekében vette át a Temesvárer 

Zeitung szerkesztését legalább annyiban, hogy neve a lap élére került és 

ebben publikálta mesteri németséggel megirt vezércikkeit […]  

A kiegyezés utáni évek Atyám részére az ő virágkorát jelentették – folytatja 

beszámolóját memoárja következő lapján nála nem kevébé agilis és tetterős fia 

– közéletileg és az ügyvédi lehetőségek terén is. Közgazdasági tevékenységének 

legnagyobb sikere volt az Arad-Temesvár-i vasút megnyitása”.
22

  

S ugyancsak itt kell rögzítenünk, hogy idős Niamessny Mihály ezekben az 

eseményekben gazdag esztendőkben köt életre szóló barátságot Temesvár 

egyik legnagyobb szülöttével, Klapka Györggyel is. Fia publikálatlan 

feljegyzéseiből derül ki: idős Niamessny Mihály hathatós „lobbizása” nélkül 

Komárom világhírű védője aligha lehetett volna 1869-1871 között Temesvár 

Deák-párti parlamenti képviselője!
23

 A Tábornok nem volt hálátlan: „Ebből az 

időből való a dedikált arckép: »Niamessny Mihály barátomnak«”24
 – örökíti 

meg fia naplója. És úgy tűnik, a viddini bujdosás sem egyszerű epizód volt id. 

Niamessny Mihály zaklatott közéleti pályáján: nemcsak Klapkával, az 

1848/49-es magyar emigráció Kossuth után legfontosabb személyiségével 

került meghitt kapcsolatba, hanem annak egyik nagy vetélytársával, a nem 

kevésbé nevezetes (s gazdasági téren nála sikeresebb) Stefano Türrel is.
25

 A 

                                                 
22 Niamessny-napló 1945. 9-10. fol. (Az én kiemelésem! – B-KB.) 
23 Erről a mindmáig homályban maradt eseménysorról ezt találjuk fia kiadatlan naplótöredé-

kében: „1868-ban apám vezető szerepet vitt a temesvári képviselő választásnál. Klapka György, 

a Deák párt jelöltje mérkőzött Nitics Jánossal, aki a balközép programjával lépett fel. Óriási 

küzdelem volt és Klapka, az egykori temesvári polgármester fia, a komáromi hős csak 60 szava-
zattal tudott győzni”. Niamessny-napló 1945, 10. fol. Vö. B-KB 2006, 205-208. (és a hozzá tar-

tozó jegyzetek). 
24 Uo. Az arckép jelenleg Zlinszky János budai dolgozószobájának egyik becses darabja.  
25 Erről így emlékezik meg fia memoárja: „Másik nagy tervét a Bega csatorna hajózhatóvá 

tételét már nem tudta megvalósítani, dacára annak, hogy ezen tervnél oly agilis és erélyes szö-
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szerencsés esetben a politikusi pálya csúcsát jelentő temesvári, majd „Ujvidék–

Szabadka és Zombor” főispáni posztra viszont már, jól lehet mindkét helyen 

„kombinációban volt” – helyi „ellenáramlatok”, intrikák s első házassága 

felbomlása következtében – nem hághatott föl. S ugyanezen ellenerők – 

leginkább Ormós Zsigmond számunkra ismeretlen inditékú személyes 

antipátiája – következtében nem nyerhette el utóbb az oly igen áhított 

temesvári „királyi közjegyzői” állást sem…
26

 

Élete, közéleti pályája mégis – annak 1872/75 közötti megbicsaklása és 

fehértemplomi önkéntes száműzetése ellenére – nagyon sikeresnek 

minősíthető. Szerény ráadás csupán, hogy id. Niamessny Mihály éltesebb 

korában tagja lett a vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának, 

sőt, 1901. május 7-én bekövetkezett haláláig
27

 gyakorló politikusként is 

tevékeny maradt: mint „a fehértemplomi választó-kerület szabadelvű pártjának 

vezére és több ízben választási elnöke, örökbecsű, nagy szolgálatokat tett a 

magyar nemzeti ügynek”.
28

 

 
Berkeszi István (és Lendvai Miklós, valamint [II.] Niamessny Mihály) sora-

it nem csupán ama forrongó, mozgalmas, átmeneti kor hangulatának felidézé-

sére citáltuk ily hosszasan; id. Niamessny Mihály politikai rokonszenvein és 

pártállásán túl azt is érzékeltetni kívántuk, hogy úgy tetszik: a nemesi szárma-

zás s a család „hivatalviselő” hagyományai és hajlamai éppen nem gátolták 

meg, hogy városa és szűkebb pátriája gazdaság- és iparfejlesztésébe
29

 tevéke-

nyen bekapcsolódjék!
30

 Fia publikálatlan memoártöredékéből pedig az is egyér-

                                                                                                                       
vetségese volt, mint Türr István a magyar és olasz szabadságharcok Garibaldi oldalán küzdött 

hőse.” Uo. Lásd még erről BÁLINT László: A szabadság katonája. Fejezetek Türr István életé-
ből. Baja, 2000. A szerző kiadása, 226. 

26 Uo. 10. és 16. fol.  
27 A haláleset május 7-én hajnali két órakor történt egy két hónappal korábban kezdődött 

gyorsan elhatalmasodó „szívbaj” következményeként. Vö. a Temesvarer  Zeitung 
(Südungarischer Lloyd) 1901. május 8-i és 9-i (105-ös és 106-os) számaiban közölt nekrológok-

kal. (A hivatkozott lapszámok fotokópiája O’sváth György brüsszeli archívumában található.)  
28 LENDVAI (1903): 136.  
29 Az OSZK őrzi például A Béga-csatorna, annak jelentősége földrajzi és művelődés történeti 

tekintetben állandó hajózási és öntözési csatornává való átváltoztatása esetében című kétnyelvű 

(magyar–német) értekezését (21, ill. 16 fol. + térkép). Vö. Temesy Győző: A Bega csatorna 

befejezése Temesvár és Nagybecskerek között. BMTÉ/II. 1932. 183-198. 
30 Nagyobb minta alapján, „az erdélyi [partiumi és bánsági] polgárság historikuma” 

vizsgálatakor ugyanerre a következtetésre jut – főként saját eredményeire hivatkozva – Gyáni Gábor 

is: „[…] az 1990-es években kibontakozó empirikus társadalomtörténeti kutatások egyre-másra 

ellentmondtak a dzsentri kontra zsidó polgár szemléleti kereteibe illeszkedő társadalomtörténeti 

elgondolásnak. Nincs itt tér és szükség sincs rá, hogy pontról pontra bemutassuk e kurrens vizsgálatok 
főbb megállapításait. Elég, ha megemlítjük: egyfelől ma már tényszerűen is bizonyított a rendies 

strukturális elemek (katonatisztek, köztisztviselők, bizonyos értelmiségi professziók) feltételezettnél 

magasabb polgárosultsága; másfelől a vizsgálatok arra is rávilágítottak, hogy a kifejezetten polgári 

rétegek sem voltak teljes mértékben mentesek a rendi viselkedés és értékrend beidegzéseitől.” GYÁNI 
(2001): 157-177. (Az idézett passzus a 159. oldalon, a Gyáni-művekre való hivatkozás pedig a 175. 
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telműen kiviláglik, hogy temesvári politikai konfliktusai végső oka éppen kö-

vetkezetes magatartásában keresendő! Liberális gazdaságpolitikai nézeteiből és 

rendíthetetlen iparpártoló elhivatottságából következően mindvégig élesen 

szembeszegült a helyi, utólag agráriusnak minősíthető irányzattal, s ez nem ma-

radhatott személyi következmények nélkül!
31

 

Unokafivére (Niamessny Ignác idősebbik fia), az 1904-ben elhalálozott 

Gyula viszont, aki „vármegyei tb. főügyész, 1900–1904 között a temesvári ügy-

védi kamara elnöke volt”, inkább a közművelődés terén jeleskedett: „Mint Te-

mesvár szab. kir. város törvényhatósági bizottságának egynegyed századon át 

és utóbb Temes vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, mint a temes-

vári jogászegylet, a temesvári Társaskör és a Délvidéki Nemzeti Szövetség al-

elnöke, a Délmagyarorsz[ági] tört. és régészeti muzeum-társulatnak egynegyed 

századon át ügyésze, a temesvári magyar-nyelvet-terjesztő-egyesület és a ma-

gyar színügy gyámolító egylet választmányi tagja, a temesvári állami tanítóké-

pezde felügyelő-bizottságának és a temesvári első takarékpénztár igazgatósá-

gának a tagja hervadhatatlan érdemeket szerzett szülővárosa közművelődési 

ügyének felvirágoztatása körül” – írja róla egyik méltatója.
32

 Mindez egyszer-

smind annak bizonyítéka is, hogy e tipikusan köznemesi família jó néhány tagja 

a liberális korszellem hatására nagy lépést tett a „polgáriasulás-polgárosodás” 

útján, s id. Niamessny Mihály példája minden bizonnyal fia (szintén 

Niamessny Mihály (1875-1960), ügyvéd,
33

 utóbb „Temes vármegye tb. főügyé-

sze”, Tisza István köréhez tartozó országgyűlési képviselő
34

 és – közvetve – 

                                                                                                                       
oldalon lévő 12. számú jegyzetben található.) Lásd még erről GYÁNI Gábor: Érvek a kettős struktúra 

ellen. Korall, 2001/Tavasz-Nyár, (3-4. szám), 221-231. 
31 Erről fia így ír naplójában: „Második házasságának megkötése után Édesatyám még két 

évig ügyvédkedett Temesváron. Végig résztvett a politikai életben. Igy 1875 -ben győzelemre 
segitette Nisics Jánost a képviselőválasztásnál, akit pedig 1868-ban Klapka György jelöltsé-

gével nagyrészt ő buktatott meg. Nisics ellenjelöltje Vargics Imre volt, temesvári ügyvéd, 

Atyámnak [kar]társa, ifjukora óta riválisa. Atyám, mint ügyvéd, a kereskedelmi és ipari kö-

röknek volt inkább tanácsadója, Vargics Imre a földbirtokos osztályé. A kiegyezés utáni idő-
ben az un. földbirtokosképviselet az urbérrendezésekből folyó lebonyolitások kapcsán jöve-

delmező volt. Vargics körülbelül Atyámmal egy időben kezdett ügyvédkedni, de atyám […] 

szerzeményeivel (ház és buchbergi birtok) szemben a szinérszegi közel 2000 holdas birtokot 

szerezte meg. A 70 es [!] évek közepén. Igaz, hogy Atyám viszont alapitásai révén részvények-
ben, értékpapirokban és készpénzben szerzett nem jelentéktelen vagyont, amelyet azonban a 

hirhedt 1873 évi tőzsdei válság, »krach« vitt el magával.” Niamessny-napló 1945. 11. fol. (Az 

én kiemelésem! – B-KB.) 
32 LENDVAI (1903): 136. (Beleértve a külön nem jegyzetelt idézetét is!).  
33 Az „ügyvédi vizsgát kiállotta 1899. év márczius 11. és 13.” – 28.sz/1899 jelzetű („Ő Fel-

sége a Király Nevében" kezdetű) diplomájának kelte: 1899. március 13. [Bizottsági elnök Gottl 

Ágost.] (Az eredeti dokumentum a Zlinszky-archívumban található.) 
34 Lásd LENDVAI (1903): 137. Niamessny Mihály (almánfalvi) ügyvéd, szül. Temes-

vár, 1875. augusztus 25. – Budapest, 1960. szept. 24. Életútjának rövid összefoglalóját lásd 

A magyar társadalom lexikonja. Második, bővített kiadás. A Magyar Társ. Lexikonja Ki-

adóvállalat kiadása, Budapest. 1931. 411. (továbbiakban: AMTL 1931.) Lásd még Keresz-

tény Magyar Közéleti Almanach. Második köt. M–ZS. Közgazdasági Enciklopédia II. Cso-
port. Budapest, 1940. 753. további életrajzi adatok: Ki kicsoda? Kortársak lexikona. Béta 
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unokája, a temesvári Levente-pör főszereplője, ifj. Niamessny Mihály (1902-

1925) szellemi fejlődésére s bánsági „helyzettudatára” is hatással lehetett. 

A „kis tüzér” egész életében méltónak bizonyult az 1849. augusztus 23-i 

fegyvertényhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
Irodalmi Részvénytársaság, Budapest, [1937], 599. Lásd még újabban BORSI-KÁLMÁN 

Béla: A Bánság és Temesvár a századfordulón és az első világháború előestéjén. IN: uő: 

Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár. Írások a „nemesi polgárisodás” téma-

köréből. Jelenkor Kiadó, Pécs. 2002. 124-125. (231. sz. jegyzet), továbbá B-KB, (2006): 
243-245. (és a hozzá tartozó jegyzetek.).  
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