
„A mi huszárunk!” 
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1848/49-es honvédhuszár hadnagy, 

16. Károlyi huszárezred. 

(Budapest, 1824.05.18. - Piszke, 1905.03.07.) 

Sziklay Lajos Pesten született 1824. május 18. napján szüleinek belvárosi, Szerviták-terén álló há-

zában. Iskoláit Pesten végezte el, majd mérnöknek tanult, geológus lett. 

Tanult és hazáját szerető, 24 éves fiatalemberként 1848 tavaszán, már az első pillanatokban csatla-

kozott a pesti forradalmi eseményekhez, majd novemberben az újonnan alakuló 16. Károlyi hu-

szárezredbe önkéntesen jelentkezett, melynek felállítását gr. Károlyi István, az ország egyik leggaz-

dagabb, legtekintélyesebb mágnása (Pest megye főispánja, huszárezredes) ajánlotta fel (a szándékot 

az Országos Honvédelmi Bizottmány alelnöke, Nyári Pál közölte Kossuth Lajossal, aki ezt a haza-

fias ajánlatot elfogadta) és szervezte éppen fóti birtokán. Később a Perczel lovashadosztályhoz 

tartozó 16. Károlyi huszárezred hadnagyaként szakaszával végig harcolta a huszárezred kötelékében 

a szabadságharc csatáit. De sorsát ő sem kerülhette el. 

Ígéretesnek indult huszártiszti katonai pályája 1849. augusztus 13. napján Világosnál, a fegyverleté-
telnél azonban végleg véget ért. Az akkori huszártiszti rend szerint jelezvén álláspontját - „magát 
meg nem adva” - kardját (tiszttársaihoz hasonlóan) térdén kettétörte. A fogságból próbált szaba-
dulni, ami végül sikerült és lovász legényével lóháton, viszontagságos körülmények között, egy éves 
bujdosás után hazajutott. Ezalatt édesanyja már meg is gyászolta. 

Világost követően az osztrákok részéről véres megtorlás következett Haynau osztrák hadvezér 
rémuralma alatt. Sziklay Lajosnak hazajutva azzal kellett szembesülnie, hogy kitiltatott Pest vá-
rosából, állását elvesztette, ezért a Gerecsében, ismerősök birtokára menekült, ahol menedéket ka-
pott. A Palkovich testvérek segítették, így került Piszkére, ahol újrakezdve életét pár hold földet, 
erdőrészt vásárolt és építette meg saját vagyonából otthonát, illetve később híressé vált gyönyörű 
kertjét. 

A POLITIKAI UJDONSÁGOK (XIII. évfolyam 3. szám) 1867. január 16. (szerdai) száma 7. ol-

dalán olvasható: „(Olvasókör alakulása.) Piszkén, hol Gerenday nagyszerű márvány-bánya telepit-

vényeiben oly élénk ipart fejt ki, mult hó végén olvasó kör alakult, „Piszke-karvai olvasó kör” cim 

alatt, mely nyolc hazai lapot járat. E kör létesitése körül Gerenday Antal és Sziklay Lajos ottani 

közbirtokosoknak sok érdemük van.” 

A PESTI NAPLÓ (XXIV. évfolyam 2. sz.) 1873. január 3. (pénteki) számban jelent meg ez a rövid 

hír: „Petőfi ünnepély. A „Hungária” pesti egyetem- s müegyetemi szövetség helyiségében Petőfi 

Sándor koszorus költönk 50 éves születésének emlékére diszes ünnepély tartatott. Sziklay Lajos 

megható s lelkesedett szavakban emlékezett meg az ünnepély czélja felöl, kiemelvén, hogy a Hun-

gária szövetség életrevalóságáról most ez először adott csak jelet. Ez után volt szavalat, ének, majd 

társas estély, mely a legjobb hangulatban tartatott.” 

AZ ESZTERGOM és VIDÉKE (XXIV. évfolyam 28. szám) 1902. április 6. (vasárnapi) száma 3. 

oldalán ezt írja a Hírek rovatban: „Nyugdíjjazott negyvennyolcasok. Galgéczy Endre jelenlegi 

muzslai bírósági végrehajtó, valamint Sziklay Lajos piszkei lakos, volt negyvennyolcas főhadna-

gyok nyugdíjának folyósítása elrendeltetett.” 



Sziklay Lajos halála előtt két évvel, 1903-ban jelent meg egy hosszabb méltatás a Kert című szaklap 

hasábjain a Sziklay kúria csodálatos kertjéről. 

A település megbecsült birtokosaként, életének 81. évében, 1905. március 7. napján hunyt el Pisz-

kén. Nyughelye (felesége, fiai és unokái mellett) a lábatlani rk. temetőben helyi védelem alatt áll. 
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