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KISS VENDEL (SZERK.)

KOMÁROM ISMERETLEN CSILLAGAI

Komárom 1848-as történetének históriai félárnyékba került szereplői. 
A 2011. április 29-én a 20. Komáromi napok alatt rendezett 

történész konferencia előadóinak tanulmányai

(Jókai Mór Városi Könyvtár, Komárom, 2013. 204 o.)

1992 óta minden évben megrendezésre kerül Komárom városában, illetve az utóbbi években a 
szlovákiai Komarnóban az a történészkonferencia, amely hagyományosan az 1848–49-es szabad-
ságharc helyi eseményeit tárgyalja a témával foglalkozó történészek részvételével. A Komáromi 
Napok programsorozat keretébe illeszkedő rendezvény sajtó alá rendezett előadásaiból már két 
kötet is napvilágot látott korábban.3 Ezekhez csatlakozik most a szintén Kiss Vendel, tatabányai 
múzeumigazgató-helyettes által szerkesztett új kötet. A Komárom ismeretlen csillagai címmel 
megjelent tanulmánykötet összesen nyolc tanulmányt tartalmaz. 1848–49 olyan Komáromban (is) 
szolgáló szereplőiről szól, akik nem az első vonalban állva, de egyáltalán nem elhanyagolható sze-
repet vállalva küzdöttek a szabadságharc sikeréért. A nyolc tanulmány közül hat egy-egy személy 
életét, kettő pedig a Komáromban szolgált tábori lelkészeket és a honvédsereg ott hősi halált halt 
tisztjeit mutatja be.

A kötet első tanulmánya a szerkesztő, Kiss Vendel tollából született, Majthényi István az isme-
retlen várparancsnok címmel. Az első felelős magyar kormány által kinevezett parancsnok arisz-
tokrata, bárói családból származott, 1806 és 1828 között a cs. kir. hadseregben szolgált. Itt ismer-
kedett meg Batthyány Lajos gróffal, aki 1848-ban miniszterelnökként rögtön maga mellé vette, az 
Országos Nemzetőrségi Haditanács előadójává nevezte ki. Néhány héttel később már a Haditanács 
elnökének helyettese, nemzetőr alezredes lett. A horvát–magyar konfliktus kiéleződése után, szep-
tember 9-én küldték Komárom várába, hogy a vár császári-királyi parancsnoka, Mertz altábornagy 
mellett képviselje a magyar érdekeket. Feladatának eleget tett és sikerült az erődöt magyar kézen 
tartania. Mertz altábornagy távozása után, október 1-jén, az Országos Honvédelmi Bizottmány 
Majthényit nevezte ki erődparancsnokká, ezredesi rendfokozattal. Néhány héttel később vezérőr-
nagyi kinevezést kapott. A tanulmány részletesen tárgyalja Majthényi erődparancsnoki tevékenysé-
gét, a Jellačićcsal szembeni kiállástól egészen 1849. január 7-i lemondásáig. Miután lemondására az 
erőd császári körülzárása utáni napokban került sor, beosztottai bizalmát teljesen elvesztette. Kiss 
Vendel szerint „Majthényi valószínűleg nem készült a vár átadására, de a kormány visszavonulását 
menekülésként értelmezve, elvesztette a bizalmát a politikai vezetésben, s ezt sajátos módon úgy 
fejezte ki, hogy elhagyta a rábízott posztot. Tettét a kortársak erkölcsileg elfogadhatatlannak, az 
árulással egyenértékűnek tekintették. Lemondását követően teljes bizalmatlanság övezte személyét 
Komáromban.” Az erőd parancsnokságát Török Ignác ezredes vette át, aki határozottan szervezte 
meg a védelmet, így amikor Majthényi tábornoki egyenruhában jelent meg egy zászlószentelési 
ünnepségen, a vár vezetése felháborodottan tiltotta ki a várból. A Komáromot elhagyó Majthényi 
fogságba esett, eljárás indult ellene, de rangfosztással megúszta a felelősségre vonást. Az elkövet-
kező húsz évben visszavonultan élt, dicstelen lemondása miatt neve feledésbe merült.

A következő fejezet, Janik János – egy szlovák-magyar honvédezredes a szabadságharc-
ban címmel, Hermann Róbert munkája. A szerző a tőle megszokott alapossággal mutatja be az 
ízig-vérig katona főhőst, aki komáromi dandár-, majd hadosztályparancsnokként szolgálta végig 
a szabadságharcot. Janik 1848-ban már elmúlt ötven éves, így komoly katonai pályafutás állt 

3 Komárom és Klapka György 1848/49-ben. Az 1. Komáromi Napok alkalmából rendezett tudományos 
tanácskozás előadásai. 1992. április 26. Szerk. Kiss Vendel. Komárom, 1994.; Magyarország legerősebb bás-
tyája Komárom. Válogatás a Komáromi Napok történészkonferenciáinak előadásaiból 1993–2001. Szerk. Kiss 
Vendel. Komárom, 2003.
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mögötte. A császári-királyi hadseregben, 25 év szolgálat után, főszázadosi rendfokozatot ért el. 
Ezrede komáromi főhadfogadó állomásának parancsnokaként szolgált, majd 1848 őszén honvéd 
őrnagyként a Komáromban alakuló 18. (később, átszámozás után 57.) honvédzászlóalj parancsnoka 
lett. Alakulatával a feldunai hadseregbe, majd a komáromi várőrséghez osztották be, ahol 1849 
februárjától alezredesként dandárparancsnok, majd júniustól ezredesként hadosztályparancsnok 
lett. A szerző végigköveti Janik szolgálati útját a császári-királyi hadseregtől a honvédseregben 
viselt zászlóaljparancsnokságon át a dandár-, majd hadosztályparancsnokságig. Tanulmányában 
bőven merít Janik az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában őrzött négyoldalas visszaem-
lékezéséből és közli első ismert magyar nyelvű levelét is, amelyben az Országos Nemzetőrségi 
Haditanácshoz folyamodik remélt őrnagyi kinevezése ügyében. Janik nem tartozik a legismertebb 
48-as szereplők közé, de feltétel nélküli kötelességteljesítés jellemezte egész pályafutása során és 
– ahogy a szerző fogalmaz – „az 1848–1849. évi honvédsereg dandár- és hadosztályparancsnoki 
karában ez sem volt kevés.”

A kötet harmadik fejezete Egy francia származású „lovag” a magyar szabadságharcban: 
Querlonde Ferdinánd honvédezredes címmel Kemény Krisztián tollából született. A katonacsalád-
ból származó Querlonde a bécsújhelyi katonai akadémia elvégzése után 18 évig szolgált a császá-
ri-királyi hadseregben, ahol 1848-ra főszázadosi rendfokozatig emelkedett. Ezredével részt vett a 
szerb felkelők elleni harcokban, majd saját kérésére átvették a honvédseregbe, ahol előbb zászlóalj-
parancsnokká, majd az északnyugati határ védelmét ellátó dandár parancsnokává nevezték ki. Itteni 
rövid, de eredményes ténykedése után alakulatával a komáromi vár őrségébe osztották be, ahol egé-
szen 1849 áprilisáig szolgált. Az északnyugati határ védelmében december 11-én Budetinnél vívott 
döntetlen ütközettel sikerült megállítania egy császári betörést, január 13-án pedig sikeres kitörés 
vezetője volt a Komáromhoz közeli Alsónyárasdnál. Querlonde alezredes aktívan részt vett az erőd 
védelmének szervezésében, az ostromcsapatok elleni kisebb-nagyobb vállalkozások vezetésében. 
A Komárom felmentése utáni hónapokat maláriás megbetegedéssel, majd lábadozással töltötte. 
Júliusban a kormányt követve Budáról Szegedre, majd Aradra ment, ahol egy tartalékhadosztály 
vezetésével bízták meg, immár ezredesi rendfokozatban. Görgei seregével Világosnál tette le a 
fegyvert. A császári hadbíróság kötél általi halálra ítélte, melyet néhány nappal később 18 évi vár-
fogságra enyhítettek. 1856-ban szabadult, vasútépítő mérnökként dolgozott. A szerző így összegzi 
hőse 1848-as tevékenységét: „akkor vállalt feladatokat, amikor mások elutasították a felelősséget, 
és akkor aratta legnagyobb sikereit, amikor arra a legnagyobb szükség volt a téli hadjárat idején, 
hogy a sikeres ellenállásba vetett hit megmaradjon.” Kemény Krisztián a tanulmány függelékeként 
közli Querlonde gróf Andrássy miniszterelnök és honvédelmi miniszterhez küldött 1868-as levelét, 
melyben rangjának megfelelő nyugdíjaztatását kérte.

A második vonalban. Kászonyi József ezredes, a II. hadtest parancsnoka című negyedik fejezet 
Hajagos József munkája. Kászonyi 22 évi császári-királyi szolgálat után lépett át a honvédsereg-
be, ahol előbb huszár törzstisztként, majd ezredparancsnokként szolgált, előbb Délvidéken, majd 
a főhadszíntéren. A tavaszi hadjárat ideje alatt a III. hadtest egyik lovasdandárának parancsnoka, 
majd a hadtest egész lovasságának parancsnoka lett. Az április 26-i komáromi ütközetben tanú-
sított helytállásáért a katonai érdemrend III. osztályával tüntették ki. Az eddig jobbára csak hu-
szárokat vezénylő ezredest a nyári hadjárat kezdetén, június 20-án, a kétnapos peredi csata első 
napján Görgei kinevezte a leváltott Asbóth Lajos helyett a II. hadtest parancsnokává. „Ilyen módon 
Kászonyi ütközet közben egy számára kevésbé ismert csapatokból álló hadtest irányítását vette át, 
ahol hiányzott a személye iránti bizalom is. Ráadásul a másnapi ütközetben az is kiderült, hogy 
nem képes nagyobb csapatok önálló irányítására” – írja a szerző. A csata elvesztésében azonban 
más okok játszottak szerepet, a vereség nem az ő teljesítményén múlott. A hadjárat további ese-
ményei már nem követeltek Kászonyitól önálló hadtestparancsnoki tevékenységet. A komáromi 
sánctáborba bevonuló hadteste a feldunai hadsereg zömének távozása után is az erődben maradt. 
Itt azonban a hátramaradó csapatok már nem hadtestkötelékben tevékenykedtek, hanem az erőd 
védelmében elfoglalt helyük, illetve az esetleges hadműveletek szempontjai szerint osztották fel 
őket. Kászonyi előkelő helyet foglalt el a védősereg vezetésében. Az ezredesek között ő volt a 
rangidős, és hadtestparancsnoki beosztását is megtarthatta. A körülzárt erődben a déli sánctábor 
és a hídfő védelmének parancsnoka lett, az ostromzár augusztus eleji feltörésében azonban nem 
vett részt, Klapka jobbnak látta a helyben maradó várőrség parancsnokságát rábízni. A megadás 
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körüli tárgyalásokon a haditanács tekintélyes tagjaként Klapkát támogatta, „komoly érdemei voltak 
abban, hogy a haditanács és a tágabb tisztikar gondolkodásában az érzelmektől, indulatoktól fűtött 
megvalósíthatatlan elképzelések helyet adtak a realitásoknak.” Komárom feladása után emigrált, 
majd 1856-ban hazatérve haláláig visszavonultan élt.

A következő tanulmányban (Prágay János alezredes és segédtiszt) Csikány Tamás egy olyan 
főtiszt életpályáját ismerteti, aki nem a harci összecsapásokban vitézkedett, mégis fontos szerepet 
játszott a hadsereg felső vezetésében. Prágay 12 évi katonáskodás után, tizedesi rendfokozatban 
lépett ki a császári-királyi hadseregből, majd jegyzőként dolgozott a bécsi magyar udvari kan-
cellárián. Nem egyértelmű, hogyan került a honvédseregbe, de 1849. január közepétől a felső-ti-
szai hadtestet vezénylő Klapka ezredes segédtisztje lett. Prágay a szabadságharcban végig Klapka 
mellett dolgozott, júniustól már mint a komáromi várőrség (VIII. hadtest) vezérkari főnöke. Az 
erőd átadása után emigrált, előbb Londonba, majd az Amerikai Egyesült Államokba ment. Itteni 
kalandjairól meglehetősen keveset tudunk. Csikány Tamás tanulmánya végén megpróbálta kibo-
gozni a szálakat, de kevés konkrétumot sikerült találnia. Prágay élete utolsó napjaiban egy megle-
hetősen előkészítetlen expedícióban vett részt, amely Kuba spanyol uralom alóli felszabadítására 
indult Narcisco López vezetésével. A kitüntetések, rangok iránti rajongását már Magyarországon is 
kifejező Prágaynak minden valószínűség szerint imponált, hogy a vállalkozás második embereként 
„tábornoki rangot is kapott”. A vállalkozás balsikere következtében azonban életét vesztette, pon-
tosan nem ismert körülmények között. Prágay – komoly katonai képzettség hiányában – valószí-
nűleg nem mérhette fel e vállalkozás esélyeit, a magyar szabadságharcban is „képességei és tudása 
szerint, elsősorban tollal és nem karddal szolgálta a hazát”, így végzetszerűen tragikus sorsát nem 
kerülhette el.

A kötet hatodik fejezete (Kedves Gyula: A komáromi vár „szürke eminenciása”, Asserman 
Ferenc ezredes. „Avagy kikből szervezték a honvédsereg vezérkarát?”) egy másik komáromi ezre-
des és hadtestparancsnok tevékenységét ismerteti. Asserman Ferenc 11 évi császári-királyi szolgálat 
után lépett át a honvédseregbe. Annak a Kiss Ernőnek lett karsegéde a bánsági hadtestnél, aki egy 
évvel korábban a parancsnoksága alatt álló 2. (Hannover) huszárezred ezredsegédtisztjévé emelte. 
Beosztását megtartotta Damjanich alatt is, majd a tavaszi hadjáratban a III. hadtest karsegédeként 
működött. 1849. júniusban úgy került a komáromi vár parancsnoki posztjára, hogy előtte egy percet 
sem töltött komoly csapatparancsnoki beosztásban. De hogy futhatott be ilyen rövid idő alatt ilyen 
nagy karriert? „Bírt olyan képességekkel, amelynek igencsak híján volt az alakuló honvédsereg, s 
amelyek adott esetben semmivel sem nyomtak kevesebbet a latban, mint a karddal a kézben elért 
harctéri sikerek. Röviden szólva olyan katona, aki irodában és harcmezőn egyaránt megállta a 
helyét. Ilyen pedig nem sok akadt a honvédseregben”– adja meg a választ Kedves Gyula. A szerző 
ennek kapcsán kitér a honvédsereg vezérkarának kérdéskörére, bemutatja annak kialakulását és 
felépítését. Asserman a szabadságharc végéig töltötte be a várparancsnoki posztot, „kinevezésétől 
kezdve amolyan »mindenes« volt, a problémás helyzetek megoldója. Gyakorlatilag Klapka leghasz-
nálhatóbb alvezére volt, a komáromi hadsereg második legfontosabb embere.” A vár átadása után 
visszavonultan élt, de a kiegyezés után szerepet vállalt az új honvédség megszervezésében, és ekkor 
kapta meg a 48-ban „elmaradt” tábornoki címet is.

A kötet két utolsó tanulmánya tematikájában eltér a korábbiaktól. Az eddig bemutatott öt ezre-
des, illetve egy tábornok portréja után a hetedik fejezetben (Komáromi tábori lelkészek 1848–49-
ben) szintén Komáromhoz kapcsolódóan a honvédseregben megvalósuló lelki gondozás témakö-
réről olvashatunk. Zakar Péter előzményként bemutatja a komáromi várlelkészeket, majd ismerteti 
a nemzetőrség és a honvédség helyi katolikus tábori lelkészeinek, valamint a Komáromban meg-
forduló protestáns és izraelita tábori lelkészek életpályáját. Rövid életút-leírásuk után végül a sza-
badságharc után kinevezett utolsó tábori lelkészt mutatja be. A szerző kiemeli: „A kormány szán-
dékának megfelelően Komáromban valamennyi felekezetnek voltak tábori lelkészei. Eltekintve a 
nemzetőrségtől, a szabadságharc egyetlen tábori rabbijának kinevezésére is Komáromban került 
sor.” A nyolcadik fejezetben Bona Gábor harminc hősi halált halt honvédtiszt életrajzát teszi köz-
zé A 4̓8-as honvédsereg Komáromban hősi halált halt tisztjei címmel. A tíz százados és húsz 
hadnagy, illetve főhadnagy tevékenységét bemutató fejezet „.a komáromi vár 1848/49-es védelme, 
valamint a vár körül folytatott harcok – az 1849. júniusi Vág folyó menti hadjárat, valamint a július 
2-án és 11-én vívott komáromi csaták – során” elesett honvédtiszteknek állít emléket.
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A kötet sajnos teljes mértékben nélkülözi az illusztrációkat és hiányoznak a személy- és hely-
névmutatók is. Ezekkel, valamint egy kicsit gondosabb szerkesztői munkával, a lábjegyzetek, hi-
vatkozások formai egységesítésével színvonalasabbá, jobban használhatóvá lehetett volna tenni a 
kötetet. Mindezek ellenére azonban elmondható, hogy a benne szereplő tanulmányok hasznosan 
járulnak hozzá 1848–49 történetének alaposabb megismeréséhez, és végre azok tevékenységéről is 
olvasható egy-egy alaposabb összefoglaló, akik „csak a második vonalban” működtették a szabad-
ságharc hadseregét.

Solymosi József

TAMARA SCHEER

„MINIMALE KOSTEN, ABSOLUT KEIN BLUT”

Österreich-Ungarns Präsenz im Sandžak von Novipazar (1879–1908)

(Neue Forschungen zur ostmittel- und südosteuropäischen Geschichte. Band 5. Peter Lang GmbH 
Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2013. 282 o. ISBN 978-3-631-64214-6)

A Balkán-félsziget történetét – amely a középkortól kezdve elválaszthatatlanul összefonódott 
hazánkéval – feldolgozó művek napjainkra már önálló könyvtárat is megtölthetnének. A XIX. 
század utolsó harmadában lezajlott, a korábbi balkáni erőviszonyokat alapjaiban megváltoztató és 
az Oszmán Birodalom sorsát több évtizedre meghatározó eseményekről, mint például Bosznia–
Hercegovina 1878-ban bekövetkezett osztrák–magyar okkupációjáról több színvonalas feldolgozás 
született magyar és idegen nyelven, azonban a korszak több fontos történése és összefüggése alig 
került a történészek homlokterébe. Az 1879 szeptemberében az Osztrák–Magyar Monarchia csapa-
tai által részben megszállt és harminc éven át, 1908 októberéig az oszmánokkal közösen irányított 
Novipazari Szandzsák történetéről, a császári és királyi csapatok jelenlétéről és tevékenységéről 
részletes, tudományos igényű összefoglaló munka mindezidáig nem született.

Tamara Scheer neve sokak számára ismerősen cseng, a fiatal osztrák történész hölgy a Ludwig
Boltzmann Történeti Társadalomtudományok Intézet ösztöndíjasa, a Bécsi Egyetem lektora, aki-
nek a Peter Lang kiadó sorozatában már 2009-ben is megjelent egy, az osztrák–magyar első világ-
háborús katonai közigazgatások történetét összefoglaló kötete.

Mostani művének megírásához felhasználta a bécsi, a budapesti és a boszniai levéltárak anya-
gait, a korabeli német nyelven kiadott újságokat, továbbá a témára vonatkozó német, angol, szerb, 
magyar és olasz nyelvű szakirodalmat.

A bevezetésben köszönetet mond azoknak, akik segítették munkáját, majd röviden összefoglal-
ja a Szandzsáknak mint európai és balkáni régió politikai és átpolitizált történetét 1870-től egészen 
a mai napig. Felsorolja az általa felhasznált legfontosabbnak tartott forrásokat, továbbá kitér a kö-
tetben előforduló földrajzi és etnikai nevek használatának problematikájára.

Az első fejezet azt járja körül, hogy a Szandzsák mit jelentett a balkáni régióban meghatározó 
szerepet játszó európai államok politikájában és milyen nemzetközi szerződések születtek vele kap-
csolatban. Elsőként a gróf Andrássy Gyula közös külügyminiszter neve által fémjelzett osztrák–
magyar külpolitikát követi nyomon az 1870-es években, bemutatja Ausztria–Magyarország külpo-
litikai irányultságának, érdekeinek alakulását ebben az időszakban. Megismerhetjük az 1877–78-as 
orosz–török háborút végleg lezáró berlini kongresszuson, az európai nagyhatalmak és Törökország 
képviselői által 1878. július 13-án aláírt szerződés főbb határozatait, melyek közül a 25. cikkely fel-
hatalmazta az Osztrák–Magyar Monarchiát a Szerbia, Montenegró és Bosznia–Hercegovina közé 
beékelődött, stratégiai fontosságú Novipazari Szandzsák megszállására és ott katonaság állomá-
soztatására. A mű írója megismerteti az olvasóval az 1879. április 21-én a Porta és a Monarchia 
között Konstantinápolyban megkötött szerződés főbb pontjait, melyek értelmében az osztrák–ma-
gyar katonaság bevonulása után a közigazgatás, az igazságszolgáltatás és az adóbeszedés továbbra 
is török kézen maradt. Részleteket tudhatunk meg az 1879. július végétől szeptember végéig az 


