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Specziár Ferencz 1848. szeptember 3-án
szüleinek írt levele a délvidéki

(Perlasz és Écska környéki) harcok idején
Minekutána életem hazámért feláldozám a nemzeti őrsereggel Pestről eljöttem, több 
ütközetben vettem részt, hol csak az utolsó Földvári ütközetbe szerencsétlenül egy se-
bet kaptam a jobb czombomon és egy huszártól, jobb kezemre ugratott, innen a Szege-
di ispotályból felgyógyultan ismét a gyors vadászcsapatba önkénytesen beállottam, hon-
nan tüstént a Perlaszi sánczokat bevenni igyekeztünk, ami ugyancsak szerencsésen sike-
rült, reggel 4 órakor megkezdettük a lövöldözést, 10 órakor már tűzbe és lángba volt az 
egész Servianus láger, és a magyar zász-
ló kitűzve volt, jólehet az ágyú és puska-
golyó zápor gyanánt hullott közénk, úgy 
hogy talán majd minden 4-ik ember el-
esett, de az Isten ismét mindekkoráig 
megmentett, hol az emberek mind a két 
részről úgy feküdtek, hogy rajtok szalad-
gáltunk, itt a veszteség bizonytalan, 11 
ágyút foglaltunk el, raboltunk, öltünk, 
gyilkoltunk, ahol csak egyetlen egyet ér-
tünk hamár meg volt is halva, megéget-
tük, itt ismét egy szerb ifjonc egy kés-
sel nekem jött, és felém vágott, de rosz-
szul, én bal karommal elütvén egy lö-
vésre szörnyű halált halt, de azért én is 
az ütés által bal kezem használhatatlan-
ná tettem – most itt megszüntünk, most 
Pancsován próbáljuk szerencsénket, én 
ugyan részemről most mást nem kíván-
nék, csak még 24 óráig kedves Szüleim 
és testvérim még egyszer ölelhetném,  de 
ha azt nem tehetném és levelemmel soká 
kimaradnék gondolhatják kedves szülő-
im, hogy a hazám áldozatjává lettem, de 
azért ne búsuljanak, szép a hazáért élni, 
de szebb halni. Az igaz sok itthagyja éle-
tét, de sok szerencsésen ismét megszaba-
dul, kedves szüleim kérem tudassák töb-
bi testvéreimmel is, mivel itt az írásra ke-
vés idő van, mert ha egy fél nap vagy egy 
nap szününk, hát ismét két nap éjjel nap-

pal dolgozunk, mi mát 11 napja, hogy ágyba nem jöttünk, de alkalmatosság sincs a le-
vélírásra, írni ugyan tudnék vagy 10 árkust, de úgyis tudom, hogy az újságokból is ol-
vassák.

Feleletet nekem nem küldhetnek, mert minden nap máshol vagyunk, ha pedig fegyver-
nyugvás lenne, vagy győznénk, a fölírás illyen lengyen: N.N. Herczeg Woronyetzki gyors 
vadász csapatban lévő vadásznak 2-ik század 4. osztály ……… más különben egészsé-
gem jól van sat. sat. és ugyan azon jókat kívánok, mind a szüleimnek, mind a testvéreim-
nek maradván holtig igaz szerető fiuk

Écska 3. aug. 1848.
Specziár Ferenc

Gyorsvadász

Ezen levél………. postán kezünkhöz érkezett, azóta hol lehet a fiunk Ferkó

Megjegyzés: Specziár Ferencz 1919. december 17-én született a Komárom megyei 
Mocsán, 1890-ben még élt Pesten, mint alhadnagy. A levél végén a dátumot elírta, nem 
augusztus, hanem szeptember 2-án volt a perlaszi ütközet, 3-án írta a levelet. Fenti le-
vél a Füzetek XV. évf. 172. szám (2011. június) Gazdag Ervin: Az écskai uradalom – a 
Lázár család története 7. részben említett eseményekkel kapcsolatos.

Dr. Specziár Attila

Augusztus 31-én ismét sor került – immár 
a 17. alkalommal – az örmény családok ta-
lálkozójára, amelyet a Csíkkörzeti Szenthá-
romság Alapítvány szervezett, és amelyre az 
anyagi támogatást a Zuglói Örmény Önkor-
mányzat biztosította. Hozzájárulást kaptunk 
a XV. kerületi Örmény Önkormányzattól is.

A találkozó két téma körül szerveződött: 
megünnepeltük a szépvízi örmény katoli-
kus templom építésének 250. évfordulóját 
és felavattuk az Emlékházat.

A családok Erdély több örmény lakta vá-
rosából érkeztek, de megtisztelt jelenlétével 
Sógor Csaba EP képviselő, Tánczos Barna 
szenátor és Borboly Csaba megyei tanács-
elnök is, személyes megbízottján keresztül.

Az ünnepség hagyományos módon 
szentmisével kezdődött, amit Szilágyi Lő-
rinc gyergyószentmiklósi plébános Gá-
bor Zoltán szépvízi és Drócsa László 
csíkszentmiklósi plébánosokkal együtt mu-
tatott be. A gyergyószentmiklósi örmény 
kórus emelte a latin szertartású szentmise 
hangulatát.

A szentmise végén az Alapítvány elnö-
ke üdvözölte a jelenlevőket, majd átvette a 
zuglói örmény önkormányzat képviselőjétől 
az örmény nemzeti lobogót, viszonzáskép-
pen pedig egy székely zászlót nyújtott át.

Ezután a templom építésének évforduló-
jára megjelentetett „250 éves a szépvízi ör-
mény katolikus templom” című kiadványt 

Ajtony Gábor
Örmény családok találkozója Szépvízen


