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A besztercei hadosztály harcai 1849 nyarán 
Rendestagsági székfoglaló a Magyar Tudományos Akadémián, 

193? januárius 11-én. 

Az 184S—49-i szabadságharc erdélyi eseményei közül, 
csupán a segesvári ütközetnek van bőséges magyar irodalma, 
de ennek is csak közvetve, Petőfi eltűnésével és halálával 
kapcsolatban. Itt-ott olvashatunk valamit még a „piskii híd"-
ról is. de már maga a voltaképeni téli, tavaszi és méginkább 
a nyár i had já ra t , merőben kiesett az ál talánosabb érdeklő-
dés köréből. Érthető tehát, hogy a besztercei honvédhadosz-
tálv viselt dolgai is, fölötte mostoha elbánásban részesültek. 
A hadtörténelmet szakszerűen művelő katonaíróink se vál-
lalkoztak bővebb leírásukra, a polgári történetírók pedig — 
természetesen — még kevésbbé. 

Igaz, hogy ennek az egyáltalán nem dicsőséges 43 nap-
nak történetéből nem lehet lélekemelő olvasmányt csinálni, de 
megírásához mégis csak hozzá kell fognunk, hogy az eddigi-
nél több világosságot deríthessünk az erdélyi nyár i had já ra t -
nak erre az eseménycsoportjára is. Ez az elgondolás vitt reá, 
hogy megkíséreljem a besztercei hadosztály harcainak rész-
letes feldolgozását, a fe lkutatható és legalább valamennyire 
komolv figvelmet érdemlő — de gyakran egymással ellen-
mondásba is keveredő — kú t fők kellő megrostálása a lap ján . 

Ne vá r j a tőlem senki, ennek a hat hétnek hiánytalan 
történetét. Ezt a rendelkezésre álló forrásanyag hézagos és 
ál talában felületes volta már eleve kizár ta ; a r ra pedig nem 
lehet már reményünk, hogy eddigelé ismeretlen, hiteles 
adatok kerül jenek valahonnan elő. 

Talán feltűnhetik, hogy aránylag kevés magyar okleveles 
és elbeszélő forrást idéztem. Nem azért tettem, mintha főként 
osztrák vagy orosz szempontból akar tam volna megírni a 
szóbanforgó hadosztály történetét. Más okaim voltak. 
Ugyanis, az Országos Levéltárban és a Nemzeti Múzeum 
levéltárában, alig találtam tárgyamba vágó adatot. Az erdélyi 
főkormánybiztosság levéltárának — az úgynevezett Csányi-
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levéltárnak — megmaradt része pedig 1849 június 26-ával 
megszakad. 

A magyar elbeszélő kú t főknek a besztercei hadosztályt 
érintő fejezetei, vagy tele vannak tévedéssel, vagy nem mon-
danak semmi ú ja t . Az előbbi csoportból való példáid Czetz: 
„Berns Feldzng in Siebenbürgen'" című, jólismert művének 
a nyár i eseményekről szóló része.1 Szerzője se minit harcos, 
se mint szervező, nem szerepelt ebben a had j á r a tban ; a sza-
badságharc bukása után tüstént külföldre ment s ott a mene-
kült szemtanúk — t u d j u k — igen gyakran helyt nem álló, 
zavaros elbeszélése nyomán írta meg könyvét. A második 
csoportba tartozó írók pedig többnyire csak azt ismételik 
— rövidebbre fogva — magyarul , amit Ramming már 1850-
ben. jóval terjedelmesebben írt meg németül. 

A legutóbbi időkig ő volt az egyetlen, aki az 1849-i nyári 
had já ra tnak a bécsi Hadilevél tárban 1850-ig összegyűlt tel-
jes i ra tanyagát feldolgozhatta. Ha tehát Rammingnak — sa-
ját őszinte vallomása szerint — nem sikerült minden ho-
mályt eloszlatnia, akkor még kevésbbé sikerülhetett azok-
nak. akik ebbe a forrásanyagba be se pi l lanthat tak. 

A bécsi Hadilevéltárnak az erdélyi nyári hadjára t ró l 
szóló i ra tgyüj teménye, nagyobb részében osztrák eredetű. 
Bem hadseregében ál talában kevesebbet í r tak; de még ebből 
is elkallódhatott elég a dévai fegyverletétel után, még mielőtt 
az osztrákok lefoglalhatták volna. Az erdélyi hat kerületi pa-
rancsnokság irattárai pedig nyomtalanúl eltűntek, vagy meg-
semmisültek. 

Báró Heydte Ágoston dragonyos alezredes, akit a szabad-
ságharc után az erdélyi főkormányszékhez osztottak be, a 
múlt század ötvenes éveinek elején nagy buzgósággal és meg-
lehetős sikerrel gyűj tö t te a bécsi Hadilevéltár számára, a 
mindenfelé szétszóródott írásokat. Ezeket Ramming se látta, 
én azonban már felhasználhattam. 

Az egyetlen elbeszélő magyar kútfő, amely Rammingtól 
függetlenül s a többinél bővebben szól a besztercei had-
osztályról, Thoroczkay Sándornak „A 73. honvédzászlóalj 
története" című, 1888-ban megjelent tanulmánya. Sajnos, ez 
se mentes azoktól a hibáktól, amelyeket minden olyan író el-
követ, aki már csak évtizedek elmúltával, emlékezetből veti 
papí r ra mondanivalóit. Sok, könnyen kimutatható tévedésén 
kívül, azzal is számolnunk kell. hogy Thoroczkay korántse 
elfogulatlan bí rá lója az átélt eseményeknek; munká já t tehát 
csak nagy óvatossággal szabad felhasználnunk. 

1 A szerző itt a helyeket és dá tumokat egyarán t teljesen össze-
zava r j a . 



Minden egyébről szóljon az itt következő tanulmány 
maga. Most még csak annyit kívánok megjegyezni, hogy 
tárgyilagos történelmet, nem pedig regényt, vagy mesét 
akar tam írni. Ez szolgáljon annak magyarázatául , hogy az 
olvasó nem talál ja meg benne, a nemzeti hiúságnak talán hí-
zelgő, de elfogulatlan munkába nem való tömjénezést, amely 
mindmáig elhomályosítja a szabadságharc legtöbb hadiesemé-
nyének valódi képét. 

* 

* * 

Amidőn Bem, 1849 márciusának végén. Gyulafehérvár és 
Déva kivételével egész Erdélyt megtisztította a külső ellen-
ségtől, hat katonai kerületre osztotta ezt az országrészt. A 
kerületek székhelye Nagyszeben, Hátszeg (később Déva), 
Kolozsvár, Beszterce, Csíkszereda és Brassó lett. Mindenik 
kerületben egy-egy ,.Katonai-Főparancsnokság4 ' („Militair-
Ober-Commando") működött s mindenik alá egy-egy had-
osztály tartozott.2 

A besztercei volt a IV. kerület s az ottani hadosztálynak 
jutott az a nehéz feladat, hogy a Bukovinából netalán betörő 
ellenséget megállítsa. Ennek a hadosztálynak 1849 június 
21-étől augusztus 2-áig vívott harcaival akarok ezúttal rész-
letesen foglalkozni. Hogy miért csak az utóbb említett napig 
és nem tovább, annak oka abban rejlik, hogy a besztercei 
hadosztály augusztus 2-ával megszűnt. Egészen beleolvadt 
az erdélyi hadsereg többi maradványaiba s így — bárha 
részben a had j á r a t utolsó ütközeteit is végigverekedte — már 
nem tud juk a többi seregrészétől elszakítva tárgyalni hadi-
tetteit. 

Az anyag csoportosításának a lap jáu l az szolgált, hogy a 
szóbanforgó 43 napnak története úgyszólván önmagától oszlik 
három nagy fejezetre. Az első a Dobay alezredes parancs-
noksága alatt vívott harcokat foglalja magába. A második 
azoknak a napoknak történetéről szól, amikor maga Bem 
állott a hadosztály élére. Végül a harmadik, a Damaszkin al-
ezredes vezetése alatt lejátszódott eseményeket í r j a le. 

Mielőtt azonban a szorosan vett had j á r a t fejtegetésére 
áttérnék, jónak látom, hogy a földrajzi helyzetet, továbbá a 
hadműveleti terveket, úgyszintén a szembenállott ellenfelek 
erőviszonyait is behatóan ismertessem; főként azért, mert az 
utóbbi két pontban is számos hibát követtek el hadtörténet-
íróink. 

2 Katonai beosztása Erdélynek. Szászsebes, 1849 (dátum kiszakadt) . 
Nyomta tvány . (Birtokomban.) 

í* 



I. 

Földrajzi helyzet. 
Erődítések. 

Az a terület, amelyen az alább leírandó küzdelmek le-
zaj lot tak, nagy jában két részre osztható. (III. melléklet). 

Északi fele — az első hadműveletek színhelye — 
Beszterce-Naszód vármegyének az a da rab ja , amely az 
országhatártól kezdve, a Radnai-havasok' ' és Erdély leg-
hata lmasabb kialudt vulkáncsoport ja, a Kelemenhavas4 közé 
esik. 

Ezen a sávon csupán két, hadiszekérrel is mindenkor 
já rható út jön be Erdélybe. Az egyik a bukovinai Jacobeni-
től az Aranyos-Beszterce völgyén, Kirlibabán, ma jd onnan 
az Ünőkő5 és a Vf. Omului6 közötti 1257 méter magas nyer-
gen át Óradnára, tehát a Nagyszamos völgyébe ereszkedik. 

A másik, a szintén Bukovinában levő Dorna-Vatrán és 
Poiana-Stampin áthaladva, az ország ha tárán húzódó Mg. 
Caluluinak itt 1227 méter magas gerincén kel át. Onnan, a 
világháborúból is jólismert Borgói-szoroson — vagyis a Tiha 
és a Beszterce völgyén — ér ki a hegységből. 

A 1 illával Borgoprundnál egyesülő Beszterce folyó, 
Szeretfalvánál torkollik a Sajóba, ez pedig Bethlen közelében 
ömlik a Nagyszamosba. Itt találkozik az előbb említett két 
út is; de Kisilva és Borgórusz (Oroszborgó), valamint Naszód 
és Beszterce között is volt járható összeköttetés. 

A most vázolt teriilet északi és déli szegélye, alkotásánál 
fogva, csupán hegyiháború színhelye lehet. Többi része erdős 
középhegység, amelyen jóval könnyebb volt az átkelés, úgy-
szintén a harc is. Egy 1822-ből származó szakszerű katonai 
leírás szerint, már akkor is sok volt az erdőírtás. Az ennek 
nyomán támadt havasi legelőkön, valamint a pásztorok és fa-
vágók ú t ja in és ösvényein, a gyalogság és a lovasság is 
nagyobb nehézség nélkül járhatott.7 De már a tüzérség és 
minden fa j t á jú hadiszekér mozgása, nagyobbára az országútra 
volt korlátozva.8 

3 Legmagosabb csúcsa a Pietrosz (2305 méter). 
4 Legmagosabb p o n t j a 2102 méterrel van a tenger színe fölött. 
5 2280 méter. 
6 1932 méter. 
7 Hadtört. Közlemények: 1935. évf. 107. és k. 11. — Az itt említett 

középhegység j á rha tó vol tának bizonyí tékául legyen elég a r ra h iva tkoz -
nom, hogy U r b a n es. kir . ezredes télvíz idején — 1849 február ius 6-án 
— ú t ta lan-ú takon kerül te meg a magyarok borgómarosényi állását. 

8 1849-ben se az orosz, se a cs. kir . tüzérségnek nem voltak még 
a mai értelemben vett hegyi ütegei, bá rha szétszedhető és ló- vagy ösz-



Az alább leírandó hadműveletek szempontjából nagyon 
fontos volt a Kosnát Uj radnáva l összekötő, könnyű tábori 
ágyúval is járható taligaút. 

Ettől a területtől merőben eltér a tőle nyugat ra és délre 
eső harctér, amely az előbbi i rányban Désig, az utóbbiban 
Szászrégenig — tehát a Maros völgyéig — ter jed s a Nagy-
szamos, Beszterce, Sajó és több kisebb nagyobb patak víz-
környékét foglalja magába. Ez már minden fegyvernem 
harcára alkalmas dombvidék, szélesebb völgyekkel, a rány-
lag elég sűrű úthálózattal és kevés erdővel. 

A szorosokon már betört ellenség előtt két lehetséges 
hadművelet i vonal állott. Az egyik Désen és Szamosujváron, 
vagyis a Nagyszamos mentén, m a j d a Kisszamos völgyén 
Kolozsvárra, a másik pedig Szeretfalván és l ekén át Szász-
régenbe s onnan Marosvásárhelyre irányult . Mint látni fog-
juk , a Bukovinából 1849 júniusában betört ellenség ezen 
az utóbbi vonalon haladt. 

* 

* * 

A harctér leírásához tartozik a mesterséges védelem 
rövid vázolása is. 

A szabadságharc folyamán, már 1848 őszétől kezdve, az 
volt a forradalmi kormány törekvése, hogy a fontosabb vá-
rosokat védőművekkel vétesse körül. így született meg Győr,9 

Szeged.10 Szabadka,11 Nagyvárad,1 2 Debrecen,13 Ungvár,1 1 

Kolozsvár15 stb. stb. megerősítésének gondolata. Ezeknek a 
tervezett várműveknek egy része, felében-harmadában, el is 
készült; a legtöbb azonban abbamaradt , mert vagy nem volt 
reá pénz. vagy pedig időközben hiábavalóságáról győződtek 
meg az intéző körök.16 

vérhá t r a rakha tó ágyúval , má r jóval előbb is kísérleteztek ná lunk . 
Hegyiháború cél ja i ra a cs. kir . tüzérségből (legalább papíroson) kiselej-
tezett 5-fontos és 1-fontos ágyú szolgált. Az utóbbi azonban, 800 lépésig 
te r jedő lövőtávolságánál és ha tás ta lanságáná l fogva, mitse számított . Az 
Erdé lyben a lkalmazot t 5-fontos ágyúk , kereken j á rván , csak eléggé szé-
les utakon mozoghat tak . Az 1842-ben szerkesztett szétszedhető hegyi-
t s racko t az erdélyi harctereken nem a lka lmazták , sőt a besztercevidéki 
h a d j á r a t b a n a hegv iháborúban anny i ra -amenny i re bevált röppen tyű t se. 

9 Orsz. levéltár: H. T. 1848. D. 60. 
10 U. o. D. 67. és 815. 
11 U. o. D. 60. 
12 U. o. D. 834. 
13 U. o. D. 63. 
14 U. o. D. 60. 
15 Itt az erődíő m u n k á t Szabó mérnökkar i százados vezette. (Csá-

nyi-leoéltár: 247. sz.) 
10 Pé ldául már a kezdet kezdetén a b b a m a r a d t Debrecen megerő-

sítése is. Ennek védővonala körülbelül 4 mérföld (50 kilométer!) hosszú 
lett volna. Előbb Szlabey Ignác mérnök, m a j d F á y Albert mérnökkar i 



Minket most csak annyiban érdekel ez a dolog, amennyi-
ben az erődítő láz Erdélybe is átcsapott és szorosabbanvéve 
a besztercei hadosztály harcterére is átragadt. 

Csányi László erdélyi főkormánybiztos már 1849 március 
17-én megbízta Tóth Károly útász-századost, hogy Dés vé-
delmére kettős hídfőt építsen. Ez a munka, amelyet egyideig 
Pataki József mérnök vezetett, csakhamar meg is indult, de 
az oroszok betöréséig se készült el.17 Tóth jelentése szerint, 
ennek a h ídfőnek az lett volna a rendeltetése, hogy a Nagy-
bánya vagy Beszterce felől közeledő ellenséget megállítsa, 
ö tezer főnyi védőseregre volt számítva, 8—10 ágyúval (!). A 
terv értelmében előbb északi fele épül fel, de azután majd 
rákerül a sor a déli oldalára is.18 

Ezenkívül elrendelte Csányi a Besztercéről és Naszód-
ról Bukovinába vivő útak kellő elzárását is. Ennek követ-
keztében Borgóprundnál és Földránál is készült egy-egy 
völgyzáró. Az előbbinek építését Rediger százados, az 
utóbbiét Nagy Ezékiel százados vezette.19 Az országútakat, a 
ha tár közelében, eltorlaszolták, helyenkint leásták s a hidak 
elrontásával is igyekeztek já rha ta t lanná tenni. 

A földrai „redoute"-ról nincsenek pontosabb adataink, 
ellenben a borgóprundi völgyzáróról, az ottani harcban 
résztvett Thoroczkay Sándor ezt í r j a : 

..E védsánc Borgó-Prund 1 iha felőli szélén volt készítve, 
az emeletes őrnagyi lakás előtt, attól alig néhány lépés távol-
ságban. Kezdődött az országút mellett, mely út itt a völgyet 
Bisztrica felé uralgó magaslatnak szélén vonul el Tiha felé. 
A sánc felnyúlt az említett országúttól kezdődőleg csaknem 
a fa lun felül levő erdőig, közepén emelvény volt a tüzérség 
számára. E sánc, m elvnek széles árka volt. el volt lá tva ke-
mény vesszőfonadékkal erősített mellvéddel."20 A Tihának 
a Besztercébe torkolásával ma jdnem szemben, egy vízmosá-
sos völgyből a lá fu tó kis vízér ömlik a Tihába. Ennek kö-
főhadnagy dolgozott r a j t a . 1849 január íus 15-én fé lbemaradt a m u n k a . 
(Orsz. Levéltár: H. T. 1849. D. 63. és 825.) 

17 Csányi számadáskönyve : 751. tétel. 1849 m á j u s 22. (Orsz. Levél-
tár: H. T. 1849. D. 833.) 

18 Bécsi Hadileoéltár: Feldacten der ung. siebenbürg. Armee, 1849. 
Fase. Y. Nr. 6. — Az a vázlat , amelyet Tóth ehhez a jelentéséhez csa-
tolt, ma m á r — sa jnos — nincs meg. 

19 Bécsi IladileDéltár: i. h. Továbbá Tóth Ágoston ezredes Bemnek: 
Beszterce, 1849 m á j u s 13. (U. o. Fase. V. Nr. 7.) 

20 „A 73. honvédzászlóal j története." (Hazánk: 1888. évf. 33. 34. 1.) 
Ramming szerint: „Die Verschanzungen von Borgó P r u n d . . . bestanden 
blos aus einer schwachen Erdschanze in erster Linie, dann aus einer etwas 
weiter rückwär t s angelegten, die vorliegende Gegend gut bestreichenden 
Flesche." („Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des 
Jahres 1849:" 504. 1.) 

Y. ö. Gelich: Magyarország függetlenségi harca . III . 590. 1. 



zelében, az országút északi oldalán, állott az említett emeletes 
ház, amelyben a határőrzászlóal j parancsnoksága székelt. 
Most vendéglőül szolgál. Itt kezdődhetett a lövészárok s fel-
nyúlt jó hosszú darabon észak felé. Kétségkívül nagyon 
gyarló erődítmény volt, az ütegsánccal együtt . Éppen ezért 
nem t u d j u k megérteni Dobay alezredest, aki olyan nagy 
bizakodással tekintett védelme elé. Hangsúlyozni kell azon-
ban, hogy Bem sehogyanse volt egy nézeten Csányival s nem 
csupán a völgyzárókat, hanem a dési kettős h ídfőt is tel jesen 
fölöslegesnek látta. Mint a következmények mutat ták, neki 
volt igaza.21 

II. 

Hadműveleti tervek. 
Erdélynek orosz segítséggel való megszállására, 1849 

április 9-én született meg, Bécsben, az első hadművelet i terv.1 

Ezt azonban csakhamar fölöslegessé tette Liiders Sándor 
gyalogsági tábornoknak, a Bem lebírására hívatott V. orosz 
hadtest parancsnokának, 1849 má jus 25-én Ferenc József 
császár elé terjesztett javaslata. Ennek az a magva, hogy az 
orosz hadtest az oláhországi Ploesti környékén egyesül s 
onnan, a Prahova völgyén, a Predeáli-hágón s a Tömösi-
szoroson át, Brassóba vonul. Majd Nagyszebenen. Gyula-
fehérváron. Déván és Aradon át, Szeged felé hatol. Erdély-
ben, az átvonuló oroszok háta mögött, az Oláhorszáffból ide-
irányított s akkor már Gróf Clam-Gallas al tábornagy 
parancsnoksága alatt állott erdélyi osztrák hadtest t a r t j a 
fenn a rendet. Ennek akkor kellett volna a Vöröstoronyi-
szoroson bevonulnia, amikor Liiders már elfoglalta Nagy-
szebeni. 

A hadműveleti tervnek a besztercei harctérre vonatkozó 
része pedig ez: 

Grotenhjelm orosz altábornagy, egy lovassággal és 
tüzérséggel is kellően megerősített gyalogdandárral — vagyis 
mai fogalmaink szerint „vegyes dandár ra l" — amelyhez 
Springinsfeld alezredes parancsnoksága alatt, egy cs. kir. 

21 „Eben so unnütz sind die Verschanzungen bei Dézs, ihre Err ich-
tung kostet viel Zeit und viel Geld und dient nur dazu, u m einigen 
Off iz ieren einen Unterhal t zu verschaffen , welche von dem Feinde ent-
fern t zu bleiben wünschen. Ich bin mit diesen Erdarbe i ten durchaus 
nicht einverstanden." (Bem Kossuthnak: Brassó, 18-49 jún ius 15. —  
Bécsi Hadilevéltár: Feldacten der ung. siebenb. Armee, 1849. Fase. VI. 
Nr. 15.) 

1 Gyalókay: Az oroszok hadművelet i tervei Erdélv megszállására 
(Hadtörténelem: 1922. évf. 197 és k. 11.) 



különí tmény is csatlakozik, a bukovinai Dorna-Vatra felől, 
a Borgói-szoroson tör Erdélybe. Grotenhjelm Besztercét, vagy 
Marosvásárhelyei, a jóval gyöngébb osztrák különítmény 
pedig az egész Székelyföldet és a Barcaságot szállja meg.2 

Azonban Herceg Paskievics tábornagy, a Magyarországra 
küldöt t orosz hadak fővezére, nem hagyta a maga teljességé-
ben jóvá Lüders javaslatá t : sőt jócskán változtatott is ra j ta . 
Még pedig olyanformán, hogy az Y. orosz hadtestnek június 
19-én Brassóban. Grotenhjelm egész hadosztályának3 ugyan-
ezen a napon Besztercén kellett volna lennie. Grotenhjelm 
vegyesdandára Besztercén marad, hogy a Bukovinába vivő 
szorosokra vigyázzon s majd csak Erdély meghódítása után 
mozdul ki onnan. Springinsfeld osztrák különítménye pedig 
Marosvásárhelyet szállja meg,4 

Eszerint Grotenhjelmnek csak a passiv védekezés sze-
repe jutott, ellenben a gyönge osztrák különí tmény olyan 
feladatot kapott , amelyen könnyen rajtaveszthetett volna. 
Mint m a j d lá t juk , ez a hadműveleti terv is megváltozott, 
amennyiben Grotenhjelm és Springinsfeld nem váltak el 
egymástól. 

Ezzel szemben Bemnek nem volt részlelesen kidolgozott 
és írásbafoglalt hadműveleti terve: legalább is nem tudunk 
róla. hogy lett volna. 

Az oroszok és osztrákok Erdélybe nyomulása, a többfelől 
érkezett és egymást megerősítő jelentések szerint, három ol-
dalról is várható volt, tudniillik Dorna-Vatra, Ploesti és 
Orsova felől. Lüders ugyanis sokáig azt hitte, hogy Bem Dél-
magyarországon vár ja be az ellenséges hadak támadását s 
így, előbb tárgyal t hadművelet i tervének megszületése előtt, 
maga is pártol! a az Orsován, Karánsebesen és a Vaskapu-
liágón át Hátszegre tartó hadművelet i vonal eszméjét.5 

Később már csak ellenfelének megtévesztése végett adott 
ki olyan intézkedéseket, amelyek az Orsova felé irányuló 
felvonulás látszatát keltették.0 Ez sikerrel is járt. mert Bem 
még június közepén is számított az Orsova felől meginduló 
támadásra.7 

2 U. o. 205. és k. 11. 
3 Az osztrák hivatalos i ratok „Truppencorps Gro tenh je lm" néven 

fogla l ják össze a Bukovina felől betört orosz és osztrák csapatokat . 
Mivel azonban ere jüknél fogva körülbelül egy hadosz tá lynak feleltek 
meg, célszerűbb ezt az elnevezést használni . 

4 Gyalókay: i. m. 209. és k. 11. 
5 Gyalókay: Jel lachich hadművelet i t ivei 1849. m á j u s havában . 

(Hadtört. Közlemények: 1924. évf. 80. és k. 11.) 
6 U. o. 88. 1. 
7 Sicheren Nachr ichten zufolge ziehen sich die gegen Tömösch in 

4 Lagern versammelt gewesenen Russen theilweise gegen Bukarest zu-
rück. Es scheint fast , dass diesem Rückzug andere Combinat ionen zu 



Bem mindaddig, amíg a helyzet valamennyire nem tisz-
tázódott, tu la jdonképen semmit se határozhatott . Azt nagyon 
jól tudta, hogy Erdély csak mellékharctér Jehet; a háború 
sorsa nem ott, hanem az anyaországban fog eldűlni. Azt is 
sejtette, hogy az V. orosz hadtest nem marad mindvégig 
Erdélyben, hanem valahol a Nagyalföldön az orosz fősereg-
hez akar csatlakozni. Grotenhjelm se őrizhette ál landóan a 
Borgói- és a Radnai-szorost, hanem — ha Lüders már kellően 
előrehaladt nyugat felé — közelednie kellett hozzá, nehogy 
minden összeköttetésük megszakadjon. Bem fe ladata tehát, 
amelyet sikerült is megoldania, az volt, hogy megakadályozza 
Lüdersnek az anyaországba való ki jutását , továbbá hogy 
éket ver jen Lüders és Grotenhjelm közé. 

A határ közelében állott négy hadosztálynak termé-
szetesen csupán védőszerepet szánt. Amennyire ma megálla-
p í tha t juk . az volt a további szándéka, hogy az ő közvetlen 
rendelkezésére álló erős mozgó tar talékkal , a leginkább fe-
nyegetett hadosztály támogatására siet s legalább ott meg-
ál l í t ja s ha lehet vissza is nyomja az ellenséget. Azután pedig 
minél előbb, Oláh- vagy Moldvaországba teszi át a háború 
színhelyét* Csakhogy ilyen tartalék nem volt sehol s meg-
alakításával még július közepén is hiába próbálkozott Bem. 
Hogy miért nem sikerült ez a terve, azt m a j d az erőviszonyok 
tárgyalásánál fe j tem ki. 

Minthogy kellő erő hiányában, döntő takt ikai sikerek 
sorozatára nem számíthatott , nem tehetett mást, mint hogy 
ügyes és meglepő stratégiai sakkhúzásokkal zavarta ellen-
feleinek számítását s ezzel hadműveleti tervükbe nem illő 
mozdulatokra kényszerítette őket. A siker nem is maradt el, 
mert Liiders a két hónapig tartott nyári h a d j á r a t fo lyamán 
nem tudott k i ju tni Erdélyből a Nagyalföldre. Természetes, 
hogy Bem ezt az eredményt csak sok és gyors ide-oda menet-
tel érhette el. Ez a körülmény vitte a bírálók egy részét a r ra 
a merőben téves állításra, hogy céltalanul gázolt keresztül-
kasul Erdélyen. 

Ennek előrebocsátása után. lássuk, mi volt a besztercei 
hadosztály parancsnokának — Dobav J ózsef alezredesnek5 ' 

Grunde liegen, weshalb ich auch mein H a u p t a u g e n m e r k auf Alt -Orsova 
richten werde". (Bem Kossuthnak: Brassó, 1849 jún . 15. — Bécsi Iladi- 
leoéltár: i. h.) 

8 j e ne doute pas que je ne puisse le det ru i re ou le chasser hors 
les frontieres. J ' entrerai alors en Y a l a c h i e . . . " (Bein Kossu thnak : Besz-
terce, 1849. júl . 6. — Bécsi Hadileoéltár: Feldacten der ung. siebenb. 
Armée, 1849. Fase. VII. Nr. 7.) 

9 Dobói Dobay József 1820-ban született a nagyki ikül lőmegyei 
Ivánfa lván . Az 1848-i „Schematismus" szerint, a n n a k az évnek elején 
még csak hadnagy volt a 15. sz. (2. székely.) határőr-gyalogezredben. 



— szándéka, a má jus 30. óta naponta várt támadás elhárí tá-
sára. 

Dobay a védelmet két, egymástól jómesszire álló cso-
por tban tervezte. Az egyik a Borgói- a másik a Radnai-
szorost oltalmazta volna. A Besztercénél álló tartalék a meg-
támadott csoport segítségére siet.10 Ha pedig az ellenség mind 
a két szorost egyszerre t ámadná meg, akkor a tartalék nem 
támogat ja egyik csoportot se. hanem a borgóival egyesülten, 
Bethlenig húzódik vissza s ott a radnai különítményt is ma-
gához veszi. Dobay ugyanis abban bízott, hogy Bethien t á j án 
nálánál kétszerte erosebb támadóval is meg tud majd bir-
kózni.11 Itt azonban már fe lbukkan a Désre való vissza-
vonulás gondolata is, amely — később valóra válva — csak-
nem a tel jes felbomlásba sodorta a besztercei hadosztályt. Ez 
a Borgóprundtól számítva 91 kilométernyi hátrálás azért is 
feltűnő, mert előbbidézett jelentésében ezt is í r j a Dobay: 

..A mi a deési. Borgoprundi és Földrai Redouttokat illeti, 
2 hét múlva használhatók lesznek ellenséges támadás eseté-
ben. bár ha nem is tökéletesen elkészülve . . . a Redouttokba 
felállított egyének mindenkor megfelelnek 5or erőnek." 

Ebből az tűnik ki. hogy a borgoprundi és a földrai állás 
sokkal erosebb a bethleninél. A borgóprundiról különben 
június 1-én ezt jelenti: 

„Tegnap személlyesen átal bizonyítottam magam a Bor-
gói vonal fedezetéről s lát tam hogy egy rögtöni vissza verés-
től egy á ta l jában félni nem lehet, mert ha az úton Tihuca 
felé az ellenség szekérrel át akarna jönni (mivel másutt nem 
is jöhet) legalább egy hétig dolgoznia kellene rajta."1 2 

Látni fogjuk, hogy a rideg valóság Dobaynak minden 
számítását meghazudtolta. Ha hadosztályának hírszerző 
szolgálata nem is jól, hanem csak tűrhetően működött , an-
nak ú t j án legalább is annyit kellett volna az ellenségről tud-

A honvédséghez átlépve, ő is gyorsan haladt . Csakhamar százados, 
m a j d őrnagy s a 52. honvédzászlóal j parancsnoka lett. 1849. m á j u s 7-én 
alezredessé lépett elő s még ugyanabban a hónapban a besztercei kato-
nai kerület parancsnokságá t ruház ta reá Bem. A zsibói fegyverletétel 
u t án az a radi hadi törvényszék elé á l l í tot ták s az hétévi vár fogságra 
ítélte. De már 1852-ben kegyelmet kapot t . 1869-ben, az ú j honvédség 
szervezésekor, őt is ú j r a a lka lmazták s mint ezredes, vezérőrnagy és 
a l t ábornagy , a pozsonyi honvédkerület parancsnoka volt. 1885-ben vo-
nult nyuga lomba s 1899-ben halt meg. 

10 „Akármely vonalon tör ténhető megtámadás esetében a Beszter-
cei sereg rögtön segítségre indul." (Dobay jelentése: Beszterce, 1849. 
m á j u s 22. — Csányi-leoéltár: 2755. sz.) 

11 „ . . . Naszód és Radna i sereg Bethlennél csatlakozik hozzám, 
hol egész seregem összpontosulván, kétszeres erőnek ellenállok . . . s csak 
végső esetben vonulok Dézsre." (1. h.) 

12 Csányi-leoéltár: 2528. sz. 



nia, amennyit az tudott a besztercei hadosztályról. Tájé-
kozva kellett volna lennie tehát arról is, hogy a szemben-
álló magyar és ellenséges haderő úgy arányl ik egymáshoz, 
mint 8 a 12 Mí-hez. Idő volt hozzá bőségesen, hogy mindezt 
kipuhatolhassa. 

Az erők kedvezőtlen arányából máris az következik, 
hogy Dobay megosztott haddal nem számíthatott sikerre. 
Egyesült erővel is csak abban az esetben, ha az ellenség elő-
nyomulása több olyan csoportban történik, amelyeknek 
egyike sem erősebb a besztercei hadosztálynál. 

Mint ma jd tárgyalásunk során kiviláglik, Grotenhjelm 
egyszerre két vonalon tört be Bukovinából; az északin jövő 
csoport sokkal gyöngébb volt Dobay hadosztályánál, a másik 
pedig vele körülbelül egyforma erős. Dobay azonban — 
mint látni fog juk — nem aknázta ki az ellenség megosztott 
voltát. Kétfelé akar t védekezni s ennek az lett a vége, hoa:y 
se itt, se ott, nem léphetett fel kellő nyomatékkal . 

1. Tihuca környéke (1 : 75,000). 

Egyébként a besztercei hadosztály — Ramming véleke-
dése szerint — az erdélyi hadsereg legderekabb része volt.13 

Bem június 12-én megszemlélte és rendben is találta.14 Az a 
körülmény, hogy a gvalogság javarésze és az egész lovasság 
székelyekből telt ki, már magánbanvéve is biztató jelenség-
nek látszott. 

A vezetőkről is kellvén szólanom, úgy gondolom, fölös-
leges szószaporítás lenne, ha Bem katonai kiválóságát bizo-

13 I. m. 489. 1. 
14 Dobay jelentése: Beszterce, 1849, jún. 17. (Csányi-levéltár: 5078. 

sz.) továbbá Bem Kossuthnak, Brassó, 1849. jún . 15. (Bécsi Hadileoéltár: 
Feklacten der ung. siebenb. Armee, 1849. Fase. VI. Nr. 12.) 



nyithatnám.1 5 Nem akarván máshol is megírott dolgok ismé-
telgetésébe bocsátkozni, csupán egy kevéssé ismert s így 
eléggé nem is méltányolt körülményre hívom fel olvasóim 
figyelmét: 

Bemnek a nyár i had j á r a t alatt nem volt vezérkari fő-
nöke. Ennélfogva az övé volt minden érdem, de egyúttal reá 
hárul t a teljes felelősség és az esetleges balsiker minden 
ód iuma is. Czetz tábornok, aki félig-meddig a vezérkari fő-
nök állását töltötte be, félig-meddig pedig Bem helyettese is 
volt, egy sétalovaglás alkalmával — még má jus utolsó nap-
ja iban — lebukott a lováról és megsérült.10 Emiatt a nyári 
h a d j á r a t b a n se mint harcoló, se mint szervező, nem vett részt. 
Helyette Pap \ ilmos alezredest vette magához Bem, de csak 
mint adminisztrat ív segédközeget, akinek tehát a hadművele-
tek tervezésébe és intézésébe semmi beleszólása se volt. De 
különben is, Pap már június közepén a nagyszebeni kerület 
ideiglenes parancsnoka lett s így el se kísérhette Bemet a 
besztercei harctérre. 

Bem nagyon jól tudta, hosrv a masrvar emberben nem 
igen áll a szó; ezért legközelebbi környezetét se avat ta szán-
dékaiba és terveibe. Ez a körülmény, valamint az is, hogy 
hadosztályparancsnokai között egv se volt, aki sikerrel tudta 
volna őt helyettesíteni: a vakmerőségig bátor öreg; úr halála, 
vagv megsebesülése esetén, a legválságosabb helyzetbe so-
dorta volna az erdélvi hadsereget.17 

l óth Ágoston ezredes, a besztercei hadosztály korábbi 
parancsnoka, akit Bem nagyrabecsült,18 még május havában 
a bács-bánáti (IV.) hadtest parancsnoka lett s helvét Dobay 
József alezredes foglalta el. Derék, vitéz katona volt, de a 

15 Nagyon szépen nyilatkozik róla Ramming (i. m. 531. 1.) és le-
gyűr t ellenfele, Báró Puchner Antal a l tábornagy is (Bécsi Hadileoéltár: 
Feldaeten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. XI11. 
Nr. 90.) 

10 1848—49. Tört. Lapok: 1894. évf. 41. 42. 1. 
17 Dobozy Istoán alezredes, kormánybiztos, jelenti Kossuthnak Ma-

rosvásárhelyről. 1849. június 28-án: bizonyosan merem állítani, 
hogy ha Bem Altábornagy Ur, mi könnyen lehető az ő vakmerőségénél 
s terveivel bibelő elszórakozottságánál eltalál esni, úgy Erdély el van 
veszve, mert itt csak középszerű katonai talentum sintsen, ki á rnyékát 
is kipótolhatná, mert ő azon kívül hogy hartz mezőn hozzá foghatat lan 
feltalálásit vezér és tüzér, b í r j a az e rányába fanatizált nép bizalmát, 
b í r j a szeretetét s hol ő megjelen, bár a néphez szóllani sem tud, min-
denbe u j j életet önnt s minden katona egy egy óriássá növi ki magát. 
Honnan távozik, aggalom s komolyság költözik mindennek keblébe." 
(Bécsi Hadileoéltár: Feldaeten der ung. siebenb. Armee, 1849. Fase. VI. 
Nr. 30.) 

18 Czetz így jellemzi: Oberst Tóth war zweifelsohne einer der 
i rs ten militairischen Capaci täten der ungarischen Armee, und es war 
ihm vom Schicksal nur der Wirkungskreis versagt, der seinen Talen-
ten entsprochen hätte." (Berns Feldzug in Siebenbürgen: 376. 1.) 



tavaszi h a d j á r a t n a k aránylag könnyenszerzett , azonban még 
korántse biztosított diadala nyomán, ő is r ab ja lett annak 
a szertelen optimizmusnak, amely már-már az elbizakodott-
sággal határos mértékben szállotta meg a honvédtisztek lel-
két. S a legnagyobb b a j az volt, hogy ezt a rózsás hangulatot , 
már az első nemvárt balsiker után, teljes csüggedés és kis-
hitűség váltotta fel.19 

Azt, hogy az ellenségnek ez a könnyelmű — nálunk ma-
gyaroknál eléggé gvakori — fi tymálása, nemcsak a tisztikar 
alsóbb rétegeiben, hanem a vezető körökben is napirenden 
volt, mi se bizonyí t ja jobban, mint Czetz tábornoknak 1849 
május 27-én kelt s Szentiványi Károly erdélyi főkormány-
biztoshoz intézett levele, amelyben többek között ezt is í r ja : 

„A muszkáknak mozgalmaik előttem tudva lévén, az 
iránt, hogy be ne üthessenek, a szükséges intézkedés meg-
tétetett. Besztercén és annak vidékén több van 7000 főből 
álló katonaságnál 9 ágyúval. Ez a Bukovina felőli betörés 
megakadályozására elegendő fedezet, mert ugyanis mi, mi-
dőn Erdélyben csatázunk, a legnagyobb csatába se szoktunk 
4000 embernél többet használni."20 

Vagyis, bármekkora erővel jön az ellenség, elég ha 4000 
embert ál l í tunk eléje. Pedig ezt a túlzott optimizmust semmi 
se okolhatta meg. Higgadt ésszel el se lehetett gondolni, hogy 
az oroszok — nem okulva a tavaszi kudarcon — újból csak 
olyan csekély erővel törnek be. 

De nem jogosított nagyobb reményre a honvédtisztikar 
jókora része se. Ugyanis, azok a tisztek, akik korábban már 
ilyen minőségben szolgáltak a közös hadseregben, akiknek 
tehát volt katonai képzettségük és megfelelő gyakor la tuk is, 
a sziikségparancsolta gyors — szinte már operettszerü — 
előléptetés következtében, csakhamar olyan alkalmazásba 
jutot tak, ahol a legénységre nem volt többé közvetlen befo-
lyásuk. 

Pót lásukra a polgári életből belépett ..lateiner" emberek 
és a közös hadsereg altisztjei szolgáltak. Az előbbiek kétség-
kívül nagyon tanult, művelt emberek voltak, de mert a for-
radalom előtt sohase katonáskodtak, se szaktudásuk, se ta-
pasztalásuk nem volt, főként azoknak nem, akik már csak 
a tavaszi had j á r a t lezajlása u tán állottak be. Ennélfogva 

10 Helyesen jegyzi meg Kőváry, hogy a vá rha tó orosz betörés sú-
lyos következményeit csak a k o r m á n y f é r f i a k mérlegelték é rdemük sze-
rint, „a sereg erejében tú lbizakodva gondolt r eá ja . " (Erdély története 
1848—49-ben 235. 1.) 

20 Csányi-leoéltár: 2425. sz. — Megjegyzem, hogy Czetz, akkor , 
amidőn ezt a levelet í r ta , a délvidéki harctéren levő Bemet helyettesí-
tette Erdélyben. 



katonát nevelni, fegyelmezni és a harcban vezetni nem tud-
tak. Nem is tudhat tak , mert csak minálunk Magyarországon 
él az a megrögzött balhit, hogy a katonamesterséghez min-
denki ért, akár tanulta, akár nem. 

Az egykori altiszteknek volt valamelyes alsóbbrendű ka-
tonai tudása és elegendő gyakorlata is. Csakhogy ezek az 
emberek nem állottak az értelmiségnek tiszttől megkívánható 
fokán. így tehát szá rnyukszabad já ra bocsátva, nem voltak 
alkalmasak arra. hogy a kezükre adott tanulat lan újoncból 
katonát f a rag jank . 

A tavaszi h a d j á r a t végeztével, a már meglevő csapattes-
tek kiegészítésre szorultak; ezenkívül sok ú j csapattest is ala-
kult. Sok tiszt is kellett tehát. így azután, a ,.szükség tör-
vényt bont " elve a lapján, az addig még elég jó tisztikart, 
nagyszámú oda nem való elemmel hígították fel. Már pedig 
régi igazság, hogy minél tanulat lanabb és minél lazább fe-
gyelmi! valamely csapat, annál jobb tisztikart kíván. Kitűnő 
tisztikar kellett volna a honvédseregben is, mert a legénység 
igen nagy része az utolsó három hónap folyamán besorozott, 
puskapor t még nem szagolt újonc, a fegyverzet és a felszere-
lés pedig (különösen a tartalékzászlóaljaknál és a lovasság-
nál) nagyon vegyes és ráadásul hiányos is volt. 

Ne áltassuk magunkat , a történelmi krit ika ítélőszéke 
előtt helytnemálló dajkamesékkel! Ne higyjük. hogy a vesze-
delem lát tára önként megtette mindenki a kötelességét s a 
nép ezrével tódult a zászlók alá. Április elejétől június vé-
géig rendszeres sorozás folyt21 s bizonv elvitték a legénveket, 
akár tetszett nekik a gyöngyélet, akár nem. Az utóbbi volt 
a gyakoribb eset s ennek megfelelően, minden kínálkozó al-
kalommal sűrű ra jokban szökdöstek haza a vitézek.22 A téli 
és a tavaszi had j á r a tban mutatkozott harcikedv és lelkese-
dés, amelyet költők és krónikások egyaránt annyira kiszí-
neztek. hirtelen fellobbant, de éppen olyan hamar el is aludt 
magvar szalmatűznek bizonyult. A nyári had j á r a tban már 
nyoma se maradt . 

Milyen volt ezzel szemben az ellenségnél a helyzet? 
21 Erdé lynek a fennebbjelzet t időben, 28,007 újoncot kellett állí-

tania. (Csányi-levéltár: 4632. sz.) 
22 Németh László kormánybiz tos jelenti Kossuthnak, Bükszádról , 

1849. júl ius 5-én: „ . . . a legénység a Fegyelem h iánya miat t , ha győ-
zünk — h a vesztünk, haza szökik. (Bécsi Hadileoéltár: Feldacten der 
ung. siebenb. Armee, 1849. Fase. VII. Nr. 6.) 

A t iszt ikar laza fegyelméről szól többek között Gróf Bethlen Ger-
gely ezredes ápril is 28-i jelentése. (Csányi-levéltár: 1554. sz.) 

Bem ezt í r j a Kossuthnak a t isztikarról, jú l ius 6-án: „Si seulement 
tous les officiers faisaient leur devoir, s'ils n 'avaient pas la manie des 
retraites, bientőt l 'ennemi serait complétement détrui t ." (Bécsi Hadi-
leoéltár: Feldacten der ung. siebenb. Armee, 1849. Fase. VII. Nr. 7.) 



Grotenhjelm vegyesdandára még érintetlen, a tisztikar 
és a legénység fegyelme szilárd, a fegyver és a felszerelés ki-
fogástalan volt. Maga Grotenhjelm a lovasságnál szolgált, 
legutóbb mint hadosztályparancsnok s így voltaképen a gyors 
elhatározás és a gyors cselekvés emberének kellett volna len-
nie. Nem dönthe t jük el, hogy az volt-e valóban, mert Pas-
kievics és Lüders gúzsba kötötte kezét-lábát; így hát nem 
tudha t juk , hogyan vált volna be kellő mozgásszabadság ese-
tén. 

A nyár i had já ra t lefolyásából úgy lá t juk , hogy az Er-
délyben szerepelt orosz tábornokok ál talábanvéve nem di-
csekedhettek valami különösebb hadvezéri tehetséggel. De 
legalább elméletben és gyakorla tban egvaránt képzett, ta-
pasztalt és részben háborúviselt katonák voltak.23 Ennek 
folytán messze túlszárnyal ták az erdélyi honvédsereg had-
osztálv- és más önállóan működött parancsnokait , akiknél 
az, ami a nagyobbfokú rátermettséget talán valamennyire 
pótolhatta volna, tudniillik a hosszas szolgálatban, maga-
sabb állásban is szerzett alapos tapasztalás, teljesen hiány-
zott. 

Grotenhjelm vegyesdandáránál minden téren sokkal 
gyöngébb volt Springinsfeld alezredes (azelőtt Urban ezredes) 
osztrák különítménye. Többízben megvert, sok viszontagsá-
got látott csapatokból alakult . De — az igazság érdekében — 
azt is el kell ismernünk, hogy a besztercei hadosztállyal ví-
vott harcokban jól megállotta a helyét. 

III . 

Erőviszonyok. 

Az 1849-i erdélyi hadiesemények történetében, rend-
szerint igen bajos az erőviszonyok részletes — és ami fő 
— megbízható megállapítása. A szabadságharc régebbi kró-
nikásainak egyáltalán nem állottak rendelkezésére hiteles 
adatok. Részint tehát ezért, részint pedig azért, hogv a vere-
séget a legegyszerűbb módon magyarázhassák és okolhassák 
meg. azt hitették el olvasóikkal, hogy Bem nálánál tízszerte 
erősebb ellenféllel viaskodott Erdélyben. Hiába volt tehát 
minden; el kellett buknunk , noha a vezetők mindannyian 
Napoleonok, a katonák pedig csupa hősök voltak. Újabb és 
lelkiismeretesebb hadtörténetíróink már nem áll í tanak ilyes-
mit, de az ő műveiket a laikus közönség nem olvassa, s így a 

23 Az idősebbek résztvettek az 1850—51-i lengyel szabadságharc le-
verésében, sőt Lüders már az 1812-i orosz-francia hábo rú b an is harcol t . 



köztudatban meg,gyökeresedett tízszeres orosz és osztrák had-
erő még most is elégszer kísért a szóbeszédben, sőt itt-ott az 
irodalomban is. 

Bizonyos — bár vannak, akik most sem hiszik — hogy 
az erdélyi honvédsereg (a merőben értéktelen nemzetőrség 
nélkül) 1849 június derekán, vagyis közvetlenül a nvári had-
járat megindulása előtt, 38,781 főből állott. Ezzel szemben az 
V. orosz hadtest harcosállománya 27.311. a Grotenhjelm-féle 
kombinált hadosztályé pedig 12.450 fő, az ellenség összes 
ereje tehát 39,761 fő volt: Lá tha t juk ebből, hogy a szemben-
állott két fél harcosállománya, a hadjárat első napjaiban, 
csaknem egyenlő volt.1 Igaz, hogy ez az a rány csakhamar 
megváltozott az ellenség javára , amely háromízben is kapot t 
számottevő erősítést, holott a honvédsereg egyre fogyott. Nem 
annyira a harcok okozta úgynevezett .,véres veszteség" foly-
tán, mint inkább a felbomlásnak már az első napokban is 
mutatkozott, de később mindegyre fokozódott folvamata 
következtében, úgy hogy egy hónappal a nyári hadművele-
tek megkezdése után. a magyar és az ellenséges hadak arány-
sz íma I :2-re rosszabbodott; azonban az 1:10 a r á n y a had j á r a t 
leíivéeén se volt meg. 

A f ő b a j nem is annyira a magyar sereg kisebb számá-
ban. mint inkább belső hibáiban és fogyatkozásaiban, vala-
mint abban a kedvezőtlen körülményben rejlett, hogy Bem 
hadosztályai — részint a belső ellenség miatt, részint a há-
rom (sőt a Vöröstoronyi-szorost is beleszámítva négy) irány-
ból várható támadás elhárítása végett — az utolsó pillana-
tig szét voltak forgácsolva. 

És most át kell térnem arra, amit már az előbbi fejezet-
ben említettem, hogy miért nem tudott Bem mindvégig kellő 
tartalékot szervezni, amellvel hol itt, hol ott szorongatott had-
osztályait megsegíthette volna. 

Az első akadály az volt, hogy Kossuth — attól tartva^ 
hogy az ellenség csakugyan Orsova felől támad — semmi 
áron sem engedte, hogy Bem június elején visszavigye Er-
délybe azokat a csapatokat, amelvekkel április közepén Dél-
magyarországba hatolt. I lyenformán 61/« zászlóalj, 6 l o v a s -
század és 23 ágyú maradt ott, noha Erdélyben égető szükség 
követelte visszarendelésüket.2 Kossuthnak ez a tiltakozása, 

1 Gyalokay: Az erdélyi hadsereg az oroszok betörése idején. (Tört. 
Szemle: 1915. évf. 71. és k.' 11.) 

Neidhardt: Bericht über die Kriegsoperationen der russ. Truppen 
gegen die ung. Rebellen. I. 70. és k. 11. 

Ammerkungen f ü r den Beginn der Operat ionen (Bécsi Hadileoéltár: 
Feldaeten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen; 1849. Fase. XIII . 
Nr. 6.) 

2 Mindössze 6880 ember, 916 lóval. (1849. m á j u s 29-i hivatalos ál-
lományk imuta tás ; birtokomban.) 



mindaddig, amíg az Alduna felől jövő betörés veszedelme 
kísértett, érthető volt, de rögtön vissza kellett volna küldenie 
ezeket a csapatokat Bemhez, mihelyt kiderült , hogy Orsova 
kiesett Liiders számításából. De mert a kormányzó azután is 
makacsul ragaszkodott hozzá, hogy a IV. hadtestbe olvasz-
tott „Erdélyi-hadosztály" — Bem seregének színe-java — 
Délmagyarországot őrizze: ez az akkori viszonvok között 
nagvon is számottevő erő mindvégig tétlenül hevert. 

A második gátló körülmény, a Hatvani őrnagy végzetes 
belekontárkodásával ú j lángra lobbantott oláh felkelés volt,3 

amelynek elfojtása végett Bem. a dévai hadosztályból, 5450 
embert és 18 ágyút indított a bányavidékre.4 

A harmadik akadály Gyulafehérvár mindvégig tökélet-
len, meddő ostromzára volt, amely az orosz betörés pillana-
tában mintegy 3500 főnyi különí tményt foglalkoztatott.5 

Ha mindezt összeadjuk, akkor azt l á t juk , hogy Bemnek 
csaknem 16 ezer embere és 43 tábori á g y ú j a volt o lyanformán 
lekötve, hogy éppen a legválságosabb időben nem számítha-
tott reá.6 

Lett volna azonban egy módja annak, hogy ha nem is 
16,000 főnyi, de mégis számottevő erősítésre tegyen szert, 
amely éppen a besztercei hadosztálynak tehetett volna ki-
tűnő szolgálatot. Ma se ér t jük, hogy miért szalasztotta el Bem 
ezt a kínálkozó jó alkalmat. 

Ugyanis a hadügyminiszter az Ung-, Bereg- és Mára-
maros-megyében céltalanul ide-oda ődöngő csapatokat, 1849 
június 2-ával egy hadosztályba vonta össze, Kazinczy Lajos 
ezredes parancsnoksága alatt. ' Ez a hadosztály július b-ig 
7299 főre szaporodott, (694 lóval és 23 ágyúval)8 s abban az 
esetben, ha Bem kívánja, az erdélyi harctérre volt szánva. 

Kazinczy — mivel hiába vár ta Bem hívását — június 
30-án felajánlotta szolgálatát s egyúttal jelentette, hogy 

3 Hadtört. Közlemények: 1929. évf. 511. és k. 11. 
4 Czetz jelentése: Nagyszeben, 1849 jún . 2. (Csányi-leoéltár: 2598. 

sz.) 
s Pontosabban, a b i r tokomban levő, 1849. jún . 16-án kelt állo-

m á n y k i m u t a t á s sze r in t : 25 gyalog-, í K lovasszázad, 2 db. 6-fontos 
ágyú, 4 röppentyűvető és 10 db. különféle ostromló lövőszerszám. Mind-
össze: 3449 ember, 251 lóval. 

Téves tehát több hadtör téne t í rónak az az ál l í tása, hogy a gyula -
fehérvár i ostromló kü lön í tmény 8 zászlóaljból (48 századból) állott. 

6 A Délmagyarországon m a r a d t hadosztá ly t nem számí to t tam bele 
az erdélyi hadseregnek fennebb közölt á l lományába . 

7 Bécsi Hadileoéltár: Feldacten der ung. Ins. Armee, 1849. Fase. 
VI. Nr. 5. c. 

8 U. o. Fase. XIII. Nr. 49. 
Hadtörténelmi Közlemények XXXVIII. 2 



törzshadiszállása másnap már Huszton lesz.9 Bem megkapta 
ezt a levelet, de ahelyett, hogy magához rendelte volna a 
neki felajánlott hadosztályt, az oroszok há tának és szárnyai-
nak nyugtalaní tására utasította Kazinczyt.10 Kétségkívül 
nagyon súlyos és jóvá se tehető hibát követett el vele, mert 
a besztercei hadosztályt megfosztotta ettől a nagy segítségtől, 
anélkül, hogy a másik oldalon ártott volna az oroszoknak, 
mert Kazinczy azután se csinált semmit. 

Ennek előrebocsátása után, lássuk, milyenek voltak az 
erőviszonyok a besztercevidéki harctéren, a nvár i had j á r a t 
kezdetén. Meg kell jegyeznem, hogy mind a magyar, mind az 
orosz és osztrák csapatok állományát, hivatalos adatok alap-
ján. az utolsó emberig, lóig- és ágyúig pontosan ismerjük, így 
tehát nem csak hozzávető adatokra vagyunk utalva, mint 
hadtörténet íróink legnagyobb része. 

Az í . és 2. mellékleten részletesen közlöm mindazt, amit 
erről a kérdésről tudnunk kell. Itt most, röviden összefog-
lalva. csak annyit említek meg, hogv Grotenhjelm vegves-
dandára 2 vadász- és 1 dzsidás-ezredből, 1 kozákszázadból 
és 2 könnyű (kivételesen 12-12 ágvúból álló) ütegből alakult. 
Állománya 9403 ember volt, 1286 lóval és 24 ágyúval.11 

Az alájarendelt (Springinsfeld) osztrák különítmény, 
különféle csapattestekhez tartozó 18 gyalogszázadból, 1xá 
lovasszázadból, és IV2 ütegből, mindössze 5047 emberből ál-
lott, 242 lóval és 9 ágyúval.12 

Grotenhjelm tehát, ezzel együtt, 12,450 emberrel, 1528 
lóval és 55 ágyúval rendelkezett. 

A besztercei honvédhadosztály pedig, 45/ö honvédzászló-
al j ra . 3V2 vadász-századra. 2 tartalékzászlóaljra és 2lA lovas-
századra tagozódott. Állománya 7083 ember, 421 ló, ágyúinak 

9 „Ich e rwar te mit Sehnsucht die Befehle des Herrn Fe ldmar-
schall-Lieutenants umsomehr, da es Schade wäre eine Armee-Division 
mit 22 Geschützen, vorunter 7 Stück 6-pfünder , die andern 1- und 3-
p fünder , unbenii tzt stehen zu lassen". (U. o. Fase. VI. Nr. 335.) 

Érdekes, hogy Bem közvetlen környezetéből szárnyrakel t hírek 
szerint, Kazinczy k inyi la tkozta t ta volna, hogv nem ha j l andó alávetni 
magá t egy „idegen ka landor" parancsa inak . Ugy látszik, akkor nem 
tud ta senki, hogy Bem útasí tot ta vissza Kazinczyt, s csak ennek vona-
kodásával lehetett megmagyarázn i azt hogy nem jött be Erdélybe. 

10 „Un colonel Kazinczy m e c r i t de Munkács la lettre que j 'ai 
l 'honneuer de jo indre inclus. J 'ai b lámé sa retrai te et je lui ai ordonné 
de se jeter immediatement sur les derriéres et les f lancs de l 'ennemi et 
de ne pas cesser de l ' inquiéter". (Bem Kossuthnak: Beszterce, 1849, júl. 
6. — Bécsi Hadileoéltár: Feldacten der 1111g. s iebenbürg. Armee, 1849. 
Fase. VII. Nr. 7.) 

11 U. o. Feldacten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. 
Fase. XIII . Nr. 6. 

12 U. o. 



száma 12 volt.13 Ehhez azonban még hozzá kell számítanunk 
a bár irreguláris, de tűrhetően felfegyverzett .,Marosszéki őr-
sereg" 807 emberét is.14 Ezzel együtt Dobay hadosztálya 7890 
főre rúgott. I lyenformán az arány megközelítően 8:12% volt. 
Ha azonban Bem — úgy amint kellett volna — Kazinczy 
hadosztálvát Erdélybe h ív ja , akkor Beszterce vidékén 15.189 
embere lehetett volna. 1115 lóval. 34 ágyúval és 1 tarackkal.15 

vagyis — a siker egyik főfeltételeként — jóval több, mint 
az ellenségnek.16 Lesznek talán olyanok, akik mosolyogni 
fognak ezen az utóbbi állításon; hiszen úgy tanul tuk az is-
kolában, hogy a Hunyad iak korában 15—20 ezer magyar 
200.000 törököt vert akárhányszor pozdorjává. Ebből támadt 
az a téves hit, hogy mi kivétel nélkül mindig sokkalta erő-
sebb ellenféllel harcoltunk győzelmesen. Az ilyesmi, félig-
meddig egyenlőrangú hadseregek között csak r i tka kivétel-
ként, a vezetők egyikének tehetetlensége, vagy igen súlyos 
botlása esetén történhetik meg. Ne fe ledjük, hogy Napoleon  
is csak akkor vívhatott ki döntő sikert, ha nem volt számot-
tevően gyöngébb az ellenségnél. Bem is az ellenségénél na-
gyobb erejének köszönhette a nyár i had j á r a t mindkét dia-
dalát : július 23-án Grozestinél, augusztus 5-én pedig Nagy-
szebennél. 

Teljesség okából még megemlítem, hogy június 17-e előtt, 
a 31. honvédzászlóalj két százada is a besztercei hadosztály-
hoz tartozott, de — nem lehet tudni, mi okból — éppen az 
orosz betörés előtti napokban másfelé rendelték. Ellenben a 
lengvel gyaloglégiót még június 15-e előtt, Gyulafehérvár-
ról Besztercére irányította Bem.17 Csakhogy ez a hadművele-
tek kezdetén még nem volt ú j rendeltetése helyén. 

13 Standes- und Dislocations-Ausweis der ung. siebenb. Armee: 
Marosvásárhely, 1849. jún. 21. (Birtokomban.) 

14 U. o. 
15 Bécsi Hadilevéltár: Feldacten der ung. siebenb. Ins. Armee, 1849. 

Fase. XIII. Nr. 49. 
16 A besztercei hadosztály fennebb felsorolt csapata in kívül, még 

egy-egy vadász-század is volt Bethlenben és Somkeréken, de csak lánd-
zsával felszerelve. (Hadtört. Közlemények: 1933. évf. 103. és k. 11.) 

Hibás ada tokra támaszkodik Thoroczkay, (i. m. 30. 1.) mer t sze-
rinte Dobay egész hadosztá lya csupán 22 gyalog-, 3 lovasszázadból és 
6 ágyúból állott volna, mindössze 4126 emberrel . 

Téves adatokat közöl Czetz is, aki pedig á l lásánál fogva jobban 
lehetett volna tá jékozva. Idézett művében Gro tenh je lm hadosztá lyát 17— 
20 ezer főre, Dobayé t azonban csak 6000 főre teszi (330.331. 1.), holott 
m á j u s 24-én kelt jelentésében 8000 főről beszél. (Bécsi Hadilevéltárr 
Feldacten der ung. siebenb. Armee, 1849. Fase. VI. Nr. la.) 

20,000 főre becsülte Gro tenh je lm hadosz tá lyá t Dobay. (U. o. Nr. 
21.) úgyszintén Gracza (A m a g y a r szabadságharc tör ténete" V. 1033. I.) 
továbbá Pataky is („Bem in Siebenbürgen" 92. 11.) 

17 Stein ezredes jelentése: Marosportus, 1849. jún . 15. (Csányi-ltát: 
3191. sz.) 



IV. 

A besztercei hadosztály harcai 
Dobay alezredes parancsnoksága alatt. 

(III. melléklet.) 
• 

Mielőtt most a hadműveletek leírásába fognék, szóla-
nom kell arról is, hogy Grotenhjelm al tábornagy — mint 
támadó fél — mit tudott a besztercei hadosztály helyzeté-
ről? 

Az orosz altábornagy, a bécsi Hadilevéltárban levő „An-
merkungen f ü r den Beginn der Operat ionen" című, 1849 
június 18-án kelt iratból megállapíthatóan, a valósághoz 
eléggé közel járva, így látta a helyzetet: 

Dobay hadosztálya a Borgói- és a Radnai-szorost fog ja 
védelmezni. Derékhada Besztercén és környékén van. Egy-
egy különí tmény Borgóprundnál és Kisilvánál áll, előőrseik 
pedig Borgótihánál és Uj radnáná l t a r t j ák szemmel az útat . 
Borgóprund mellett ágyúval is védett sáncok zá r j ák el a 
völgyet, Borgómarosénytól keletre, úgy szintén Kosna és 
U j r a d n a között, nagyobb leásások, felrobbantott hidak és erős 
latorlaszok teszik já rha ta t lanná az útat.1 Fatorlaszok van-
nak a Radnai-szorosban is, a Cucuriasa nevű hegygerinc 
északi lábánál.2 A nagyobbára gyalogságból álló hadosztály 
ereje 8—9000 fő, ágyúinak száma 18 lehet. Tudta Grotenhjelm 
azt is, hogy a radnai különí tmény a gy öngébbik: de már ab-
ban tévedtek a jelentések, hogy a Besztercén állott hadosz-
tálytartalékot a borgói csoportnál erősebbnek mondották. 

Dobay alezredes mindössze annyit gyanított , hogy az el-
lenség, mind a Borgói-, mind a Radnai-szoroson be fog törni. 
Ennek megfelelően így osztotta el gyalogságát: 

A) A Borgói-szorosban (B. Prundon, B. Tihán és B. Zso-
szényben) 

73. honv. zlj. 5 százada (Damaszkin Gv. alezr.) 739 ember 
83. „ „ (gróf Kálnoky Sándor őrnagy) 737 „ 
84. „ „ (Sárosy Ferenc őrnagy) 704 ,, 

2. tart . zlj. (Lesák Ferenc őrnagy) 1010 „ 
Mindössze: 3210 

1 Feldaeten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen; 1849. Fase. 
XIII. Nr. 6. 

2 U. o. Fase. XIII . A. Nr. 19. d. 



B) A Radnai-szorosban (Óradnán): 

12. honv.-zlj. (Klement György őrnagy) 924 ember 
76. „ „ (Sándor László őrnagy) 825 „ 

Mindössze: 1749 

C) Besztercén és közvetlen környékén: 

III. vadászezred százada3 (Reményfi szdos) 365 ember 
1 tart. zászlóalj (Incze Gergely őrnagy) 1217 „ 
Marosszéki őrsereg (Gróf Tholdalagi őrnagy) 807 „ 

Mindössze: 2389 ember 

A lovasság4 legnagyobb része egyelőre Besztercén, az 
ágyúkból5 6 darab a Borgói-, 4 darab a Radnai-szorosban, 
kettő pedig Besztercén volt. A borgói különítmény élén 
Damaszkin alezredes, a radnaién Klement őrnagy állott.6 

A hadosztályparancsnok június 21-ének délelőttjéig Besz-
tercén tartózkodott, noha az ellenség támadása már május 
30. óta volt várható.7 Besztercétől-Borgóprundig 23 kilo-
méter a távolság; a mai összekötő eszközök hiányában na-
gyon sok, amint azt a következmények igazolták.8 

* * * 

Grotenhjelm 1849 június 7-én Czernovitzban és közvet-
len környékén egyesítette vegyesdandárát s 17-én Dorna-
Vatrára tette át törzshadiszállását.9 De már egy nappal előbb 

3 Ezenkívül egy félszázad (80 fő) Désen, Báró Sahihausen Lipót 
százados parancsnoksága alat t . 

4 A 11. (székely-) huszárezred I. osztálya (Botár Károly őrnagy) 
249 ember, 258 lóval, t ovábbá : a 15. („Mátyás") huszárezred % százada 
^Kenderesi Is tván főhadnagy) 30 ember, 53 lóval. 

5 7 da rab 6-fontos, 4 d a r a b 3-fontos és 1 d a r a b 1-fontos á g y ú (183 
ember , 130 ló). A hadosztá ly tűzérparancsnoka Goger Ferenc százados 
volt. 

6 Félreértések elkerülése végett, meg kell említenem, hogy az er -
délyi hadseregben dandárköte lék nem volt. A zászlóal jak közvetlenül a 
hadosz tá lyparancsnoktó l függöt tek, aki t — távolléte esetén — a h a d -
osztály rangban legidősebb törzst iszt je helyettesítet t . 

7 Ezt nemcsak a hadosz tá lvparancsnok, hanem mindenki tud ta . 
Sipos József h adnagy Bereczky Zigmondnak: Borgótiha, 1849 j ú n 2. — 
(Nemz. Múzeum-levéltára: Törzsanyag, 1849. jún ius i iratok.) 

8 Erdélvben 1850-ig nem volt táviró. 
H Neidhardt: i. m. I. 29. 1.-
Heydte: Der Sommerfeldzug des Rev. Krieges in Siebenbürgen. 

59. 1. 
Cséffalvay: A besztercevidéki harcok orosz for rás (Oreus) n y o m á n . 

(Hadtört Közlemények: 1954. évf. 83. 1. 
Maendl: Geschichte des k. u. k. Inf . Regiments. Nr. 51. II. 412. 1. 



kiadta az előnyomulást szabályozó intézkedéseit,10 így cso-
portosítva az osztrák különítménnyel útközben egyesült 
csapatai t : 

I. oszlop. 

Pavlov tábornok: Kosnáról—Ujradnára 

Cs. k. 51. gyalogezred 1 zászlóalja 
Bukovinai határőrök Ya 
Tomski orosz vadászezred 2 
Cs. k. 5. dragonyosezred 1 százada 
50. doni kozákezred y4 5) 
Cs. k. 35. sz 3-fontós % üteg 
10. orosz tűzérhadosztályból1 1 0' 73 üteg 
Mindössze: 3M$ zászlóalj, VA lovasszázad és 12 ágyú. 

(5300 ember). 

II. oszlop: 

Grotenhjelm al tábornagy; Poiana-Stampin át í ihncára 

Cs. k. 51. gyalogezred I zászlóalja 
Cs. k. 24. gyalogezred V3 
Bukovinai határőrök % ,, ,, 
Tomski orosz vadászezred 2 „ „ 
Kolivani orosz vadászezred 4 ,, ,, 
Elisabetgradi orosz dzsidásezred 1 százada 
Cs. kir. 3. könnyű lovasezred 
50. doni kozákezred 
10. orosz tíízérhadosztálvból 
Cs. kir. 6-fontos 

Mindössze: 8 zászlóalj, 2 lovasszázad és 21 ágyú (7700 
ember). 

H % 
iy2 
í/ó 

üteg1 

III. oszlop: 

Wladisavljevics tábornok (későbbi intézkedésig Dorna-Vat-
rán marad) 

Elisabetgradi orosz dzsidásezred 7 százada. 
10 Bécsi Hadileoéltár: Feldaeten des k. k. Armee-Corps in Sieben-

bürgen, 1849. Fase. YI. Nr. 13. b. 
11 Egy orosz tűzérhadosztá ly két tüzérdandárból és egy (dandár-

kötelékbe nem tartozó) lovasütegből alakult . Egy-egy tüzé rdandár 3—4 
ütegből állott. Az ü tegparancsnokok tudvalevőleg törzstisztek, a fél-
ü tegparancsnokok századosok voltak. 

12 18 ágyú. 



Ezenkívül, az u tak biztosítása végett, a cs. k. 41. gyalog-
ezredből egy század Kirlibabán. egv pedig (10 kozákkal és 
2 db. 3-fontos ágyúval) Poiana-Stampin marad. A II. oszlop, 
az akadályok el takarí tása után, a cs. k. 24. gyalogezred 
egyik századát, néhány kozákkal, Tihucán hagyja . Meg 
kell említenem, hogy az I. és II. oszlop elővédje osztrák 
csapatokból alakult. 

Mint ez a hadrend muta t j a , a két csoport egyike se volt 
erősebb az egyesült besztercei hadosztálynál (7890 fő); Gro-
tenhjelm a honvédekénél sokkal erősebb 'tüzérségét se érvé-
nyesíthette a szorosban, a korlátolt helyiviszonyok miatt . 
Ezt a két körülményt jól meg kell jegyeznünk. 

Az előnyomulást az orosz al tábornagy így rendelte el:14 

Az I. oszlop Kosnánál e lhagyja az országútat s a falu 
nvugati végén felhatol arra a hosszú hegvgerincre, amely 
az 1392 méter magas Cucuriasán át Uj radnára ereszkedik 
alá. Június 19-én reggel megkezdi és 20-án este bevégezi az 
ú t j ába eső akadályok eltávolítását s 21-én eléri Uj radná t . 
Innen Nagvilvára mozgó oldalvédet küld. amelvnek. az Ilva-
völgyén lefelé haladva, 22-én Szentjózsefig, 23-án pedig Kis-
ilváig kell jutnia. A főcsapat 22-én eléri Szentgyörgyöt s 
23-án Kisilván egyesül az oldalvéddel. Azután pedig Borgó-
zsoszényen át, összeköttetést keres a II. oszloppal. 

A II. oszlop elővédje június 20-án áthatol a Tihucánál 
lévő legközelebbi akadálvokon s e l takar í tásukat kellőképen 
biztosítja. A következő két napon tovább folvik az akadá-
Ivok eltávolítása s az út helyreállítása. A főcsapat 20-án 
Poiana-Stampit éri el. A borgóprundi megerősített állás meg-
támadását 23-ra tűzte ki Grotenhjelm. Ugyanezen a napon 
kell megteremteni az összeköttetést az I. oszloppal. 

Az akadálvok eltávolítására Wara ran (2. oláh határőr-
gvalogezredbeli) százados külön megbízást kapott . Neki kel-
lett a szükséges munkásosztagokról, továbbá az útak helyre-
állításához kellő anyagról és szerszámról, mindkét oszlop 
számára gondoskodnia. 

Állapodjunk itt meg egy kissé. Minden akadá lynak az a 
legfőbb rendeltetése, hogy a védő leghatásosabb ágyú- és 
puskatűzében állítsa meg a támadót. Az akadálvokat tehát 
meg kell szállani s valahogvan védeni is kell. mert különben 
az ellenség minden nagyobb b a j nélkül e l takar í tha t ja őket 
az útból. Itt azonban egy lélek se őrizte az akadályokat , sőt 

14 „Disposition zur Vor rückung von Y. Dorna über Poiana-Stainpi 
und Kosna nach Siebnbürgen" és „Combination der Zeit". (Bécsi Hadi-
leoéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. 
VI. Nr. 13., 13. a.) 



a borgótihai előőrsök vonala 14 kilométernyire, tehát egy 
félnapi menetre volt mögöttük. Thoroczkay azt í r ja , hogy 
az előőrsnek naponta egy félszázadot kellett Poiana-
Stampiig, hírszerzés és felderítés végett küldenie.15 De kétség-
telen, hogy az orosz betörés n a p j á n Tihucáig se ment senki, 
mert különben észre kellett volna az ellenség közeledését 
vennie. Ügy látszik, hogy a má jus 30-ra várt, de egyre késő 
támadás azt a téves hitet keltette, hogy most már nem is lesz 
belőle semmi. Csakis ennek tudható be, hogy az előőrs-
parancsnokok éppen június 19. és 20. között, a legelemibb 
óvatosságról is megfeledkeztek. 

a) A Borgói-szorosban vívott harcok, 1849. június 
21. és 22-én. 

Grotenhjelmnek (vagyis a II. oszlopnak) a cs. kir. 51. 
gyalogezred I. zászlóaljából, a cs. kir. 24. gyalogezred 2 szá-
zadából, a bukovinai határőrök 4 századából, 3 szakasz 
kozákból és 3 darab 6-fontos ágyúból álló elővédje, június 
19-én indult el Poiana-Stampiból.18 Feladata egyelőre az volt, 
hogy megszállja a t ihucai akadályokat s biztosítsa az eltaka-
r í tásukkal foglalkozó munkásosztagokat. Az orosz csapatok-
ból álló derékhad, az eredeti tervtől eltérően, 20-án indult 
Poiana-Stampiból. 

Mivel az akadá lyok eltávolításával, az útak és h idak 
helyreáll í tásával megbízott munkásosztagok 19-éről 20-ára 
virradóban, s azután 20-ának alkonyáig szüntelenül dolgoz-
tak. az utóbbi estén már annyira rendben volt az út, hogy a 
tüzérség is járhatot t ra j ta . 

Ezalatt a derékhad is megközelítette az elővédet, úgy, 
hogy 21-én már csak 5—6 kilométernyire volt mögötte.17 

Minderről a magyarok mitse tudtak.19 Grotenhjelm a 
bukovinai határőrök két századát Tihucáról Nagyilvára irá-
nyította,19 hogy ott az északi oszlop oldal véd jével összekötte-
tésbe jusson. Június 21-én az osztrák elővéd áthaladt Borgó-
marosényen s délelőtt 11 órakor, a Borgótiha keleti végén 

15 I. h. — Poiana-Stampi a magya rok akkori előőrsvonalától körül-
belül 25 ki lóméternyire esett. 

16 Tagebuch des Truppen-Corps Grotenhje lm (Bécsi Hadileoéltár: 
Fe ldac t en des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen. 1849, Fasch XIII . A. 
Nr. 18.) 

17 Neidhardt: i. m. I. 29. 1. 
18 Cséffaloay-Oreus: i. m. 83. 1. 
Tagebuch: i. h. 
10 Maendl: i. m. II. 413. 1. 



folyó Tur ják-pataktól nem messzire, a gyanút lan magyar 
előőrsökre bukkant.2 0 

Ezen a napon a 75. honvédzászlóalj 5 százada21 lát ta el az 
előőrsszolgálatot. Egy század, Gróf Teleki György főhad-
nagy parancsnoksága alatt, a T ú r j á k ba lpar t j án , a híd, előtt, 
•egy század pedig a Borgótiha és Borgóbeszterce közötti ma-
gaslaton állott, mivel esetleg a Beszterce völgyén is jöhetett 
volna az ellenségnek a Tiha völgyéből ide átkelt része. Három 
század és egy ágyússzakasz mint tartalék, Borgótihán pihent. 
A zászlóaljnak és egyúttal az egész borgói különí tménynek 
parancsnoka — Damaszkin alezredes — 20-án berándul t 
Besztercére, Dobayhoz.22 Ebből mindenki azt következtette, 
hogy közeli veszélyről szó se lehet, tehát fölösleges nagyon 
vigyázni. Ennek tudható be, hogy Gróf Teleki főhadnagy 
nem az ellenség közeledését, hanem váratlan támadását je-
lentette.23 

Erre a riasztó hírre, a zászlóalj helyettes parancsnoka, 
Fornszek Adolf százados24 tüstént elvesztette a fejét s el-
feledte. hogy mit kellett volna tennie. Ugyanis, az előőrsök 
feladata az akkori harci szabályzat szerint az volt, hogy egy 
vagy kétóra járásnyira , vagyis átlag 4—8 kilométernyire a 
derékhad elé menve, az ellenség közeledését megállapítsák, 
elővédjét a menetoszlopból való kibontakozásra b í r j á k ; 
a zu t án pedig, a nélkül, hogy komoly harcba bonyolódtak 
volna, vissza kellett a derékhadhoz vonulniok. 

Itt azonban, a meglepetés hatása alatt, ennek éppen az 
ellenkezője történt. Fornszek százados lóhalálában beküldötte 
Borgóprundra a 73. zászlóalj segédtisztjét, — Thoroczkay 
hadnagvot — azzal az útasítással, hogy azonnal hozzon segít-
séget. A borgói különí tmény parancsnoka. Damaszkin al-
ezredes. amidőn helyét elhagyta, helyettesét se jelölte ki. 
Borgóprundon. mint már t ud juk , a 83. és a 84. honvédzászló-
al j állott. Az előbbinek parancsnoka Gróf Kálnoky őrnagy, 
az utóbbié Sárosy Ferenc őrnagy volt. Damaszkin helyette-
sítésével egyikük se lévén megbízva, nem akar tak Fornszek 
segélykérésére haj lani . Bizonyára nem mertek felelősséget 

20 Tagebuch: i. h. Thoroczkay ugyan azt á l l í t j a (I. m. 30. 31. 1.), 
hogy a t ámadás ha jna l i 4 órakor történt. Ámde ő csak 1888-ban, vagy-
is 39 évvel a most t á rgya l t események után , í r ta meg a 73. zász lóal j 
történetét . Ennél fogva időmeghatározás dolgában, a helyszínén s köz-
vetlenül a harc u tán írott hadművele t i napló b izonyára megbízha tóbb. 

21 Thoroczkay szerint (i. h.), a 73. zász lóal jnak csak 4 százada 
lett volna a Borgói-szorosban. A hivatalos á l lományk imuta t á sok azon-
b a n ötről tudnak . 

22 Borgót iha—Borgóprund: 4'5 ki lométer; Borgóprund—Beszterce: 
23 kilométer. 

23 Thoroczkay: i. h. 
24 U. o. 



vállalni a szabályba ütköző eljárásért . Mindegyik a másikhoz 
küldötte Thoroczkayt. mondván, hogy a másik a rangban 
idősebbik őrnagy. t]rre Thoroczkay — így í r ja legalább — 
haditörvényszék elé való állítással fenvegette meg a két őr-
nagyot, ami — ha csakugyan megtörtént — nem valami ked-
vezően vi lágí t ja meg az akkori fegyelmi viszonyokat. Erre 
Kálnoky — állítólag — elnevette magát, átvette a két zászló-
a l j parancsnokságát s megindult velük Borgótiha felé,25 ahe-
lyett, hogy visszakergette volna Thoroczkayt. azzal a pa-
ranccsal. hogy a 75. zászlóalj tüstént vonuljon vissza. Hosz-
szas készülődésre alig lehetett szükség, mert a távoli ágyúszó 
kétségtelenül felriasztotta és fegyverbe szólította a borgo-
prundi csapatokat is. 

A hadtörténet írás — Ramming nyomán26 — „borgómaro-
sényi ütközet" címen tá rgyal ja a június 21-én vívott harcot. 
Azonban ez az elnevezés hibás, mert Borgómarosény közelé-
ben nem volt semmiféle összecsapás. Az ütközet igazi szín-
helye Borgótiha keleti vége, ma jd a falu lett, 4—5 kilométer-
nyire Borgómarosén>7tól. 

Lássuk már most, hogyan zajlott le ez a lanyha küzde-
lem. Előre kell bocsátanom, hogv a különféle leírások egy-
mástól több részletben eltérően a d j á k elő a történteket. A 
Grotenh jelm-hadosztály hadműveleti naplója, amelytől rész-
letes felvilágosítást vá rha t tunk volna, mindössze néhány sort 
szentel ennek az ütközetnek. Megpróbálom tehát röviden 
összefoglalni azt, amit a nem egvöntetűen valló kú t fők össze-
egveztetése a lapján , valószínűnek mondhatunk. 

A 73. honvédzászlóalj , a várat lan támadás hírére, a l u r -
ják h íd j a előtt állott század támogatására sietett. Ügy lát-
szik, hogy jobb szárnyával a Tiha-patakig terjeszkedett, bal 
szárnya pedig az országút északi oldalán húzódó magaslaton 
állhatott. (Térkép a 29. oldalon.) 

A közeledő osztrák előőrs élén némi lovasság, u tána az 
51. gyalogezred I. zászlóalja haladt . Azután a bukovinai 
határőrök két százada s a 24. gyalogezred egy százada követ-
kezett, ma jd 5 darab 6-fontos ágyú.27 Az 51. gyalogezred há-
rom százada az országúttól jobbra, a két határőr-század tőle 
balra támadott . A félüteg szintén az országúttól északra, a 
magaslaton vonult fel. A 75. honvédzászlóalj eleinte ellenál-
lott. de amidőn az 51/1. zászlóalj 5. százada a határőrök támo-
gatására sietve, az utóbbiakat magával rántotta. Fornszek 

25 I. m. 32. 1. 
26 I. m. 503. 1. 
27 Ismétlem, hogy Grotenhje lm 2 bukovinai határőr-századot 

Nagyi lvára küldött . Ezek még nem jöhettek vissza. A 24. gyalogezred 
egvik százada pedig, útbiztosí tásra, T ihucán marad t . 



— jobb szárnyát veszélyben látva, — elrendelte a vissza-
vonulást a T ú r j á k jobb p a r t j á r a ; a h idat részben felszedette 
s néhány közeli házat felgyújtatott .2 8 

A harc színhelyére érkezett Springinsfeld alezredes — 
kelepcétől tartva — nem mert az osztrák csapatokkal a fa-
luba hatolni, hanem megállott; egyúttal azonban segítséget 
kért Grotenhjelmtől. A mozgás tehát megszűnt s egyelőre 
csak — meglehetősen hatástalan — puskázás folyt.29 

Ez volt a helyzet, amidőn Kálnoky a két honvédzászló-
al j ja l megérkezvén, a harcba avatkozott. Hangsúlyoznom 
kell, hogy a honvédcsapatok most már erős számbeli fölénybe 
jutottak, mert körülbelül 2100 magyar állott 900 osztrákkal 
szemben. Igaz ugyan, hogy ennek a két zászlóaljnak egy 
közönséges előőrsi csatározásban nem volt semmi helye, de 
ha már, teljesen a szabályok ellenére, idehozták, valamit 
mégis csak tenni kellett volna velük. Ha Kálnoky, legalább 
az egyik zászlóaljjal á tkarol ja az osztrákokat, döntő sikert 
vívhat ki ellenük s visszadobhat ja őket a derékhadra. Ő 
azonban beérte azzal, hogy visszanyomta az osztrákokat a 
T ú r j á k túlsó pa r t j á ra , azután pedig megállott, hiábavaló 
puskázással töltvén az időt az oroszok megérkeztéig. Ez csak-
hamar meg is történt. 

Maga Grotenhjelm al tábornagy jött segítségül,30 a tomski 
orosz vadászezred IV. zászlóalját és egy ágyússzakaszt hozva 
magával.31 Az orosz tábornok tüstént megtette azt, amit Kál-
nokynak kellett volna cselekednie. A vadász-zászlóaljat a 
magaslatokon át a magyar jobbszárny átkarolására indí tot ta; 
egyúttal harcba állította a vele jött könnyű ágyússzakaszt is.32 

Most már magvar részről megszűnt a számbeli fölény.33 Kál-
nokv észrevette az oroszok átkaroló mozdulatát s még mielőtt 
annak hatása megnyilvánult volna, elrendelte a visszavonu-
lást Borgóprundra. Hátrálás közben érkezeit mes Dobay, 

28 Maencll: i. m. II. 413. 1. 
Heydte: i. m. 60. 1. 

29 „Es en tspann sich ein langwieriges Tira i i leur-Gefecht ." (Sprin-
gimfeid alezredes jelentése. — Bécsi Hadileoéltár: Feldacten des k. k. 
Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. XIII . A. Nr. 19.) 

30 Wieser alezredes leírása. (U. o. Fase. XIII . B. Nr. 37.) 
31 Cséffaloay-Oreus: i. m. 83. 1. 
32 Neidhardt: i. m. I. 30. 
33 Nem felel meg azonban a valóságnak, hogy Gro tenh je lm részé-

ről 5000 ember vett volna részt ebben az ütközetben, mint azt Gracza 
ál l í t ja , (I. m. V. 1384. 1.), mert 2100 m a g y a r ellen ugyanakkora ellen-
ség harcolt . Még kevésbbé felel meg az igazságnak Thoroczkay á l l í tása 
(I. m. 32.), amely szerint: „Gro tenhje lm rendre összes gyalogságát és 
csaknem összes tüzérségét a csatába vonta". Gro tenh je lmnek a Borgói-
szoroson át ha ladó 8 zászlóal jából csak 2 és fél keveredett ha rcba jú-
nius 21-én s 21 á g y ú j a közül csak 5 szólalt meg. 



Damaszkinnal együtt. Már mindketten útban voltak Besz-
tercéről, amikor a harc megkezdődött. Magukkal hozták a 2. 
tartalék-zászlóaljat Borgószuszényből,34 továbbá a l l . huszár-
ezred egyik századát és a borgóprundi tüzérség 2 ágyú já t is. 
Most tehát, 2 ágyút leszámítva, ott volt Borgótihán az egész 
borgói különítmény, a nélkül, hogy bárkinek is komoly szán-
déka lett volna ott harcrakelni . 

Visszavonulás közben a magyar utóvéd még kétszer 
megvetette a lábát, de nagyobb küzdelemre többé nem ke-
rült a sor. A támadók Borgótihán ál lapodtak meg, a magya-
rok pedig Borgóprundra húzódtak vissza. 

A harc mindössze három óra hosszáig tartott,35 azonban 
Hűbl tűzérszázados 1852-ben készült leírásában már 8 óra 
olvasható, nyi lván íráshiba következtében.36 

Az ütközetben résztvett osztrák csapatok vesztesége nem 
volt nagy: 5 halott, 9 sebesült és 20 eltűnt, mindössze tehát 
54 fő.37 Az oroszoknak nem volt vesztesége, a magyaroké 
pedig ismeretlen. Sok vér náluk se folyhatott. 

Körülbelül ennyi az, amit erről a harcról elegendő való-
színűséggel ál l í thatunk. Sa jná lnunk lehet, hogy az egyetlen 
maffvar író — Thoroczkav Sándor —. aki a besztercevidéki 
hadieseményekkel behatóbban foglalkozott, bizonyára csak 
emlékezetből összeállított művében, merőben el nem fogad-
ható részleteket közöl erről a borgótihai ütközetről. Azt ál-
l í t ja ugyanis, hogy a visszavonulás közben foglalt egyik 
állásban, a két századból álló utóvéd visszaverte a cs. kir. 24. 
gyalogezred egy zászlóal ját, azután az azt felváltó orosz zászló-
al ja t is.38 f a l ó j á b a n a 24. gyalogezrednek csupán egy szá-
zada. vagyis egy hatodrésze, szerepelt ezen a napon. Az oro-
szok pedig itt is az osztrák csapatokat küldötték előre, az 
ellenség üldözésére. Majd ezt í r ja : „Hadosztályunkat e napon 
a háromszorosan túlnyomó erejű ellenség nem tudta Borgó-
Prundig visszanyomni. Naplemente felé mintegy közös meg-
egyezéssel (!)39 megszűnt a csata és csapataink a Borgó-

34 Thoroczkay szerint, ez a zászlóal j lándzsás volt (I. h.) Igaz, 
hogy m á j u s 22-én még nem volt p u s k á j a (Csányi-leoéltár: 2735. sz.), de 
ha így is marad t , ami nem valószínű, akkor miért vitte a harcvonalba 
D o b a y ? Pa rancsnokának nevét, Lesák helyett , tévesen Les tyánnak í r j a 
Thoroczkay. 

35 Tagebuch. (Bécsi Iladileoéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps 
in Siebenbürgen, 1849. Fase. XIII . A. Nr. 18.) 

36 U. o. Fase. XIII . B. Nr. 73. c. — Ramming (i. m. 504, 1.) bizo-
n y á r a Hiibl nyomán azt á l l í t ja , hogy a harc késő estig tar tot t . Ugyan-
ezt í r j a Gelich (i. m. III . 590. 1.) továbbá Breit is (Magyarország függet-
lenségi ha rcának katonai története: III . 147. 1.) 

37 Bécsi Hadileoéltár: i. h. Nr. 19. 
38 I. m. 32. 1. 
28 U. o. 35. 1. 
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Pruncl előtti védsáncba vonultak." Mint az előbb elmon-
dottakból kitűnik, ezeknek a soroknak is téves minden állí-
tása. 

Hadtörténet íróink vagv nem ismerték, vagy pedig — 
kellően értékelve — nem használ ták fel Thoroczkay idézett 
adatai t s így nem fokozták még jobban a besztercevidéki 
hadiesemények történetében amúgy is észlelhető zűrzavart . 

A most vázoltnál sokkal fontosabb volit. a június 22-én 
vívott borgóprundi ütközet. Igen csekély ellenállás után, ezen 
a harcon dűlt el a Borgói-szoros sorsa; érthető tehát, hogy 
mind az okleveles, mind az elbeszélő kútfők, bővebben fog-
lalkoznak vele. 

Grotenhjelm még 21-én estefelé szemügyre vette a ma-
gyarok állásait s még aznap kiadta az intézkedést a másnapi 
iámadásra. Június 22-ének ha jna lán mégegyszei meggyőző-
dött a helyzetről.40 Dobay erejét 2500—3000 gyalogosra, 80 
lovasra és 6 ágyúra becsülte.41 

Az említett intézkedés értelmében, a támadásra kijelölt 
csapatok két harcrendre és a tartalékra oszlottak. Az első 
harcrend, Springinsfeld cs. kir. alezredes parancsnoksága 
alatt, az 51/1. zászlóaljból, 2 bukovinai határőr-századból, a 
tomski és a kolivani orosz vadászezred IV. zászlóaljából, 
továbbá 8 orosz ágyúból; a második harcrend pedig a koli-
vani vadászezred II és III . zászlóaljából alakult. A tartalé-
kot a kolivani vadászezred I. zászlóalja, egy cs. kir. könnyű-
lovas szakasz, a cs. kir. 6-fontos félüteg, valamint a kozákok 
alkották. A II. harcrendet és a tartalékot, Samarin orosz ez-
redes vezette. 

Az első harcrendben az 51/1. zászlóalj az országúttól 
jobbra, a két bukovinai határőrszázad balra fejlődik. A koli-
vani vadászezred IV. zászlóalja a jobb szárnyon, a magasla-
ton nvomul előre: a tomski vadászezred IV. zászlóalja pedig 
a Borgóbeszterce feletti magaslatról támad. A tüzérség egyik 
fele a balszárnyon, a másik — a szükséghez képest — vagy a 
középen, vagy a jobb szárnyon helyezkedik el.42 

40 Bécsi Hadileoéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps in Sieben-
bürgen, 1849. Fase. XIII . A. Nr. 18.) 

41 U. o. Nr. 17. — Heydte (i. m. 60. 1.) 6000 gyalogosról, 300 lovas-
ról és 24 ágyúró l beszél, ami nyi lvánvalóan nagyon erős túlzás. Az 
orosz Oreus má r csak 2—3000 emberről és 24 ágyúról tud. (Cséffaloay-
Oreus: i. m. 83. 1.) 

42 Csak sa j tóh ibának tudha tó be, hogy Gelich (i. m. III. 591. 1.) 8 
orosz ágyú helyett , u g y a n a n n y i ütegről szól. Szintén sa j tóhiba lehet, 
hogy Breit (i. m. III . 149. 1.) Dobay borgóprundi ágyú inak számát 6 
helyett 3-ra teszi. 



Mihelyt a két tüzérség állást foglalt, a jobbszárnyról 
megindul a támadás, amelynek során mindkét szárnynak át 
kell az ellenséget karolnia. A közép egy kissé visszamarad, 
anélkül azonban, hogy a szárnyaktól teljesen elszakadna. A 
döntő roham az egész vonalon egyszerre kezdődik. Borgó-
prund elfoglalása után, csak az ellenség legközelebbi állá-
sáig tart az üldözés. A csapatoknak reggeli 5 órakor már ké-
szen kell a támadásra állaniok.43 

Mint az utolsó mondatból ki tűnik. Grotenhjelm nem szá-
mított arra, ami valóban bekövetkezett, hogy tudniill ik 
Dobay. Borgóprund elvesztése után. minden további ellen-
állás nélkül vonuljon ki a Borgói-szorosból. 

Dobaynak június 22-ére szóló intézkedéseiről mitse tu-
dunk. Fogalmunk sincs róla, hogy miként helyezte el a ren-
delkezésére állott három honvéd- és egy tartalékzászlóaljat . 
Valószínűnek látszik ugyanis, hogy Besztercéről nem rendelt 
magához segítséget, mert a 11. fejezetben tárgyalt szándéka 
szerint, mindkét szorost egyszerre érő támadás esetén, a besz-
tercei tartalék egyik csoportot se segíti meg. Ennélfogva csak 
a már Borgótihán is harcolt csapatokkal rendelkezett. 

Se a borgótihai. se a borgoprundi ütközetről nem sike-
rült se egykorú, se későbbi keletű vázlatot találnom, ennél-
fogva a most röviden elmondandó eseményeket se tudom 
térképen rögzíteni. Egyáltalán ismeretlen, hogy meddig ny últ 
1849-ben a mostaninál bizonyára jóval kisebb falu s, hogy 
hol volt akkor az erdőhatár? Taktikai szempontból mind-
kettő fontos tényező lévén, pontosabb ismeretük h iányában 
merőben ingatag ta la j ra lépnék, ha a csapatok felállítását 
vázlaton kísérelném meg ábrázolni. 

A hadtörténetíró va jmi gyakran megbukik a rendkívül 
fontos, de nálunk most se eléggé méltányolt földrajzi alap 
elégtelen voltán. Még egy ilyen, időben hozzánk közeleső üt-
közetet se tudunk megbízhatóan rekonstruálni, ha nincsenek 
egykorú pontos térképeink, helyszínrajzaink, vagy legalább 
szabatos leírásaink. 

A támadás — Grotenhjelm szándéka ellenére — csak dél-
előtt 10 óra t á jban kezdődhetett , mert a szárnyakra irányí-
tott orosz tüzérség igen nehezen, csak az útászok derekas 
segítségével kapaszkodhatott f'el a völgyet kísérő meredek 
lejtőkön. Ellenállásra azonban nem talált, mert Dobay se az 

43 Bécsi Hadileoéltár: Feldaeten des k. k. Armee-Corps in Sie-
benbürgen, 1849. Fase. XIII . A. Nr. 19. f. 



északi, se a déli oldalon nem zavarta meg az orosz csapatok 
mozgását. 

Maendl állítása szerint,44 magyar részről 1000 ember szál-
lotta meg a lövészárkot, a különí tmény többi — mintegy 2000 
főnyi — része pedig egy hátrábbeső. most már ki nem jelöl-
hető állásban volt. 

A lövészárkot s a mögötte levő ütegsáncot olrlalozó, 
körülbelül % óráig tartott hatásos ágyúzás után, Groten-
hjelm elérkezettnek lát ta az időt a döntő támadás megindítá-
sára. Mialatt a késlekedő orosz zászlóaljak az átkaroláshoz 
fogtak, az 51/1. zászlóalj, Licudi százados vezetése alatt, meg-
rohanta a lövészárkot. Frischherz Ailmos főhadnagy a 4. 
század élén, elsőként tört be az állásba.45 amelyet védői, alig 
számottevő ellenállás után, gyorsan kiürítettek. Csak egy kis 
csapat (mindössze 54 fő) védte magát, de részben elesett vagy 
megsebesült, részben pedig fogságba jutott.4" 

Maendl azt is í r ja , hogy ez a roham a magyar ágyúk he-
ves kartácstiizében történt.47 Alig hihető, mert ha a siker 
olyan gyors volt, mint azt az 51. gyalogezred érdemes törté-
net í rója áll í t ja, a magyar ágyúkat aligha lehetett volna kellő 
időre kivontatni az ütegsáncból, felkapcsolni és kivinni a 
harcvonalból.48 Már pedig tud juk , hogy a magyar különít-
mény valamennyi ágyú ja megmenekült. 

Annak bizonyságául, hogy a borgóprundi ütközet éppen 
nem bonyolódott történetébe is, milyen egymásnak ellen-
mondó adatok csúszhattak be, megint csak Thoroczkay több-
ször idézett művére hivatkozom. 

Ő ugyanis a borgóprundi ütközet nap jáu l — minden ok-
leveles és leíró kútfővel -ellentétben — június 21-ét á l lapí t ja 
meg, a harc kezdetét pedig, akárcsak a borgótihai ütközetét, 
hajnal i 4 órára teszi. Szerinte Dobay nem csak az osztrák* 
hanem az orosz zászlóalj támadását is visszaverte.40 Ez már 
csak azért se lehetséges, mert az oroszok egyáltalán nem men-
tek rohamra, mint az az ő leírásaikból is kiviláglik.50 Nem is 
mehöttek, mert átkaroló mozdulataik megkéstek. Még mielőtt 
hatásuk lehetett volna. Dobay elrendelte az általános vissza-

44 I. m. II. 414. 1. 
45 Wieser alezredes leírása. (Bécsi hadi levél tár : Fe ldac ten des k . 

k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. XIII. B. Nr. 37.) 
Maendl i. m. 415. 1. 
46 Bécsi Hadileoéltár: i. h. Fase. XIII . B. Nr. 37. 
4 7 I. h. 
48 Az akkor i 6-fontos kar tácsot legfel jebb 500 lépésnyire lehetett 

lőni, de ha sörétes szelencét is tettek eléje, akkor csak 250—300 lépés-
nyire. 

49 I. m. 35. 1. 
50 Cséffaloay-Oreus: i. m. 85. 1. 
Neidhardt: i. m. 30. 



vonulást. Thoroczkav végül kisüti, hogy Grotenhje lm nem is 
verte meg a magyaroka t a Borgói-szorosban.51 

Nem fejezhetem be a június 21—22-i borgói harcok leírá-
sát anélkül, hogv ne idézzem, miként nyilatkozott róluk az 
erdélyi hadsereg hivatalos szócsöve, a , ,Honvéd", j ún ius 
25-án.52 íme, ezt í r j a : 

..Mult csütörtökön5 3 par lamenta i r t küldöt t az ellenség 
borgói határőrségünkhöz, hogv a d j a meg magát . A mieink 
kijelentet ték, hogy utolsó emberig védik a szorost. Az oro-
szok támadás t intéztek. A mieink háromszor verték vissza 
szuronyszegezve, egv pá r ágyú jókat is démont irozták. Ek-
kor, hogy be ne keríthessenek. (így!) sáncokba vonul tak a 
mieink és tar to t ták maguka t mind addig, míg muni t ió jok el-
fogyott. Tegnap délután vonul tak vissza. A bethleni hegyen 
vettek posi t iót . . . Borgónál a mi veszteségünk 14 ember s 
egy ágyúkerék küllője. Az ellenségé 380 elesett, 50 fogoly és 
3 á g y ú j a leszerelve. A mieink minden élelmi szert, mintegy 
3000 véka gabonát elhoztak magokkal ." 

Ebből tehát többek között az tűn ik ki, hogy a győztes 
támadó vesztesége harmineszorta nagyobb volt a megvert 
védőénél. A fogolvejtés meg éppen lehetetlen; ilyet még a 
mindent szépítő Thoroczkay se állít. Szinte komikusan ha t , 
hogy Dobav — az aprólékos pontosság látszatát a k a r v á n kel-
teni — egy kerékküllőt is beleszámít a veszteségbe. Azonban 
megjegyzem, hogy Dobaynak egy másik jelentése, a borgói 
különí tmény egész veszteségét 5—6 főre teszi.54 Hogy mennyi 
volt valóban, azt senki se t u d j a pontosan. Az ellenállás cse-
kély A7oltából következtetve, nagy nem lehetett.55 

A Borgói-szoros védelmére visszapillantva, nem zárkóz-
ha tunk el attól a gondolattól, hogy a honvédek ellenállása 
nem csak hogv el nem érte, de még csak meg se közelítette 
azt a fokot, amelyet jólvezetett és szigoriían fegyelmezett 

31 I. h. 
52 1 849. 152. sz. 
53 Ez június 15. vagy 22. lenne 
54 Bécsi Hadileoéltár: Feldacten der ung. siebenb. Armee, 1849. 

Fase. VI. Nr. 21. 
55 Thoroczkay (i. h.) 55 halot tról és 70 sebesültről beszél, a 21-i vesz-

teséggel együtt . Ez tehát az egész borgói kü lön í tménynek 4 százaléka 
lenne. Az orosz Oreus csak 24 m a g y a r halot tról és Í00 fogolyról tud 
(i. h.). Ugyanennyi t mond Neidhardt is (I. m. 31. 1. 1.) Az u tóbbi szerint 
orosz részről elesett Rogalev vezérkari százados és 5 közember. Megsebe-
sült 19 ember. Oreus azonban, a századoson kívül csupán két halot ta t 
és ugyananny i sebesültet vall be. Az osztrákok vesztesége 9 halott és 
20 sebesült volt, vagyis még anny i se mint 21-én. 
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csapattól joggal el lehet várni.56 Okai az eddig elmondottak-
ból — úgy hiszem — eléggé kiviláglottak s így ismételgeté-
sük felesleges szószaporítás lenne. Csupán a június 22-i harc-
hoz van még néhány szavam. 

Dobay — mint hallottuk — Borgóprundra alapítot ta a 
szorosban ki fe j tendő fő ellenállást, ahol. meggyőződése sze-
rint, háromszorta erősebb támadóval is sikeresen szembe-
szállhat. Ámde a szívós ellenállásnak egyetlen feltétele se volt 
meg. Ugyanis, Borgóprund körül az átkarolás, vagy meg-
kerülés elé nem gördítenek többé számottevő akadályt a 
hegyek. A gyalogság, bármely i rányban, könnyen járhat-kel-
het r a j t u k : csupán a tüzérségnek kell nagyobb nehézséggel 
küzdenie. 

A védőművek, amelyekben Dobay annyira bízott, na-
gyon kezdetlegesek voltak s cé l juknak egyáltalán nem felel-
tek meg, mert a Beszterce ott betorkoló völgyét nem pásztáz-
ták s így a Runcu-maren át végrehaj tható megkerülést se 
akadályozhat ták . 

De hibás volt az ütközet vezetése is. Dobav tétlenül 
nézte, mint csoportosítja támadó csapatait az ellenség s — 
még csak meg se kísérelve, hogy felvonulása közben meg-
zavar ja — tisztán passzív védekezésre szorítkozott. Igaz. 
hogy a magyar különí tmény jóval gyöngébb volt az ellen-
ségnél, de viszont az is kétségtelen, hogy a korlátolt helyi 
viszonyok következtében. Grotenhjelm se tudta számbeli 
fölényét, főként pedig erős tüzérségét, rögtön érvényesí-
teni. Valamit tehát lehetett, sőt kellett volna is tennie Dobay-
nak. mert a pusztán passzív védelem a feladat legrosszabb 
megoldása volt. Talán mondanom se kell, hogy a Besztercén 
céltalanul heverő 2500 főnyi tar taléknak már akkor Borgó-
prundon lett volna a helye. 

Ez ellen talán azt vethetné valaki, hogy a magyar külö-
nítmény, sokféle fogyatkozása miatt, akt ív — tehát táma-
dással egybekötött — védelemre nem volt eléggé alkalmas. 
Ne feledjük, hogy a támadó szellem a magyar embernek 
úgyszólván veleszületett tulajdonsága. Azt pedig régi tapasz-
talás bizonyít ja, hogy a nem nagyon szilárd foglalatú csapa-
tot sokkal könnyebb támadásra vinni, mint arra bírni, 
hogy óraszámra nyugodtan álljon az ellenség ágyú- és pus-
katűzében. 

56 A m a g y a r Pataky is megval l ja , hogy Grotenhje lm nem talált a 
szorosokban nagyobb ellenállásra. (Bem in Siebenbürgen: 92. I.) 

Ez különösen akkor tűnik fel, ha a Borgói- és a Radnai-szoros vé-
delmét, a júl ius 20-án vívott vöröstoronyi ütközettel hasonl í t juk össze. 
Ebben Ihász Dániel alezredes, 1 és fél zászlóalj élén, a legnagyobb elis-
merést érdemlő szívóssággal védte a szorost. (Gyalokay: A nagyszebeni 
hadosz tá ly felbomlása. — Hadtört. Közlemények: 1916. évf. 166. és k. 1.) 



Azonban az is megállapítható, hogy Grotenhjelm se ak-
názta ki eléggé a helyzetkínálta előnyöket, mert nem lépett 
fel kellő nyomatékkal és gyorsasággal s ennekfolytán se 21-
én. se 22-én nem vágta el a magyar csapatok visszavonulásá-
nak ú t já t , peclig könnyen megtehette volna. Az erdélyi had-
járat történeiében nyomról-nyomra kimutatható, hogy az 
oroszok, valahányszor az osztrákokkal vállvetve működtek, 
nagyon — sőt kelleténél jobban — kímélték a maguk csa-
patait. Nem lehet tudni, felsőbb parancsra, vagy csak a ma-
guk felelősségére 'tették-e, de annyi bizonyos, hogy a dolog 
kellemetlenebb részét, ahol csak lehetett, szövetségeseik 
nyakába varr ták. Lehet, hogy itt is az orosz csapatok kimé-
lése végett nem akar t Grotenhjelm komolyabban avatkozni 
a küzdelembe, hanem beérte azzal a sikerrel, amelyet az osz-
t rák csapatokat imígy-amúgy támogatva kivívhatott . 

Igaz ugyan, hogy a diadal teljesebbé tétele végett, meg-
parancsolta Pavlovnak, hogy Kisilváról kerül jön Borgóruszon 
át, a magyar különí tmény háta mögé, ámde ez a terv, Dobay 
várat lanul gyors meghátrálása következtében, füstbe ment. 

b) A Raclnai-szorosban víoott harc 1849. június 21-én. 

A Radnai-szoros védelmére 2 honvéd zászlóal jat, 1 hu-
szárszázadot és 4 ágyút rendelt Dobay, Klement őrnagynak, 
a 12. honvédzászlóalj parancsnokának, vezetése alatt. Az itt 
szembekerült ellenfelek között, körülbelül az az a rány állott 
fenn. mint Dobay és Grotenhjelm különítményei között; de 
a Raclnai-szorosban kifej te t t ellenállás a borgóinál is sokkalta 
si lányabb volt. 

Különös jelenség, hogy a most tárgyalandó csekélyfon-
tosságú hadieseményeket teljesen összezavarják a hadtörté-
netírók. így például Gelich ezt írja:5 7 

„Pawloff oda (t. i. Kisilvára) érkezvén, egy ottani 1000 
gyalog, 40 lovas honvédből. 2 ágyúval álló magyar elkülö-
ní tményre bukkant , mely azonban még idejekorán vissza-
húzódott. Egy Uj-Radnán állott második magyar elkülönít-
mény Sz. György felé húzódott vissza. Az Illova völgyben 
azonban egy harmadik magyar elkülönítménnyel találkozott, 
mely ellene támadásba ment át, de amelyet elővéde vissza-
szorított s bár az elkiilönítmény a földrai h ídnál ismét állást 
foglalt, a túlerő előtt végre hátrálnia s Naszódra húzódnia 
kellett, amelyet aztán felgyújtot t" . 

57 I. m. III. 591. 1. 



A alójában a Radnai-szorosban csak egy magyar kü lö -
nítmény, a zsákutcaszerű Ilvavölgyben pedig semmi sem 
volt. Az utóbbiban levő Nagyilvát, a Radnai-szorosban levő 
Kisilvával tévesztik össze a hadtörténetírók.5 8 Gelich állítása 
kézzelfogható földrajz i képtelenség is, mert U j r adna Kisilvá-
tól keletre esik. ennélfogva az állítólagos ú j r adna i különít-
ménynek kellett volna legelőbb az ellenséggel találkoznia. 

Más hadtörténet írók két ütközetről, tudniillik egrv nagy-
ilvai és földrai, vagy egy kisilvai és földrai harcról beszél-
nek. holott tu la jdonképen csak egy utóoédharc volt, Kisiloa 
és Földra között. Teljesen téves tehát Ramming állítása, mely 
szerint Nagyiiván 1000 honvéd állott. 40 lovassal és két ágyú-
val, Földrán pedig 2 zászlóalj, 1 lovasszázad és 4 ágyú, s 
mindakét különí tmény megütközött volna Pawlov csapatai-
val.59 

A Grotenhjelm-hadosztály hadműveleti naplója, félre 
nem magyarázhatóan, csak a Kisilva és Földra közötti u tó -
védharcról tude0, úgy szintén Hevdte61, valamint az ütközet-
ben résztvett Langer Ferenc tüzér főhadnagy is.62 

| únius 19-én csatlakoztak Pavlov tábornok különítmé-
nyéhez. a neki szánt osztrák csapatok: az 51. gvalogezred II. 
zászlóalja, két bukovinai határőr-század, az 5. dragonyos ez-
red egy százada s a 35. sz. 5-fontos gyalogosüteg 4 ágyúja . 
Szokás szerint, itt is ezek alkották az elővédet. 

Június 20-án, fáradságos kapaszkodás után, fel jutot t a 
különí tmény Kosnáról a Cucuriasa hosszan elnyúló gerin-
cére, m a j d — miután az akadályokat elhányta az útból — 
leereszkedett U j radnára , ahol már magyar csapatok ellen-
állására számított. Azonban Klemen t őrnagy akkorára Órad-
nát is kiürí tet te és Kisilván át visszavonult. Ugyancsak 21-
én Nagyilvára irányította Pavlov, oldalvédként, Gulov alez-
redest a tomski orosz vadászezred egyik zászlóaljával és 10 
kozákkal.03 Ennek az oldalvédnek, Szentjózsefen át, június 

58 Maendl: i. m. II. 416. 1. 
Ramming: i. m. 505. 1. 
Cséffaloay-Oreus: i. m. 83. 1. 

59 I. li. — Igaz, hogy má jus 22-én Nagyiiván állott a 84. honvéd-
zászlóalj két százada, de később bevonult a borgó-prundi különítmény-
hez. (Csányi-levélíár: 2735. sz.) 

60 Bécsi-Hadileoéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps in Sieben-
bürgen, 1849. Fase. XII. A. Nr. 18. 

61 I. m. 61. 1. 
62 Bécsi Hadileoéltár: i. h. Fase. XIII. B. Nr. 73. A. 
63 Cséffalvay-Oreus: i. h. 
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22-én kellett Kisilván a derékhadhoz bevonulnia. Golov se-
holse találkozott magyar csapatokkal. 

Jún ius 22-én délutáni 1 órakor bukkan t a Kisilváról ki-
bontakozó osztrák elővéd Klement utóvédjére,64 amely ele-
inte támadó szándékot mutatott,65 de némi erőtlen próbálko-
zás u tán továbbhátrál t . Az 51 IT. zászlóalj az országút és a 
Nagyszamos ba lpa r t j a között, a dragonyosszázad és az ü teg 
az országúton követte. A A alea Teutuluiból lefolyó pa tak 
h íd jának közelében, körülbelül ott. ahol az országút egy 
lankás hegylábon halad át, megállott a magyar utóvéd. 
Heydte szerint 300 fő66 vagyis két század. Két-két ágyú a híd 
két oldalán foglalt állást, a két század pedig az országút déli 
oldalán, a lejtőt szállotta meg.67 

Mikor az osztrák elővéd 1200 lépésnyire közeledett az 
említett álláshoz, a magyar üteg sűrű, de teljesen hatástalan 
tűzet zúdított eléje. Langer főhadnagy a 4 háromfontos ágyú-
val, 600 lépésnyire közelítette meg az ellenséget, amely most 
kartáccsal üdvözölte. De kárt nem tett benne, mert ilyen 
messzire a 6-fontos kar tács töltelékgolyói nem jutot tak el. 
Langer főhadnagy tömörgolyóval kezdette lövetni a magyar 
ágyúkat , amelyek csakhamar felkapcsoltak és gyorsan 
visszavonultak.68 

Fackler százados, az 51/11. zászlóalj parancsnoka, a 7. 
századot rohamra indította a magyar utóvéd még helytálló 
gvalogsága ellen. A század — puskalövés nélkül — szu-
ronnval támadta meg a magyar gyaloírsáirot s rövidesen ki is 
szorította a helyéből.69 Üldözésére az elővédparancsnok a dra-
gonyosszázadot rendelte ki, de ez olyan lanyhán — sőt 
mondhatni gyáván — viselkedett,70 hogy az egész magyar 
utóvéd minden nagyobb b a j nélkül elérhette a Nagyszamos 
Földra előtti h íd j á t s mögötte újból megvethette a lábát. A 
mindenkor kiválónak bizonyult cs. k. tüzérség itt is gyors 
sikert ért el. A honvédek csakhamar meghátrál tak: fe lgyúj-
tották a hidat, majd átvonulásuk közben a falút is.'1 Mire az 
51/11. zászlóalj észak felé megkerülte a falut , a magyarok 

64 Langer tűzér főhadnagy leírása. (Bécsi Hadileoéltár. Feldacten 
des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. XIII. B. Nr. 73. A.) 

65 Ezt Breit is eml í t i (I. m. III. 148. 1.) 
66 I. m. 61. 1. 
07 Maendl: i. h. 
68 Langer leírása (i. h.) V. ö. Hübl tűzérszázados leírásával (U. o.. 

Nr. 73. C.) 
69 Maendl: i. h. 
70 Heydte: i. m. 62. 1. 
71 Langer és Hübl leírása (I. li.) Nem felel meg a valóságnak Ge-

lich állítása, mely szerint a magyarok Naszódot is fe lgyúj to t ták volna-
( I . h . ) 



már messze jártak.72 A zászlóalj Neposzig — a legközelebbi 
községig — követte őket, azután visszatért Kisilvára. 

A veszteség egyik részen se volt jelentékenv. A magyarok 
egyik kú t fő szerint — nyilván túlozva — 40 halottat hagy-
tak a harc színhelyén s 52 emberük foglyul esett.73 Egy másik 
forrás csak 15 magyar fogolyról tud.74 Az 51/11. zászló-
a l jnak — állítólag — nem volt vesztesége; a 5-fontos üteg-
nél 4 tüzér és egy ló megsebesült. '5 

Ha most visszapillantunk erre a kis ütközetre, négy fel-
tűnő jelenség ötlik a szemünkbe: 

1. A magyar különí tmény derékhada egyáltalán nem kí-
sérelte meg az ellenség feltartóztatását . 

2. Az orosz csapatok itt se mutatkoztak a harcban. 
5. A 6-fontos magyar félüteg nem tudott helytállani a ha-

tás dolgában sokkal gyöngébb 5-fontos osztrák ágyúkka l 
szemben. 

4. A földrai ,.Redoute" — amelytől Dobay olyan sokat 
várt — semmi szerephez sem jutott . Egyik kú t fő sem említi 
s így helyét se t u d j u k kijelölni. 

c) A besztercei hadosztály visszavonulása Désre. 

Emlékezzünk vissza Dobay alezredes hadműveleti ter-
vére: „ . . . visszavonulás alkalmával a Naszód és Radnai se-
reg Bethlennél csatlakozik hozzám, hol egész seregem ösz-
pontosulván. kétszeres erőnek ellent állok mivel e t á jék igen 
alkalmas s csak végső esetben vonulok Dézsre."76 

Dobay tehát, ha a két szorost nem sikerül megvédenie,. 
Bethlennél akar ta az ellenséget megállítani, ha ugyan arra*, 
nem pedig délre fordul, amit Dobay — természetesen — 
nem tudhatott . Terve azonban itt is megbukott ; meghiúsí-
totta az oktalan vakrémület, melyről ma se lehet tudni, ho-
gyan támadt . Borgóprundról állítólag77 tűrhető rendben in-
dult meg a visszavonulás, mert rendszeres és nyomatékos ül-
dözésről szó se volt. Mindössze egy félszázad kozák és egy 
osztrák lovasszakasz követte a hátráló magyar különít-
ményt,'* de csakhamar meg is állott. A radnai különí tményt 
se zavarták Neposzon túl az osztrákok. 

72 Maendl: i. h. 
73 Ramming: i. h. 
74 Maendl: i. m. 417. 1. 
75 Langer: i. h. 
7G Csányi-leoéltár: 2735. sz. 
77 Thoroczkay-. i. h. 
78 Cséffaloay-Oreus: i. m. 85. 1. 



És mégis mi történt? A visszavonulás egyre gyorsabbá, 
egyre rendetlenebbé vált, ma jd pedig valóságos futássá s a 
velejáró felbomlássá fa ju l t . A tapasztalás azt bizonyít ja, 
hoffv minden visszavonulás keménv próbára teszi a katona 
lelkierejét. A jólfegyelmezett csapatra is legjobb esetben 
lehangoló, a laza fegyelniűre pedig romboló hatással van; 
különösen akkor, ha — akár okkal, akár alaptalanul — azt 
hiszi, hogy a sarkában van az ellenség. Itt az utóbbi eset ál-
lott be. Most látszott meg igazán, mennyire nem állott hiva-
tása magaslatán a tisztikar legnagyobb része, amely alkalma-
sint maga is elvesztette a fejét s talán meg se kísérelte a meg-
bódult tömegek megállítását és rendbeszedését, akkor, ami-
kor még lehetett volna. 

Azt se t u d j u k , a borgói, avagy a Bethlennél hozzácsat-
lakozott radnai különítménynél indult-e meg a bomladozás, 
de annyi bizonyos, hogy az előbbi már szaladt Besztercén át 
s hogy ennél a fu tásná j — mint Domahidy Ferenc huszár-
főhadnagy írta — csak a július 5-i sepsiszentgyörgyi ütkö-
zetet követő volt csúfosabb.79 « 

Elhisszük, hogy Dobay csakugyan meg akart volna 
Bethlen közelében állani, hogy ott mégegyszer megütközzék 
az ellenséggel, de — úgv látszik — nem tudta csapatait 
megállítani s így tovább folyt a hátrálás a „végső esetre" ki-
tűzött Désig. A besztercei hadosztály tehát Borgóprundtól 
számítva 91, Kisilvától számítva pedig 81 kilométert hátrált, 
anélkül, hogy az elle?iség üldözte volna. 

Azt a csekély, legfeljebb 5 százalékra rugó veszteséget, 
amelyet a Borgói- és a Radnai-szorosban vívott harcok együt-
tesen okoztak, könnyen ki lehetett volna heverni: azonban 
azt a kárt , amelyet ez a visszavonulás csinált, sehogyan se le-
hetett jóvátenni. A két tartalék-zászlóalj nagvobbára fel-
bomlott és elszéledt, bárha tűzben se volt. Megugrott a 
puskapor t szintén nem szagolt marosszéki őrsereg nagy ré-
sze, de sokan elszökdöstek a többi csapatoktól is. így aztán 
érthető, hogy a hadműveletek kezdetén csaknem 8000 főnyi 
besztercei hadosztály alig 6000 főre olvadt, vagyis 25 száza-
lékkal fogyatkozott meg. 

A fölösleges fu tás nem csak a honvédcsapatok erkölcsi 
erejét bénította meg, hanem teljesen felzaklatta és megbódí-

79 1849. júl . 6. (Nemz. Múzeum levéltára. — Törzsanyag, 1849. jú-
liusi iratok.) Különös, hogy Thoroczkay egyá l ta lán nem említi ezt a 
rendet len visszavonulást. Azt azonban megval l ja , hogy június 21-ről 22-
re v i r radóban, Tolnai hadnagy a 84. honvédzászlóal j 20—25 emberével 
á tszököt t az ellenséghez. Thoroczkay szerint, a há t rá ló hadosztály 22-
én, tehát a borgoprundi ütközet n a p j á n ért volna Désre, ami nyilván-
való képtelenség, ha mégúgy szaladt is. (I. m. 56. 1.) Való jában 24-én 
érkezett oda. 



totta — főként Borgóprund és Dés között — a polgári la-
kosságot is. Különösen nagy volt a felfordulás Désen, ahol 
a r ra a hírre, hogy a hátráló magvar csapatok közelednek, 
mindenki azt hitte, hogy az üldöző oroszok is a nyo-
mukban vannak. Aki csak szerét tehette, hanvat thomlok me-
nekült s ami a legrosszabb hatással volt: a tisztviselők is ke-
reket oldottak s alig egynéhány maradt közülök a helyén. A 
tehetősebb lakosok kocsira, szekérre kaptak , a szegényebbek 
gyalogszerrel menekültek. A Dés közelében lévő fa lvak hatá-
rán az elfutot tak egész serege táborozott. A menekülők kö-
zül sokan meg se állottak Kolozsvárig, halálos rémületbe 
ej tve az ottani lakosságot is. Csak július 1-én kezdett lassacs-
kán visszaszállingózni a mindenfelé elszéledt polgári lakos-
ság s ezen a napon már néhány tisztviselő is visszatért.80 

A megszaladt hadosztály teljesen elszakadt az ellenség-
től. Ennélfogva senki se tudta, hol vannak az oroszok; nem 
volt tehát senki, aki megnyugtat ta volna az ok nélkül felzak-
latott tömegeket. 

Grotenhjelm, ha nem köti a Borgói-szoros közelébe had-
testparancsnokának szigorú útasítása, könnyűszerrel teljesen 
szétugraszthatta volna az ú j a b b ellenállásra egyelőre képte-
len honvédhadosztályt. így azonban nem zsákmányolhat ta 
ki, a Dobay tel jes visszavonulásából adódott kedvező straté-
giai helyzetet, azt tudniillik, hogy most már nyitva állott az 
út, a Székellj föld fővárosa, Marosvásárhely felé. 

A besztercei hadosztály helyzete vigasztalan volt s pa-
rancsnokától lefele mindenki tanácstalanúl, tá jékozat lanul 
állott. Senki sem tudta, mihez kellene, vagy mihez lehetne 
fogni? Valóságos szerencse, hogy Bem — az egyetlen, aki-
ben mindenki vakon bízott — még június 24-én Désre érke-
zett.81 De hol volt eddig? A fá tum úgy akarta , hogy éppen 
akkor, amikor Erdélyben a legnagyobb szükség lett volna 
reá. kénytelen legyen távozni helyéről. Kossuth magához 
rendelte Nagyváradra , hogy a fővezérség átvételére b í r ja . 
Bem június 18-án indult Kolozsvárról s csak 21-én délben ér-
kezett vissza.82 De akkor az ellenség már Erdély fö ld jén ál-
lott. Bem egyáltalán nem gondolt arra , hogy Dobay olyan 
hamar megnyissa a kapu t Grotenhjelm előtt. Ezért Kolozs-
várról nem Besztercére, hanem Gyulafehérvár ra sietett,"3 

80 Honvéd: 1849. 157. 158. és 160 sz. (Kolozsvár, jún . 25., 50. és 
jú l . 3.) 

81 Bem nap ipa rancsa : Dés, 1849. jún. 24. (Honvéd: 155. sz.) 
82 Honvéd: 150. sz. (Kolozsvár, jún. 21.) 
83 A várban 23-án már t ud t ak Bem megérkezéséről. (Bécsi Hadi-

levéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. 
XIII . A. Nr. 20. b.) 



arra utasítván az ostromzár parancsnokát , Báró Stein ezre-
dest, hogy az egész lövőszerkészletet felhasználva, még egy 
utolsó bombázással igyekezzék a vára t elfoglalni, hogy az 
ott felszabaduló magvar csapatoknak legalább egy része 
Bem rendelkezésére állhasson. 

A vár lövetése június 24-én hajnal i 5 órakor kezdődött 
s másnap sőt ha rmadnap is folytatódott. Igaz, hogv a püs-
pöki (hajdani fejedelmi) palota, a székesegyház és több más 
épület is tüzet fogott, de a vár főgát ja sértetlen volt. így 
tehát ez a bombázás is eredménytelennek bizonyult.84 

Bem nem vár ta be a bombázás végét, hanem még június 
24-én Désre útazott s odaérkezve, a legnagyobb felháboro-
dással lát ta ott, a határszél közelében vélt besztercei hadosz-
tályt. a teljes felbomlás kezdetét jelző állapotban.85 Dobavt 
tüstént elmozdította s Damaszkin György alezredest86 a 73. 
honvédzászlóalj parancsnokát , bízta meg a hadosztály veze-
tésével. Egyút ta l pedig vizsgálatot indított Dobay ellen87 

És most csoda történt. Bem a teljesen megbódult, megfé-
lemlített csapatokba néhány óra alatt lelket vert és vasma-
rokkal összefogta a széthullóban levő kötelékeket. Az akara t 
átvitelének bámulatos esete. Annál csodálatosabb, mert Bem 
azzal, amivel a magyar emberre leginkább lehet hatni, tudni-
illik csengő-bongó szónoklattal, nem próbálkozhatott . Magya-
rul nem tudott, de különben is halálos ellensége volt a sok 
beszédnek. így hát csak hatalmas sugallóereie és példaadása 
volt az. ami mindenkit , öresret, fiatalt egyaránt, magával ra-
gadott. Megtörtént, amit talán senki se mert reményleni: a 

84 U. o. — A Csíkszeredán, Bíró Sándor százados szerkesztésében 
megjelent székely „Hadilap" azonban ezt í r j a : „Hír szerint Fehér vá-
rat t az inség és nyomortó l sanyarga to t t vár őrséggel meg történt az el 
döntő csata, midőn is a m a g y a r lobogó Fehér vár büszke tornyáról len-
geté a szabadság szent hírét ." (1848149. Tört. Lapok: 1892. évf. 82. 1.) 

85 „Mai napon Dézsre érkezvén f á j d a l m a s a n tapasz ta l t am s a leg-
nagyobb megütközéssel vettem, hogv a Besztercén állomásoló seregek 
itten vannak , a nélkül, hogy az ellenségtől nyoma t t ak volna." (Bem 
jún. 24-i nap ipa rancsa : llonvéd, 153. sz.) 

Különös, hogy m a g v a r hadtör ténet í ró ink legnagyobb része egy-, 
szerűen agyonha l lga t j a ezt a szükségtelen fu tás t . 

8e Damaszk in leköszönt cs. kir főhadnagy volt. 
87 A vizsgálat Dobay felmentésével végződött, tapasz ta la t lanságá-

nak számlá j á r a í rván a tör ténteket . De a besztercei hadosztályt többé 
nem k a p t a vissza. Bem később csupán egy kisebb különí tményt bízott 
reá, amely a júl ius 16. és 24. közötti hadműveletek ala t t ju to t t némi 
szerephez. (Gyalokay: A háromszéki h a d j á r a t , 1849. fúl. 16—24. — Had-
tört. Közlemények: 1922/23. évf. 64. és k. 11.) Ezt a kü lön í tményt jú l ius 
30-án, Kőhalom mellett, verte szét Dick orosz tábornok. Csekély töredé-
kei Gál Sándor székely hadosz tá lyának maradványa ihoz csa t lakoztak 
és végül Zsibón tették le a fegyvert . 



gvors visszavonulás minden következményével megbomlasz-
tott hadosztályt már másnap visszafordította és vitte magá-
val az ellenség elé. 

Itt most szinte magától vetődik fel az a kérdés, hogy 
miért nem ment Bem Beszterce helyett inkább Brassóba, hi-
szen Lüders fő támadása a Tömösi- és a Törcsvári-szoroson át 
történt? 

Abban, hogv Bem ígv járt el, a mindenkor hiányosan 
működő magyar hírszerző szolgálat volt hibás. A jelentések 
ugyanis úgy szólottak, hogy az ellenség mind Brassó, mind 
Beszterce felé körülbelül egvenlő. 10—12.000 főre tehető erő-
vel közeledik. Ezt véve alapul, mindegy volt, melyik csoport-
hoz siet Bem. 

* 

Lássuk mármost, mit tet't Grotenhjelm. a borgóprundi 
ütközet u tán? Első dolga az volt. hogy Báró Ilolst századost 
40 kozákkal és a cs. kir. 3. könnyűlovasezred egv szakaszá-
val. Kisilva felé, Pavlov tábornok felkeresésére küldötte. 

Június 23-án (osztrák) előőrseit fádon állította fel. a 
derékhad pedis' Borjróruszon szállott táborba, ahonnan mind 
a délfelé Oláhbudak i rányába, mind az északfelé Kisilvára 
vivő útat szemmeltarthatta. 

Pavlov különítménvének előőrsei Földrát szállották meg, 
derékhada pedig Kisilvára ment vissza, kivéve a 51/11. 
zászlóaljat és 2 ágyút, amelyek Óradnán helvezkedtek el, 
hoary a Máramarosból netalán á t jönni akaró honvédcsapatok-
nak ú t já t ál l ják. Kisilvától—Borgóruszig kozák jelentőlova-
sok láncolatát állították fel. hogv ilyen úton — ha szüksé-
gessé válik — Pavlov különítményét gyorsan Borgóruszra 
szólíthassák.88 

Y. 

A besztercei hadosztály Bem vezetése alatt. 

Bem június 25-én indult el Désről. erősen leolvadt, de 
legalább valamennyire rendbeszedett hadával . Merész terve 
volt: a 6000 főre1 csökkent hadosztállyal Beszterce felé nyo-

88 Bécsi Hadilevéltár: Tagebuch des Truppencorps Gro tenh je lm. 
(I h.) 

Heydte: i. m. 62. 1. 
Maendl: i. m. II. 418. 1. 

1 A besztercei hadosztály erejét , ezekre a napokra vonatkozta tva 
is kiilönbözőképen á l l ap í t j ák meg hadtör ténet í ró ink. Thoroczkay (i. m-



mulva, megtámadja Grotenhjelmet s reményli, hogy ki is 
kergeti az országból. Legalább is ezt jelenti Kossuthnak jú-
nius 25-én Somkerékről,2 ahova aznap érkezett; ma jd ugyan-
azt í r j a Besztercéről is,3 amelyet 26-án kardcsapás és puska-
lövés nélkül szállott meg. 

Vájjon meggyőződésből, avagy csak a kormányzó meg-
nyugta tására írta mindezt a mindenkor optimista Bem? Az 
utóbbi feltevés látszik valószínűbbnek, mert Bemnek látnia 
kellett, hogy a besztercevidéki harctéren hiányzanak a ma-
gyar győzelem feltételei. Ha az előbbi feltevést fogadnók el, 
akkor abból az következnék, hogy Bem, a tavaszi had já ra t 
diadalainak hatása alatt, nem ismerte fel az ú jabb orosz tá-
madás veszedelmes voltát s talán azt is elfelejtette, hogy a 
j anuár ius 31-én Brassóba, február ius 3-án pedig Nagy-
szebenbe bevonult egy-egy orosz különítmény, külön-külön 
gyöngébb volt a vele szembeállítható magyar haderőnél, te-
hát könnyebben el lehetett velük bánni, mint most. a beszter-
ceinél kétszerte erősebb Grotenh jelm-hadosztállyal. 

Ismételem, hogy Dobay is csak még érintetlen, s kellő 
időben egyesült hadosztályával vívhatott volna ki valame-
lyes sikert, akkor, amidőn Grotenhjelm hadosztálya két, 
egymástól távoleső csoportban közeledett s amikor a kedve-
zőtlen térszín miatt, se nagyszámú lovasságát, se a magya-
rokénál csaknem háromszorta erősebb tüzérségét nem érvé-
nyesíthette volna kellően. 

Azonban időközben nagyot romlott a helyzet. Groíen-
hjelm hadosztálya most is ketté volt ugyan osztva, de úgy, 
hogy Pavlov kisilvai derékhada 4 óra alatt a Borgórusz tá-
ján állott főcsoporthoz csatlakozhatott.4 Az oroszok, de fő-
ként az osztrákok hírszerző szolgálata — a magyarokéval 
ellenkezően — kifogástalanul működött . Kémeik mindenütt 

36. 1.) csak 5000 főről tud. Ueydte (i. m. 62. 1.) 12,000 embert mond, 
úgyszintén Maendl is (i. m. II. 418. 1.); de az utóbbi maga is kételkedni 
látszik benne, mer t megjegyzi , hogy Czetz nyomán beszél. Bem tud-
ha t t a legjobban, hogy h á n y embere van. Oreus értesülése szerint se 
volt Bemnek 6000 embernél többje. (Cséffalvay-Oreus: i. in. 86. 1.) Breit 
i. m. III . 148.) azt á l l í t ja , hogy Bem Désen „ h a m a r j á b a n minden rendel-
kezésre álló csapatot összevont" s 7000 emberrel indult el Beszterce felé. 
Va ló jában Désen csak egy félszázad vadászt (80 embert) vehetett magá-
hoz. Ahhoz pedig, hogy távolabbról gyű j t sön segítséget, ideje se volt. 

2 „Morgen rücke ich gegen Bisztritz und hoffe nicht nur Bisztritz 
e inzunehmen, sondern auch den Feind gänzlich von den Gränzen hin-
auszu jagen . " (Bécsi Hadileoéltár: Feldacten der ung. siebenb. Ins. Ar-
mee, 1849. Fase. VI. Nr. 26.) 

3 „Sollte er (Grotenhjelm) s i c h . . . stellen, so hof fe ich ihn mit 
meinen 6000 Mann zu schlagen und aus dem Lande zu jagen." (U. o. 
Nr . 29.) 

4 Borgórusz—Kisilva: 15 kilométer. 



ott lappangot tak s idejekorán hírt adhat tak az ellenség min-
den mozdulatáról. 

Ennélfogva nem lehetett arra számítani, hogy Bem várat-
lanul raj taüthessen Grotenh jelmen és elbánhasson vele, 
mielőtt Pavlov közbeléphetne. De még nélküle is erős ellen-
fél volt a 8500 főre szaporodott borgóruszi csoport. Groten-
hjelm ugyanis már magához vette a hadműveletek kezdetén 
Dorna-Vatrán hagyott 7 dzsidásszázadot s ezzel együtt 9 
lovasszázadot állíthatott Bem részben ú jonc és hiányos fegy-
verzetű 2J/4 huszárszázada elé. Ismerve a lovasságnak akkori 
fontos, sőt gyakran sorsdöntő szerepét a harcban,5 ez az 
aránytalanság igen nagy súllyal esett a mérőserpenyőbe. De 
nagy előnyben voltak az oroszok tüzérség dolgában is, mert 
csak maga a borgóruszi csoport 27 darab 6-fontos ágyút szó-
laltathatott meg a besztercei hadosztály 12 darab, részben 3-
fontos, tehát jóval kisebb hatású á g y ú j a ellen.6 

Bem elővédje június 26-án, Királynémeti közelében, buk-
kant Grotenhjelm egyik hírszerző különítményére, amely 
harc nélkül húzódott előle vissza, Beszterce irányában.7 A 
magyar hadosztály még aznap megszállotta ezt a várost, 
anélkül, hogy az ellenséggel találkozott volna. Bem akkor 
már bizonyos volt benne, hogy 27-én harcra kerül a dolog 
s azt is jól tudta, hogy Grotenhjelm — ha minden erejét 
összeszedi — 12.000 embert állíthat az ő 6000 honvédje elé.8 

Az orosz al tábornagy már 25-én este hír t kapott Bem 
közeledéséről. Ennélfogva Pavlov különítményének Kisilván 
állott derékhadát rögtön magához rendelte, a földrai előőrsö-
ket s az Óradnán megszállott csapatokat pedig Kisilván egye-
sítette.9 Említettem, hogy félt Kazinczy hadosztályának 
Máramaros felöl történhető beavatkozásától: érthető tehát, 
hogy nem merte teljesen őrizetlenül hagyni a Radnai-szorost. 

De ezen kívül — nem lehet tudni, minő alapon — Szász-
régen felől készülő magyar támadásra is számított Groten-
hjelm.10 

5 Legyen elég a júl ius 51-i segesvári és az augusztus 6-i nagy csűri 
ütközetre hivatkoznom. Mindket tőnek sorsát a lovasság döntöt te el. 

6 A hadtör ténet í rók nagyrésze — így Ramming, Neidhardt, Gelich, 
Breit (i. h.) — 14 ágyúról , Maendl (i. h.) 24-ről, Heydte i. h.) meg éppen 
30-ról tud. Bem június 23-án egy lovasüteget kért Kossuthtól, de ezt 
25-ére, természetesen, nem kapha t t a még meg. Désen pedig nem volt 
tüzérség, amit magához vehetett volna. (Bécsi Hadileoéltár: i. h. Nr. 20.) 

7 Bem Kossuthnak: Beszterce 1849 jún . 26. (Bécsi Hadilevéltár: 
Feldaeten der ung. siebenb. Ins. Armee. 1849. Fase. VI. Nr. 29.) 

8 U. o. 
9 U. o. Feldaeten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. 

Fase. XIII. A. Nr. 18. 
10 U. o. 



a) A Borgórusz és Jaád közötti ütközet, 1849 június 2?-én. 

Bárha ennek a harcnak is számos — részint okleveles, 
részint elbeszélő — forrása van,11 se teljesen megbízható pon-
tos leírást, se vázlatot, nem talál tam róla sehol. Ennélfogva 
az utóbbi helvett csupán a részletes katonai térképre hivat-
kozhatom. (IV. melléklet.) 

A magyar, orosz és osztrák kézből származó leírások kö-
zött jókora eltérések mutatkoznak, sőt akad határozott ellen-
mondás is. Általában az ellenség jelentései valószínűbben 
hangzanak Bem tudósításainál, mivel ezek főként a felzakla-
tott lakosság megnyugtatására voltak szánva.12 Sőt Bemnek 
Kossuthhoz intézett levelei se t á r j ák fel a maga rideg való-
ságában a helyzetet.13 

* 

* * 

Az ütközet színhelye a Beszterce völgyének Borgórusz és 
j aád közé eső része volt, a két falut összekötő műút mindkét 
oldalán. Borgórusztól délre és délkeletre erdős dombok van-
nak ; legmagasabb részük 120 méterrel emelkedik a falu fölé. 
Alsóbb lejtőikről a mű útnak Borgórusz közelébe eső részét 
pásztázni lehetett.14 A műút és a Jaádról Kisilvára menő 
országút közé, egy az ütközetben némi szerephez jutot t ala-
csony terrasz ékelődik. A völgy talpát, a Besztercén kívül, 
több vízér barázdál ja . A látást Borgórusz és Jaád között 
semmi se zavarta. 

* 

* * 

Bem csapatai június 27-én délelőtt 11 óra t á jban bonta-
koztak ki Jaádról s rögtön támadásba fogtak. Grotenhjelm 

11 A már sokszor idézett elbeszélő kú t főkön s Gro tenh je lm had-
művelet i nap ló j án k ívül : Springinsfeld alezredes jelentése (U. o. Nr. 19. 
dd.), Wieser alezredes leírása (U. o. Fase. XIII . B. Nr. 37.), Hübl tűzér-
százados leírása (U. o. 73. c.), Teutsch ő rnagy jelentése (U. o. Fase. XIII. 
A. Nr. 17.) 

12 ,Honvéd": 157. 158. 159. sz. ( jún. 29.—fúl. 2.) Ezeket a tudósí tá-
sokat nagvobbára Kurz Antal, Bemnek a nagyszebeni utcai harcban, 
augusztus 6-án, elesett t i tkára fogalmazta . Újságí ró létére, a történelmi 
tárgyi lagosság nem volt erős oldala s így gyakran tú lment az ilyen 
„Höfer- je lentések" megengedhető ha tá rán . Mint okleveles forrást meg-
emlí tem még Bemnek június 30-án Ihász Dániel alezredeshez intézett 
levelét. (Nemz. Múzeum levéltára: Törzsanyag. 1849. júniusi iratok.) 

13 Június 29., július 3. és 6. (Bécsi Hadilevéltár: Feldachten der ung. 
siebenb. Armee, 1849. Fase. VI. Nr. 32., Fase. VII. Nr. 3. és 7.) 

14 Tá jékozásu l megemlítem, hogy az akkor i 6-fontos ágyú legna-
gyobb lövőtávolsága (tömörgolyóval) 1400 lépés, a 3-fontosé pedig 1200 
lépés volt. 



hadosztálya már teljesen felkészülve vár ta őket Borgórusz 
előtt, ebben a csoportosításban: 

Jobbszárny: a bukovinai ha tárőrök 4 százada, a fen-
nebb említett terraszon; továbbá az orosz dzsidásezred a 
völgy talpán. 

Balszárny: A cs. kir. 51/1. zászlóalj, a tomski orosz 
vadászezred két zászlóalja és a cs. kir. 6-fontos féliiteg, a 
Borgórusz és Kisbeszterce közötti magaslaton. 

Közép: 6 orosz vadász-zászlóalj és az egész orosz tüzér-
ség (24 ágyú), közvetlenül a falu előtt, az országút mindkét 
oldalán. 

így í r j a Maendl15 továbbá Heyclte is.16 Azonban Ram-
ming úgy tud ja , hogy a bukovinai ha tárőrök fele a bal-
szárnyra jutott.17 Neidhardt az orosz tüzérséget is erre a 
szárnyra állítja.18 Oreus összetéveszti a szárnyakat s azt 
mondja, hogy az oroszok jobb szárnyán emelkedő magas-
lat a Beszterce egész völgyén uralkodott.19 

Mint ebből is ki tűnik, itt is van éppen elég eltérés az 
egyes kú t fők között, ami magábanvéve még nem volna nagv 
baj , ha akadna legalább egy hiteles és egykorú feljegyzés, 
amelynek a lap ján a félreértéseket és ellenmondásokat ki 
lehetne küszöbölni. De az a bökkenő, hogy az egykorú s bi-
zonyára szavahihető hadműveleti napló, az orosz és az oszt-
rák csapatok felállítását egyáltalán nem részletezi,20 sőt nem 
szól róla Springinsfeld alezredes valamivel bővebb jelen-
tése se.21 Én. az ütközet lefolyása a lapján, Maendl fennebb 
közölt adatait látom legvalószínűbbeknek. 

A magyar hadosztály támadásra való csoportosítását 
csak Ihoroczkay említi. Azonban ismerve már előbb is kifo-
gásolt tévedéseit, itt is tamáskodnunk kell, vá j jon jól emlé-
kezett-e az alábbi részletekre, csaknem négy évtizeddel az 
átélt események u tán? Azonban, más nem lévén, az ő leírását 
kell közölnöm. Eszerint a balszárnyon — Gróf Kálnoky őr-
nagy parancsnoksága alatt — a 84. honvédzászlóalj és „más 
gyalogság" (talán a hadrendben is felsorolt 3 vadász-század 
s a két tartalék-zászlóalj maradványa) , valamint 2 ágyú, a 
jobbszárnvon pedig (Sárosv őrnagy parancsnoksága alatt) a 
67. és a 83. honvédzászlóalj állott, szintén két ágyúval. A 

15 I. m. 418. 1. 
16 I. m. 62., 63. 1. 
17 I. m. 507. 1. 
18 I. m. I. 31. 1. 
19 Cséffaloay—Oreus: i. m. 86. 1. 
20 Bécsi HadileDéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps in Sieben-

bürgen , 1849. Fase. XIII . A. Nr. 18. 
21 U. o. Nr. 19. dd. 



középre jutott a 12. és a 73. honvédzászlóalj. 10 ágyú, há-
rom század székely-huszár és két század lengyel dzsidás.22 

így volt-e valóban elosztva a gyalogság? Ma már nem 
tudha t juk . Azonban kétségtelen, hogy Thoroczkay a számo-
kat összezavarta, Kálnoky őrnagy7 a 83. zászlóalj parancs-
noka volt, Sárosv pedig a 84-iké. A 67. zászlóalj nem is tar-
tozott a besztercei hadosztályhoz, tehát csakis a 76-ikról le-
het szó. Bizonyos, hogy a lovasságról és a tüzérségről szóló 
adat is hibás. Bemnek nem 14, hanem csak 12 ágyú ja volt. 
Az ő tudósításaiból, Springinsfeld jelentéséből, úgyszintén a 
birtokomban lévő állománykimutatásokból, az is minden 
kétséget kizárólag kitűnik, hogy a besztercei hadosztálynak 
ezen a napon is csak két huszárszázada volt.23 A lengyel dzsi-
dások pedig csak július 6. után érkeztek meg. 

Ilyen kétesértékű s kellően nem ellenőrizhető leírások 
a lapján , hiábavaló próbálkozás lenne az ütközet részletes 
térképének megrajzolása. De nem csupán a csapatok felállí-
tásának, hanem magának a harcnak leírása is mindenütt 
nagyon felületes. 

Fölötte különös és merőben szokatlan jelenség, hogy 
valamennyi kú t fő egybevetése u tán is, csupán az ütközet 
kezdetén és végén lefolyt eseményeket rekonstruálhatjuk 
valamennyire. Arról, ami a közbeeső órákban történt, sem-
mit se tudunk. Pedig a küzdelem, egyes kút fő í rók szerint, 7 
óra hosszáig,24 mások szerint . .majdnem alkonvatig,25 vagy 
éppenséggel „a sötétség beálltáig" tartott.26 Június végé» 
tudvalevőleg nagyon későn alkonyodik,27 a harc tehát — 
délelőtti 11 órától számítva — 9 óra hosszáig is elnyúlhatott . 
Ügy kell lennie, mert másként nem is lehet, hogy délután 
csupán állóharc — va jmi csekély hatású ágyúzás és pus-
kázás — folyt s ezért nem akadt róla semmi feljegyeznivaló. 

Próbá l juk meg az ütközet főbb mozzanatait a valószínű-
ségnek megfelelően összeállítani, már amennyire a kútfők-
ből teljesen hiányzó időmeghatározás nélkül lehetséges. 

Grotemhjelm állásának kulcsa nyilvánvalóan balszár-
nván volt, vagyis azon a magaslaton, amelynek elfoglalása 
nélkül. Bem részéről a műút i rányában megkísérelt áttörés 
is. kockázatos vállalkozás lett volna. De különben is, ez az 

22 I. m. 37. 1. 
23 A 15. („Mátyás"-) huszárezrednek a hadrendben jún ius 20-án m é g 

szereplő szakasza többé nem fordul elő. Lehet, hogy pótlásként a két 
székely huszárszázadba olvasztották. 

24 Thoroczkay: i. h 
25 Cséffaloay—Oreus: i. m. 87. 1. 
26 Maendl: i. m. II. 419. 1. 
27 A Nap június 27-én 7 óra 59 perekor nyugszik le. 



áttörés a fa lu előtt álló 6 orosz zászlóalj és 24 ágyú miatt, az 
ismert erőviszonyok között, nem volt lehetséges. 

Grotenhjelm, fontosságának megfelelően, 14 gyalogszá-
zadot és egy félüteget tett a balszárnyra, míg a jobbszárnyra 
— a lovasságon kívül — csak négy gyalogszázad jutott.28 

Bem csapatai sokkal egyenletesebben oszlottak el a harc-
vonalon. Mint lát tuk, a balszárny ta lán valamivel erosebb 
lehetett a jobbszárnynál : a közép- és a jobbszárny gyalog-
sága pedig egyforma erős volt. I lyenformán a jobbszárnyra 
12 honvédszázad jutott . 8 orosszal és 6 osztrákkal szemben. 
Ebből a csoportosításból tehát nem tűnik ki az, hogy Bem 
különös nyomatékkal akar t volna a déli oldalon fellépni. 

Jaád főutcá jából a 12. honvédzászlóalj bontakozott ki 
legelőbb s erős csatárlánca fokozatosan szorította há t rafe lé 
Grotenhjelm előőrseit. Csakhamar felvonult Bem tüzérsége 
is a műút mindkét oldalán s hevesen kezdette lőni, nemcsak 
az ellenség hátráló előőrseit, hanem a fedetlenül álló orosz 
dzsidásezredet is, amelynek jókora kár t okozott. 42 ember és 
valami 60 ló volt az ulánusok vesztesége. Ezt Heydte29 és 
Oreus is30 hangoztat ja , úgyszintén Springinsfeld alezredes-
nek két nappal az ütközet u tán készült jelentése is.31 Említi 
Kurz is, a tekei táborból június 29-én írott tudósításában.3 2 

Magyar részről ez volt az egész ütközetnek egyetlen emlí-
tésreméltó sikere, mivel az, amit Bem ír, hogy tudniillik az 
.,ellenséget" (helyesen csak előőrseit) Borgórusz elé nyomta 
vissza, nem eredmény, mert hiszen az előőrsöknek, az akkori 
szabályok szerint — mint azít már egvízben mondottam is — 
a derékhadhoz kellett visszavonulniok.33 

Az, aki a valódi helyzetet nem ismeri, Kurznak jóval 
hosszabb leírásából is azt olvashatja ki, hogy Grotenhjelm 
hadosztálya valahol Jaád nyugat i végén áLlhato'tt. I t t tá-
madta meg Bem, keresztül űzte a fa lun s még azután is 

28 Tá jékozásul megemlítem, hogy a honvéd és az osztrák zászló-
a l j ak 6, az oroszok ellenben csak 4 századból ál lot tak. 

29 I. m. 63. 1. 
30 Cséffaloay—Oreus: i. m. 87. 1. 
31 Bécsi Hadileoéltár: Feldaeten des k. k. Armee-Corps is Sieben-

bürgen, 1849. Fase. XIII. A. Nr. 19. dd. 
32 Honoéd: 159. sz. (júl. 2.) 
33 íme, Bem egész jelentése: ,,Ieh habe gestern, am 27. Juni den 

Feind über Jád h inaus bis vor das Dorf Rusz zurückgedrück t Hier ist 
es zu einer hitzigen Schlacht gekommen, in welcher wir den Feind bis 
ganz nahe an dieses Dorf drängten . Da ich aber seiner Ubermacht an 
Cavallerie nichts entgegenzustellen hatte, habe ich mich bis vor Wallen-
dorf zurückgezogen und Position daselbst genommen; u m das weitere 
Vordringen des Feindes zu verhindern und zu einem wiederholten An-
griff die nöthigen Vers tärkungen zu erwarten. ' " („Honoéd: 157. sz. — 
Jún. 29.) 

Hadtörténelmi Közlemények XXXVIII. 4 



annyi ra szorongatta, hogy az orosz tábornok már csak köz-
vetlenül Borgórusz előtt s a falu két oldalán emelkedő hegy-
ségben vethette meg a lábát.34 Holott Grotenh jelmnek csu-
pán előőrsei lehettek Jaádtól nyugatra , hogy az Olaszfalu 
felől közeledő ellenségről idejekorán hírt adhassanak. 

A falu két oldalán levő hegyekről pedig nem érhette tá-
madás a magyarokat , annál az egyszerű oknál fogva, hogy 
Borgórusz északi szélén nincs is semmi magaslat. 

A voltaképeni támadást előkészítő ágyúzás és ouskázás 
Maendl szerint egv,35 Springinsfeld szerint pedig három óra 
hosszáig tartott.36 

Bem ezután Grotenhjelm mindkét szárnyát próbál ta át-
karolni. A jobbszárny ellen volt is némi, pi l lanatnyi hatása, 
mert az ott állott bukovinai határőröket visszaszorította. 
Ámde a hamarosan megindult ellentámadás előbb megállí-
totta. azután pedig visszanyomta a honvédeket. Ugyanakkor 
történt Grotenhjelm balszárnva ellen is a támadás, de ku-
darccal végződött, meri az ellentámadás itt is visszavetette 
a magyarokat.3 7 Ez a két rövidlélekzetű mozdulat volt az. 
amit Kurz az ellenség .,minden oldalról" jött támadásaként 
írt le.38 Nem vall ja ugyan be a balsikert, de a sorok között ki 
lehet olvasni abból, hogy most már csak középen folyt tovább 
az előnyomulás a — szerinte — csupán lovasságból és tüzér-
ségből álló orosz centrum ellen.39 Arról mit se tud, hogy ott 
6 orosz zászlóalj várta a támadókat ; de hiába várta, mert 
összecsapásra nem került velük a sor. 

Most kezdődött ugyanis az ütközetnek az a hosszú, sőt 
leghosszabb része, amelyről semmit se tudunk s amely az 
a lkony leszálltáig tartott. 

Végre Bem. hogy a már régóta tartó eredménytelen har-
cot eldöntse, a lkonya t tá jban megindította az utolsó támadást 
Grotenhjelm balszárnva ellen. Erről — nem tudni, mi okból 
— nem csupán Bem és Kurz, hanem a különben eléggé bő-
beszédű Thoroczkay is, makacsul hallgat. Mivel azonban 
Maendl részletesen tárgyalja4 0 s tőle függetlenül (bár a szár-

34 „Bem drängte den Feind bis hinter Jád und verfolgte ihn 
bis vor das Dorf Russ. Hier hielten die Russen, mit ihrer 12,000 Mann 
s t a rken Macht, welche sie theils auf die links und rechts sich erheben-
d e n Gebirge aufgestell t hat ten, endlich stand, und gr i f fen uns von allen 
Seiten an." (Honvéd: 159: sz. — Júl. 2.) 

35 I. m. II. 419. 1. 
36 Bécsi Hadilevéltár: i. h. 
37 U. o.: Nr. 18. 
38 I. h. 
39 „Dies beirrte uns jedoch in unserem Vorrücken gegen das Cen-

t r u m nicht, welches blos aus Artillerie und Cavallerie bestand . . . " (U. o.) 
40 I. m. II. 418., 419. 1. 



nvakat felcserélve) az orosz Oreus is megemlékezik róla,41 

megtörténtében nem lehet kételkednünk. 
Mint Maendl í r ja , a balszárny első harcrendjét az 51 1. 

zászlóalj alkotta, vagyis — mint rendesen — az oroszok itt 
is az osztrák csapatokat használták fel ütközőbakul. A má-
sodik harcrendben a tomski orosz vadászezred két zászlóalja 
volt. A szélső balszárnvon az 51/1. zászlóalj 3. százada he-
lyezkedett el s egyúttal a szintén ott levő osztrák fél üteg 
fedezetéül is szolgált. Tőle jobbra a 2. század állott. 

A magyarok oldaltámadása a 3. századot érte s vissza is 
nyomta, úgy, hogy a fél ütegnek is állást kellett változtatnia. 
Sőt rövidesen meghátrált a segítségre siető 2. század is. Most 
végre — külön kérésre — a közvetlenül mögöttük lévő orosz 
vadász-zászlóaljból két század jött támogatásul s az osztrá-
kokkal vállvetve, leszorította a honvédeket a magaslatról. 

Mekkora erővel t ámadtak a magvarok? Megbízhatóan 
nem lehelt megál lapí tanunk. Maendl42 két, Wieser egy,43 

Heydte pedig csak félzászlóaljról tud.44 Mivel a rohamot 
négy század verte vissza, nem valószínű, hogy a honvédek 
két zászlóaljjal támadtak, mert akkor, legalább ideiglenesen, 
mégis csak felülkerekedtek volna. Viszont egy félzászlóalj 
nagyon kevésnek látszik; inkább hihető tehát, hogy egy tel-
jes zászlóaljjal próbálkoztak. Érdekes, hogy az osztrák 
zászlóal jból két magyar — Mohay Sándor őrmester és Varga 
János gyalogos — is ki tűntet te magát ebben a harcban. 
Mohavt később hadnaggyá léptették elő. vitézsége jutal-
mául.45 

Körülbelül a most vázolt támadás meghiúsultával egy-
szerre, a magyar közép is megbomlott. Nem tudunk róla, 
hogy az orosz közép zászlóaljai megmozdultak volna; ennél-
fogva a bomladozást egy. az akkori honvédtüzérség történe-
tében is r i tka okra kell visszavinnünk. Már említettem, hogy 
a magyar középhad 8 ágyújáva l szemben 24 orosz ágyú mű-
ködött s a hosszas lövöldözés folyamán a honvédek több 
ágyújá t erősen megrongálta, vagy éppen használhatat lanná 
tette.46 Ez annyira megijesztette a besztercei hadosztály 
tűzérparancsnokát . Goger Ferenc századost, hogv a még 

41 Cséffaloay—Oreus: i, m. 87. 1. 
42 I. h. 
43 Bécsi Hadilevéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps, in Sieben-

bürgen, 1849. Fase. XIII. B. Nr. 37. 
44 I. m. 63. 1. 
45 Maendl: i. h. 
46 Neidhardt: i. m. I. 31. 1. 

Thoroczkay: i. m. 37. 1. 



épenmaradt ágyúk élén megszaladt az ütközetből.47 két h a d -
nagyával, Zsemberivel és Lázár Jánossal együtt.48 

A tüzérség megfutamodása teljesen megzavarta a ma-
gyar közép gyalogságát is. Ezt a kedvező pillanatot hasz-
nálta fel Grotenhjelm arra. hogy dzsidásait szabadon eressze. 
Az ilyesmihez még nem szokott magyar gyalogság nem ál-
lotta a lovasrohamot, hanem megfutott.49 Szerencsére az orosz 
dzsidások se viselkedtek valami hősiesen, mert már Jaád 
előtt megtorpantak. Továbbjutásukat , állítólag, a falu keleti 
végén f olydogáló kis pa t aknak meredek part fa akasztotta 
meg(?)50 

A hátráló magvarok 4 helyen felgyúj tot ták a falut.51 

Grotenhjelm most, Jaádot megkerülve, két dzsidásszázadot 
küldött Olaszfalu felé. De ott — állítólag a beállott sötétség 
miatt — megszűnt a különben se nagyon nyomatékos üldö-
zés.52 

Mit művelt Bem lovassága az ütközet folyamán? Semmi 
bizonyosat se tudunk róla. Oreus azt áll í t ja, hogy a harc kez-
detén még mutatkozott, de azután eltűnt. A hadifoglyok és 
a lakosság állítása szerint, a huszárok később a harcvonal 
mögött voltak, hogy az ütközetből megszaladó gyalogosokat 
vissza kardlapozzák. Hozzáteszi, hogy ez az állítás talán egy 
kissé túlzott, de nagy jában megerősítik Bem későbbi napi-
parancsai.53 Ezekről még lesz szó. 

* 

* * 

Mindössze ennyi az, amit erről az ütközetről valószínű-
ségként mondhatunk. Megbízható adatok hiányában, nem 
volna tanácsos további részletekbe bocsátkozni, mert vajmi 
könnyen süppedős t a la j ra ju tha tnánk . 

A harc, bárha sokáig tartott, se heves, se véres nem volt. 
Természetes, hogv ennek megállapításánál ki kell hagynunk 
a számításból mindazokat a túlzó adatokat, amelyek 400, 

47 Ezt helyesen á l l í t j a Thoroczkay (i. m. 37. 1.), mert Bem ebből 
az esetből kifolyólag, elcsapta Gogert, valamint két hadnagyá t is. (Nagy 
Sándor: Háromszék önvédelmi harca. O k m á n v t á r , LXIX. 1.) 

48 Nagy S.: i. h. 
49 Bem Ihász D. alezredesnek, Teke, 1849 jún. 30. (Nemz. Múzeum 

levéltára. Törzsanyag, 1849 júniusi iratok.) 
50 Cséffaloay—Oreus: i. h. 
51 Teutsch ő rnagy jelentése: Borgórusz, 1849 jún . 29. (Bécsi Hadi-

leoéltár: Feldaeten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. 
XIII. A. Nr. 17.) 

52 Cséffaloay—Oreus: i. in. 87. I. 
53 U. o. 



vagy még több magyar halottról vagy az oroszok hasonló-
méretű veszteségéről regélnek.54 

A valamennyire hitelt érdemlő magyar feljegyzések 
„kevés" halottat és 70 vagy 100 sebesültet val lanak be.55 

Osztrák források szerint 70 honvéd jutott hadifogságba. Az 
oroszok vesztesége, halot takban és sebesültekben 106, az 
osztrákoké 45 fő. ami az oroszokéhoz viszonyítva kevésnek 
látszik, ha meggondoljuk, hogy az ütközet nagyobb részét 
osztrák csapatok vívták.56 De az egész orosz és osztrák vesz-
teség még akkor se érte el a 2 százalékot, ha feltesszük, hogy 
az osztrákok is ugyanannyi t veszítettek, amennyit a maguk 
részéről az oroszok bevallanak. 

* 

* * 

Ha most a történteket tárgyilagosan bí rá lgat juk , ismé-
te lnünk kell, hogy Bem nem győzhetett a most vázolt ütkö-
zetben, mert mindahárom fegvvernem dolgában nagy hát-
rányban volt. Az ellenség mindkét szárnya ellen megkísérelt 
átkarolás se lehetett hatásos, mert se itt, se ott, nem léphetett 
fel azzal a viszonylagos fölénnyel, amely a siker egyik alap-
feltétele lehetett volna.57 

A honvéd gyalogság elég jól viselkedett, ahhoz a nagy 
romboláshoz viszonvítva, amelyet a június 22. és 24. közötti 
gyorsított visszavonulás okozott erkölcsi erejében. Itt-ott pil-
lanatnyi sikert is vívott ki. ami kétségkívül Bem jelenlété-
nek és személves befolyásának javára könyvelhető el. 

A magyar huszárok viselkedéséről nincs mondanivalónk. 
Azonban a honvédtüzérség megszaladása nagyon csúnya 
dolog volt s annyival károsabb, mert — úgy látszik — a gya-
logságot is magával rántotta. Se Bem. se Kurz nem szól róla, 
csak a különben mindent szépítő Thoroczkay említi.58 

Azon nincs mit csodálkoznunk, hogy a visszavonulás 
•eléggé rendetlen volt; ezt — bár kissé burkol tan — Kurz is 
megvallja.59 

84 U. o. 
Thoroczkay: i. m. 37. 1. 

55 Honvéd: 158., 159. sz. 
56 Cséffalvay—Oreus: i. h. 
Springinsfeld jelentése: (Bécsi Hadi levél tár : i. h. Nr. 19. dd.) 
57 Ramming szerint, az orosz jobbszárny elleni á tkaroló t ámadás 

nagyobb erővel, a ba lszárny ellen azonban „mit geringer Ubermacht" 
történt . I. m. 507. 1.) 

68 I. h. 
Szerinte a há t rá lás „in einiger Unordnung" történt . (Honvéd: 

159. 5=Z.) 



Grotenhjelm győzött, de nem aknázta ki a sikert úgy, 
amint lehetett, sőt kellett volna. Okát két körülményben ke-
reshet jük. Az egyik az. hogy Lüders parancsa Borgórusz 
közelébe kötötte, ahonnan — a kapott útasítások betűjéhez 
mereven ragaszkodva — legalább is ezen a napon, néhány 
órára se mert kimozdulni. A másik ok az orosz csapatoknak 
ezúttal is megállapítható túlságos kímélése volt. Láttuk, 
hogv az orosz gyalogság csak a balszárnyon jutott harcba, de 
már csak akkor, amikor ott válságosra fordult a helyzet. 

Azt talán nem kell bővebben fejtegetnem, hogy a rendel-
kezésére állott 8 dzsidás- és 1 dragonyos-századot másként 
kellett volna felhasználnia Grotenh jelmnek. aki — volt 
lovashadosztály parancsnok létére — bizonyára értett is 
hozzá. Ez a hata lmas lovasság, a rendetlenül visszavonuló, 
tehát már megbomlott besztercei hadosztály kíméletlen ül-
dözésére úitasítva, talán teljesen szét is ugraszthatta volna a 
hátráló magyar csapatokat. Ügy látszik, itt is az oroszok 
kímélése volt a döntő siker legfőbb akadálya.60 

A Grotenhjelm-hadosztály hadműveleti naplója azzal 
magyarázza, vagy inkább mentegeti a lanyha és rövid üldö-
zést, hogy nem lehetett tudni, nem jön-e Oláhbudakról vala-
mely erősebb magyar támogató csapat a borgóruszi állás bal-
szárnya ellen? 

Bem ismételten is az orosz lovasság javára í r ja Groten-
hjelm győzelmének érdemét, bárha mindent elseprő vagy le-
gázoló rohamra nem került a sor.61 Azt kell h innünk, hogy 
a honvéd gvalogságot ennek a nagv lovastömegnek puszta 
látása is teljesen megzavarta s hogy a 12. és a 75. zászlóalj-
nak a visszavonuláskor kifej te t t s az orosz dzsidásoknak igen 
nagv veszteséget okozott állítólagos hősiessége a mesék vilá-
gából való.62 

Az orosz tüzérség jól működöt t ; igaz. hogy nem is volt 
nehéz feladata az arányta lanul gyöngébb honvédtűzérséggel 
szemben. 

60 Kurz szerint az orosz dzsidások „bis zu einem gewissen G r a d " 
kiál lot ták az ágyútüzet , de az osztrák dragonvos-század, bá rha a 2. harc-
rendben il lott , má r az első lövésekre há ta t fordí tot t . (Honvéd: 159. sz.) 

61 Honoéd: 157. sz, 
Bem Ihász alezredesnek, Teke, 1849 jún . 50. (Nemz. Múzeum levél-

tára: Törzsanyag, 1849. június i iratok.) 
62 „Iszonyú volt a zavar , mit a kétszeri lövés jól találó golyói ily 

közelségből az orosz lovasságban előidéztek: idomtalan tömeggé ala-
kulva menekül t az, nagyon sok halot ta t és sebesültet, sók elesett lovat 
hagyva a csatatéren." (Thoroczkay: i. h.) 



b) A Jaád és Szeretfalva között víoott ütközet. 1849 
június 28-án.63 

(III—VI. melléklet.) 

Grotenhjelm bizonyára maga is érezte, hogy a június 
27-i eredmény csak félsiker volt. Megverte ugyan, de nem 
törte meg a besztercei hadosztályt, amely a rendetlen vissza-
vonulás után. Olaszfaluban szedelőzködött össze. Elhatározta 
tehát, hogy — Liiders parancsát szabadabban értelmezve — 
megtámadja Bemet s ha lehet, döntő csapást mér reá. Ennek 
megfelelően, még 27-én a késő éjjeli órákban, megtette az 
intézkedést a másnapi támadásra. Erre egyrészt az bátorí-
totta, hogy ú j a b b jelentések szerint, Nagysa jó (!) felől nem 
mutatkoznak magyar csapatok, másrészt pedig az, hogy az 
é j folyamán a magyar hadosztályban beállott bomlásról ka-
pott hírt.64 Ez az utóbbi annyiban igaznak bizonyult, hogy 
27-ről 28-ra virradóban, sok székely hagvta el búcsúzás nél-
kül a zászlót, állítólag nagyobbára a 76. honvédzászlóalj-
ból.*55 

Ezúttal véletlenül meg van a bécsi Hadilevéltár iratai 
között, a június 28-ra kiadott „Disposi t ions-Entwurf ' , egy 
vázlattal együtt, úgy, hogy Grotenhjelm szándéka és támadó 
csapatainak csoportosítása elég tisztán áll előttünk.66 

Az orosz al tábornagy úgy értesült, hogy Bem — had-
osztálvának zömével — Jaád és Olaszfalú között elzárta az 
útat s 16 ágyúból álló tüzérségének legnagyobb részét az 
olaszfalusi vízimalmoknál lévő sikátor (Defilé) mögé állí-
totta. Ez a helymeghatározás bizony nagyon homályos. Elő-
ször is, Jaád és Olaszfalu (Wallendorf) között nincs semmiféle 
..Defilé"-nek mondható szűkülés. Igaz ugyan, hogy a műút 
egy helyen a hegy lába és a folyó közé szorul, de a Beszterce 
vizén, nyári száraz időben, könnyen át lehet gázolni: a völgy 
túlsó (balparti) oldala pedig annyira ellapúi, hogy azon bár-
melyik fegyvernem könnyűszerrel mozoghat. Az akkori vízi-
malmok helyét se lehet ma már kijelölni. Valószínűnek látszik, 
hogy Bem a mű útnak Olaszfalutól mintegy 1500 lépésnyire 

63 A hadtör ténet í rók, az előzőnapival együt t , csaknem egyértel-
műen, . ,olaszfalusi"-nak (, ,wallendorfi"-nak) m o n d j á k .ezt az ütközetet,, 
holott Olasz fa lunak csak annyi köze van hozzá, hogy közelében kez-
dődött a harc. Mivel azonban Olaszfa lun , Besztercén, Besenyőn és Só-
fa lván át, 18 ki lométernyi há t rá lás után, a Sa jó szeretfalvi h í d j á n á t 
\égződött , nem lehet egyetlen faluról elnevezni. 

64 Tagebuch des Truppen-Corps Grotenhjelm: i. h. 
f,r' Thoroczkay (i. m. 57. 1.) következetesen 67. zászlóal jnak m o n d j a , 

holott az, mint már említet tem, nem is tartozott az erdélyi hadsereghez. 
66 Bécsi Hadileoéltár: Feldaeten des k. k. Armee-Corps in Sieben-

bürgen, 1849. Fase. VI. Nr. 21. 



eső görbülete t á j á ra áll í thatta ágyúit, ahonnan a Jaádról ki-
bontakozott ellenséget csakhamar tűzbe foghatta. A magyar 
gyalogság és lovasság felállításáról ennyit se tudunk. 

Grotenhjelmnek, az idézett .Dispositions-Entwurf" sze-
rint. az volt a szándéka, hogy erős gyalogtámadással le-
szorí t ja Bem jobbszárnyát a völgyet szegélyező terrasz-
ról, azután pedig onnan oldalba fogja a völgyben álló ma-
gyar tüzérséget. Ezt veszi célba az egész orosz és osztrák 
tüzérség is. A jobbszárny — mint a vázlat is muta t j a — egy 
kissé visszamarad. A 2. harcrendben álló lovasság majd a 
kellő pi l lanatban kap parancsot. 

A támadó csapatok ígv csoportosultak: 

Elővéd: 
3 szakasz kozák, mögötte az osztrák dragonyos-század. 

1. Harcrend: 

Jobbszárny: 2 orosz zászlóalj. 4 ágyúval. 
Közép: 1 orosz zászlóalj (mint ágyúfedezet) és 12 ágyú. 
Balszárny: 1 orosz-, 2 osztrák-zászlóalj, 5 ágyúval (3 

osztrák, 2 orosz ágyú). 

2. Harcrend: 

Az 1. harcrend jobbszárnya és közepe mögött: Az egész 
orosz dzsidásezred és hat ágyú. Az utóbbiak a műúton. 

Az 1. harcrend balszárnva mögött; 3 orosz zászlóalj, 
(zászlóalj-oszlopban) balra előre lépcsőzve. I rány: a völgy 
baloldalán húzódó lejtő. 

A részletes intézkedést nem ismerjük, azonban Maendl 
leírásából t ud juk , hogy az 1. harcrend balszárnyának külső 
szélén, a bukovinai határőrzászlóalj , mögötte pedig az 51/1. 
zászlóalj haladt.6 . 

Az 1. és 2. harcrend balszárnyát Samarin orosz ezredes, 
mindkét harcrend közepét és jobbszárnyát Wladisavljevics 
orosz tábornok vezette.68 Az osztrák gyalogság parancsnoka 
Springinsfeld alezredes volt.69 Lá tha t juk , hogy az eddigi el-

87 Maendl: i. m. II. 420. 1. 
•• Disp. Entwurf: i. h. 
®9 Hübl le í rása: i. h. 



járáshoz híven, az osztrák gyalogság és tüzérség megint csak 
a r r a a szárnyra jutott , amelyről Grotenhjelm a döntést 
kereste. 

A hosszúranyúlt , de egyáltalán nem véres harcot csak-
nem egyedül a tüzérség vívta.70 A gyalogság alig-alig szólott 
bele s az orosz és osztrák lovasság is csupán néhány átkaroló 
mozdulattal fenyegette a hátráló besztercei hadosztályt, 
anélkül, hogy kézitusára került volna a sor. Érthető tehát , 
hogv se orosz, se osztrák részről nem tu la jdoní to t tak nagy 
fontosságot ennek az ütközetnek. 

Ennek tudható be, hogy az előzőnapi ütközet le írásának 
elején idézett valamennyi okleveles kútfő , nagyon kur tán 
bánik el vele. A hadművelet i napló, valamint Wieser és 
Springinsfeld leírása csak néhány sorra te r jed; valamivel 
többet mond Hiibl.71 Bem és Kurz tudósításai se töltik ki a 
többiben tátongó hézagot.72 Az elbeszélő kú t fők közül Ram-
ming leírása a legrészletesebb.73 Gelich74 és Breit75 nem tesz 
hozzá semmi újat . Heydtének hét,76 Thoroczkaynak pedig 
csak három sornyi mondanivalója van.77 

Mielőtt a további részletekre áttérnék, hangsúlyoznom 
kell, hogv a különben is nagvon hátrányos erőviszonyok, a 
sok szökés következtében. Bem rovására számottevően rosz-
szabbodtak. 

* 
* * 

Grotenhjelm hadosztálya június 28-án délelőtt 11 órakor 
indult el Borgóruszról s mivel a magyarok gyaní tható állása 
8 kilométernyire volt, a harc délutáni 1 óra t á j b a n kezdőd-
hetett, a hadműveleti napló ada tának megfelelően.78 

Ramming úgy tudja7 9 — s alkalmasint igaza van — hogv 
a magyar hadosztály zöme a völgyet kelet felől kísérő ter-
raszon, vagyis a jobbszárnyon helyezkedett el. Ebből azt 

70 Springinsfeld jelentése: i. h. 
71 I. h. 
72 Bem Ihásznak : (i. h.) és Kossuthnak (Bécsi Hadileoéltár: Feldac-

ten der ung. siebenb. Armee, 1849. Fase. VI. Nr. 29.) 
Honvéd: 159. sz. 
73 I. m. 507. és k. 1. 
74 I. m. III . 593. 1. 
75 I. m. III . 149., 150. 1. 76 I. m. 63. 1. 
77 I. m. 38. 1. 
78 Springinsfeld többször idézett jelentése a harc Jkezdetét délelőtti 

11 órára teszi. Mivel a visszavonulás a sötétség beáll táig, Bem szerint 7 
óra hosszáig, tar tot t , s a m a g y a r tüzérség ellenállása sehol se lehetett 
hosszas, az ütközet kezdetére vonatkozólag a hadművele t i napló ada ta 
lá t sz ik helvesnek. 78 I. m. 507., 508. 1. 



gyanítot ták, hogv Bem, Grotenhjelm balszárnyát meg-
kerülve, Borgórusz i rányában akar előretörni, elvágva az 
ú t j á t Bukovina felé. Azonban Bemnek egyelőre nem volt 
ilyen szándéka: de nem is lehetett mindaddig, amíg kellő 
erősítést nem vett magához. A Dispositions-Entwurf tói el-
térően, azt is ál l í t ja Ramming — s Gelich és Breit is átveszi 
tőle — hogy az egész orosz dzsidásezred a felállítás jobb 
szárnyára került . Ámde ez, legalább is a felvonulásra és a 
harc kezdetére vonatkoztatva, téves. Nem csupán azért, mert 
ellenkezik Grotenhjelm intézkedésével, hanem azért is, mert 
ott, ahol az ütközet kezdődött , a térszín éppen a jobb szár-
nyon kedvezett legkevésbbé egy lovasezred alkalmazásának. 

A besztercei hadosztály állása, minden más kú t fő egybe-
hangzó állítása szerint, Olaszfalu és Jaád között volt, nem 
periig magában Olaszfaluban, amint azt Ramming tudni véli. 

Grotenhjelm. látva, hogy Bem főereje a keleti szárnyon 
van. a maga balszárnvát egy a második harcrendből előre-
hívott orosz vadász-zászlóaljjal hosszabbította meg. Ezen a 
szárnyon, a magaslat lejtőjén, vonult fel a 6-fontos osztrák 
félüteg is.80 

Bem. az előttevaló napon szerzett rossz tapasztalatok 
nyomán, joggal tartott tőle. hogy megugrásra nagyon is h a j -
landó gyalogsága az esetleges átkarolással szemben nem fog^ 
eléggé helytállani. Elrendelte tehát a visszavonulást Besz-
terce felé. még pedig nagyobbára tüzérségének fedezete alatt. 
Mivel pedig a hadosztály tűzérparancsnoka. Goger százados, 
27-én gyáván megszaladt a küzdelemből, megbízható helyet-
tes h iányában, vérbeli öreg pa t tan tyús létére, maga Bem 
vette át a tüzérség vezetését. 

Az orosz dzsidások, az osztrák dragonyosszázaddal és a 
felüteggel együtt. Besztercén át Besenyőig, ellenállás nélkül 
követték a hátráló magyar hadosztályt. Bem visszavonulá-
sát kétségkívül megkönnyítet te az a körülmény, hogy tüzér-
sége — Oreus állítása szerint is81 — mozgékonvabb volt az 
oroszokénál és az osztrákokénál. Ezeknél tudniillik csak a 
lovas- és a 12-fontos ütegek ágyúi és tarackjai8 2 voltak hat-
lovasak. míg ellenben a honvédtüzérségnél a 6-fontos gvalog-
iitegek lövőszerszámait is hat ló húzta. 

Besenyőn történt az a feljegyzésre méltó eset, hogy Bem 
— aki nem tudta, mi fán terem a félelem — csupán legszű-
kebb törzsétől körnvezve. két ágyút állított fel a falu főu tca -

80 Hiibl le írása: {Bécsi Hadilevéltár, Feldacten, des k. k. Armee-
Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. XIII . B. Nr. 73. c.) 

81 Cséffalvay—Oreus: i. m. 88. 1. 
82 T a r a c k j a i csak az osztrák és a magya r tüzérségnek voltak. Azon-

ban a besztercei hadosz tá lynak egy t a r a c k j a se volt. 



jában s maga vezényelte őket a közeledő dzsidások és drago-
nyosok ellen. Bem ál talában sokat k ívánt a tüzérségtől s 
megkövetelte, hogy visszavonulás esetén is a lehetőség ha tá -
ráig helytálljon. Ámde az ilyen válságos pi l lanatokban ő 
maga is ott maradt az ágyúk mellett s ez a példaadás min-
den parancsnál és fenvegetésnél jobban hatott . 

Az ellenség a várat lan ellenállásra megtorpant s Bem-
nek még volt annyi ideje, hogy gyorsan felkapcsoltassa a 
két ágyút s kimenekül jön velük a kétségkívül veszedelmes 
helyzetből. 

Besztercétől kezdve, egy orosz ágyússzakaszt is i rányí-
tott Grotenhjelm a folyó ba lpar t já ra , nyilván az osztrák fél-
üteg támogatása végett. Ramming azt írja,83 hogy ezek az 
orosz ágyúk e lmaradtak a műúton haladó orosz derékhadtól 
s így már későn avatkozhat tak a harcba. Valószínű, hogy 
nem is nagyon siettek. 

Bem b a j nélkül vonult vissza Sófalváig s itt — ma m á r 
ki nem jelölhető helyen — fedett állásba vitte tüzérségét s 
megállította vele az ellenség orosz és osztrák lovasságból s 
az osztrák félütegből álló elővédjét. Most az előrehívott orosz 
rűzérség is beleszólott a küzdelembe, de jó fo rmán semmi ha-
tása se volt. Ekkor Hübl főhadnagy, az osztrák félüteg pa-
rancsnoka, balra előre állást változtatott s ú j állásából sike-
rült a magyar tüzérség oldalába hatnia.84 Mivel pedig ugyan-
akkor az orosz vadászok és a bukovinai ha tárőrök is 
kezdettek mutatkozni, Bem kénytelen volt folytatni a hát rá-
lást Szeretfalva felé s a Sajó ottani, sebtében felszedett h íd j a 
mögött, mégegvszer megállott ágyúival. Már besötétedett s 
ennek folytán az üldözés, állítólag esti 9 órakor, megszűnt.85, 

Bem. mint Kossuthnak írja,86 ötször foglalt állást tüzér-
ségével ebben az ütközetben. Négyet ismerünk: Olaszfalu 
előtt, Besenyő főu tcá jában , Sófalva mellett és Szeretfalvá-
nál: az ötödiket azonban nem lehet kijelölni. 

Minthogy az üldöző lovasság nem merészkedett a ma-
gvar ágyúk hatásos tűzkörletébe, vesztesége igen csekély 
volt: egy orosz dzsidás elesett, egy főtiszt és 2 dzsidás meg-
sebesült/ ' Az osztrákok bizonyára igen csekély vesztesége 
ismeretlen. 

83 I. h. 
84 Hübl főhadnagy dicséretreméltó tevékenységét Spr inginsfe ld 

többször idézett jelentése is igazol ja; „Die österreichische halbe 6 - p f ü n -
der Fussbat ter ie Nr. 35 ha t sich durch gutgewähl te Positionen, 
schnelles Feuern und auch dadurch ausgezeichnet, dass sie stets voran 
und mit der Cavallerie verwendet wurde ." 

85 Ramming: i. h. 
88 Teke. 1849 jún. 29. (I. h.) 
87 Neidhardt: i. m. I. 32. 1. 



A június 27-ihez hasonlóan, a 28-án vívott ütközet is, a 
besztercei hadosztály balsikerével végződött. Bem a vereség 
okát — mind Kossuthhoz, mind Ihász Dánielhez intézett 
levelében — Grotenhjelm sokkalta erősebb lovasságában je-
löli meg. amely ellen két gyönge huszárszázadával, mitse 
tehetett. Ez igaz, azonban arra, hogy voltaképpen mi tortént 
a magyar hadosztályban ezen a két napon, minden leírásnál 
jobban reávilágít Bem három napiparancsa. 

Az elsőben nvil tan megmondja,8 8 hogy nemcsak honvé-
dek, hanem tisztek is, már az első ágyúdörgésre megfuta-
modtak. 

A másodikban, a 27-i ütközet leírásában már említett 
három tűzértiszten kívül, a 84. honvédzászlóaljbeli Cseh 
László századost és Riedl Ferenc hadnagyot, továbbá Bitai 
András 12, honvéd zászlóaljbeli, Czir jék Ferenc 1. tartalék-
zászlóaljbeli, végül Frá ter Béla III . vadászezredbeli hadna-
gyot, „wegen Flucht von der Truppe" elcsapta.89 Ez, ismerve 
a ta rka-barka összetételű tisztikar laza fegyelmét, nem meg-
lepő, de mindenesetre olyan aggasztó jelenség volt, amelynek 
minden egyes hasonló alkalommal való megismétlődésétől, 
most már komolyan lehetett félni. Meg is ismétlődött elég-
szer.90 

O k á t kuta tva , a sántalábon álló fegyelmen kívül, még 
egy másik — kevéssé emlegetett — körülményre kell rá-
mutatnom. Már szólottam róla, hogy a márciusi napok várat-
lanul gyors sikere, az erdélyi honvéd tisztikar nagv részét 
olyan rózsás hangulatba ringatta és olvan túlzott remény-
séggel töltötte el, amelyre a fennállott körülmények senkit se 
jogosíthattak. Sokan voltak, akik azt hitték és derűre-borúra 
hirdették, hogy az oroszok be se avatkoznak többé, vagy ha 
be is jönnek. Bem éppen úgy kiveri őket, mint ahogyan el-
bánt velük a tavaszi had já ra tban . Ámde az orosz betörés, 
ha nem is akkor, amikor várták, hanem három héttel későb-
ben mégis csak megtörtént, még pedig akkora erővel, hogy 
ezúttal már Bem se bír t vele. Most azután egyszerre nagyon 
elhalkul tak azok is, akik eddig a függetlenségi nyilatkozat 
leglármásabb hívei voltak s leghangosabban kiáltozták, hogy: 
„eb ura fakó!'". Az átélt, vagy Erdély többi harcteréről hír-
lett sorozatos balsikerek hatása alatt, gondolkodóba estek s 
töprengeni kezdettek, hogy mi is lesz a nagy leszámolás 
vége? Hogyan fizet m a j d Ausztria azoknak, akik ellene har-
coltak? 

88 Teke, 1849 jún . 29. ( N a g y Sándor: i. m. O k m á n v t á r , LXIX. 1.) 
89 Beszterce, 1849 júl . 3. (U. o.) 
90 Ta lán legkir ívóbb a l a k j á b a n a júl ius 5-én vívott sepsiszent-

györgy i (első) ütközetben. 



Az egyre nyomasztóbb bizonytalanság s a máris sötét-
nek látszó jövőtől való félelem, a gyönge fegyelemmel ka r -
öltve, megtette a maga bomlasztó hatását és — mert a rossz 
példa nagyon ragadós — egyre többen hagyták oda azt a 
zászlót, amelyre felesküdtek. 

A harmadik, a most említetteknél jobban ismert napi-
parancs9 1 első sorait ide iktatom. íme: 

„A haditörvényszéknek — mely a végett neveztetett 
vala ki, hogy azokra, kik a június 27- és 28-iki csa tákban 
zászlójok. fővezérök, parancsnokja ik s ba j t á r sa ika t gyalá-
zatos megszaladással cserbe hagy ták volt, törvényt mondjon 
— ítélete nyomán nagy tömeg székeleket agyon lövetnem, 
vagy őket százanként kell vala megbotoztatnom. Az elsőt 
nem akarom tenni, mert hiszen azok a vak félelem által el-
ragadtat tak, még hasznos szolgálatot tehetnek a szabadság-
nak. miután már az asszonyi gyáva rebegést szívökből ki-
irtották; a másikat sem, mert nem úgy akarok veletek bánni, 
mint b a r m o k k a l . . . " 

Az a jelenség, hogy éppen a székelv zászlóaljak legény-
sége futamodott meg és szökdösött tömegesen, méltán sze-
met szúrhat. Hiszen mindenki tudja , vagy legalább is hal-
lotta, hogy a székely ki tűnő katona. Tűznek, víznek elszán-
tan nekimegy, a hideget, meleget, a fáradságot és a nélkülö-
zést egyaránt jól tűri. Szóval: mindenképpen elsőrangú 
katonaanyag. Ez mind igaz; de szigorúan kell fegyelmezni 
és jó példaadással kell vezetni. Csakhogy éppen ezen a két 
ponton bukott meg minden, a besztercei harctéren is. 

A hiányos fegyelmen kívül, a hazulról kapott riasztó 
hírek is fokozták a szökésre való hajlandóságot. A június 
27—28-i harcok idején már eljött Bem táborába a híre annak 
— sőt talán a vészmadarak jóvoltából nagyított és torzított 
a lakban — hogy az oroszok a Tömösi- és a Törcsvári-szoro-
son is betörtek s így a Székelyföld k a p u j á b a n vannak.92 Ért-
hető, hogy halálos aggodalom szállotta meg mindazokat, 
akiket ez a hír közelről érintett. A családját , a házitűzhelyét 
féltette a szűkebb hazájá tól távol harcoló székely s ez is arra 
sarkalta, hogy minél hamarabb hazajusson övéi védelmére. 

91 Beszterce, 1849. júl . 5. (U. o.) 
Honvéd: 166. sz. 

92 Az ellenkező i rányban ferdí tő tudósí tásnak valóságos iskolapél-
d á j a a székelv „Hadi lap" közleménye, mely szerint Bem: „ június 24-én 
Dézsen megjelent; az ott levő 12 ezer embert parancsnoksága alá vévén, 
az Urbán muszka táborát 25-én Somkerekig űzte. 26-án Besztercét be-
vette s az ellenséget Bukovinába vissza kergette. 27-én indult 21 á g y ú -
val s 5000 emberrel a székelyek segítségére.'" (1848—49. Tört. Lapok: 
1892. évf. 83. 1.) 



Hangsúlyozom, hogy mindez, amit most mondottam, nem 
mentség, hanem csupán a történtek magyarázata.9 3 

c) Az 1849 június 29. és július 9. közötti események. 

A besztercei hadosztály nagyon rossz ál lapotban lehe-
tett, hogy Bem — a magavezette tüzérségen kívül — nem 
merte komolyabb harcba vetni csapatait. Úgy látszik, a tel-
jes felbomlást csak azzal vélte meggátolhatni, hogy gyorsan 
kisiklott az ellenség körme közül. 

Ellenfele azonban nem volt olyan vállalkozókedvű, mint 
ő gondolta. Bem ugyanis nem akar ta elhinni, hogy Groten-
hjelm megáll Szeretfalvánál, hanem arra számított, hogy 
29-én újból támadni fog. Ennélfogva, hogy a szétzilált csa-
patköteíékeket nyugodtabban rendezhesse, némi pihenő 
után. a 28-ról 29-re virradó éjjelen, a szászrégeni úton Fé-
kéig húzódott vissza.94 

De Grotenhjelm, alkalmasint a már előbb említett oknál 
fogva, nem ment tovább, sőt 29-én visszament Borgórusz 
melletti állásába, Jaádon hagyván előőrs szolgálatra az oszt-
rák csapatokat. I lyenformán két nap alatti számottevő tér-
nyerése máris veszendőbe ment. 

Bemet nagyon meglepte az ellenség visszavonulása, 
amelyről már 29-én, a tekei táborban értesült. Az akkor ka-
pott hírek arról számoltak be, hogy Grotenhjelm, Király-
németin és Somkeréken át. Dés felé fordult hadosztályának 
legnagyobb részével.95 Ebből csak annyi volt igaz, hogy az 
orosz al tábornagy a dési úton Bethlenig küldötte lovassága 
egy részét, a hadműveleti napló szerint tüntetés,96 de egy-
úttal bizonyára felderítés végett is. 

Bem, mivel csakhamar értesült ellenfelének Bergóruszra 
történt visszatéréséről, most már, tisztán látta, hogy mi a fő-
gondja Grotenhjelmnek: az. hogy meghiúsítsa a magyar 
hadosztály betörését Bukovinába.97 Ennélfogva úgy vélte, 

93 A besztercei hadosztály bomladozásáról az ellenség is értesült . 
„Die Insurgenten, von denen viele Szekler nach Hause geflüchtet waren, 
haben sich nach Tekendorf zurückgezogen, wo Bem neue St re i tkräf te 
sammelt" . (Tagebuch des Truppen-Corps Gro tenh je lm: i. h.) 

94 Szeretfalva — Teke: 20 kilométer. 
95 Bem Kossuthnak; Teke, 1849 jún . 29. (Bécsi Hadileoéltár: Feld-

acten der ung. siebenb. Ins. Armee, 1849. Fase. VI. Nr. 32.) 
96 Tagebuch: i. h. 
97 „Quan t a l 'état des choses en Transylvanie, l 'ennemi se fort i f ie 

á Borgo Prund , il para i t done que son but pr incipal est nous empé-
cher d 'entrer dans la Bukovina." (Bem Kossuthnak: Beszterce, 1849 fúl. 
3. — Bécsi Hadileoéltár: Feldacten der ung. siebenb. Ins. Armee, 1849. 
Fase. VII. Nr. 3.) 



hogy se Kolozsvár, se Marosvásárhely nem forog egyelőre 
veszélyben, mert az ellenség nem fog messzebbre távozni a 
Borgói- és a Radnai-szorostól. 

Egy kissé szokatlan ugyan, hogy ilyesmit dobra üssenek, 
de itt megtörtént, hogy Kurz — aligha Bem tudtával és jóvá-
hagyásával — megírta a :,Honvéd""-nek, hogy az öreg úr csak 
magához rendelt segítőcsapatainak érkezésére vár s azután 
újból megtámad ja Grotenhjelmet.98 

Bem tudniillik 28-án írt Dobozy marosszéki kormány-
biztosnak'-'9 s megparancsolta neki, hogy a 8. („Coburg"'-)  
huszárezrednek Marosvásárhelyen levő 7. századát,109 továb-
bá az odarendelt lengvel gvaloglégiót azonnal indítsa 
Tekére.101 

Ez ugyan nem volt valami nagy segítség, mert a lengyel 
légió mindössze 4 századból (523 főből) állott, de ebből is — 
nem tudom mi okból — csak 463 fő érkezett a besztercei 
hadosztályhoz. A 184 főnyi Coburg-huszárszázadból pedig 
122 ember 129 lóval, még július 4-én is Marosvásárhelyen 
volt.102 

Bem, az említett csapatok megérkezése után, június 
30-án elindult l ekéről s Nagysajón. V árhelyen, Szászbudakon 
és Yindán át, hosszú és fárasztó menettel, július 1-én este el-
érte Besztercét s minden ellenállás nélkül meg is szállotta. 
Nem az országúton, hanem a hegyeken át vivő mellékútakon 
ment, ahol az orosz lovasság kevésbbé zavarhatta.103 

Grotenhjelm igen hamar megtudta Bem indulását. Már 
június 50-án este útasította Springinsfeld alezredest, a Jaá-
don hagyott osztrák különí tmény parancsnokát , hogy a leg-
éberebben tartsa szemmel a Kisbesztercére vivő útat. mert 

98 Honoéd: 159. sz. 
Június 50-án Bem arról értesíti Trangus alezredest, hogy máris 

indulófélben van Beszterce felé, hogy az ellenséget kiűzze az országból, 
a zu t án pedig Brassó felé ind í t j a meg hadműveletei t . Ez a levél is nyil-
vánosságra jutott a „Honoéd" 160. számában, júl . 3-án. Ugyanakkor Bem 
Kossuthot is értesíti erről a szándékáról : „Aussitöt que j ' au ra i reuni 
quelques troupes de plus, je tomberai sur Kronstadt et je crois que je 
pourra i mérne porter la guerre en Valachie. J 'écris a u j o u r d ' h u i ä Omer 
Pascha pour lui demander une entrevine et pour m'entendre avec lui 
a ce sujet" . (Bécsi Hadileoéltár: i. h.). Meg kell jegyeznem, hogy a dél-
szláv renegát Omer pasa, mindenben az oroszok engedelmes eszköze 
volt s szóba se állott Bemmel. 

99 Dobozy Kossuthnak: Marosvásárhely, 1849. jún . 28. (Bécsi Hadi-
leoéltár: Feldaeten der ung. siebenb. Ins. Armee, 1849. Fase. VI. Nr. 30.) 

íoo Parancsnoka a segesvári ütközetben súlyosan megsebesült Pop-
lavski Ádám százados volt. 

101 Streliski őrnagy parancsnoksága alatt . A légió korábbi parancs-
noka, Zarzycki alezredes, akkor már marosvásárhelyi t é rparancsnok volt. 

102 A bi r tokomban levő eredeti á l lománvkimuta tások szerint. 
103 Honoéd: 160. sz. 



Bem hadosztályáról mindeddig nem érkezett semmi más hír r 
mint hogy l ekéről Nagysajó felé indult. Mivel azonban a 
besztercei úton nem mutatkozik semmi, arra lehet következ-
tetni, hogy Bem, a két ütközetben szétszóródott csapatokat is 
összeszedve, ra j taütés t tervez az osztrákok, vagy az oroszok 
balszárnya ellen.104 

Úgy látszik, mintha Grotenh jelmnek egy pil lanatra 
támadás járt volna az eszében. Ezt abból lehet gyanítani , 
hogy ugyancsak még 30-án. megparancsolta Springinsfeld-
nek, hogy előőrseit Olaszfaluig, vagy a körülményekhez ké-
pest esetleg messzebbre is küldje , mert ezek a lkot ják ma jd 
az elővédet.105 

De ha akkor talán gondolt is előnyomulásra. csakhamar 
letett róla. Arra az ú j a b b jelentésre, hogy a magyar had-
osztály Nagysa jót elhagyva közeledik, július 2-án elrendelte, 
hogv a jaádi osztrák különí tmény a távolabbi táboriőrsöket 
rendelje közelebb magához. Az egész különí tmény a leg-
nagyobb csendben fogjon fegyvert és foglaljon állást, hogy 
az ellenséget felkészülten fogadhassa. Ha kezdetben hátrál-
nia kellene, a visszavonulás a Borgórusz és Kisbeszterce kö-
zötti magaslatokra történjék, amelyeken már orosz csapatok 
állanak. A 'tüzérség a műúton vonuljon vissza.106 Túlius 3-án 
ismét a legnagyobb éberséget és óvatosságot a ján l ja Spriug-
ínsfeldnek, mert éjjeli ra j taütésre is lehet számítani.107 Még 
július 2-án magához rendelte a Radnai-szorosban — Kisilván 
— hagyott csapatokat, mert megbízható hírek szerint, a ma-
gyar felkelők108 kiürí tet ték a máramarosi Borsát és részben 
Felsővissóra. részben Dragomérfalvára húzódtak vissza. On-
nan tehát már nem fenyegette Grotenh jelmet semmi ve-
szély.109 

Mindebből az tűnik ki, hogy az orosz altábornagy, könv-
nyen kivívott kettős diadala ellenére is, nagyon félt Bemnek 
az eddiginél nagyobb erővel történő ú j a b b támadásától s 
ezért merőben védőszerepre szánta magát. 

A hadműveleti napló szerint. Besztercére előbb csak egy 
gyönge magvar osztag érkezett, a főhadiszállás pedig csak 
július 3-án. De ez téves, mert Bem július 2-án már Beszter-
céről küldötte a kolozsvári katonai parancsnokságnak, a 
„Honvéd" 160. számában megjelent tudósítását..110 Meg kell 

104 Bécsi Hadileoéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps in Sieben-
bürgen, 1849. Fase. XIII . A. Nr. 19. i. 

105 U. o. Nr. 19. j . 
106 U. o. Nr. 19. n. 
107 U. o. Nr. 19. o. 
108 Valami szabadcsapatról , vagy nemzetőrségről lehet szó. 
109 Tagebuch: i. h. 
110 Czetz merőben téves áll í tása szerint, Grotenhje lm júl ius 2-án 

Tihueáról Borgóprundra nyomul t s kiverte onnan Bemet (I. m. 336. 1.). 



említenem, hogy ugyancsak a Grotenh jelm-hadoszitály had-
műveleti napló iában azt olvassuk, hogv Bem 12—13 ezer 
emberrel és 27—30 ágyúval érkezett Besztercére s a város 
előtt táborozik, leutsch őrnagy július 5-i jelentése pedig 
10—12 ezer emberről és 27 ágyúról tud.111 

Itt az ideje, hogy szembeszálljunk ezekkel az alaptalan 
£s sokszorosan túlzott számokkal. Csodálkozni lehet ra j ta , 
hogy a különben igen jól működő osztrák hírszerző szolgálat 
ilyen hamis jelentéseket továbbított . A július 6-án kelt állo-
mánykimutatás1 1" arról tanúskodik, hogy a besztercei had-
osztály ezen a napon — a Tekén hozzácsatlakozott segítő-
csapatokkal együtt — 3806, ezek nélkül pedig csak 3281 fő-
ből állott. Ez tehát azt muta t j a , hogy az eredetileg113 7083 
főből állott hadosztály június 21. óta, 3802 emberrel fogyat-
kozott meg. Mivel pedig a halottak, sebesültek és foglyok 
száma a legszélsőségesebb becslés szerint se haladta meg a 
800 főt. körülbelül 3000 főre tehető a két hét alatt megszökött 
honvédek száma.11* Ez az ijesztő jelenség indította Bemet jú-
lius 3-i hadseregparancsának kiadására, amelyben haditör-
vényszék elé állítással és agyonlövetéssel fenyegeti mindazo-
kat a gyáva tiszteket és legénységi ál lományba tartozó egyé-
neket, akik erre jogosító parancs nélkül h a g y j á k el zászló-
juka t és csapatukat.115 

Talán mondanom se kell, hogy a Bem ágyúinak számá-
ról közölt hírek is nagyon messze j á rnak a valóságtól. Sokat 
nem vehetett magához, mert a Kolozsvárról sürgetett üteget 
se Besztercére, hanem Marosvásárhelyre irányíttatta.1 1 6 Pon-
tos és megbízható k imuta tásunk nincs, de nem valószínű, 
hogy ezúttal is több lett volna 14—15 ágyújáná l , 

* 
* * 

Ez a botlás anná l érthetet lenebb, mer t előbb (531. 1.), azt í r j a , hogy Gro-
tenhje lm már június 17. és 20. között elfoglalta a Borgói-szorost. Vilá-
gosan ki tűnik tehát , hogy Czetz két eltérően valló egyén (talán nem is 
szemtanú) elbeszélése nyomán írt. Megjegyzem, hogy Bem jún ius 12-én 
fordul t meg u to l j á ra Borgóprund környékén. (Csányi-leoéltár: 3078. sz.) 

111 Bécsi Hadileoéltár: Feldacten des. k. k. Armee-Corps in Sieben- 
bürgen, 1849. Fase. XIII . A. Nr. 17. 

112 Bir tokomban. 
113 A marosszéki őrseneg nélkül. 
114 Legnagyobb részük hazament , kisebb részük az ellenséghez pár -

tolt. A június 27—28-i harcok után , 84 önként jelentkező szökött hon-
védet, többnvire oláhot, osztottak be az 51. gyalogezred II. zászlóal jába. 
(Maendl: i. in. II. 421. 1.) 

115 „Ich b e f e h l e . . . dass jeder feige Off iz ier und jeder feige Soldat, 
welcher seine Fahne oder seine T ruppe ohne Befehl verlässt, in Zukunf t 
vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen werde." (Honvéd: 162. sz.V 

110 Bem Trangos alezredesnek: Teke, 1849 jún . 30. (Honvéd: 160. s7 > 
Hadtörténelmi Közlemények XXXVIII. 5 



Grotenhjelm, hogy a magyar hadosztály jobbszárnyát 
nyugtalanítsa, egyúttal pedig ú j a b b híreket is kaphasson, 
Heinz hadnagyot egy osztrák könnyűlovas szakasszal és 50 
kozákkal, július 6-án Nagysajón át Szászrégenbe küldötte. 
Ez a hírszerző különí tmény Nagysajónál elfogott egy 104 
szekérből álló magyar élésszállítmányt.117 Másnap hajnal -
ban pedig Szászrégenben meglepett és szétugrasztott egy 
honvédzászlóaljat . Ebben a ra j taütésben állítólag 65—70 hon-
véd maradt holtan vagy sebesülten a harc színhelyén, 112 
pedig foglyulesett. Heinz hadnagy az ottani postán fontos 
iratokat is zsákmányolt, amelyek a déli harctér eseményei-
ről és az ottani helyzetről, részletes adatokat tartalmaztak.118 

Valamivel később egy dragonyos őr já ra t azt jelentette, 
hogy a Várhely és Neudorf közötti magaslatokon egy hon-
véd zászlóalj és valami 100 huszár szállott meg. Ezt a hírt 
neudorf i parasztok is megerősítették. Grotenhjelm feltevé-
se szerint, ennek a kis magyar különí tménynek az lehe-
tett a feladata, hogy a Szászrégenbe Oláhbudakon át vivő 
úta t e lzár ja s az oroszok (vagy osztrákok) arrafelé küldött 
harácsoló osztagait elfogja. 

Az orosz al tábornagy tehát elhatározta, hogy raj taütés-
sel szétugraszt ja ezt a különí tményt s evégből Pavlov tábor-
nokot. 8-án délután, 2 orosz vadászzászlóaljjal , 2 bukovinai 
ha tárőr századdal. 1 lovasosztállyal és 4 darab 6-fontos ágyú-
val küldötte ellene. A kiadott útasítás értelmében.11,1 a ra j ta -
ütésre kijelölt csapatoknak Kisbesztercén kellett gyülekez-
niük, ahol két vezetőt fogadtak fel: magukkal vitték továb-
bá a fentemlített dragonyos őr já ra t vezetőjét is. Grotenhjelm 
megparancsolta még, hogy a menet feltűnés nélkül történ-
jék s hogy az ágyúkat lovasság leplezze. A magyarok állá-
sához közeljutva, a tüzérség rögtön kartácstávolságra vonul-
jon fel s nyomban u tána a gyalogság és a lovasság is támad-
jon. Mivel pedig Bem derékhada elég közel van. az üldözés 
rövid legven. az lévén a ra j taütés főcélja, hogv a magyar 
különí tményt Beszterce felé vesse vissza. 

Arról, hogv miként folyt le ez a raj taütés , melyik hon-
védzászlóaljat és melyik huszárszázadot érte, sehol se talál-
tam adatokat. A már többször idézett hadműveleti napjó 
csak annyit mond. hogy a támadás sikerült. Körülbelül 50 

117 Tagebuch: i. h. 
Heydte szerint az eleséges szekerek elfogása a lka lmával . 27 honvéd 

elesett, 24 pedig fogságba került . (I. m. 64. 1.) Neidhardt 150 szekérről 
és csak 17 fogolyról tud. (I. m. I. 141. 1.) 

118 Tagebuch: i. h. 
119 Disposition f ü r den Uberfal l des Ins. Detachements bei Neudorf . 

(Bécsi Hadileoéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 
1849. Fase. XIII . A. Nr. 18. g.) 



honvéd maradt a helyszínén, holtan vagy sebesülten, 39 pe-
dig foglyulesett. A harc igen rövid lehetett, mert a honvéd-
zászlóalj — talán a meglepetés hatása alatt — csakhamar 
meghátrált , a huszárok pedig elvonultak, még mielőtt össze-
csapásra került volna a sor. 

d) A besztercei ütközet, 1849 július 10-én. 
(III., IV. és VI. melléklet.) 

Az osztrákoknak is feltűnt, mennyire nem aknázta ki 
Grotenhjelm eddig kivívott győzelmeit. Június 28. óta, az 
előbb leírt két kisebb ra j taütés t leszámítva, ölbetett kézzel 
űlit Borgórusz t á j án s tétlenül nézte, mint nyomul újból előre 
maroknvi hadával Bem s mint fosrlalia el másodszor is a leg-
csekélyebb harc nélkül Besztercét. Mozdulatlanságát, a már 
egyízben felsorolt okokon kívül, talán azzal is magyarázhat-
juk, hogy a magyarok erejéről nagyon túlzott híreket kapot t 
s a'ttól félt, hogy Bem ezúttal csakugyan a Borgói-szorosra 
veti maffát s elvágja a Bukovinába vivő útat.120 

Mivel azonban a Beszterce északi oldalán táborozó ma-
gvar hadosztály se mozdult ki onnan s mert talán az ú j a b b 
jelentések kisebbnek mondották ál lományát és rosszabbnak 
állapotát, mint aminőnek azt a korábbi hírek fel tűntet ték: 
Grotenhjelm végre cselekvésre szánta magát s elhatározta, 
hogy megtámadja és visszaszorítja a Sajó vonalára Bemet. 

Szemügyre vétette tehát a magyarok állásait, amelyek-
ről az orosz itörzshadiszálláson ez a kép alakult ki:121 

Az állások Beszterce és Olaszfalu között, a műút mind-
két oldalán vannak, s az utóbbit Besztercétől számítva 7—800 
lépés távolságban metszik. A közepet mintegy 2500—3000 
gyalogos. 220—250 lovas és 16 ágyú alkotja. A balszárnyon, 
az úgynevezett Steinbergen,122 némi gyalogság és 4 ágyú áll. 
A jobbszárnyát , a „Rappolter-Wald"-ban1 2 3 3000 gyalogos al-
ko t ja : az erdő szélén 4 ágyú áll. Ebből a szárnyból 1 gyalog-
század és 1 ágyú az arcvonal előtt levő méhesben helyezke-
dett el. Mintegy 50 gyalogos Beszterce délkeleti oldalán, a 

120 „Das Corps häl t sich in der Defensive und ist seit 1. d. Mts 
bereit, auf einen Angriff der Insurgenten, welche an fangs zu beabsichti-
gen schienen, uns in der l inken F lanke zu überfal len, oder anzugreifen, 
jetzt aber bei Bistritz sich concentrieren, daher wahrscheinl ich nach 
Vereinigung aller ihrer Truppen und Zuschub von Munition, offensiv 
vorgehen werden . . . " (Springinsfeld alezr. a lembergi Genera l -Comman-
dónak : Jaád, 1849. júl. 5. — U. o. Nr. 19. ee) 

121 Disposition f ü r den 10. Juli. (U. o. Fase. VII. Nr. 10.) 
122 A térképen nincs meg. , 
123 Szintén nincs meg. 



szászbudaki lit elején, a Beszterce h í d j a előtt őrködik. A vá-
rosban 3—400 főnyi124 megszállócsapat lehet; főőrségük és 
több kapuőrségiik van. 

Mint l á tha t juk , most már nincs szó 12 ezer, vagy még 
több honvédről, hanem csak 6, vagy 6V2 ezerről. Ez a szám 
mindenesetre közelebb já r a valósághoz, de még így is túl-
zott, mert Bemhez — július 6. ó!ta — csupán egy lengyel 
dzsidásszakasz csatlakozott;125 Thoroczkay ugyan még egy 
vadász-századról is tud,126 de ennek a hivatalos, tehát bizo-
nyára hiteles, á l lománykimutatásokban nincs nyoma. 

Grotenhjelm (támadásának alapgondolata az volt. hogy 
középen leköti, kelet felől pedig á tkarol ja ellenfelét. Mihelyt 
Bem jobbszárnya hátrálni kezd. a közép is támadásba fog 
s az üldözéshez csatlakozik. 

A támadó csapatok négy oszlopra tagozódnak, ilyen-
képen: 

I. oszlop (Pavlov tábornok): 4 orosz vadász-zászlóalj, 2 
dzsidásszázad és 8 ágyú. A gyalogság és a tüzérség a Yinda 
és Zsolna közötti magaslatokra, a lovasság Neudorf ra 
megy.127 

II. oszlop (Springinsfeld alezredes): Az 51. gyalogezred 
I. zászlóalja és a bukovinai határőr-zászlóalj, 1 osztrák 
könnyű lovas szakasszal és 3 (osztrák) 6-fontos ágyúval Zsol-
nát (Senndorfot) szállja meg. 

777. oszlop (Wladisavljevics tábornok): 3 orosz vadász-
zászlóalj, 4 dzsidás-századdal és 16 ágyúval. Borgóruszról 
Jaádon át Olaszfalura nyomul. 

IV. oszlop (Fackler cs. kir. százados): Az 51. gyalogezred 
II. zászlóaljával, 2 bukovinai határőr századdal és 4 da rab 
(osztrák) 5-fontos ágyúval, Jaádról Pintákon és Nagydeme-
teren (Mettersdorfon) át, Somkerék felé hatol. Az intézkedés 
nem mondja meg, hogy mi a rendeltetése, de Wieser alezre-
des leírásából tud juk , hogv ennek az oszlopnak kellett meg-
akadályoznia azt, hogy a hátráló magyar csapatok Dés felé 
térhessenek ki.128 

Mindanégv oszlopnak még 9-én este kellett indulnia, 
hogy kellő időben elérje az itt következő pontokat: 

7. oszlop: A Várhely tői északkelet felé 1300 lépésnyire 
levő válaszútat. A lovasság Neudorfon állapodik meg s 

124 Maendl szerint 4000 (!) fő. (I. m. II. 422. 1.) 
125 Mindössze 35 fő. (A b i r tokomban levő, júl . 9-i á l lománykimuta -

tás szerint.) Pa rancsnoka egy f ő h a d n a g y volt, de „S" betűvel kezdődő 
nevét nem lehet elolvasni. 

126 I. m. 38. 1. 
127 A térképen: Windau , Burghal len és Neudorf . 
128 Bécsi Hadilevéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps in Sieben-

bürgen, 1849. Fase. XIII. B. Nr. 37. 



onnan szemmeltart ja a Petersdorf felé menő útat s keleti 
i rányban a Budak-patak völgyét. 

II. oszlop: Zsolnát. A besztercei, szászbudaki és vindai 
útra előőrsöket állít. 

III. oszlop: Jaádot. Egy zászlóaljjal és 4 ágyúval meg-
száll ja a fa lu nyugat i részét s a völgv északi oldalán levő 
magaslatokat Olaszfalu felé. Az olaszfalusi ú t ra megfigyelő 
lovasokat állít. 

IV. oszlop: Pintákot. Ot t hátvédet hagy s amennyire le-
het, Nagydemeter felé hatol. 

Borgóruszon csupán egy orosz zászlóalj marad, a ko-
rábbi táborhelyekre elosztva s ott tábortüzeket rak ; azonban 
az I—IV. oszlopnál nem szabad tábortüzet gyúj tani . A mál-
hásszekerekből Borgórusz mögött szekérvárat kell alakítani. 

Megparancsolta továbbá Grotenhjelm. hogy ha az I., II. 
vagy III. oszlop útközben magyar osztagokra bukkan , ezeket 
vissza kell vetnie, s okvetlenül el kell érnie a fennebb emlí-
tett pontokat. Mivel pedig a IV. oszlop ilyen önálló műve-
letre nem elég erős, az ellenséggel való találkozás esetén tér-
jen ki s további rendelkezésig a jaádi állás (III. oszlop) jobb-
szárnyára támaszkodjék. Mint lá tha t juk , itt némi ellenmon-
dás mutatkozik, mert ha ez a IV. oszlop kitér, akkor márse 
telyesítheti azt a feladatát , hogy a magyar csapatoknak Dés 
felé való fordulását meggátolja. 

Az intézkedés megszabja még. hogy a II. oszlopnak jú-
lius 10-én reggeli 6 órakor kell a Zsolnáról Besztercére vivő 
út legmagosabb pon t já t elérnie. Ekkor kell Pavlov tábornok-
nak az I. oszloppal megkezdenie a támadást , a magyar jobb-
szárnv ellen. 

Az I. oszlop lovassága ha jna l i 4 órakor indul Szász-
ú j fa luból és Zsolnán, Szászbudakon, Malomárkán (Minarke-
nen) és Sófalván át a dési útra, Királynémetire tart. Feladata 
az. hogy a magyaroknak arrafe lé visszavonuló málhásszeke-
reit felborogassa, a kocsisokat elkergesse s az az úta t telje-
sen el torlaszol [a. Azután — anélkül, hogy fosztogatna — tér-
jen vissza Szászbudakra s kü ld jön a Zsolna és Malomárka 
felé menő útra őr járatokat , amelyek a netalán szétszaladt s 
a r r a menekülő honvédeket összefogdossák. 

A TIT. oszlop a támadás kezdetén, mind a 16 ágyújával , 
Bemnek Beszterce és Olaszfalu között álló tüzérsége ellen 
fordul. Azután a Hahnenberg felé ítart. de csak akkor köze-
ledik a városhoz, amikor a magyar jobbszárny már elhagyta 
a Hahnenberg mögötti állását. Grotenhjelm feltevése szerint, 
alkalmasint ez lesz az a pillanat, amikor a magyar közép és 
a balszárny is hátrálni kezd. Most már a lovasságnak és a 
tüzérségnek is teljes erejével kell nyomnia a visszavonuló-
kat , s mindent el kell követnie, hogy lélekzethez ne jussanak. 



Olaszfalutól jobbra, a Rosenberg felé,129 2 gyalogszázad ha-
ladjon. Ha azonban Bem a városba venné magát, nem sza-
bad követni, hanem a k i jára tokat körülzárva, további pa-
rancsra kell várni. 

Ha pedig Bem, Besztercét elhag-yva, tovább vonul vissza, 
az I. oszlop leszáll a magaslatról, átmegy a folyó jobb 
pa r t j á r a s a III . oszlopot tar ta lékként követi. A II. oszlop, a 
balparton, az első harcrendben marad s az üldözést foly-
tatva, Besenyő (Heidendorf) közelében a völgyön uralkodó 
magaslatokra igyekszik fel jutni . A IV. oszlop oldalvást kíséri 
az ellenséget s oldalba t ámadja , ha Dés felé akarna kitérni. 

A fennálló körülmények között 'teljesen valószínűtlen 
visszavonulásnak, a Borgószuszény közelében levő védőál-
lásra kell történnie. 

* 
* * 

Fogalmunk sincs róla. hogyan intézkedett Bem az ellen-
ség támadása esetére. Annvi bizonvos, hogv Beszterce védel-
mére nem gondolt, bárha ez — csakúgy, mint az erdélyi 
szászok többi városa — kerített , vagyis „kulcsos" város volt. 
Részben középkori, részben átmeneti stílusban épült, «tehát 
teljesen elavult .védőművei. 1856-ig csaknem változatlanul 
állottak fenn.130 

Besztercén már a XIII. században is állott egy templom-
vár. a mostani város közepén. Köréje épült maga a város, 
amelyet hosszúkás szabálytalan sokszög a lakban vett körül 
a tornyokból oldalozható védőfal. A déli homlokzat elé bar-
bacan épült, amelynek végei a fogát két erősebben kiszögelő 
tornyához támaszkodtak. A négv kapuval és két gyalogajtó-
val áttört fa lakat minden oldalról széles vizesárok övezte. 

Beszterce védelmére, az egész szabadságharc alatt, egy-
szer se került a sor. Nem is lett volna semmi értelme, mivel 
a város belül esik a keleti oldalon, az uralkodó magaslatokon 
felállítható ágyúk akkori hatásos tíízkörletén, azonkívül 
pedig bármelyik oldalról könnyen megkerülhető. 

* * 

* 

A besztercei ütközetről131 elég számos, szemtanuk tollá-
ból eredő, egykorú vagy közeiegykorú leírás maradt fenn s, 
ami fő, nagyobbára össze is lehet őket egyeztetni, anélkük 

129 A térképen: Rosenhügel. 
130 Kőoáry: Erdély régiségei, 125. 1. 
131 I t t megmaradha t a „besztercei" elnevezés, mivel az ütközet 

jókora része a város előtt és a város utcáin zaj lot t le. 



hogy merész és kellően nem támogatható feltevésekbe vol-
nánk kénytelenek bocsátkozni. 

Mielőtt a részletekre áttérnénk, meg kell á l lap í tanunk, 
hogy a honvédcsapatok ezen a napon derekasabban vereked-
tek, mint június 21. ó)ta bármelyik ütközetben, noha az erő-
viszonyok annyira rosszabbodtak, hogy Bem ezúttal nálánál 
háromszorta erősebb ellenséggel vívott meg. 

Ennek a fel tűnő jelenségnek az a magyarázata , hogy a 
besztercei hadosztály vakrémületre és így megugrásra is h a j -
landó elemei, a korábbi harcokban csapatszámra megszök-
tek. A helyükön maradot tak jobban fegyelmezettek, tehát 
megbízhatóbbak is voltak s i lyenformán szívósabban állot-
ták a harcot. 

Az ütközetnek a rendelkezésünkre álló okleveles és el-
beszélő kú t fők a lap ján megállapítható lefolyása röviden ez 
volt:132 

A támadásra kijelölt orosz és osztrák csapatok, az előt-
tük állott út hosszabb vagy rövidebb voltának megfelelően, 
július 9-én este 9 és fél 11 óra között indultak, hogy még az-
nap elérhessék az intézkedésben meghatározott pontokat. 
Virradatkor tovább mentek. 

Elsőkén't a Pavlov tábornok vezette I. oszlop bukkan t 
— 5 óra t á j ban — a Vindáról Besztercére vivő úton, a 84. 
honvédzászlóalj egyik őr jára tára , amely tüstént hír t adott 
övéinek az ellenség jöveteléről. Erre a jelentésre Sárosy 
Ferenc őrnagy visszahúzódott zászlóaljával Beszterce felé, 
anélkül, hogy a küszöbön álló támadást jelentette volna 
Bemnek.133 

Ennek a súlyos mulasztásnak következtében, a t ámadás 
meglepetésszerűen érte a besztercei hadosztályt s az első 
pi l lanatokban nagv r iadalmat és kavarodást okozott, mert az 
ellenség I. oszlopa észrevétlenül közelíthette meg és ágyútűz-
zel áraszthatta el Bem jobbszárnyát . Azonban két szerencsés 
körülmény jött a magyarok segítségére. Az egyik az volt, 
hogy Fűzy itűzérfőhadnagv nem veszítette el a fejét s Bem 
űtasítása szerint gyorsan viszonozta az oroszok ágyútüzét s 

132 Vázlatot sehol se t a lá l t am erről az ütközetről , sőt olyan pon-
tos leírást se, amelynek a l a p j á n a csapatok elhelyezkedését, legalább 
a kezdőhelyzetre vonatkoztatva , rögzíteni lehe+ne. 

133 Kurz tudósí tása : Szeretfalva, 1849 júl. 10. délután 3 órakor . 
(Honoéd 171. sz.) 

Tagebuch des Truppen-Corps C.rotenhielm. (Bécsi Hadileoéltár: 
Feldaeten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. XIII . A. 
Nr. 18.) 

Springinsfeld a lembergi Genera l -Commandonak : Besenvő, 1849 
fúl. 12. (U. o. Nr. 19. ff.) 

Maendl: í. m. II. 422. 1. 
Ileydte: i. m. 65. 1. 



ennek oltalma alatt az öreg vezérnek sikerült a megbomlott 
rendet valamennyire helyreállítania.1 '4 A másik kedvező 
körülmény pedig abban nyilvánult meg, hogy Pavlov, a 
maga csapatait kímélve, ezúttal is az osztrákokkal akarta 
k ikapar ta tn i a gesztenyét a tűzből. Nem zsákmányolta ki a 
meglepetés okozta előnyös helyzetet, hanem megállott s egye-
lőre csupán ágyúharcra szorítkozott.135 

Az osztrák csapatokból alakult s Pavlovval való együtt-
működésre útasított II. oszlop, ha jna l i 5 órakor ért Zsolna 
elé s ott egy magyar osztagot — alkalmasint valami hír-
szerző különí tménvt — megszalasztott.136 Ezután elfoglalta 
kijelölt helyét, a Zsolnáról Besztercére vivő út legmagasabb 
pont ján (a ~r 599 közelében) s értesítést várt Pavlovtól. De 
mert Pavlov nem küldött neki semmi hírt, 6 órakor — az 
Olaszfalu felől is hangzó ágyúszóra — Springinsfeld alezre-
des elrendelte a támadást , de egyelőre, mivel Pavlov mozdula-
taihoz kellett igazodnia, nem mert nagyobb nyomatékkal fel-
lépni.137 

Bem most már csaknem valamennyi ágyú já t az ellenség I. 
és II. oszlopa ellen fordította, de ennek az arcvonalváltoz-
ta tásnak az lett a ki nem kerülhető hátrányos következ-
ménye, hogy a magyar tüzérség később, az Olaszfalu felől 
támadó III . oszlop oldalozó tüzébe került.138 A besztercei 
hadosztály harcvonala, a két i rányból jövő támadás követ-
keztében megtörött; jobbszárnya visszahajtott s így ezt a 
helyzetet, az ellenség egyre fokozódó nyomásával szemben, 
nem lehetett sokáig fenntar tani . 

Springinsfeld balszárnyán az 51. gyalogezred 2. és 5. 
százada haladt, tőle jobbra pedig a bukovinai határőr-
zászlóalj. Két ágyú a balszárny mögött volt, egy pedig az 51. 
gyalogezred 4. és 5. századával együtt tar ta lékban maradit.139 

A kezdetben visszaszorított magyar csapatok ellentáma-
dást kíséreltek meg. de mert időközben Pavlov is megmoz-
dult, a város kerítésén kívüleső külváros szélső házaiba és 
ker t je ibe vonultak vissza s ott mindaddig derekasan véde-
keztek, míg csak Bem — nehogy elvágják az ú t j á t dél felé 
— el nem rendelte az általános visszavonulást. 

Thoroczkay úgy emlékezik, hogv a városon kívül mind-
össze félóráig tartott a harc,140 az orosz Neidhardt ellenben 

134 Kurz tudósí tása (I. h.) 
135 Springinsfeld a lembergi Genera l -Cmnmandok (I. h.) 
136 U. o. 
137 U. o. 
138 Tagebuch (I. h.) 
139 Iliibl tüzérszázados leírása. (Bécsi Hadilevéltár: Feldacten des 

k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. XIII . B. Nr. 73. c.) 
Maendl i. h. 
340 I. m. 39., 40. 1. 



kétórai küzdelemről tud s ez sokkal valószínűbben is hang-
zik.141 Érthetetlen, hogy Grotenhjelm ezúttal se aknázta ki 
a kínálkozó előnyös helyzeteit és semmi intézkedést se tett a 
hátrálni kezdő honvéd hadosztály megkerülésére, pedig ha 
valahol, hát itt a lkalmazhat ta volna sikeresen Beménél 
legalább háromszorta erősebb lovasságát. 

Bem hadosztályának egy része a kerített belvároson át 
vonult vissza. Az élen egy vadászosztály és a lengyel légió 
haladt . A felső kapu nyitva volt, de az alsót időközben be-
zárta a lakosság, úgy, hogy fel kellett törni. Ezalat t a len-
gyel légió után következett gyalogság a város főterén ál-
lott meg. Ott volt Bem hintójában, a lu theránus templom 
közelében, a vezér segédtisztjeinek egyike, Lukenics száza-
dos.142 Thoroczkay úgy tudja,143 de mások is á l l í t ják, hogv a 
szász lakosság a házakból s a templom tornyából lövöldözött 
az átvonuló honvédcsapatokra s egy puskagolyó halálra se-
bezte Lukenicset. Azonban a hadműveleti napló szerint alap-
talan ez a vád, mert a századost egy bukovinai ha tárőr lőtte 
le.144 így volt-e, vagy sem? Sohase fog juk megbízhatóan 
kideríthetni. 

A kezdődő hátrálást észrevéve, Pavlov és Springinsfeld 
is komolyabb támadásba fogott a keleti külvárosban harcoló 
s a visszavonuló hadosztály oldalát fedező honvédzászlóalj 
ellen. Az 51. gyalogezred 2. és 3. százada oldalba fogta a 
védőket, akik eléggé szívós ellenállás után, végül is kiszorul-
tak a házakból és a kertekből, miközben 32 emberük foglyul 
esett.145 

Bem, az eddigi tapasztalatok a lapián nem nagyon bízva 
gyalogságában, a visszavonulást ezúttal is főleg tüzérség-
gel akar ta fedezni s így az ágyúk legnagyobb része a váro-
son át húzódó menetoszlop végére került. Az 51. gyalogezred. 
2. századának egyik szakasza, elsőként menve át a Beszterce 
h íd ján , puskatűzzel támadta meg a tüzérség élszakaszát. 
Azonban egy honvéd gyalogcsapat fel tartóztat ta a támadó-
kat, bárha a közeli tűzharcban sok emberit veszített.140 

I gy látszik, hogy az oroszoknak és az osztrákoknak csu-
pán egy töredéke követte a hátráló magyarokat a belváro-

141 I. m. I. 142. I. 
142 Nem lehet megál lapí tani , v á j j o n Lukenics Bem állandó szűkebb 

törzséhez tartozott-e, avagy csak ideig-óráig szolgált mellette? Meg-
jegyzem, hogy legalább is egy erős lovasszázadot lehetne összeállí tani 
azokból, akiket több vagy kevesebb alapon, Bem segédtiszt jeinek mon-
d a n a k . 

143 I. m. 39. 1. 
144 Tagebuch: i. h. 
145 Maendl: i. m. II. 422. 1. 
146 Tagebuch: i. h. 

Maendl i. m. II. 423. 1. 
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son át. így többek között egy osztrák könnyű lovasszakasz, 
Heinz hadnagy parancsnoksága alatt, éppen akkor, amidőn 
az utolsó magyar ágyúk is kivonulófelben voltak már. Ott 
volt Wieser alezredes, az 51. gyalogezred I. zászlóaljának pa-
rancsnoka is, segédtisztjével, Sekulic főhadnaggyal együtt. 
Mindketten a lovasszakasz élére állottak, azzal a szándék-
kal, hogy megrohanják és elfogják a két utolsó m a g y a r 
ágyút . Ámde ezek gyorsan lekapcsoltak s 250 lépésnyiről 
kartáccsal fogadták és visszafordították a támadni készülő 
lovasszakaszt.147 

Az ellenség zöme a falakon kívül haladt, még pedig az 
I. és III . oszlop a Beszterce j obbpa r t j án : a II. azonban a bal-
par ton maradt az üldözés egész folyamán. 

A magvar tüzérség 3 á g y ú j a a déli külváros szélén vo-
nult fel s kartáccsal fogadta az 51. gyalogezrednek ott ki-
bontakozó századát, amely ennek folytán el is akadt . Azon-
ban Mohay Sándor őrmester, a 4. szakasz élén. a legkülső 
mellékutcán át megközelítette és oldalba fogta az ágyúkat , 
úgy hogy csakhamar vissza is kellett vonulniok.148 

Bem, a Szeretfalváig tartott hátrálás közben, most is öt-
ször állott meg ágyúival.149 de a felületes leírások alapján, 
csak három állást tudunk n a g y j á b a n megjelölni. 

Az egviket, ha Kurz leírása megfelel a valóságnak, még 
Besenyő elérése előtt szállotta meg Bem s onnan hosszabb 
ideig nyomatékosan lőtte a közeledő orosz csapatokat.150 Ez 
az állás szükségképen a Beszterce ba lpar t j án . lehetett, mert 
Kurz azt is í r ja . hogv az ellenség el akar ta vágni a magyar 
jobbszárnyat a hídtól. Besenyő és a r a j t a átmenő műút a 
folvó jobb p a r t j á n van: Bemnek tehát — a visszavonulás 
folytatása végett — csakis abban az esetben kellett a hídon 
átkelnie, ha a tűzérállás a balparton volt. 

A második ismert tűzérállás Sófalva nyugati oldalán, a 
térképen ..Hinter dem Nösner" névvel és 589 méter tenger-
színfeletti magassággal jelzett hegy lej tőjén volt: Thorocz-
k a y leírásából gyanítva, ott, ahol a Királynémetire vivő út a 
Szeretfalvára menőből kiágazik. Itt Bem 11 ágyút állított 
fel. há rmat pedig egv hátrábbi állásba, Szeretfalva mögé 

147 Springinsfeld a lembergi Genera l -Commandonak : i. h. 
Wieser leírása: i. h. 
Maendl: i. h. 

148 A később hadnaggyá előlépett Mohayn kívül , az 51. gyalog-
ezredből még két m a g y a r tűntet te ki, magát ebben az ütközetben: 
Mészáros József k á p l á r és Yarga János gyalogos. Az előbbi a kis eziist 
vitézségi érmet kap ta . 

140 Neidhardt: i. m. I. 142. és k. 1. 
150 „Von der ersten Position aus, nämlich von den Anhöhen vor 

dem Dor fe Heidendorf , wurden die russischen Colonnen stark und lang 
beschossen". (Honoéd: 171. sz.) 



küldött , valószínűleg a falutól délre fekvő lankás hegrv-
oldalra.151 

Sófalvánál a 73. honvéd-zászlóalj, az 1. tartalék zászló-
a l jnak a június 22. és 24. közötti visszavonulásból meg-
maradt töredéke, továbbá a 11. huszárezred egyik százada 
is fedezte a többi csapatok hátrálását . A műúton közeledő 
orosz vadászok és az említett magyar gyalogcsapatok között, 
puskázásra került a sor, amelynek fo lyamán Bem balarcát 
egy orosz puskagolyó horzsolta.152 A magyar tüzérséget itt 
8 orosz ágyú és az osztrák féliiteg lőtte.15S Az utóbbinak pa-
rancsnoka azt í r ja , hogy a félüteg Sófalvánál fedett állás-
ban volt, amelyből egy Stef fan nevű káplár — egy ágyúval 
— a falu templomáig hatolt előre.154 Ez azonban sehogvse 
érthető, mert a templom a magyar tüzérség valószínű állá-
sától legalább 1600 lépésnyire esett, ami 200 lépéssel ha-
lad ja meg az akkori 6-fontos ágyú legnagyobb lövőtávolsá-
gát. Innen tehát az előrehatolt osztrák ágyú semmi ká r t se 
csinálhatott; a há t rábbmarad t kettő pedig még kevésbbé. 

Grotenhjelm két orosz dzsidásszázadoit küldöt t át a bal-
partra,155 hogy az osztrák félüteggel együtt megkerül je a 
magvar tüzérség állását. Bem észrevette ezt a mozdulatot s 
délután 2 órakor156 gyorsan visszavonult ágyúival, az előbb 
már említett szeretfalvi állásba. Nagyobb b a j nélkül vonult 
vissza a tüzérséget fedező gyalogság és lovasság is, mert a 
dzsidások csak fenyegették, de nem rohanták meg a vissza-
húzódó magyar csapatokat.1"' 

Merőben téves tehát Thoroczkaynak az az állítása, 
hogy: „Grotenhjelm egy fekete lovas ulánus ezredet küldöt t 
rohamra, mely hogy 11 ágyúnk tüzét kikerül je , Sófalva fe-
lett a Sajó (!) folyón átment és a falut a hegy felől igyeke-
zett megkerülni, hogy Szeretfalvára átvonuló hadosztályun-
kat megrohanhassa, azonban imidőn a sófalvi kertek és a 
hegyoldal közötti szűk helynek közelébe ért, megszólalt mind 
a 14 lövegünk és az orosz lovas ezred kereszttűzbe került.'"158 

Először is, Sófalva mellett nem a Sajó, hanem a Besz-
terce folyik. Másodszor, annak a bizonyos „szűk helynek" 
közepe legalább is 1800 lépésnyire volt Bem ágyúitól, a 
szeretfalvi állástól pedig vagy 3500 lépésnyire. Kereszttűzről 

151 Thoroczkay: i. m. 39. 1. 
152 Kurz leírása: (Honoéd: 171. sz.) 
Thoroczkay: i. h. 
153 Heydte: i. m. 65. 1. 
154 Hübl leírása: i. h. — Heydte szerint (i. h.) az osztrák fé lüteg 

va lamennyi á g y ú j a a templomnál állott volna. 
155 Tagebuch: i. h. 
156 Maendl: i. m. II. 424. 1. 
157 Heydte: i. h. 
158 I. m. 39. 1. 



tehát, legalább is azon a helyen, nem lehetett szó. Alaptalan 
Thoroczkaynak az az állítása is, hogy az ellenség „több 
á g y ú j a leszereltetett, több lőszerkocsija felrobbantatott ." 
Ennek az egykorú magyar tudósí tásokban semmi nyoma 
sincs, már pedig feltétlenül lenne, ha valóban megtörtént 
volna. Kurz is csak gyaní t ja , hogy az orosz tüzérségnek nagy 
vesztesége volt.159 

Délután 5 órakor teljesen elült a harc, mert az utolsó 
magyar csapatok is elérték Szeretfalvát, s az ellenség se ment 
tovább.160 

* 
* * 

A harc az első találkozástól — vagyis hajnal i 5 órától — 
számítva, 10 óra hosszáig tartott ugyan, de a beoaUott vesz-
teség egyik félnél se muta t valami makacs küzdelemre. Az 
51. gyalogezred I. zászlóaljának állítólag csak 1 halot t jába 
és 6 sebesültjébe került volna ez az ütközet, ami alig hi-
hető.101 A II. zászlóaljnak nem volt vesztesége; nem is lehe-
tett. mert a Somkerék felé küldött IV. oszlop, amelynek köte-
lékébe ezen a napon tartozott, egyáltalán nem találkozott 
magyar csapatokkal. Az oroszok 9 halottat és 28 sebesültet 
val lanak be.162 

A besztercei hadosztály veszteségéről kitérőleg nyilat-
kozik Kurz s — az elesett Lukenir-s századoson kívül -— csak 
„több sebesült tisztet és más derék harcost" említ.163 Spring-
insfeld úgy tud ja , hogy különösen a lengyel légióból nagyon 
sokan pusztul tak el, s hogy ez a légió részben szétfutott, rész-
ben pedig az osztrákokhoz pártolt.104 

Az utóbbi áll í tásban van valami igazság. Ugyanis ez a 
négy századból állott csapattest, elegendő lengyel önkéntes 
h iányában, a (tavaszi had j á r a t végeztével még mindig messze 
jár t a kívánt 600 főnyi állománytól. Pótlásul főként a galí-
ciai 63.105 („Bianchi"-) és a bukovinai 41. („Sivkovich"-) gya-
logezred foglyulesett katonái t soroztatta Bem a lensrvel 
légióba. De rosszul já r t velük, mert a legelső alkalommal, 

159 Honvéd: 171. sz. 
160 Springinsfeld a lembergi Genera l -Commandonak : i. h. 
161 Maendl: i. m. II. 424. 1. 
162 Neidhardt: i. m. I. 143. 1. 
163 Honvéd: 171. sz. — Ugyanennek az ú j s ágnak jú l ius 13-án meg-

jelent 169. számában ezt o lvasha t juk : „Egy útazó előadása szerint, a 
tegnapelőt t i csata a Besztercei sétatéren kezdődött. A m i e i n k ' f o l y t o n o s 
tüzeléssel há t r á l t ak Szerédfalváig. Ezen útazó a hol taka t e l takar í tó falu-
siak u tán , mindkét részrőli ha lo t taka t 150-re teszi. Sebesültek a tábor-
ral hozat tak el." 

164 Springinsfeld a lembergi Genera l -Commandonak : i. h. 
165 i852-Í)en az 55. számot kap ta . Nem azonos tehát az 1860-tól 

1918-ig fennál lot t 65. gyalogezreddel. 



vagyis éppen a most tárgyalt besztercei ütközet alatt vagy 
után. visszapártoltak az osztrákokhoz. Július 6. és 11. között 
133 fővel apadt a légió, ami — legalább részben — az emlí-
tett visszaszökésnek tudható be. 

I smer jük a besztercei hadosztálynak július 11-i vagyis 
az ütközet utáni napra vonatkoztatott ál lományát. Az erről 
szóló — birtokomban levő — hivatalos kimutatást a jú l ius 
6-ival egvbevetve, 269 főnyi csökkenést á l lapí tha tunk meg. 
Ezt tehát a szászújfalusi ra j taütés , valamint a besztercei 
ütközet számlájára kell í rnunk. Azt azonban nem lehet meg-
állapítani, hogy külön-külön mennyi volt a halottak, sebe-
sültek és eltűntek (hadifoglyok, szököttek) száma. 

Meg kell említenem, hogy éppen július 10-e t á ján , a har-
coló ellenfelek közös ellenségeként, az ázsiai kolera jelent-
kezett. Először az oroszok között ütötte fel a fejét , de csak-
hamar az osztrák csapatok között is mutatkozott s később a 
magyar csapatokra is á t ter jedt . Különösen az oroszok közül 
szedte bőségesen áldozatait. A veszteséglajstromok tehát ki-
bővültek, a kolerában elhal taknak az elesettekénél a rány-
talanul nagyobb számával. 

* 
. * * 

Kétségtelen, hogy Bem július 10-én se győzhetett. Az 
előzménvekben vázolt hát rányos körülmények folytán, alul 
kellett maradnia. Nem tehetett mást. mint hogy ügyesen 
kitért a teljes vereség elől. Nem tette túlságosan erős próbára 
csapatait s így azok nem is fu to t tak szét, a hosszantartó visz-
szavonulás alatt. Természetesen nem ér thetünk egyet Kurz-
nak a nyilvánosság számára készült tudósításával, amelyben 
győzelemnek mondja ezt a hátrálást.166 

Azonban elhisszük, hagy nem ok nélkül dicséri Streliski 
őrnagyot a lengyel légió és Incze Gergely őrnagyot az 1. tar-
talék-zászlóalj parancsnokát , mint olyanokat, akik a harc-
ban kitűntet ték magukat . loggal dicséri továbbá a tüzérsé-
get, amely — ezúttal is Bem személyes vezetése alatt — dere-
kasan megállotta a helyét. 

166 „ . . . dieser Sieg, denn so können wir mit gutem Gewissen den 
fechtenden R ü c k z u n g . . . n e n n e n . . . " (Honvéd: 171. sz.) 

A besztercei ütközetről szárnyrakel t kósza h í rek jellemző pé ldá j a -
ként ideiktatom Paget János 1849 júl . 11-i és 12-i fe l jegyzését : 

11. „Azt mond ják , Bem kiűzte az oroszokat a ha tá rokon keresztül. 
Ha ez bizonyos, akkor 10-én valahol csata volt és ha mi elveszítettük, 
elég menekülőt l á tha t tunk volna." 

12. „Bizonyos, hogy Bem az oroszokat megverte és most 6 zászló-
a l j j a l Gál Sándor segítségére ment." (Horváth Jenő: A szabadságharc 
utolsó nap ja i Erdélyben. — Hadtört. Közlemények: 1928. évf. 360. 1.) 



Grotenh jelmről nem mondhat juk . hogy fénves diadalt 
aratott, mert az eredmény, a rendelkezésére állott eszközök-
höz viszonyítva, bizony szegényes volt. A tíz óra hosszáig 
tartott harcban egvetlen olvan mozzanatot se látunk, amely 
megsemmisítő takt ikai csapás szándékára vallana. Az orosz 
csapatok valamivel tevékenyebbek voltak ugyan, mint az 
eddigi harcokban, de ezen a napon se támadtak úgy, aho-
gyan kellett és lehetett volna. 

Springinsfeld alezredes, az osztrák különí tmény pa-
rancsnoka. most már megsokalta, hogy az oroszok, a maguk 
csapatait kímélve, kelleténél jobban hajszol ják az osztráko-
kat. Mivel az akkor még Oláhországban levő erdélvi osztrák 
hadtesttel nem érintkezhetett, a lembergi General-Comman-
dohoz fordult orvoslásért. Elpanaszolta, hogy az ő csapatai 
ál landóan az elővéd- és előőrsszolgálatot l á t j ák el. Azonkívül 
az osztrákok a d j á k a különféle őrségeket, s a beteg- és 
fogolvszállí tmányokat is mindig ők kísérik. Ennélfogva nem 
csodálható, hogy a megerőltető szolgálat következtében, 
egyre többen dűlnek ki a sorból.107 A panasznak később lett 
is foganat ja . 

* 
* * 

Bem már előbb is úgy lát ta s most ú jból megbizonyoso-
dott róla, hogy Grotenhjelm főfeladata továbbra is a Buko-
vinába vivő szorosok biztosítása maradt . 

Az orosz al tábornagy visszament július 10-e előtti állá-
sába s csupán az osztrák csapatokat hajszolta, fölösleges mó-
don. ide-oda. Már 10-én éjjel 10 órakor megparancsolta 
Springinsfeldnek. hogv azonnal induljon csapataival vissza 
Besztercére, ahova 11-én hajnal i 4 órakor meg is érkezett. 
Éppen táborba akar t szállani, amikor ú j a b b parancs jött, 
hogy induljon tovább Jaádra. A harmadik parancs útközben 
állította meg s további rendelkezések bevárására útasította. 
Időközben Fackler százados is bevonult a IV. oszloppal Besz-
tercére. Reggel fél 8 órakor Grotenhjelm negyedik parancsát 
kap ta Springinsfeld, amelynek értelmében az újból előre-
indított osztrák különí tmény volt köteles Beszterce és Bese-
nyő között ellátni az előőrs szolgálatot. Támogatására egy 
orosz félüteg és 25 kozák érkezett oda.1'~ 

Springinsfeld túlfeszített türelmének fonala elszakadt s 
ekkor fordult panaszával Lembergbe. 

^'^Springinsfeld a lembergi G e n e r a l - C o m m a n d o n a k : i. h. 
168 U. o. 



Bem. Grotenhjelm elvonulását megtudva, most már nem 
marad t tovább a besztercei hadosztálynál, hanem a Székely-
földre sietett, ahol időközben veszedelmes dolgok történtek. 
Ugyanis, Gál Sándor ezredes székely hadosztálya, a július 
5-én vívott szerencsétlen sepsiszemtgvörgvi (első) ütközetben, 
csaknem teljesen szétfutott , úgy hogy a hat gyalogzászlóalj-
ból alig 500 ember maradt együtt . Ráadásul még a hadosztály 
törzstisztjei valóságos katonatanácsot alakítot tak s elhatá-
rozták, hogy Gált elmozdít ják s Szabó Nándor alezredest 
á l l í t ják a székely hadosztály élére. Ilyen körülmények között 
Bemnek valóban nem lehetett maradása. Júl ius 11-ének ha j -
nalán Marosvásárhelyre indult, onnan pedig előbb Székely-
udvarhelyre. m a j d Csíkszeredára ment. 

Több hadtörténet írónk úgy tud ja , hogy a besztercei had-
osztály egy részét is magával vitte.169 Azt hiszem, ezt a téve-
dést Ramming következő szavainak félremagyarázása szülte: 
,.In Szeretfalva liess er nur 3—4000 Mann Infanterie, 200 
Mann Cavallerie und 14 bis 15 Geschütze, unter Commando 
eines gewissen Damaszkin zurück."170 

Abból, hogv Bem csak ennyit hagyott Szeretfalván, had-
történetíróink azt következtetik, hogy a többit magával 
vitte. Ez a „többi" azonban akkor már nem volt meg, mert 
a besztercei hadosztály, az előbb már idézett július 11-i állo-
mánvkimutaitás szerint, július 6. óta 5806 főről 3537-re apadt . 
Ebből tehát semmit se vehetett el. 

De különben Besztercén, július 5-én kelt, általánosan 
ismert napiparancsában is kijelenti Bem, hogy: „Itt kell 
mindenekelőtt a muszkát megszorítanunk, mert Háromszék 
felé már más csapataink vannak útban." Csodálom, hogy 
hadtörténetíróink ezt nem vették észre. Látszik, hogy mind 
az erdélyi erőviszonyokról, mind az 1849 július első felében 
végrehajtott csapatmozdulatokról. ítéves fogalmaik vannak. 

Mint azt annakidején, egykorú hivatalos adatok a lapján, 
tételről-tételre bebizonyítoittam, a Székelyföldön összevont 
hadosztály hadrendében, a besztercei hadosztálynak egyetlen 
csapatteste se fordul elő.1,1 

169 Gelich (i. m. III . 726. 1.) ezt í r j a : „Gro tenhje lm a l t ábornagy 
értesült róla, hogy Bem csapata inak nagyobb részével elvonult" . Breit 
(i. m. I II . 155. 1.) pedig azt á l l í t ja , hogy „Bem mindössze 3000 embert 
hagyot t há t ra , 200 lovassal és 14 ágyúval , Damaszkin György alezredes 
parancsnoksága alat t , míg az ezenfelül megmaradó csapatok Bemet kö-
oetoe, Marosoásárlielyre indíttattak útba". 

Megjegyzem, hogy se a Grotenh je lm-hadosztá ly hadművelet i nap-
lója, se Springinsfeld nem tud róla, hogy Bem bá rmi t is elvitt volna 
a besztercei hadosztályból . 

170 I. m. 514. 1. 
171 Hadtört Közlemények: 1922—23. évf. 59. és k. 11. 



VI. 

A besztercei hadosztály 
Damaszkin alezredes vezetése alatt. 

Már volt róla szó, hogy Bem — mikor Désre érkezett^— 
Dobayt elmozdította a besztercei hadosztály éléről s helyébe 
Damaszkin alezredest állította parancsnokul. 

Háborúban az ilyen felváltás mindig kockázatos do-
log, mert sohase lehet előre itudni, vá j jon az utód nem lesz-e 
rosszabb az elődjénél? Dobay a teljesállományú hadosztály-
lval se tudta megállí tani Grotenhjelmet; Bem se bírt vele. 
I lyenformán nem lehetett Damaszkintól azt várni, hogy há-
rom és fél ezer főre fogyott, megtépázott hadosztálya élén, 
sikert vívhasson ki, sokkal erősebb és még eddig ál landóan 
győztes ellenfelével szemben. Ebből a szemszögből kell tehát 
Damaszkin működését s a besztercei hadosztály önállóan 
vívott harcainak harmadik és egyúttal utolsó fejezetét meg-
bírálnunk. 

Kétségtelen, hogy Bem — mielőtt eltávozott volna — 
kellő tanáccsal és útasítással is ellátta az ú j hadosztály-
parancsnokot, de — sajnos — minderről semmi feljegyzés se 
maradt . Ennélfogva csak találgatni lehet, hogv mit paran-
csolt az öreg vezér a súlyos helyzet elé állított s ú j hatás-
körében merőben já ra t lan Damaszkinnak. 

Magvar támadásról szó se lehetett; inkább a július 10-i 
eset ismétlődése volt várható, az tudniillik, hogy a besztercei 
hadosztály nem vakmerősködik. hanem még idejekorán ki-
tér a megsemmisítő takt ikai csapás elől. Annyival is inkább, 
mert Bem még július utolsó hetében is azzal a gondolattal 
foglalkozott, hogy leszámol Grotenhjelmmel.1 Okvetlenül kel-
lett tehát neki a besztercei hadosztály, amelyet megfelelően 
meg is akar t erősíteni. 

Ehhez képest — mindjá r t távozása u tán — egy különít-
ményt állíttatott össze Damaszkin támogatására, Szászrégen-
ben, Inczédy Samu alezredes parancsnoksága alatt. Ez a 
különí tmény az 50. honvédzászlóaljból, a két testőrszázadból 
és 3 ágyúból állott, a tüzérség személyzete nélkül 1104 főnyi 
állománnyal.2 

Grotenhjelm, július 10-én kivívott tökéletlen diadala 

1 Bem Kossuthnak: M. Vásárhely, 1849 .fúl. 28. (Bécsi Hadileoéltár: 
Feldachten der ung. siebenb. Ins. Armee, 1849, Fase. VII. Nr. 17.) 

2 U. o. Nr. 12. 
A két testőrszázad az erdélyi fővezérség németnyelvű i ra ta iban 

„Eli te-Corps" néven szerepel. Az 1. század parancsnoka Székely Elek 
százados volt; a másik századparancsnok neve ismeretlen. 



után, nem folytat ta hadműveleteit . Ez sehogyan se egyeztet-
hető össze Neidhardtnak azzal az állításával, hogy már a 
besztercei ütközet előtt, támadásra kapot t volna parancsot 
Liiderstől.3 Ilyesmi július 28-a előtt aligha történhetett . 

Július 11-én a 22. sz. orosz lovasüteg (8 ágyú) érkezett 
Bukovinából Grotenhjelmhez, de ennek fejében ugyanannyi 
gyalogágyút vissza kellett küldenie.4 

Másnap éjjel két orosz vadász- és egy dzsidásszázad, 
melyekhez egy osztrák 5-fontos ágyú is csatlakozott, Nagy-
sajó mellett ra j taütö t t két honvéd gyalog- és egy fél huszár-
századon. Állítólag 50 honvéd maradt holtan, vagy sebesül-
ten, a viadal színhelyén, 4, (más leírás szerint 7) pedig fog-
lyul esett; köztük egy tiszt is, aki az ezüst vitézségi érem és 
az úgynevezett „Kanonenkreuz" tulajdonosa volt.5 

Azután, július 16-áig, semmi se történt. 

a) A Szeretfalva és Galac közötti ütközet 1849 július 16-án. 

(IV. VI. és VII. melléklet.) 

Grotenhjelm ú j a b b megmozdulására, — mint Neidhardt 
í r j a — az adott közvetlen okot, hogy a legfrissebb hírek 
szerint, Szászrégenbői 2000 főre becsülhető magyar különít-
ménv közeledik Nagysajó felé, hogy Szeretfalvánál Damasz-
kin hadosztályával egyesüljön. Ezt akar ta volna megaka-
dályozni az orosz altábornagy, s ezért támadta meg ú jbó l a 
besztercei hadosz tá lv l még mielőtt a segítség megjöhetett 
volna.6 A jelentés kétségkívül az Inczédv alezredes parancs-
noksága alatt alakult s előbb már említett különí tményre 
vonatkozott. 

Grotenhjelm ezúttal már harmadszor (de nem utol jára) 
já ra t ta végig hadosztályával a Beszterce és Szeretfalva kö-
zötti útat. A támadásnak a kiadott intézkedés értelmében, 
két oszlopban kellett történnie. A főoszlopot maga a had-
osztályparancsnok, a kisebbiket Pavlov tábornok vezette.' 

Grotenhjelm szándéka az volt, hogy a kisebbik (I.) osz-

3 I. m. 142. 1. 
4 Tagebuch: i. h. 
5 U. o. 
Grotenhjelm Spr inginsfeldnek: 1849 júl . 12. (Bécsi Hadilevéltár: 

Feldacten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. XIII . A. 
Nr. 19. u.) 

Fackler szds. Spr inginsfe ldnek: 1849 júl . 13. (U. o. Nr. 19. w.) 
Neidhardt: i. m. 144. 1. 
6 U. o. 
7 Angriffs-Disposition (Bécsi Hadilevéltár: Feldacten des k. k. 

Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. VII. Nr. 23.) 
H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k X X X V I I I . 6 



loppal Szeretfalvánál leköti, a másikkal kelet felől megkerüli 
a besztercei hadosztályt s leszorítja a Galacon és Tekén át 
Szászrégenbe menő műútról . Evégből a ha jnal i 3 órakor el-
indított főoszlop élének, Szászbudakon és Malomárkán át, 
akkor kellett a Bilak és Har ina közötti hegyekre érkeznie, 
amikor az 5 óra 30 perckor útrakelt s Besenyőn és Sófalván 
át irányított I. oszlop Szeretfalvánál szembekerül az ellen-
séggel. 

Nyilvánvaló, hogy a megkerülés hatása csak akkor lehe-
tett volna teljes, ha az I. csoport Szeretfalvát, a II. pedig 
Har inát egyszerre éri el. Mint látni fogjuk, ez a feltétel nem 
teljesült. 

Hogyan oszlott el a besztercei hadosztály, a pontosab-
ban ki se jelölhető szeretfalvi ál lásban? Ez is olyan kérdés, 
amelyre hiába próbálnánk kielégítően válaszolni. Csak any-
nyit tudunk, hogy Damaszkin — jobb szárnyának biztosí-
tása végett — állítólag négy gyalogszázaddal, Bilakot is 
megszállatta. Erről az ellenség is értesült.8 

Grotenhjelm ti tokban akarta tartani ezt az ú j a b b táma-
dását s ezért csak a július 15-ről 16-ra virradó éjjelen. 12 
óra 30 perckor adta ki az idevágó parancsot és intézkedést, 
a II. oszlop elővédjéül kijelölt osztrák csapatok parancsno-
kának, Springinsfeld alezredesnek.9 

A hadosztály ebben a csoportosításban nvomult előre: 
7. oszlop (Pavlov tábornok): 3 orosz vad ászzászlóalj, 4 

orosz dzsidásszázad, 1 kozákszakasz és 12 ágyú.10 

II. oszlop (Grotenhjelm altábornagy): a cs. kir. 51. gya-
logezred 1. és II. zászlóalja. I bukovinai határőrzászlóalj . 3 
orosz vadászzászlóalj. 1 cs. kir. dragonyosszázad. 4 orosz 
dzsidásszázad, 17 ágyú. (Még pedig egy 6-fontos és egy 
3-fontos cs. kir. féliiteg és 10 orosz ágyú.) 

Mint tartalék, Besztercén 3, Szászbudakon 1 orosz va-
dászszázad és 2 orosz ágyú maradt.11 

Az I. oszlopnak csak akkor lett volna szabad támadásba 
fognia, amikor Bilak felől -megindul a II. oszlop támadása. 
Ennek elővédje azt az útasítást kapta, hogy Bilak elfogla-
lása után. nyomban szállja meg az utóbbi falu és Harina kö-
zött a hegygerincet. Lovassága és tüzérsége, ha más alkal-

8 Tagebuch: i. h. 
Springinsfeld a lembergi Genera l -Commandonak: Beszterce. 1849 

fúl . 17. (Bécsi Hadileoéltár: Feldaeten des k. k. Armee-Corps in Sieben-
bürgen, 1849. Fase. XIII . A. Nr. 19. gg.) 

Teutsch ő rnagy jelentése: Beszterce, 1849 júl . 18. (U. o. Nr. 17.) 
Maendl: i. m. II. 425. 1. 
9 Springinsfeld a lembergi Genera l -Commandonak: i. li 
10 Neidhardt: i. m. I. 144.' 1. 
11 Angriffs-Disposition: i. h. 



mazása nincs, a derékhad megérkeztéig a Sajó-völgy útait 
fedezze. 

Mihelyt a derékhad Bilakra ér. a kolivani orosz vadász-
ezred egyik zászlóalja az osztrák csapatokhoz csatlakozik. 
A többi két zászlóalj az egész lovassággal és tüzérséggel, 
Nécen át Har inára tart . A dragonyos század azonban Nécen 
elválik a többitől; Fehéregyházán át Galacra lovagol s Diirr-
bachot, valamint a Galac és Har ina között Lechnitz (Le-
kence) felé ágazó útat is szemmeltartja.12 

Springinsfeld azt í r ja , hogy a 11. vagyis főoszlop elő-
védje hajnal i 2 óra 30 perckor indult Besztercéről s 7 óra 
t á jban bukkan t a Bilaknál állott honvédcsapatokra.1 3 Ellen-
ben Thoroczkay — 39 év elmúltával — úgv emlékezett, hogy 
a támadás már „5—6 óra tájt"' megkezdődött.14 Vessünk egy 
pillantást a térképre. Az 1. oszlopnak 11, a I í -nak pedig 14 
kilométernyi útat kellett megjárnia, hogy Szeretfalva, illető-
leg Bilak elé jusson. Az 5 óra 30 perckor indult Pavlov 
tehát csak fél 9 óra t á jban érhetett rendeltetése helyére s 
Grotenhjelm elővéde se lehetett fél 7 óra előtt Bilak közelé-
ben. így hát bizonyos, hogy Thoroczkay tévedett. 

Grotenhjelm számítása a lapjábanvéve helyes volt, mert 
hacsak valami várat lan akadály nem késlelteti, a 11. oszlop 
éle fél 9 óra tá jban , Harinán, vagyis a besztercei hadosztály 
hátamögött lehetett s i lyenformán a két csoport támadása 
egyszerre történhetett volna.15 

A bilaki gyönge honvédcsapatok már a velük szemben 
felvonult 6-fontos osztrák félüteg első lövéseire visszahúzód-
tak Szeretfalva felé.16 Egyéb késést okozó körülmény nem 
volt. Annál meglepőbb, hogy — mint maga Springinsfeld í r j a 
— az ő csapatai csak délután 1 óra t á j ban vergődtek fel a 
Bilak és Harina közötti hegygerincre.17 Mi volt ennek a nagy 
késésnek valódi oka? Nem tud juk . Bilak felől egy körül-
belül 550 méter tengerszínfeletti magasságú nyergen kellett 
átkelni Harinára, mintegy 220 méternyi. 4—5 kilométernyi 
vonalon eloszló kapaszkodóval. Se mély szakadékok, se 
sziklafalak nincsenek ezen a vonalon, s az a sűrű bozót, 
amelvre Springinsfeld hivatkozik, ennyire nem lassíthatta az 
osztrák csapatok mozgását. Megkésett ennek az oszlopnak 
Nécen át Har inára irányított másik fele is, mert mire oda-

12 U. o. 
13 Id. jel. 

; 1 4 1 . m. 40. í. .• } 
15 Beszterce-Harina, Szászbudakon, Malomárkán és Bilakon át 

körülbelül 20 kilométer (5 órai menet + 1 órai pihenő). 
16 Maendl: i. h. 
17 Springinsfeld a lembergi Genera l -Commandonak : i. h. 



ért, az időközben visszavonult besztercei hadosztály már el-
hagyta Har inát s Galac felé haladt. 

Damaszkin ugyanis, nem bocsátkozott minden erejével 
szívósabb harcba Szeretfalvánál, hanem — a Bilak felől 
visszahúzódó osztag ú t j án értesülve a készülő megkerülésről 
— csakhamar elrendelte a visszavonulást Har inán át Galac 
felé. Szeretfalván csupán utóvédet hagyott, még pedig Kál-
noky őrnagyot a 84. honvédzászlóaljjal. a 11. huszárezred 
egyik századával és két 6-fontos ágyúval. Legalább is így 
í r j a Thoroczkay.18 Itt azonban vagy a zászlóalj száma, vagy 
parancsnokának neve téves. Kálnoky tudniillik nem a 84., 
hanem a 83. zászlóaljat vezette. A 84-iknek Sárosy őrnagy-
volt a parancsnoka. Azt azonban, hogy a magyar utóvéd a 
szeretfalvi állásban maradt , az osztrák források is megerősí-
t ik; azzal a különbséggel, hogy nem két, hanem több — 
legalább is három — ágyúról tudnak.10 

A hegygerincről Har inára ereszkedő osztrák csapatok 
már csak ezt a hátráló utóvédet akar ták volna bekeríteni. 
Az 51/1. zászlóalj a falu északi, a bukovinai határőrzászlóal j 
pedig déli végéhez igyekezett. De a magyar utóvéd szeren-
csésen kitért, nyugat i i ránvban, Lekence felé. Azonban a 
szintén arrafelé vágtató 3 ágyú és 2 lövőszeres kordé közül 
az utóbbi kettőt sikerült az osztrákoknak feltartóztatniok. 
Az egyik ágyú — mert eltörött a kereke — beleragadt a 
zuhogó esőtől felázott szántóföld sarába. A másik a Lekence 
és Har ina között folydogáló patakon akart átgázolni, miköz-
ben egyik lova felbukott. Erre a tüzérek és a szekerészek20 

ezt is sorsára hagyták, mert az osztrákok már a sarkukban 
voltak. A másiknak legalább a lovait elvitték magukkal2 1 

Thoroczkay és Kőváry állítása szerint, Tolvay József 11. 
huszárezredbeli hadnagy, néhány embere élén. megmentett 
egy magyar ágyút az elfoffatástól.22 

Ezalatt Damaszkin Galacnál állapodott meg, de nem 
sokáig volt maradása, mert csakhamar a II. oszlopnak Gro-
tenhjelm vezette déli csoportja kezdett mutatkozni a falu 
keleti oldalán emelkedő hegygerincen. Thoroczkay tudni véli, 

18 I. h. 
19 Springinsfeld id. jelentése. 
Kőváry (i. m. 254. 1.) úgy t u d j a , hogy a szeretfalvi h ídnál 4 ágyú 

állott Sárosv őrnagy (azaz helyesebben a 84. honvédzászlóalj) fedezete 
alat t . 

20 1849-ben se az osztrák, se a magya r tüzérségnek nem volt még 
sa.ját haj tólegénysége. Ezt, a lovakkal együtt , a szekerész-csapat 
(Mili tär-Fuhrwesen-Corps) adta . Már csak a háború legvégén a k a r t a 
a magya r ko rmány a tüzérséget a szekerész-csapattól függetleníteni. 

21 Maendl: i. h. — A két elfogott ágyú t egy lövőszeres kordéval 
együtt , a 6-fontos osztrák félüteghez csatolták. 

22 I. m. 41. 1., illetőleg 254. 1. 



hogy Damaszkint teljesen megzavarta ez a kellemetlen moz-
zanat. Ámde Streliski őrnagy, a lengyel gyaloglégió parancs-
noka. feltalálta magát s gyorsan átvezette a hadosztályt a 
község túlsó oldalán levő dombokra.23 Ezt a visszavonulást a 
9 ágyúból állott tüzérség fedezte24 s ezek az ágvúk „oly he-
ves és öldöklő tüzelést indítottak az orosz gyalogság töme-
geire, hogy azok nagy veszteséggel kénytelenek voltak az 
erdőbe visszavonulni."25 Azt, hogy ebben az utóbbi állí tásban 
mennyi a valóság, ma már nem lehet megmondani. 

Damaszkin Galacról szabadulva, Tácson át Szász-
Szentgyörgyre hátrál t . Két orosz zászlóalj, lovassággal és 
tüzérséggel, ma jdnem eddig a faluig követte, de azután 
visszafordult. Tács közelében egy huszárszázad és a lengyel 
dzsidásszakasz, támadást kísérelt meg az orosz dzsidások 
élszázada ellen, de az oda beosztott 3-fontos osztrák félüteg 
kartácsai hamarosan megállították.26 

Ez volna ennek az ütközetnek sovány vázlata. A hiányzó 
részleteket se az okleveles, se az elbeszélő kú t fők felületes 
és zűrzavaros adataiból nem pótolhatjuk.2 7 I t t is az a külö-
nös eset áll fenn, hogy éppen a hadműveleti napló — amely-
től a homályos részletek megvilágítását vár tuk volna — a 
legkevesebb tá jékoztató adatot tartalmazza. 

A tekei útról leszorult besztercei hadosztály, nagyon 
rossz dűlőútakon a késő éj jel i órákban, Szász-Szentgyörgy-
ről Mező-Örményesre érkezett, másnap pedig Szászrégenbe 
vonult. 

A veszteségek egyik félnél se ál lapí thatók meg hitele-
sen.28 

Thoroczkay azt í r ja . hogy a besztercei hadosztály egész 
vesztesége, az utóvéd állítólag nagyobb küzdelme ellenére se 

23 Thoroczkay: i. h. 
24 Springinsfeld a lembergi Genera l -Commandonak : i. h. 
25 Thoroczkay: i. h. 
26 Langer t űzé r főhadnagy leírása (Bécsi IladileoéHár: Feldacten des 

k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. Fase. XIII . B. Nr. 73. a.) 
Hiibl tűzérszázados leírása: u. o. Nr. 73 c. 
27 Teljesség kedvéért ideikta tom a „Honvéd" 173. és 174. számában , 

júl . 18-án kelt és 19-én kiadot t jelentéseket: 
„Szeredfalvi h ídná l állomásozott seregünk közhír szerint, á l lomá-

sát e lhagyta s Sz.Régen felé vonult. Ezen senki se ütközzék meg, ez 
lehet stratégia, mihez a nem értő embereknek semmi szavuk. Annyi bizo-
nyos, hogy Kolozsvárt nagyszerű készületek tétetnek, s több zászlóal jak 
összpontosí t ta t tak." (173.) 

„Besztercénél táborozott seregünk há t rá l a muszka elől M.Vásár-
hely felé. A főhadiszállás tegnap Mezőszilváson volt." (174.) 

Kurz Bemmel együt t távozott s így az ő tudósí tásai — a besztercei 
hadosz tá lyra vonatkozóan —• természetesen, e lmarad tak . 

28 Bécsi Hadileoéltár: Feldacten der ung. siebenb. Ins. Armee, 1849. 
Fase. VII. Nr. 12. 



volt több 10—12 főnél.30 Gelich 50 halottról és sebesültről, 
valamint 19 fogolyról tud.31 Az osztrákok vesztesége, nem 
ellenőrizhető adatok szerint, 5 halott és 11 sebesült, az oro-
szoké pedig 2 halott és 16 sebesült volt.32 

* 
* * 

Azt hiszem, hogy ehhez az ütközethez nem kell sok ma-
gyarázat . Grotenhjelm szándéka nem vált teljesen valóra. 
Ha minden úgy folyik le, ahogyan tervezte — s ma se t u d j u k 
miért nem folyt úgy le — akkor már Szeretfalva és Harina 
között bekerí thette és szétverhette, vagy nagyobb részben el 
is foghatta volna a besztercei hadosztályt. Ennek lehetősége 
a II. oszlopnál beállott érthetetlen késésen bukott meg. Pav-
lov, Grotenhjelm támadásának hatására várva, nem merte 
vagy nem akar ta gyorsan kidobni helyéből a Szeretfalvánál 
maradt gyönge magyar utóvédet, Springinsfeld pedig Gro-
tenhjelm Néc felől jövő csoport jának jövetelét lesve, nem 
zárta el kellő időben Damaszkin ú t j á t Har ina előtt. 

A besztercei hadosztály kiszabadult a kelepcéből s 
bárha az egyenes útról le is szorult, nagyobb b a j nélkül 
vonulhatott vissza Szászrégenbe. Az üldözést állítólag a harc 
közben kitört ítéletidő szakította félbe;33 ámde ez a vissza-
vonulókat és az üldözőket egyenlő mértékben hátrál tat ta . 

Ne gondoljuk, hogy Grotenhjelm talán másnap tovább 
ment Damaszkin nyomában. Éppen az ellenkezőjét tette. 
Július 17-én megint csak visszafordult s csupán egy o s z t r á k 
különí tményt hagyott ideiglenesen Szeretfalvánál. 1 ámadá-
sának mégis volt annyi eredménye, hogv Damaszkin had-
osztályát végleg eltávolította Beszterce közeléből, ha nem is 
sikerült döntő csapást mérnie reá. 

Neidhardt nyomán, már az ütközet leírásának elején 
említettem, hogy Grotenhjelm egy a Székelyföldről indított 
segítőcsapatnak a besztercei hadosztályhoz való csatlakozá-
sát is meg akar ta gátolni s ezért nyomult előre erejének 
javarészével, a beszterce-szeretfalvi egyenes úttól keletre^ 
Később azt is áll í t ja, hogy ez a Szászrégenbői Nagysajó felé 
tartó különítmény, már az első ágyúszóra olyan gvorsan 
megszaladt, hogy utói se lehetett érni.34 

Neidhardt állítása azonban nem egészen helytálló. Ha 
Inczédy — mert hiszen csak róla lehet szó — Damaszkinhoz 
akar t csatlakozni, rövidebb úton is elérhette s nem kellett 

30 I. m. 41. 1. 
31 I. m. III . 727. 1. 
32 Neidhardt: i. m. I. 145. 1. 
33 Teutscli jelentése: i. h. 
Ät J. b. 



volna Nagysajó felé tartania. Inczédy, mint Ramming írja,35 

csak a 16-áról 17-ére virradó é j jelen kelt ú t ra Szászrégenbői 
s így az ütközet idején nem járhatot t Grotenhjelm közelé-
ben, tehát el se szaladhatott onnan csapataival. 

Kérdés: megtörtént-e egyáltalán Inczédynek ez a most 
emlegetett előnyomulása, amelyről különben Gelich36 és 
Breit3 ' is megemlékezik? 

Hogy helyes nyomra ta lá l junk , szólaltassuk meg az 
Erdélyben megtelepült és 1847-ben honf'iúsított angol orvos 
— Paget János — egykorú feljegyzéseit. Paget beszélt ezek-
ben a napokban Inczédyvel s tőle hallotta július 27-én azt, 
amit most szószerint idézek: 

„Sokáig beszélgettem Inczédyvel, aki nagyon torkig van 
az öreg úrral.38 Bem Vásárhelyről Szász-Régenbe küldötte, 
azzal az ígérettel, hogv ott 6000 felfegyverzett embert talál, 
akikkel az ellenség há tában kell működnie. Ot t azonban csak 
két századot talált,39 de pár nap alatt egy zászlóalj40 és egy 
csomó lándzsás ember érkezett és azokkal indulóban volt, 
mikor Damaszkin azt üzente neki, hogy megtámadják és 
vissza kell vonulnia."41 

Ebből tehát világosan kitűnik, hogy Inczédy nem moz-
dult ki Szászrégenbői. 

Két nappal előbb pedig Huszár Károly mondotta el Pa-
getnek, „hogy Inczédy Bemből nagyon kiábrándulva tért 
vissza, mert azt parancsolta neki, hogv Szász-Régenbői kel-
jen át a hegyeken, foglal ja el a Borgói-szorost és inkább 
daraboltassa fel magát, mint hogy visszavonuljon . . . Inczédy 
megköszönte a megtiszteltetést és ott hagyta őt."42 

A két idézet közül bizonyára a közvetlen érintkezésen 
alapuló július 27-i a hitelesebbik. Ügy látszik, hogy Huszár 
egy kissé megtoldotta Inczédy szavait, vagy pedig az utóbbi 
vetette el a sulykot. Nem hihető, hogy Bem a Borgói-szoros 
elfoglalását parancsolta volna meg neki, mert az, a fennállott 
mostoha körülmények között, kézzelfogható képtelenség volt. 
Ellenben nagyon valószínű, hogy az ellenség há t ának nyug-
talaní tására útasította, hogy ezzel Grotenhjelmet Beszterce 
t á j á n való maradásra s a határszorosok fokozottabb őrzésére 
kényszerítse. 

35 I. h. 
36 I. h. 
37 I. m. III . 157. 1. — Szerinte Inczédy „a galaei ütközet szerencsét-

len kimenetelének hí rére" indul t volna el Szászrégenbői. 
38 T. i. Bemmel. 
39 A két testőrszázadot. 
40 Az 50. honv. zászlóalj . 
41 Horváth Jenő: A szabadságharc utolsó n a p j a i Erdélyben. (Paget 

János feljegyzései). — Hadtört. Közlemények: 1928. évf. 485. 1. 
42 U. o. 



Azonban való igaz, hogy Inczédy faképnél hagyta 
Damaszkint s Báró Kemény Farkas ezredesnél, a kolozsvári 
katonai kerület parancsnokánál , jelentkezett szolgálatra.43 

Nem éppen előnyösen világít ja meg az akkor uralkodott fe-
gyelmi viszonyokat, hogy egy törzstiszt, mert neki nem 'tetsző 
feladatot kap, más gazdát keres magának. 

b) Az 1849 július 17. és 25. közötti esemé?iijek.4i  

(VI., VII. melléklet.) 

Mi nt Besztercére történt visszahúzódása muta t ja , Gro-
tenhjelm még nem foglalkozott azzal a gondolattal, hogy vég-
leg megváljon a Bukovinába vivő két szoros szomszédságától. 
Mint később kiderült, július 28-ig semmiféle parancsot vagy 
útasítást se kapott Lüderstől s így fogalma se volt a déli 
harctéren fennállott helyzetről.45 Várni akart , de egy riasztó 
hír mégis csak kimozdította tétlenségéből. Azt a jelentést 
kap ta ugyanis, hogy Damaszkin 6000 emberrel Teke, 
Inczédy pedig 5000 emberrel Nagysajó felé közeledik s 
egyesült erővel ki a k a r j á k fosztani Besztercét. Valami a lapja 
volt is ennek a nagyon túlzott hírnek.46 

Damaszkin tudniillik, hogv a Szászrégenig történt feles-
leges hátrálást jóvá tegye, előrement Tekéig, Inczédy külö-
nítményét pedig Nagysajóra irányítot ta. Beszterce megszál-
lására, természetesen, nem gondolt. Ilyen délibábos tervvel 
nem is foglalkozhatott. 

Grotenhjelm nem akar ta engedni, hogy a besztercei 
hadosztály ú jból megvesse a lábát a Sajó vonalán s ezért 

43 1848—49. Tört. Lapok: 1892. évf. 226. és k. 11. 
44 Ezeknek a napoknak történetét á l ta lábanvéve helyesen í r j a le 

Ramming (I. m. 517. 1.), de már abban téved — és téved az 6 nyomán 
j á r ó Gelich (i. m. III . 750. 1.), úgyszintén Breit is (I. m. I II . 157. 1.) — 
hogy Báró Stein ezredes 5 zászlóal jat küldött volna Szászrégenbe, Da-
maszkin támogatására . Való jában csak a kezdetben másfelé szánt 50. 
honv. zászlóal j érkezett oda, mert a többi Csíkszeredára ment. 

45 Grotenhjelm Clam-Gal lasnak , Szászrégen, 1849 júl . 27. (Bécsi 
Hadileoéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps in Siebenbürgen, 1849. 
Fase. VII. Nr. 65.) 

46 Igaz ugyan , hogy Gróf Lázár Dénes őrnagy egy csomó maros-
széki nemzetőrt egyesített Szászrégenben, de mindez nem harcoló, hanem 
bajszerző elem volt. Pataki/ í r j a : „Hier erhielt er (t. i. Damaszkin) 
einige 1000 Mann Zuzüge vom Szekler Lands turm, von denen freil ich 
nur eine geringe Anzahl mit Gewehren, die anderen aber mit Piken 
und Sensen bewaf fne t waren. Diese Schaaren dienten leider nur dazu, 
um beim nächsten Tre f fen eine heillose Verwirrung hervorzurufen ." 
(Bem in Sibenbürgen: 95. 1.) 



támadásra szánta magát. Július 21-én, két oszlopban, meg-
indult dél felé. 

A f'őoszlop — Grotenhjelm vezetése alatt — l1/? zászló-
aljból, 5 lovasszázadból,47 18 orosz és 5 osztrák 6-fontos 
ágyúból állott. Az elővédet Bahr orosz ezredes vezette.48 Ez 
az oszlop Szeretf'alván át Tekére tartott. 

A Wladisavljevics orosz tábornok parancsnoksága alatt 
állott mellékoszlop, a cs. kir. 51. gyalogezred I. zászlóaljából, 
2 orosz vadászzászlóaljból, 3 orosz dzsidásszázadból, 2 orosz 
6-fontos és 4 osztrák 3-fontos ágyúból alakult . Kitűzött 
i ránya Nagysajó volt.49 

A Besztercére vivő út fedezésére. Szeretfalvánál. az 
51/11. zászlóalj, a 24. gyalogezred 2 százada és 2 orosz ágyú 
maradt . 

Damaszkin, a hadműveleti napló szerint, Nagyidánál —• 
alkalmasint a falu mindkét oldalán levő dombokon — Sprin-
ginsfeld jelentése szerint azonban Teke előtt foglalt állást, 
lnczédy állásáról semmi ada tunk sincs. 

Grotenhjelm hadosztálya július 21-én délelőtt 11 órakor 
indult. Főoszlopa, este érkezett Nagyida elé s rögtön meg is 
támadta Damaszkint . A részletekről mindössze annyit tu-
dunk , hogv mindhárom fegyvernem egyszerre támadott.50 

Az osztrák 6-fontos üteg a harcvonal közepén, a 3-fontos 
pedig a jobbszárnyon, egv magaslaton helyezkedett el.51 De 
még mielőtt komolyabb összecsapásra került volna a sor, 
Damaszkin l ekén át O láhú j fa lu ra , s onnan másnap Szász-
régenbe húzódott vissza. Inczédv még az ellenség érkezése 
előtt elhagyta Nagysajót s visszatért különítményével Szász-
régenbe.52 Grotenhjelm oszlopa Nagyida és Teke között, a 

47 Osz t rák csapatok is voltak közötte. 
48 Ramming: i. h. 
49 Tagebuch: i. h. 
Springinsfeld a lembergi Genera l -Commandonak : Szászrégen, 1849 

júl. 23. (Bécsi Hadileoéltár: Feldacten des k. k. Armee-Corps in Sieben-
bürgen, 1849. Fase. XIII . A. Nr. 19. h.) 

Teutsch jelentése: u. o. Nr. 17. 
Hiibl le írása: i. h. 
Kőoáry: i. h. 
Maendl: i. m. II. 428. 1. 
Ramming: i. h. 
Heydte: i. m. 67. 1. 
Thoroczkay: (i. m. 41. 1.) teljesen összezavarja a júl ius 21-i és 23-i 

eseményeket . A 21-i csetepatét meg se említi, a két n a p p a l későbben 
vívot t szászrégeni ütközetet pedig 21-i dá tummal í r j a le. 

50 Springinsfeld jelentése: i. h. 
51 Hübl leírása: i. h. 
52 Ramming: i. h. 



másik pedig a D. Magurának Nagysajóból északra eső olda-
lán — szakadó esőben — szállott táborba.53 

A főcsoportnak most már Springinsfeld alezredes pa-
rancsnoksága alatt állott elővédje — a bukovinai határőrök 
2 százada, egy osztrák dragonyos- és egy orosz dzsidás-
század, 2 osztrák ágyúval — reggel 5 órakor indult tovább. 
Damaszkinnak Oláh ú j fa lunál hagyott háromszázadnyi utó-
véde ellenállás nélkül hátrál t meg, mire Springinsfeld át-
haladt a helységen, a derékhad azonban nem ment tovább, 
hanem Oláhú j f a lu északi oldalán ütött tábort. A mellék-
oszlop ugyanakkor Bátosig nyomult előre.54 

* 
* * 

Ha elfogulatlanul vizsgáljuk az eseményeket, azt kell 
mondanunk, hogy Damaszkin most vázolt előretörése nem 
csak céltalan, hanem határozottan káros is volt. Ha nem 
mozdul Szászrégenbői, a Liiders útasí tásaira szüntelenül váró 
Grotenhje lm se hagyta volna még el Beszterce vidékét s így 
a magyar hadosztály némi nyugalomhoz juthatot t volna. 
Megértenők Damaszkin eljárását, ha erős ellenállást fej tve 
ki, nagy veszteséget okoz az ellenségnek, elvéve a kedvét a 
továbbmenéstől. így azonban, jóformán harc nélküli vissza-
vonulásával. csak rontotta a csapatok, de különösen a tiszti-
kar különben se rózsás hangulatát . 

A tisztek jókora része ugyanis, kezdettől fogva elégedet-
len volt Damaszkinnal s mindegyre sűrűbben hangzott fel 
az a kívánság, hogy a d j a át a helyét Inczédy Samu alezre-
desnek. akiben a tisztikar sokkal inkább bízott. Talán itt is 
megismétlődött volna a Székelyföldön Gál Sándor ezredes 
ellen kitört zendülés, ha Inczédv — alkalmasint július 23-án 
— ott nem h a g y j a a besztercei hadosztályt. így azonban, 
egyébként nem menthető eltávozásával, bevágta az érdeké-
ben megindult korteskedés útját.55 Inczédy el járása jó ok, 
vagv inkább iiriigv volt egyik-másik elégületlen tisztnek 
arra , hogy a rossz példát követve, odábbálljon. Kőváry meg 
is nevezi Yeér Györgyöt, Reviczkyt, Marsót és Szász Gusz-
távot, mint olyanokat, ' ak ik búcsúzás nélkül ot thagyták 
Damaszkint . Ez is egyik el nem tagadható tünete volt a 
nyár i had j á r a t elejétől fogva észlelhető bomladozásnak. 

53 Maendl: i. h. 
54 Ramming: i. h. 
55 Kővári): i. m. 255. 1. 
1848—49-i Tört. Lapok: i. h. 



c) A szászrégeni ütközet, 1849 július 23-án. 

(III. és VII. melléklet.) 

Elérkeztünk a besztercei hadosztály harcainak utolsó 
jelenetéhez, a szászrégeni ütközethez. Sa jná lnunk kell, hogy 
erről is annyira felületesen, sőt nemegyszer egymásnak el-
lentmondva szólanak a különféle kú t fők , hogy a részletekre, 
főként pedig az egyes honvéd csapattestek viselkedésére, 
lehetetlen világosságot derítenünk.5 6 

A harc színhelye immár nem a Sajó, hanem a Maros 
völgye volt. Szászrégen a Maros j obbpa r t j án terül el. A 
Marossal itt egy darabon párhúzamosan. tőle csak 1100—1300 
lépésnyire folyik a Petele alatt beletorkoló Görgény-folvó, 
amelynek ba lpar t já ra , Szászrégennel szemben, R a d n ó t f á j a 
épült. A két helység közötti h idak az ütközet vége felé. sze-
rephez jutot tak. A Szászrégenbői Dédrádra vivő út mindkét 
oldalán erdő volt. A németnyelvű forrásokban az úttól 
északra eső erdőrész „Ziegen-Wald", a másik „Fritscher-
Wald" néven szerepel. 

Az ütközetben résztvett magyar csapatok erejét, az igaz-
sághoz közeljáró források57 5000 főre becsülik. Az erdélyi 
fővezérségének július 20-án készült összefoglaló k imutatása , 
a besztercei hadosztály létszámát, az Inczédy alá rendelt csa-
patokéval együtt, de a 2. tar talékzászlóal jnak valami okból 
kihagyott csekély maradéka nélkül. 4614 emberre, 361 lóra 
és 19 ágyúra teszi. Azonban a számok dolgában néha erősen 
túlzó Neidhardt , 14.000 emberről és 20 ágyúról tud.59 

Az oroszoknak és az osztrákoknak a kolera folytán is 
megcsappant ál lománya ismeretlen, de még ilyen megfogyat-
kozott ál lapotában is sokkal nagyobb volt a besztercei had-
osztályénál.59 

* 

* * 

Július 23-án hajnal i 5 órakor indult a Grotenh jelm -
hadosztálv. főoszlopával Teke, mellékoszlopával Bátos mellől 

56 Például Hey die nem egészen 5 sorban végez vele (i. h.) 
57 Ramming: i. m. I II . 730. 1. 

Kőváry: i. h. 
58 I. m. III . 43. 1. Mesr kell azonban jegyeznem, hogv az idézett 

jú l ius 20-i á l lományk imuta tá s megbízhatóságához sok szó fér. A had -
osztá lyparanesnokságok e f f a j t a k imutatásai , körülbelül jú l ius közepétől 
lógva, mindegyre gyérebben és mindegyre h a n y a g a b b u l összeállítva ér-
keztek az erdélyi fővezérség marosvásárhely i központi i r odá j ába : július 
utolsó hetétől kezdve pedig végleg e lmarad tak . 

59 Gro tenhje lm az 51/1. zászlóal jat Bátosról visszaküldötte Beszter-
cére. (Maendl: i. h.) 



Szászrégen felé. A két oszlopnak Dédrád előtt kellett talál-
koznia. (Térkép a 94. oldalon.) 

Damaszkin nem akar t nagyobb harcba bocsátkozni, ha-
nem csupán annyi időre szándékozott az ellenséget feltartóz-
tatni . amíg a hadosztály Szászrégenen és a két hídon keresz-
tül, át nem vonul Radnó t fá j á ra . Az ütközet tehát tu la jdon-
képen utóvédharc volt, mert a Dédrádnál állott magyar elő-
őrsök, miután Grotenhjelm elsőként érkezett mellékoszlopá-
val, néhány lövést váltottak, a két — előbb már említett — 
erdőbe húzódtak vissza s itt az utóvéd szerepét vették át. 

Nem lehet megbízhatóan megállapítani, hogy mely hon-
védcsapatok védték ia Szászrégen feletti két erdőrészt. 
Kővárv azt í r ja , hogy az 50. és 73. honvédzászlóalj fedezte 
az ütközet végén a visszavonulást.60 Ámde Thoroczkay, aki a 
73. zászlóaljban szolgált, úgy emlékezik, hogy az ő zászló-
a l juk a harc kezdetén a Maros h íd jáná l állott s az erdei harc-
ban nem vett részt.61 Azt lehet tehát gyaní tanunk, hogy a 
Benkovics százados vezette 50. honvédzászlóalj alkotta az 
erdőben megszállott utóvédnek legalább egy részét s ezért 
marad t a városon át történt visszavonulásnál is a menet-
oszlop végén. 

A Dédrádnál támadáshoz csoportosult Grotenhjelm-
hadosztály első harcrendjé t ezúttal is a még ottlevő osztrák 
csapatok, vagyis a bukovinai 6 határőrszázad és a 6-fontos 
üteg, alkották. Ott volt még az osztrák 3-fontos félüteg is, de 
ennek miként történt alkalmazásáról hallgatnak a kút fő-
írók.62 

Amennyire a nem egyöntetűen valló forrásokból sejt-
hető, két határőrszázad a Ziegenwaldot, négy pedig a Frit-
scherwaldot támadta meg. Az előbbieket egy, az utóbbiakat 
két orosz vadászzászlóal j támogatta. 

Grotenhjelm mind já r t az ütközet elején. 6 dzsidásszáza-
dot indított a 22. sz. lovasüteggel együtt Vajdaszentivánra, 
azzal a paranccsal, hogy ott a Maroson átkelve, elzárja a 
szászrégen-marosvásárlielyi útat. Ez kétségkívül nagyon he-
lyes és célszerű intézkedés volt s a hat lovasszázad rohama 
bizonyára nagy zavart okozott volna a visszavonuló magya-
rok soraiban, ha egy nem várt eset meg nem hiúsí t ja Groten-
hje lm szándékát. Az történt ugyanis, hogy ennek a lovas-
ságnak parancsnoka — nem tud juk , ki volt — nem bízott a 
melléadott vezetőben; gyanút fogott, hogy csapdába viszi. 
Ezért nem mert nekivágni az útnak, hanem mindjá r t az ele-

6 0 I . h . 
01 1. m. 41. 1. 
62 Tagebuch: i. h. 

Teutsch jelentése: i. h. 
Ramming: i. m. 517., 518. 1. 



jén — a Szászrégen felől hallatszó ágyúdörgésre — vissza-
fordult.63 Ez a múlasztás tette lehetővé, hogy Damaszkin 
aránylag nagyobb zavarodás nélkül vonulhatott vissza 
derékhadával Marosvásárhely felé. Grotenhjelm bizonyára 
megmosta a félénk lovasparancsnok fejét , de ezzel már nem 
lehetett jóvátenni az elkövetett hibát. 

A város fölött lefolyt erdei harcról édeskeveset tudunk . 
Az osztrák 6-fontos üteg a magyarok balszárnyát vette célba, 
amelvet a bukovinai határőrök és az oroszok átkaroló táma-
dása hosszabb puskázás és ágyúzás után, leszorított a magas-
latról.64 A magyar jobbszárnyon gyöngébb volt az ellenállás, 
(de talán a támadás is), a magyar középhad ellenben jól 
megvetette a lábát.65 De mihelyt a kettős átkarolás éreztette 
a hatását, az egész utóvéd megkezdette a visszavonulást, a 
városon és a h idakon át, Radnó t fá j á ra . 

Az osztrákok nvomon követték s 6-fontos ütegük 2 
á g y ú j a a város feletti temetőben foglalt állást, a többi pedig 
követte a gyalogságot, s Hübl állítása szerint, benn a város-
ban is lekapcsolt.66 

Az ütközet most következett utolsó mozzanata fölötte 
zavarosan hangzik, Springinsfeldnek a többiekénél részlete-
sebb jelentésében. Az alezredes azt í r ja , hogy a magyar utó-
véd felszedte maga mögött a Maros (vagy a Görgény?) híd-
jának pallóját , de azért az osztrák srvalogság. lovasság és 
tüzérség mégis átment ra j ta . Ha a hídpalló csak részben volt 
felszedve, akkor a gyalogság talán nagy üggyel-baj jal át-
tornászhatott ra j ta , feltéve, hogy nem zavarták. Itt azonban 
azt olvassuk, hogy Springinsfeld a felszedett híd mögött fel-
állított 2 magyar ágyút azoknak kartácstüzében t ámadta 
meg a dragonyosszázad élén.07 Hol és hogyan ment át a lo-
vasság a két folyón? Erről /semmit se hal lunk. Már pedig a 
Maros nagyon bolondos folyó, amelyen Szászrégen t á j á n se 
lehet akárhol átgázolni. A tüzérség meg éppen nem mehet 
át r a j t a híd nélkül. 

Thoroczkay, mint szemtanú, állít ja, hogy a visszavonu-
lást fedező 73. honvédzászlóalj visszaverte az orosz és oszt-
rák lovasság támadását . Ez a lovasság előbb a 15. („Mátyás") 
huszárezrednek Csiky százados vezette egyik századát sza-
lasztotta meg. A Mátyás-huszárok ekkor belerohantak a 73. 
honvédzászlóaljba és két emberét letaposták.68 Itt azonban 

63 Tagebuch: i. h. — A többi k ú t f ő e lha l lga t ja . 
64 Hübl leírása: i. h. 

Teutsch jelentése: i. h. 
Ramming: i. h. 
Springinsfeld a lembergi General-Commandok: i. h. 

65 Neidhardt: i. h. 
66 I. h. 

Telentése a lembergi Genera l -Commandonak : i. h. 
•8 I. h. 



4. A szászrégeni ütközet színhelye. (1 : 75,000). 



az a bökkenő, hogy a 15. huszárezrednek csupán egy sza-
kasza tartozott a besztercei hadosztályhoz, de a július 20-i 
á l lománykimutatásban már ez se fordul elő. Thoroczkayt te-
hát ezúttal is cserbenhagyta az emlékezőtehetsége. 

Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy Damaszkin 
huszár ja inak egy része belekeveredett a viadalba, mert 
Springinsfeld azt í r ja , hogy az előbbemlített két magyar 
ágyút gyalogság és lovasság mentette meg. Az alezredes alól 
lelőtték a lovat s alkalmasint foglyul esik, ha egy Brosch 
nevű dragonyos káplár át nem engedi neki a lovát s ha két 
másik dragonyos testével nem fedezi. Csakhamar ez a ló is 
puskagolyót kapott.69 

A harcnak nemsokára vége szakadt. A magyar utóvéd 
is visszavonult s négv orosz dzsidásszázad, a lovasüteggel 
együtt, Körtvélyfájáig7 0 üldözte, vagy jobbanmondva csak 
követte a hátráló besztercei hadosztályt. 

A veszteség egyik félnél se volt nagy. A magyarokét 
50—60 halottra és sebesültre becsülik az osztrák kú t fők . 
Ezenkívül 54 emberük foglyulesett, a lengyel légió 61 em-
bere pedig átpártolt az ellenséghez.71 A szövetségesek vesz-
tesége 4 halott és 29 sebesült volt.72 

* 
* * 

Nem szorul bizonyításra, hogy Damaszkin a július 23-i 
harcban se győzhetett. Szászrégen kiürítéséért tehát nem ér-
heti jogos szemrehányás; de annál inkább a reákövetkezett 
63 kilométernyi visszavonulásért. Damaszkin tudniillik, 
bárha a különben is lanyha üldözés csak Körtvély fa já ig tar-
tott s folytatása se következett, az ütközet n a p j á n Maros-
vásárhelyig. 24-én pedig Erdőszentgyörgyig73 hátrál t , nem 
számolva egy ilyen gyors és hosszú visszavonulásnak el nem 

69 I. h. 
70 Nem egészen 15 kilométer. 
71 Teutscli jelentése: i. h. 
72 Vég-ül még ideiktatom a „Honvéd" 182. számában , júl ius 28-án 

megjelent tudósí tást is: 
Szeredfalvi t áborunk Szász Régen alat t ütközöt t a muszkákka l és 

ez az ütközet a muszkáknak sokkal több veszteséget hozott, mint 
mieinknek. E t áborunk Balavásár ig vonult vissza, ott vá randó bé az oly 
régóta vár t segedelmet. Ezen visszavonulás okozá a szamosújvár i tábor-
nak Szamosfalva és Apah idá ra szállítását, nehogy egy oldalmozdula t ta l 
Sz.Régen t á j á ró l kedve jö j j ön a muszkáknak Kolozsvárra indulni ." 

73 Rammingnál (i. h.), kétségkívül írás- vagy sa j tóh iba folvtán. 
„Czido-Szentgyörgy" szerepel. Ezt mind Gelich (I. m. III . 732. 1.) mind 
Breit (i. m. III. 158. 1.) Csíkszentgyörgyre vál toztat ta , holott a Csíkszere-
dától délkeletre eső Csíkszentgyörgy, sehogyan se eshetett a Szászrégen-
ből Marosvásárhely felé visszavonuló Damaszkin ú t j á b a . A Groten-
hjelm-hadosztály hadművelet i nap ló ja minden kétséget kizáróan, Erdő-
szentgyörgyöt ír, úgyszintén Kőváry , valamint a visszavonulásban részt-
vett Thoroczkay is. 



maradható s a lazábbfegyelmű csapatokat meg is bomlasztó 
káros hatásával, se azzal, hogy most már teljesen meg-
nyitotta az oroszok ú t j á t a Maros völgyén s onnan tovább, a 
két Kliküllő völgye felé is. 

Azonban csakhamar belátta, hogy nagv hibát követett 
el. Júl ius 26-án visszatért Marosvásárhelyre, másnap pedig 
5 kilométerrel tovább észak felé, Marosszentgyörgynél szál-
lott táborba.74 Szerencsére az ellenség ezekben a napokban 
nem mozdult Szászrégenbői s csupán előőrsei állottak Kört-
vélvfá jánál. 

Július 25-én vaklárma zavarta meg Grotenhjelm nyu-
galmát. Besztercéről is, Naszódról is híre jött, hogy 5000 
főnyi magyar sereg érkezett Nagybányára s onnan Erdélybe 
készül rontani. '5 Mivel ezt a hírt többfelől megerősítették, 
Grotenhjelm — Beszterce és a két szoros biztosítására — 
két orosz zászlóaljat és 4 orosz ágyút indított vissza, az oszt-
rák dragonyos-századdal és könnyű lovasszakasszal együtt. A 
Besztercén ilyenmódon megszaporodott csapatok parancs-
noka Pavlov tábornok lett.76 

Időközben Bem végrehaj tot ta régen tervezett betörését 
Moldvaországba. De már július 25-én visszatért Erdélybe s 
28-án Marosvásárhelyre érkezett, hogy megkezdje Kossuth-
nak is bejelentett támadását Grotenhjelm ellen.77 Azonban 
még mielőtt hozzáfoghatott volna, megtudta, hogy Lüders, 
a moldvai expedíció hírére, visszafordult a 21-én megszállott 
Nagyszebenből, s gyorsan közeledik a Nagykükül lő völgyén 
a Székelyföld felé. Bem erre tüstént Székelykeresztúrra 
sietett, de mert se Báró Kemény Farkas a Kolozsvárról oda-
rendelt csapatokkal, se Dobay alezredes a Rikáról hátráló 
kis különítménnyel nem érkezett meg, csupán a Székely-
keresztúron összegyűlt maroknyi had élén volt kénytelen 
Liiders elé állani. Az eredmény a jólismert segesvári vere-
ség lett. 

Bem ekkor gvorsan visszatért Marosvásárhelyre, egyesí-
tette a besztercei hadosztályt Kemény végre mégis csak meg-
érkezett csapataival s augusztus 2-ának ha jna lán megindult 
Nagyszeben felé, hogy elfoglalja ezt az akkor annyira fon-
tos várost Lüders háta mögött. Ezzel meg is szűnt a beszter-
cei hadosztálynak 43 napig tartott önálló háborús szereplése. 

Gyalókay Jenő. 
74 Thoroczkay: i. h. 
75 Teutsch jelentése: i. h. 
76 Ez a vak l á rma Kazinczy hadosz tá lyára vonatkozhatot t , amely 

pedig még sokáig nem indult meg Erdély felé. 
77 „Aussitot que j ' au ra i mis de l 'ordre dans les troupes, je veux 

me porter sur Bistritz et je crois qu'en quat re jours je pourra is y arri-
ver". (Bem Kossuthnak, Marosvásárhely, 1849 júl . 28. — Bécsi Hadi-
leoéltár: Feldacten der ung. siebenb. Ins. Armee, 1849. Fase. VII. Nr. 17.) 



Márkus- és Bafizfalvi báró Máriássy András 
táborszernagy« a Mária Terézia rend lovagja. 

1757-1846. 

(Főleg a családi levéltár alapján.) 
(Harmadik közlemény.) 

1810-ben Máriássy, mint a Mária Terézia rend lovagja , 
megindí t ja a grófi vagy bárói cím megszerzésére az e l já rás t 
és 1810-ben (néhány hónappa l édesany ja temetése után!) 
latin nye lvű beadvánnya l fordul a m. kir. udva r i kancel-
láriához, amelyben e lőadja , hogy az asperni és deutsch-
wagrami csa tákban magát k i tünte tvén, megkap ta a Mária 
Terézia rend kereszt jét , amely rend s ta tu tumai értelmében, 
neki, mint k i tünte te t t félnek, joga van a d í j a k elnyerése 
mellett a grófságot vagy báróságot kérni . Mint egy 600 éves 
magyar család tagja , amely „iam olim comitum t i tulo gau-
debat" , tehát már egykor gróf i címet is viselt, kéri a d í j a k 
elengedése mellett a gróf i cím megadását , ha pedig ezt meg 
nem kapha tná , akkor a báróságot kéri.2 '8 

A kancellária (gróf E rdődy József kancellár) jó hosszú 
ideig fektet te a beadvány t és csak szeptember 7-én ter jesz-
tette Máriássy kérelmét a felség elé azzal, hogy Máriássy 
András, aki előbb a gr. G y u l a y ezred colonellusa volt, mint 
generális Aspernnél és W a g r a m n á l anny i r a k i tünte t te magá t , 
hogy Károly főherceg a csatatéren a Mária Terézia rend ke-
resztjével ju t a lmaz ta és így most igénye van a gróf i vagy 
bárói rangra . A család — í r ja a kancel lár ia — 1264 (?) óta 
virágzik, s a j á n l j a a fo lyamodónak aká r a grófi , aká r a bárói 
ranggal való megadományozásá t . 

A felség i r odá j ában megint jóidéig hevert az akta , míg 
végre november 29-én a felség elé került , aki Máriássyt a 
d í j ak elengedésével magyar bárói ranggal adományoz ta 
meg.2 '8 s az erről szóló diploma a fo lyamodónak 1810. de-
cember 1-i dá tummal adatot t ki.280 

-78 M. kir. Orsz. Levéltár, Canc. 1810 : 9285. szám. 
279 „Suppl icantem generalem Máriássy in n u m e r u m l iberorum re-

gni Lngariae b a ronum cum remissione t axae coopta tum habere volo. 
Hadtörténelmi Közlemények XXXVIII. 7 



Mindezek megtörténtéről Máriássy udvar i ágense Demb-
seher 1810. december 11-én értesíti ügyfelét, s í r ja , hogy 
folyamodványa, „um Erhebung in den hungarischen Frey-
herrn Stand herabgelanget seye" és ő holnap — a „Haupt 
Taxé"-t a felség elengedvén. — a bárói diploma kiállításá-
nak taksá já t letétbe fogja helyezni.281 

Máriássy nak tehát a felség a bárói rang elnyeréséért járó 
főtaksát , ami ekkor 4000 forint volt, elengedte, de meg kellett 
fizetnie a diploma beiktatásáért (a Királyi Könyvekbe) járó 
10 forintot, s a könyv a lakban pergamenre irt, s aranyozott 
kapszulában, a r any fonalon függő pecséttel ellátott bárói 
diplomáért járó 190. összesen tehát 200 forintot. Ezen összeg 
lefizetését a magyar királyi udvari kamara taxatoratusi 
hivatala 1811. január 22-én megnyugtat ja , elismervén, hogy 
Máriássy ,.de Mar/uisfalva et Bali /sfalva" (így!) András 
vezérőrnagy ezt az összeget lefizette.282 

Ezzel a Mária Terézia rend elnyerésének utóhangja i vég-
leg le is záródtak. 

Édesanyjának 1810 január 21-én bekövetkezett halála 
Máriássyt mélységesen lesújtotta. Hiszen egyetlen legbizal-
masabb, szívéhez legközelebb álló barát ját, tanácsadó ját, irá-
nyí tójá t vesztette el benne. 

A családi feljegyzések szerint a hőn szeretett édesanya 
temetése 1810. j anuá r 30-án volt Batizfalván,283 amelyen min-
den valószínűség szerint legkedvesebb fia is részt vett. bár 
erre ada tunk nincsen. 

Úgy látszik, édesanyja e lhányta figyelmeztette Máriás-
syt a múlandóságra, s ez 1810-ben arra készteti, hogy saját 
esetleges halála bekövetkeztére a kellő intézkedéseket meg-
tegye. Máriássy meg is í r ja végrendeletét s azt 1811. január 
14-én Márkusfa lván báró Fischer Imre. a tizenhat szepesi 
Vcíros királvi adminisztrátora. Benedekfalvi Detrich Meny-
hért szepesi szolgabíró. Gerhardt Tamás és Máriássy Károly 
táblabírák, s végül Szemerei Horváth I ádé szepesi esküdt 
ülnök, mint végrendeleti tanúk előtt fölolvassa, s azt ép ész-
szel és lélekkel saját végrendeletének jelenti ki. 

Yiennae die 29a novembris 1810. — Franciscus mami propria ." Orsz 
Levéltár , Canc. : 1810: 12.645. 

280 Orsz. Tevéi tár : Tiber Regius 62. kötet 1266. 1. — A címer le 
van festve s azonos a II. Ulászló király által adományozot ta l , de itt 
alul egy lebegő mondat szalag van, ezzel a fel írással: FORT1TUDÍX1. 

281 Dembseher levele Máriássy Andráshoz, 1810. december 11. Bécs. 
282 A t axa to ra tus 1811. j a n u á r 22-én Bécsben kelt eredeti nyug tá j a . 
283 "Weber nyi lván téved, midőn a halálozás n a p j á u l 1810. június 

20. n a p j á t á l l ap í t j a meg. I. m.: 358. 1. Ekkor csak k r ip tába helyezésről 
l e h e t e t t szó. 



E végrendeletben Máriássy úgy intézkedik, hogy halála 
után a batizfalvi családi k r ip tában a legjobb édesanya mel-
lett óha j t j a ma jdan örök álmát aludni. 

Keveset, sőt majdnem semmitsem tudunk arról, hogy 
Máriássy 1811-ben hol, merre járt , s mit művelt, csak annyi t 
tudunk, hogy 1811. júniusában a felség báró Máriássy And-
rást meghívja az országgyűlésre, amelyen valószínűleg részt 
is vett.284 

1812. nyarán Máriássy Pesten volt (aug. 3.), s úgy lát-
szik, innen küldték ki lengyel területre, ahol ősszel (október 
18.) a Wizulky falu mögötti magaslatokon vívott csatában, a 
Triszin nevű major megtámadásakor a vállán megsebesült. 

Az ekkor kapott golvót Máriássy ehette emlékül ezzel 
a felirattal: 

„Mit dieser Kugel wurde ich und mein Pferd in dem 
russischen Kriege anno 1812. als Brigadier bei Wizulky den 
18. october blessirt." 

Nem t u d j u k pontosan, hogy Máriássy sebét hol gyógy-
kezelték. de valószínűleg lengyel területen és itt, a lengyel-
országi „Auxiliär Corps"-nál tölthette 1812—1813. telét is. 
mint rekonvalescens. 

1813. február 3-án Szakmáry Donát Lucsivnáról ír 
Máriássy Andrásnak, s e levélből megtudjuk, hogy az ősz és 
a tél sok fáradalom, iszonyú hideg és végnélküli menetelé-
sek közepette tellett. Jelzi Szakmáry Máriássynak, hog Y le-
velét megkapta és „innigst freuete mich aus denselben Ihr 
Wohlbefinden bev so vielen Strapazen zu ersehen; Wie sehr 
bedauerten alle Ihre gute Freunde Sie und das sämmtliche 
Officiers-Chor wegen der so sehr ausgestandenen Kälte 
und unaufhörl ichen Märschen. 

Hier ist die Kälte vieleicht nicht minder strenge, nur mit 
den Unterschied, dasz wir mit einen hübschen Mädel oder 
Weibchen uns beym warmen Ofen dum und quando lustig 
machen können und erst dann mit einer schönen Frau Ritt-
meisterin Schlitten fahren, wenn uns die Sonne ohne Wind 
anlächeln thut. 

Schon öfters wünschte ich Ihnen von Herzen in unserer 
lustigen Gesellschaft sed quis contra torrentem Napoleonem." 

Levele végén Szakmáry úgy mellékesen megjegyzi, hogy: 
„Ich freute mich über Ihr Reconvalesciren von der erlittenen 
Contusion."285 

Egy nappal később, 1813. február 4-én Krompachról egy 

284 Az 1811. június 22-én Bécsben kelt eredeti regális megvan a 
családi levéltárban. 

285 1813. február 3. Lucsivna; Szakmáry Donát levele Máriássy 
Andráshoz. 



Gundelf ingen ír Máriássynak, amelyből megtudjuk, hogy 
Máriássy sebesülése elég siílyos lehetett, mert ágyúgolyó 
súrolta. Az is ki tűnik a levélből, hogy Máriássy 1813. j anuár 
12-én a lengyel Paltosh-ban volt, s innen írt Gundelf ingen-
nek. melyre a válasz a következő volt: 

..Lieber sehäzbarer Freund und Bruder! 
Ich danke Dir f ü r deinen lieben Brief von 12. Januari i 

ausz Paltosh. der nicht allein deine edle freundschaft l iche 
Gesinnungen gegen mich bestätigte, sondern mir ein neuesz 
Leben gab, weil ich er fuhr , clasz Du noch am Leheti bist. 
Bruder, die Beharlichkeit in deinen Beruf ist lobenszwürdig, 
nach dem Du aber von erhaltenen Canonen streyfschusz und 
dem stürze mit dem Pferde bev immer währenden auser- 
ordentlichen Strapazen dich noch nicht erhollen konntest 
und in Gefahr stehest, aus Mangel der gehörigen Pflege um 
zukommen, so finde ich deine beharlichkeit sehr tadelnsz-
würdig und da Du mit Ehren abtretten kannst, um deine 
Gesundheit herzustellen, so kann ich nicht begreifen warum 
Du nicht nach 1 lause kommst? Du kannst ja noch in die 
Zukunf t f ü r deinen König und dein Vaterland streiten und 
die Pflichten erfüllen clie Dir so heilig sind. Wasz kann ein 
kranker Soldat in der Winter Campanie, wo mehr mit Ele-
menten und Miiszeligkeiten, als mit Feinden zu kämpfen ist 
da auszrichten? Lieber Bruder, komme nach Hausz, stelle 
deine Gesundheit zu recht, und willst du in F r ü h j a h r wider 
zurückeren, so mache was dir Ehre und Pflicht eingeben 
werden."286 

Máriássy Gundelfingenhez írott levelét ez utóbbi meg-
mutat ta és felolvasta a szepesi püspöknek is, aki Máriássy-
nak szintén a hazatérést és egészségének teljes helyreállítá-
sát javasolja. Végül Gundelf ingen még megírja, hogv meny-
nyire vágyik utánna, mert a püspökön kívül még csak egyet-
len igaz ba r á t j a van — Máriássv. 

..Dem Bischof — í r ja Gundelfingen — habe ich deinen 
Brief vorgelesen. Er läszt sich Dir auf das innigste empfeh-
len und bitten. Du solst nach Hausz eilen, um deine theuere 
^ r p m ^ L r i f bes t e l l en zu können. — Mein Hertz dürstet nach 
Dir, ich habe viele so genannte Freunde, aber wahren Freund? 
den Bischof ausgenommen, nur Dich." 

1813. február 3-án Máriássy Varsóból ír ispánjának, 
Kupcseknek, aki Ju rkowba válaszol neki, mert Máriássy 
március elején (9-én) itt van. viszont március végén, április 
elején már Krakkóban van, s március 31-én Pozsony-
ból egy Szontagh ide a következőket í r ja neki: „Nebst einen 

286 1815. f eb ruá r 4. Krompaeh ; Gundelf ingen levele Máriássy And-
ráshoz! a családi levél tárban. 



Respect laszt Herr Staabsarzt von Klein sagen dass Sie, wen 
übrigens die Aerzte das baden fü r gut finden, das Pöstyéner 
Bad vor allen vorziehen. Sölten Sie aber nach den Sturtz 
vom Schwindl befallen seyn. so rathet er gar kein Bad. "2S7  

A most közölt levélből és Beckers egy későbbi leveléből 
is l á t juk tehát, hogy Máriássy ekkor még sebesüléséből telje-
sen fel nem gyógyult, s úgy látszik, a fü rdőre menés gondo-
latával foglalkozott, hiszen ő maga tudhat ta legjobban, hogy 
egészsége még teljesen helyre nem állott. 

Április 14-én Wolbromban, má jus 2-án pedig Brcebir-
czaniban ta lál juk Máriássyt. Ez utóbbi helyre ír neki a vie-
litskai határőrség parancsnoka, aki jelenti, hogy holnap 
Ponvatovszki herceg von Ferner kormánytanácsosnál fog 
ebédelni, ennélfogva őt és suitte-jét beengedi, maga fog a 
herceg elé menni, s őt fogadni.288 

1813 június elején Sternbergben, ma jd Kratenauban, 
szóval cseh területen lá t juk Máriássyt, aki július végén és 
augusztus elején a Prága melletti Mochow-ban van, tehát 
ekkor már elkerült a galíciai Auxiliar-Corps-tól a hadrakel t 
sereghez, s 1813 augusztus 26—27-én jelen volt a drezdai 
csatában, ahol herceg Schwarzenberg hadsereg csoport jában, 
az osztrák sereg jobb szárnyán, báró Bianchi al tábornagy 
gyalog hadosztályában mint brigadéros a 48. számú Simb-
schen-féle és a 19. számú Hessen-Hornburg gyalogezredeket 
vezényelte, és „Armée-Abteilung" parancsnoka maga a Hes-
sen-Homburg-i herceg volt.289 

A drezdai csatában, augusztus 27-én, Máriássy ismét 
golyót kapott és súlyosan megsebesült, s így unokaöccsének. 
Máriássy alezredesnek 1813 júliusában kelt levele már nem 
találta Andrást a hadrakelt seregnél és a levélborítékra valaki 
ráír ta: ..Plessirt in Prag." — Máriássy tehát sebesülten Prá-
gába került , ahol a „Graf Srtbyscher vagy Swrbyscher 
Haus ' -ban ..in der Hiberner Gasse N° 1002" helyezték őt el. 

A drezdai csatában tanúsított bátor és nagyszerű maga-

"87 1813. márc ius 31. Pozsony. Szontagh levele Máriássy András-
hoz, u. ott. 1813. június 16. Buda. Beckers levele Máriássvhoz, u. ott. 
í r j a , hogy Teschenből má jus 11-én kelt levelét, mellyel nagv örömet 
okozott, megkapta , s k í v á n j a : „Dich hey Gelegenheit des Gebrauchs 
eines Bades in Ungarn bey uns zu sehen, um dich unserer Anhängl ich-
keit zu überzeugen." 

288 1813. m á j u s 2. Yielitska. A határőrség pa rancsnokának jelentése 
Máriássvhoz. U. ott. 

289 Friedrich: Geschichte des Herbstfeldzuges 1813. — Berlin. (Meg-
jelent a: Geschichte der Befreiungskriege 1813—1815. c ímű sorozatban). 
E n n e k kilencedik fejezetében van leírva: „Die Schlacht bei Dresden." 
440—502. és 564. 11. — Edmund Glaise von Horstenau: Feldzug von Dres-
den. Bécs. 1915. 237—238. 11. — (Megjelent a : Geschichte der K ä m p f e 
•Österreichs című sorozatban.) 



tar tásáért a jutalom nem maradt el, mert I. Ferenc kirá ly 
1813 szeptember 2-án kelt, úgynevezett „Gehorsamspatent"-
jével Máriássynak ad ja a jelenleg ezredtulajdonos nélkül 
lévő és eddig báró Weidenfeld Károly Mária Terézia-rendes 
vitéz tu la jdonában volt 37. számú magyar gyalogezredet, te-
hát azt a gróf Siskovics József nevét viselt ezredet, amelyben 
egykoron Máriássy katonai pá lyafu tásá t megkezdte,290 s 
amelyet eredetileg 1741-ben Szirmay Tamás állított fel. Mári-
ássy ennek az ezrednek, mely később Nagyváradon állomá-
sozott s tulajdonosa József főherceg lett, a hetedik ezred-
tulajdonosa volt, s mint , .Regiments-Inhaber" bír ta ezen ez-
redet 1846-ban bekövetkezett haláláig.291 

Máriássy magas kitüntetésének természetesen gyorsan 
híre terjedt és 1813 szeptember havában Máriássy hoz sorra 
érkeztek egyrészt a gratuláló, másrészt a sebesülés fölötti 
részvétlevelek. 

Szepternber 10-én a Lambach melletti táborból báró 
Lunden gránátos kap i t ány az első, aki Máriássynak gratulál 
és aki viszont még nem tudja , hogy Máriássy sebesülten 
Prágában fekszik, mert levelét még ,,á la Grande Armée en 
Bohémé" címezi. A kap i tány kéri Máriássyt, hogy engedje 

290 Az ezred történetét először Kiss Károly hadnagy írta meg a 
Tudományos G y ű j t e m é n y 1825. évi f o l y a m á b a n : (I. fiizet 16. 1., II. füzet 
5.: III. füzet 3. és IV. fiizet 3. skk. II. —) ,.A' 37-dik Magyar Gyalog 
mostan a méltóságos főhadi vezéri he ly ta r tó Márkus és Batizfalvi Báró 
Máriássy András Ur' nevét viselő császári k i rá lyi ezered Történet i" cí-
men, a melyből l á t juk , hogy gr. Siskovics óta az ezredtulajdonosok 
kivétel nélkül a Mária Terézia rend közép vacy k i s k e r e s z t j e i voltak. 
Siskovics u tán (1762—84), aki középkeresztes volt. De Tins József báró 
(1784—1802), Auf fenbe rg Ferencz báró (1802—1808.), végül Weidenfeld  
Károly báró (1808—1813) mind kiskeresztes ezredtula jdonosok b í r ták 
az ezredet. 

A család t u l a jdonában Márkus fa lván volt egy kézirat, melynek 
címe volt: „Freiherr Andreas Máriássy de Markus et Batiszfalva k. k. 
ung. Infanter ie-Regiment N°. 57. in der Adjus t i e rung des Jahres 1821. 
bildlich dargestellt durch H a u p t m a n n Johann Freiherr von Schönau,  
k. k. Kammerer , zusammengestel l t durch den Urgroszneffen des In-
habers Franz Máriássv de Márkus- et Batiszfalva 1887." Ebben a Máriás-
syra vonatkozó személyi ada toka t ..John Keppel Knigt of Jordans tone  
k. k. Obers t l ieutenant a. D." ál l í tot ta össze, s a szöveg u tán következtek 
remek eredeti acfuarellekben az ezred akkori e g y e n r u h á j á n a k képei. 
Mint anny i minden, ez a kézirat is a hozzánk betolakodott csehek min-
dent fe l fa lni akaró ousz t í tásának esett áldozatul . Td. móg Finke, Ed-
mund ny . ezredes: Geschichte des k. u. k. ung. Infanter ie Regimentes 
No. 37. Erzherzog Joseph. — I—II. kötet. Wien. 1898. -

291 1813. szeptember 2. — „In . . . . Feldhof lager zu Töplitz in Böh-
men . . Ausgefertigt zu Wien den 5 t c n September 1815." I. Ferenc ki-
rály báró Máriássy Andrásnak (von Marens f a lva" [ígv!]) a vacans br. 
Weidenfeld-féle m a g y a r gyalogezredet adományozza. Eredeti okirat a 
családi levél tárban. 

1815. szeptember 5. Bécs. Gróf Bellegarde báró Máriássy András-
nak megküldi az ezredtulajdonosi adományozó levelet. — Eredeti u. ott. 



meg „dasz ich über die Verleihung eines Regiments, welche 
seiner Majesté an Ihre brillante Tapferkei t und militairischen 
Talent bewilliget hat, meine gehorsamste Gratulat ion ab-
statten'"."92 

Ugyanekkor már terjed a híre a súlyos sebesülésnek is, 
sőt a Szepességen már azt beszélték, hogy Máriássy a drez-
dai csatában elesett és meghalt. 

1813. szeptember 10-én már a sebesülés híre eljutott 
Pestre, mert br. Hellenbachné Kubinyi Zsófia innen küld 
Máriássynak részvétiratot. 

Ugy látszik, szeptember derekán Máriássyt Trencsén-
fepliczre akar ták szállítani, mert szeptember 17-én ide cí-

mezi levelét egy Baranyai nevű úr, aki részint gratulál az 
ezredtulajdonosi kitüntetéshez, részint pedig részvétét fejezi 
ki a sebesülés felett. Ugyanekkor részvétét fejezi ki gr. 
Eszterházy Imre is. — 

Szeptember 18-án gr. Gyulai Albert fejezi ki részvétét, 
s ugyanekkor Szakmáry Donát ír Máriássynak, s jelzi, hogy 
szeptember 14-én indult el Kérmárkról „allwo die t raur ige  
Nachricht verbreitet war, dasz Sie und General Andrássv 
auf den Schlacht-Felde geblieben sein", s csak később érke-
zett híradás arról, hogy Máriássy él és sebesülten Prágában 
van. 

Szeptember 21-én Ujházy József, Máriássy sógora ír 
Prágába (a Hiberner Gasse 1002. szám alá), amely levél a 
következőképpen hangzik: 

„Theuerster Liebster Bruder und Schwager! 
Deine Verwundung vernahm ich mit der innigsten Theil-

nahnie und tiefen Schmertz, um so mehr, da man anfangs 
nicht wissen konte, ob solche gefährlich sey — dem All-
mächtigen sey indessen tausendfaches Lob und Dank da fü r , 
dasz dein uns insgesamt theures Leben dabey nicht in Ge-
fahr komt — zwar wirst du vielen Schmertz leiden müssen, 
besonders wen die Kugel das Bein verletzt hätte, wen auch 
solche bereits heraus gezogen ist; doch trage dein Leiden mit 
Geduld, Gott wird alles zum besten wenden und uns noch 
die Freude erleben lassen, dich baldigst glücklich und her-
gestelt in unsere Arme zu drücken. Er der Herr des gantzen 
\\elt-Alls (így!) leitet uns durch mancherley t rübe Wege 
und läszt unsz widerum frohe Stunden erleben, möge seine 
allgewaltige Hand dich unter seinen mächtigen Schutz neh-
men und dich fü r f e rnem Unglück gnädiglieh bewahren. Ich 
kan dir die allgemeine Fheilnahme, welche jederman bey 
der traurigen Nachricht deiner Blessirung hatte, nicht genug 

->9~ 1813. szeptember 10. Feld Lager bey Lambach. Báró Lunden le-
vele Máriássy Andráshoz. U. ott. 



beschreiben, man bedauerte dich insgemein — dieses sind 
Zeichen der Liebe und Hochachtung, welche man gegen 
dich hat. 

Zu der Erhal tung desjenigen Regiments, in welchen du 
deine militärische Lau fbahn angefangen, wünsche dir alles 
erdenkliche Glück, mögest du noch recht viele Jahre es be-
sitzen und solches deinen Nahmen fuhren, ich dencke, diese 
Verleihung des Regiments vom Monarchen wird dir lieber 
und angenehmer sein als wen du Feld Marschal Lieutenant 
geworden wärest. Dieser Titel kan dir nicht entgehen, aber 
es giebt mehrere Feld Marschall Lieutenante, die keine Re-
gimenter haben."293 

E levélből megtudjuk tehát, hogy Máriássy sebe meg-
lehetős súlyos lehetett és sokat szenvedhetett, míg testéből 
a golyót kiszedték, ami úgy látszik szeptember folyamán 
történt meg. Lá t juk azt is, hogy Máriássy a Szepességen ál-
talános szeretetnek és tiszteletnek örvendett, ami persze az 
ezredtulajdonossággal még csak emelkedett. 

Az is kiérezhető a levél soraiból, hogy Máriássy a drezdai 
csata után az al tábornagyi kinevezést várta, ami még szep-
tember folyamán (26-án) meg is történt, de amikor Ujházy 
sógor és szabadkőműves testvér levelét megírta, a kinevezés 
még nem történt meg, s így még nem is kerülhetett a nyil-
vánosság elé. 

1813 szeptember 22-én Batizfalváról Scultéty András 
itteni lutheránus lelkész ír Máriássynak Prágába, amelyből 
lá t juk , hogy Máriássy halálhíre a Szepességen csakugyan 
általánosan elterjedt annyira, hogy egyesek már meg is 
siratták. 

Scultéty egyébként a következőket í r ja : .,Die schröck-
liche und unerwarte te Nachricht, die von dem Tode 
Euer freiherrlichen Gnaden in der vergangenen \\ oche 
hier überall zu hören war, hat uns alle nicht nur sehr be-
stürtzt , sondern auch bis zu Timmen gerührt . Und o wie 
grosz war dann unsere Freude, als wir von unsern gnädigen 
Herrn Inspector von Szakmáry davon überzeugt wurden, 
dasz Euer freiherlichen Gnaden leben und anstatt des lo-
des nur an einem Fusze verwundet sind. Ich konnte mich 
nicht enthalten, diese frohe Nachricht am vergangenen Sonn-
tag in der Kirche zu verkündigen und das Volk zum Preise 
Gottes und zum Gebet fü r hochdero Genesung aufzumun-
tern. — Gott selbst lindere die Schmerzen der Wunde und 
gebe den Ärzten soviel Kraf t und Geschicklichkeit, dasz Sie 

293 1813. szeptember 21. Hollomaitz ( = Holló Lomnitz). U jházy Jó-
zsef levele Máriássy Andráshoz. E levélben U. ír az ekkori nagy felvi-
déki árvízről is, amely pl. az 530 éves gróf Szirmay-féle kastélyt minde-
nestül úgy elvitte, hogy nyoma sem marad t . 



Euer f reiherliche Gnaden bald wider zur völligen Gesund-
heit verhelfen. Yilleicht ist diese Wunde ein Wink der Vor-
sehung, das Euer freiherrlichen Gnaden nach gemachten 
ruhmvollen Frieden das Schwert in die Scheide stecken und 
m unsern ruhigen Zipserland den Rest des Lebens fü r uns 
zubringen. 

Übrigens wollen wir fü r das uns theure Leben Euer frei-
herrlichen Gnaden auch ferner zu Gott beten und hoch-
deroselben auch bei dieser Cour der Vorsicht Gottes emp-
fehlen."294 

Szeptember 25-én Lubert zászlós, aki úgy látszik, a harc-
téren Máriássy br igádjában szolgált, szintén részvétét fejezi  
ki a sebesülés fölött azzal, hogy reméli mielőbbi felgyógyu-
lását, hogy azután ismét br igádja élére kerülhessen. Hízelgő  
levelének idevonatkozó része így hangzik: „Es wagt in voll-
ster Ehr furch t Euer Excellenz unterthänigster Diener zur 
erlangter Beförderung seine gehorsamste Gratulat ion abzu-
statten und wünscht aus innigsten Grunde seines Herzens, 
dasz Höchstdieselben baldmöglichst zur vorigen Genesung 
gelangen möchten, um das Glück Euer Excellenz an unserer 
Spitze zu sehen nicht lange zu entbehren, auf welches jeder 
brave Krieger seinen gerechten Stolz gründet ; alle ehrenvolle 
Männer bedauern den ihnen so theueren Verlust und harren 
mit ungestümmer Sehnsucht dem glücklichen Augenblick 
entgegen, wo ihr mit Ruhm bedeckten Anführe r ihnen zu 
neuen rühmlichen Thaten die Bahn bezeichnen soll."295 

Közben a sebesült Máriássy úgy látszik eszmeileg bir-
tokba vette ezredét és 1813 szept. 25-én Prágából ezredéhez 
intézett i ra tának kivonata igazolja, hogy ezrede viszonyai-
ról még így távolról is tá jékozva van. s igyekszik betegen is 
ezredében rendet csinálni. 

Ez a rövid, de igen jellemző, s Máriássy őrnagyi parancs-
könyvének stílusára emlékeztető kivonat a következő: 

„Auszug aus dem Schreiben des Herrn Regiments Inn-
haber an das Regiments Commando . . . stb. 

Das Grenadier Batailons Commando schreibt mir auch 
dasz die Division von meinen Regimente nicht im besten 
Stand seye; 

jtens s e y s i e e l e n c l e n Menschen vom Regimente dotirt: 
2tens befinden sich dabey zwey decrepirte Haupdeute, 

294 1813. szeptember 22. Bat izfalva. Scultéty levele a családi levél-
t á rban . Ugyani t t ugyanekkorró l Isabelle Scultéty hasonló t a r t a lmú le-
vele. 

295 1813. szeptember 25. Feldlager bey Dux . — Luber t levele Má-
riássyhoz. U. ott. 



welche(n) schon die physischen Kräf te fehlen, die Division 
empor heben zu wollen oder zu können. 

Baron Mariassy 
F. M. L."296 

Máriássy ezen iratot tehát már mint al tábornagy í r ja 
alá. következésképpen ekkor már hivatalosan is tudhat ta , 
hogy a következő napon, szeptember 26-án. megjön az al-
tábornagy i kinevezés. 

1813 szeptember 22-iki kelettel, de csak 1813 szeptember 
26-iki kikézbesítéssel 1. Ferenc király Máriássyt 1813 októ-
ber 18-iki ranggal al tábornaggyá nevezi ki.297 Ez a kinevezés 
azonban csak később (novemberben) lett nyilvánossá, noha 
erről Máriássy nyi lvánvalóan már szeptember 25. körül 
értesült, mégis az előléptetés híre Magyarországra úgy lát-
szik csak december havában jutott el. így azután érthető, 
hogy a beavatott udvari embereket kivéve, a Máriássyhoz 
intézett levelek írói csak az ezred tulajdonosság adományo-
zását emlegetik és az al tábornagvi kinevezésről egy ideig 
hallgatnak. 

1813 szeptember 13-án Lőcséről id. Koczok István ír 
Prágába Máriássynak. „Örömmel zengedez — ír ja Koczok —-
a" Szepességiek száján az a kellemes hír. hogy felséges Urunk 
nagyságod régi hív és vitézi szolgálatját bővebben meg-
jutalmazni kívánván, nagyságodat egy nemes magyar Regi-
men tulajdonosává tenni méltóztatott. Az én szegény há-
zam is örvend velem együtt nagyságod ezen meg jutalmaz-
tatásán és szívéből k ívánnya , hogy Nagysád az érdem, be-
csület és tisztesség grádusán naponként fellyebb fellebb 
emeltessék, az egész Szepességnek is maga fényes érdemei 
által tiszteletett és ditsősséget szerezzen és a szepességi fiak-
nak is. kik őfelsége zászlója alatt a királvi szék 's a ha-
záért vitézkednek, ajánlása 's pártfogása által segedelmül 
lenni méltóztasson." 

Koczok uram felfogása szerint tehát Máriássy dicsősége 
nem csak a maga és családja, de az egész Szepesség dicső-
sége. 

1813. szeptemberétől kezdve az év hátralévő részében 
Máriássy sorra k a p j a a részvétnyilvánító leveleket, s ezek-
ből szinte meg lehet rajzolni sebesülése kórképét és a gyó-
gyulás lefolyását. Megtudjuk, hogy Máriássy lábába kap ta 

290 1815. szeptember 25-én kelt irat a családi levéltárban. 
297 1815. szeptember 22. . . I n . . . Fe ldhof lager zu Töplitz in Böhmen 

. . . . Ausgefert igt zu Wien dem 26-ten September 1815." 1. Ferenc k i rá ly 
báró Máriássy (von Marensfalva, [ígv!]) András t 1815. október 18-iki 
ranggal Feld Marschal l ieutenant-á nevezi ki. — 1815. szeptember 26. Bécs. 
Erről értesíti Máriássyt a bécsi hadi tanács . Mind a két eredeti okirat a 
családi levéltárban. 



a golyót, ahonnan ezt szeptember fo lyamán már eltávolítot-
ták ugyan, de november lett, mire Máriássy betegágyát el-
hagyha t ta és mankón a szobában j á rká ln i kezdhetet t . 

Október 1-én gróf Bellegarde t ábornagy ír levelet Mári-
ássvnak, aki t persze „Feldmarschal l ieu tenant " -nak címez. 
..Ich habe — í r j a — Euer Hochwohlgeboren schäzbares 
Schreiben vom 22ten voriges Monats r ichtig erhal ten, so an-
genehm es mir war , als seine Majes tä t der Kaiser Ihre aus-
gezeichneten Verdienste durch das Euer Hochwohlgeboren 
verliehene Regiment — worauf auch bald dero Beförderung 
zum Feldmarschallieutenant nachgefolget ist, zu belohnen 
geruhet haben, so leid war es mir zu vernehmen, daß die 
Blesur, welche Sie bei Dresden erhielten, deroselben En t fe r -
nung von der Armée auf einige Zeit nach sich gezogen habe ; 
ich wünsche und hoffe , das Ihre Herste l lung bald erfolgen 
möge und dasz dieselben wieder bald im Stand gesetzt wer-
den, Ihre ausgezeichnete Dienstleistung bei der Armée for t 
zu sezen, von der Sie sich allerdings die glücklichsten Erfolge 
noch schmeicheln können. 

Indem ich hiemit den w a r m e n Anthei l bezeuge, den ich 
an Ihren Glücke und an allem, was Ihre Person be t r i f t 
nehme, und Denenselben meinen auf r ich t igen G l ü k w u n s c h 
sowohl zum Antr i t t des Regiments als zu Ihrer Beförde rung 
darbr inge, benuze ich mit Vergnügen diese Gelegenheit u m 
Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner vollkom-
mensten Hochachtung zu erneuern."2 9 8 

Beckersnek 1813. október 5-én kelt levele szerint már 
ekkor ki volt véve a lőcsatornából a golyó, amely Máriássyt 
el talál ta és az „Absonderung der Kugel" már megtörtént , 
ami Máriássynak nem csekély f á j d a l m a t okozhatot t . Ezekről 
nyi lván panaszkodhato t t is Máriássy, mert október 13-án 
\ á r a d i Szakmáry Donát Késmárkról azt í r j a Már iássynak 
Prágába , hogy október 1-én kelt levelét a mai napon kézhez 
k a p t a és: „Ich bedaure sehr, das Sie so viele Schmerzen lei-
den und noch das Bette hüten müssen", reméli azonban, 
hogy most már Isten segítségével jobban lesz.299 

Igen kedves és v idám jó b a r á t j a volt Már iássynak gróf 
Festetics József, a röviden Titsi becéző néven ismert bohém, 
vígkedélyű cimbora, aki 1813. október 30-án Pestről ír Mári-
ássynak derűs és kedélyes egyéniségéhez méltó s t í lusban a 
következőképpen: 

„Liebes Gutes Brüderchen! 
Bey meiner Zur ickunf t hier aus dem Arader Comita t 

e r f u h r ich vom F r e u n d Bekers, daß mit deiner Gesundhei t 
-9S 1815. október 1. Bécs. Bellegarde levele Máriássvhoz, u. ott. 
299 Ader j án István 1813. október 10-én Késmárkon kelt leveléhez. 

1813. okt. 15-án kelt cédulán. U. ott. 



und Blessur etwas besser gehet: alle deine Freunde hier inte-
ressierte hier (így!) dein Schicksaal; sreibe mir doch, oder 
lasse sreiben in welchen Schenkel bist du geschossen und 
wo du deine gäntzliche Heilung ändigen willst; ich rathe dir 
die Ofner Bäder; da bist du zwischen uns. Ich gratulire zu 
dem Regiment; du fliehst wieder in deinen alten uniform 
hinein; bist aber auch ein alter epouseur, nicht mer der junge 
Springer bey der Iványoschischen." . . . 

„Die zwei Zuzis warten auf dich, die Podmanitskisehe 
ist immer mein Schatz, und du hast kein Quintl Vernunft , 
wenn du sie nicht heyrathest : gib mir eine Plenipotentz und 
ich hevrathe Sie unterdessen vor dich." . . . 

„Nun Ami, ich küsse dich tausendmahl: das Podmänn-
chen ebenfalls."800 

Festeticset a kedélyes humor és a könnyed életfelfogás 
jellemzi, s önmagát ezen levélben sem tagadja meg. Humo-
rosan és könnyedén igyekszik Máriássy sebesülése fölött 
napi rendre térni, az egész ügyet nem túl t ragikusan fogja 
föl és siet v idámabb témára áttérve ba rá t j á t mulattatni . A 
levél hangja egyébként e lárul ja azt a bizalmas és benső-
séges barát i jóviszonyt, amelyben Festetics és Máriássy állot-
tak. Már sokkalta komolyabb, sőt szinte érzelmes az a levél, 
amelyet november 15-én Pongrácz Imre intéz Máriássyhoz: 
„Verehrungswürdiger Freund! Mein dich äuserst liebendes 
und mit wärmesten Gefühl verehrendes Herz ist durch die 
von deiner Person anhero gelangte Nachrichten theils sehr 
erfreut , theils aber auch sehr gebäugt und betrübt worden". 
Die ehrenvolle Wundt, die du fü r die gerechte und heilige 
Sache, um welche ganz Europa enthusiastisch kämpf t , er-
halten hast, hat zwar deine Heldenthaten mit neuen Ruhm 
und unverwelcken Lorbern bedeckt, mir hat sich jedoch viel 
Bangigkeit und manche unruhige Stunden zugezogen, die 
erst dan erheitert wurden, als ich ausz der Zipsz die sichere 
Nachricht, das sich dein mir theures Leben auszer aller Ge-
fahr befindet, erhalten habe; dein Avancement hingegen zum 
Proprietaire eines Regiments, in welchem du deine kriege-
rische Laufbahn angetreten hast, hat mir würklich unend-
liches Vergnügen verschaft , und mein um dich so sehr ban-
gendes am besten getröstet. 

Der allmächtige Gott wolle dich auch ferner in allen 
Gefahren beschützen und deine militairische Unternehmun-

300 1813. október 30. Pest. — Gr. Festetics József levele Máriássy-
hoz, u. ott. — Az októberben Máriássyhoz intézett levelek ta r ta lma ki-
z á r j a , hogy 1813. október 16—19-én a lipcsei csa tában „an der Spitze 
seiner Truppen" , mint Weber í r j a részt vett volna. 1814. f eb ruá r havá-
ban gyógyul t csak fel Máriássy annyi ra , hogy szolgálatát ú j r a meg-
kezdje . Weber ál l í tása tehát nem helyes. Weber: Ehrenhal le 357. 1. 



gen stets mit ausgezeichneten Glück und Sieg begleiten, da-
mit du zu den höchsten Stufen der Ehre und W ürden ge-
langend, unter die ersten Stützen des k. k. Thronns und des 
Vaterlandes gerechnet werden mögest. . . . Die glänzende 
Siege der Verbündeten Armee müszen nunmehro den imagi-
nativ unüberwindlichen Napoleon nach so vielen unglückli-
chen Schlachten zu einen billigen und dauerhaf ten Frieden 
zwingen." Igen szeretné ezen szívós háború végét megérni 
és kíváncsi, „wie man den Napoleon in Frankre ich ohne 
Armée und Artillerie empfangen wird."301 

Közeledvén András napja , november 30-ika, Máriássy 
Babette gratulál nagybá ty j ának nevenapja alkalmából, s 
ezen levélből t u d j u k meg, hogy ekkor tá j t Máriássy már fel-
kelhetett betegágyából és állapota, bár igen lassan, de mégis 
javult . „Recht sehr liatt es mich gefreut — í r ja Babette — 
aus Ihren letzten gíittigen Schreiben zu vernehmen, dasz Sie 
lieber gutter Herr Oncle das Bett schon verlassen haben, 
ich hoffe und wünsche es von Grund meines Herzens, dasz 
Sie bald ganz hergestellt sein möchten."302 

Igaz, hogy Máriássy november folyamán elhagyhat ta 
betegágyát, ámde ekkor még csak mankók segítségével tu-
dott szobájában járkálni , amint ezt sógora, Ujházy József 
leveléből tud juk , aki november 28-án í r ja Máriássynak, hogy 
két rendbeli levelét megkapta és ezekből nagy megelégedés-
sel látja, „dasz die Heilung deiner Wunde, die bald erlauben 
wird im Zimmer ob zwar auf Krücken auf und ab zu gehen, 
die Aorsehung Gottes gebe dir baldigste gäntzliche Herstel-
lung", ami a tavasszal használandó fürdőkkel talán elér-
hető lesz.303 

November 30-án gr. Zay Ferenc ír levelet Máriássynak. 
s reméli, hogy sebei már teljesen meggyógyultak, s lelkes 
szavakkal gratulál ő is csak az ezred tulajdonossághoz, de 
még az altábornagy i kinevezésről úgy látszik, nem tud. 

„Mit voller Zuversicht hof fe ich — í r j a Zay — dasz deine 
II unden, die du in dem Kampfe f ü r das Wohl der ganzen 
Menschheit empfangen hast (!), schon vollkommen geheilt 
sein werden. Das ist mein herzlicher, aufrichtiger Wunsch. 
Zu der Erlangung des Proprietärs Stelle des so ausgezeichne-
ten braven Regiments Weidenfeld gratuliere ich Dir von gan-
zen Herzen. Es ist allgemein bekannt, wie vortreffl ich sich 

301 1813. november 15. András fa lva . Pongrácz Imre levele Má-
riássyhoz. U. ott. 

302 1813. november 20. Márkusfa lva . U. ott 1813. november 21-én 
Komáromból E m s t ő rnagy í r j a Már iássynak: „Mein? F rau , die sich zu  
G r d • nebst mir enrnfiehlt, wünscht baldigste Genesung." — U. ot. 

303 1813. november 28. Budamér . U j h á z v lózsef levele Máriássyhoz. 
U. ott. 



dieses Regiment in allen Campagnen betragen hat. umso 
mehr wird daszelbe auch erf reut seyn, einen Proprietär zu 
haben, dessen Nahmen ebenfalls in den Listen der Helden 
der Nation aufgezeichnet sind."30* Másnap, december 1-én 
Siihnl főhadnagy fejezi ki részvétét az „erhaltene Pleszurn" 
fölött, s szintén csak az elnyert ezred tulajdonossághoz 
gratulál.305 

December 3-én Barkóczy ír levelet Máriássynak Prá-
gába, melyben jelzi, hogy utolsó levelének, amely november 
16-án kelt, igen megörült, mert ebből lát ja, hogy állapota 
javult , amennyiben már felkelt, s így most már biztosan re-
méli teljes felgyógyulását.300 

Ugy látszik, Máriássy makacs sebe december folyamán 
szépen gyógyult, mert december 12-én bará t ja , Beckers is azt 
í r ja Máriássynak, hogy „Nun wünsche ich, dasz ich bald 
von dier die Nachricht deiner vollkommenen Genesung er-
halte." 

Dacára betegségének, ezrede kormányzását úgy látszik 
Máriássy egy pi l lanatra sem engedte ki kezéből, mert pl. 
Beckershez is Máriássy azzal az óhaj ja l fordult , hogy legyen 
szíves ezrede részére szép, képzett, f iatal magyar nemes 
i f j aka t szerezni, akiket mint zászlósokat venne fel ezredébe. 
Beckers eleget is tett Máriássy kívánságának, s megírja neki. 
hogy: „Deinen Wunsch gennisz habe ich mich um schöne, gut 
gebildete, junge ungarische Edelleute als Fähnriche f ü r dein 
Regiment beworben", s a ján l ja felvételre a Kliegl és Jan-
kovics f iúkat . 

December 16-án megszólal Máriássy sógora, Potturnyai , 
kinek felesége Máriássy nővére Apollónia volt, és elsőnek 
gratulál az altábornagyi kinevezéshez, s levelének vonatkozó 
része a következőképpen hangzik: 

„Euer Excellenz! 
Ich kann nicht um hin Euer Excellenz als Bluthsfreund 

so wohl, wie auch Altbekannter und A erehrer zu deroselbe 
Genesung meinen Wunsch abzulegen, anmit zu gleich aber 
über den erreichten Zweck, zum General Feld Marschall 
Lieutenant avanciert zu haben und eines Regiments Inhaber 
zu heiszen, meine unauszsprechliche Freud in Ihrem Schosze 
auszuschitten. — Gott, der allmächtige Beschützer erhalte 
Euer Excellenz je länger und bewahre von allen Gefahren. 

:so4 1813 november 30. Zay Ugrócz, Zay Ferenc gróf levele Máriássv-
hoz. TJ. ott. 

305 1813. december 1. F reyburg in Baaden. Siihnl levele Máriássy-
hoz. u. ott. 

306 1815. december 5. Pálócz. Máriássy levele, í r j a Barkóczy: „Gibt 
mir Gewiszheit von deiner Besserung, da du schon aufgestanden bist und 
folglich sichere H o f f n u n g von deiner gänzlichen Herstellung." U. ott. 



denen das Militair überhaupt beym jetzigen Krieg Stund 
stündlieh ausgesetzt is."307 

Mindenesetre feltűnő, hogy az al tábornagyi kinevezés-
ről oly későn értesültek s aránylag igen kevesen gratulál tak. 

A következő levelekben Máriássyt ba j tá rsa i keresik fel. 
részint résztvevő, részint gratuláló soraikkal. Így december 
16-án Stuttenheim ezredes ír ja , hogy: „Nichts kann mich 
glücklicher machen, als von dem Manne mit Freundschaf t 
behandelt zu werden, den ungetheilt die ganze Armee zu 
achätzen weisz, aus diesem Gefühl können Eure Hochwohl-
geborenn auf meine Theilnahme schlieszen, die ich bey Ihren 
zunehmender Besserung empfinde, ich f reude mich allso diesz 
zu vernehmen, aber nur eins war mir nicht recht, das Sie 
kaum dem Bette entsprungen, schon ihre Gesundheit neuen 
fatiqun Preisz geben wollen, ganz den entgegengesetzt, wovon 
mir so oft in Aurzinovics sprachen".""" 

Sajnos, nem tud juk , hogy az ezredes itt mire céloz, 
az azonban nyilvánvaló, hogy Máriássy ekkor már mód-
f'ölött unha t ta a betegállományban léteit, s vágyott a harc-
térre, vagy szolgálatba, s talán eféle f á rada lmakra céloz az 
ezredes. 

December 19-én ismét Siihnl főhadnagy ír Máriássynak, 
s a „Divisions Ad ju tan t " jelzi, hogy november 2-án kelt leve-
lét megkapta „und kann mich der wemiithigen Theilnahme 
nicht enthalten, dasz Euer Excellenz durch die erhaltenen 
Ehret? Wunden so lange zurukgehalten werden an den wei-
teren glücklichen Fortschrit ten der allgemeinen Sache I heil 
zu nehmen." Of fenburgban alkalma volt megjelenni báró 
Friemont lovassági tábornok (General der Cavallerie) előtt, 
akinek elmondta Máriássy szerencsétlen esetét, mire Frie-
mont megbízta a főhadnagyot , hogy jelentse Máriássynál 
tiszteletét (Respect) és fejezze ki a szerencsétlen megsebesü-
lés fölött részvétét. Reméli, hogy már jelen levele sokkal 
jobb állapotban találja Máriássyt, s a legközelebbi levelében 
már örömmel értesülhet teljes felgyógyulásáról.309 

Dec member folyamán s karácsonykor Máriássy ál landóan 
Prágában tartózkodik és sebét gyógyítgat ja , ide ír neki ka-
rácsony nap ján egy „Edler von Fischer", s ennek leveléből 
t u d j u k meg, hogy Pesten Máriássy megsebesülése után 
nyomban az a hír terjedt el. hogy amint szállítható állapot-
ban lesz, üdülni és reconvaleskálni Pestre hozzák, mert ezt 
a várost választotta volna erre a célra tartózkodási helyül. 

307 1813. december 16. Po t tu rnya . — U. ott. 
308 1813. december 16. Ebnet bev Frevburg . Stut tenheim levele, 

u. ott. 
309 1813. december 19. Bondorf in Baaden. Sühnl főhadnagy , Di-

visions A d j u t a n t levele, u. ott. 
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„Gleich nach Euer Excellenz erlittenen Verwundung — í r ja 
Fischer — war hier allgemein die Rede, dasz so bald sich 
hochdieselben transportabl finden würden, Sie zu Ihrer gänz-
lichen Wiederherstellung Pest zum Aufenthal t gewählt hät-
ten. '310 Lehet, hogy ez a hír a pesti bará ta inak azon gyakran 
hangoztatott óhajából keletkezett, hogy jöj jön a pesti für-
dőkbe u tókúrára . 

Az 1813. esztendő vége felé Máriássynak sebesülése fö-
lött részvétüket fejezik ki és gratulálnak az ezredtulajdonos-
sághoz: Jekelfalussy Zsigmond, Pali tzky Lujza (Temesvár-
ról), Csarnótzay alezredes, Máriássy Ferenc, Menczer, Ceschi 
és Máriássy Nep. János kapi tányok, Máriássy Zsigmond, s 
ez utóbbi a következőket í r j a : „Die Wunde, welche hochdie-
selben vor dem Feind erhielten, traff uns auch, schmertzte 
uns auch, denn Sie t raff nicht nur unseren höchst geschätz-
ten und geliebten Mittbruder, sondern auch die glänzende 
Zierde der Familie. Tieff war der Schlag f ü r uns alle." Láb-
badozva, gyógyuló sebével Prágában találja Máriássyt 1814. 
újév napja , s hogy egészsége ekkor még korántsem állott 
helyre, azt bizonyí t ja jó ba rá t j ának . Beckersnek január 8-án 
kelt újesztendei gratulációs levele, melyben ezt olvassuk: 
„Viel Glück zum neuen Jahr, das ist: deine baldigste voll-
kommenste Genesung", tehát ínég a teljes gyógyulás nem 
következett be, pedig a drezdai csata óta már jó négy hónap 
tellett el.311 

Báró Bianchi. Máriássy volt divizionáriusa január 11-én 
a harctérről azt ír ja Máriássynak. hogy: „Gebe mir bald 
gute Nachrichten von deiner Besserung,,312 Szontagh kapi-
tány is január 17-én jelzi Máriássynak, hogy: „Alle Bekante 
nehmen Antheil an Ihrer baldigen Wieder Genesung.'"313 

Betegsége hosszú hónapja iban Máriássynak volt bősége-
sen ideje ezredén kívül más mindenfélével is foglalkozni, s 
többek közt ekkor merült lel az a gondolata, hogy szüleinek, 
s különösen imádott édesanyjának a batizfalvi lutheránus 
templomban méltó emléket állít. Megkérte tehát egyik leg-
jobb barát ját, Berzeviczy Gergelyt, hogy ezen eszme kivite-
lében legyen segítségére. Berzeviczy a kérelemnek örömmel 
tett eleget s a késmárki Lumczer tanárral megterveztette az 
emléket, amely szerint az emlékmű a batizfalvi templomban 
felállí tandó ú j oltárral lenne összekombinálva. — Lumczer 
több alternativ tervet készített, miután előzőleg Berzeviczy-^ 
vei együtt kiment Batizfalvára, s ott a helyszínén mindent 
alaposan és gondosan megszemléltek. 

310 1813. december 25. Pest. Edler von Fischer levele u. ott. 
311 1814. j a n u á r 8. Buda. Beckers levele, u. ott. 
312 1814. j a n u á r 11. Bavillion bev Belfort. Báró Bianchi levele, u. ot t . 
313 1814. j a n u á r 17. Pozsony. Szontagh kap i t ány levele, u. ott. 



1814. január 17-én Berzeviczy levélben elküldte Máriás-
synak megtekintés végett azt a tervet, amelyet az összesek 
közül kiválasztott és megfelelőnek talált. 

Berzeviczy levélben leír ja az emlék tervét, s ez a leírás 
műtörténeti szempontból is igen becses, más részt pedig lát-
juk azt is, hogy az érdekeltek az emlékmű tervével milyen 
szeretettel és lelkesedéssel foglalkoztak. Az emlékterv leírása 
a következőképpen hangzik: 

„Altar und Monument sollen eins seyen, wie es die Zeich-
nung hier des prof. Lumczer darstellt.314 Zwey einfache Säu-
len, worauf das ganze Gebälk ruht weisen hin auf den 
selbständigen Charakter deiner edlen Eltern und stützen 
auch jetzt noch den Altar, denn sie in ihren Leben treu wa-
ren. Ihren unerschütterlichen Glauben an Jesum und die 
unsterbliche Seeligkeit bezeichnet das Altarblatt , welches die 
Auferstehung Jesu darstellt. Die Inschr i f f t . welchn der 
Altartisch enthält, erklärt uns in wenig Worten die Absicht 
des errichten Denkmals, — die beyden Inschrif ten an den 
Säulenfüssen enthalten die edlen Nahmen, denen Andenken 
es beleben soll. Das ganze ist von Rottbaumholz, schwarz 
mit Gold, die untere drey stufen breit und gerundet von 
Sandstein — die Einfassung fein und Einfach von Eisen, 
wenn es dir nicht zu theuer wäre, oder von Holz eisenfarb 
angestrichen. 

Das Altar wird breiter sein als das jetzige ist, und die 
nebenbänke müssen wegkommen. 

Das Bild soll Zausig315 im Leucsau mahlen, die Gold-
arbeit Ludwig in Kesmark machen, unter den Aufsicht des 
Prof. Lumczer. Der Sandstein wird auch in Kesmark ge-
hauen. Das Altar ist gegen Morgen, folglich scheint die Sonne 
in das Fenster hinter dem Altar hinein, — folglich kann 
man hier eine meinen Rehlings Ideen ausführen , — nemlich 
in den Triangel oben mitten eine gläserne Halbkugel ein-
machen, durch welche die Sonne durchscheint. 

Diese Halbkugel musz von kristal Glasz facetirt geschlif-
fen. roth oder Mohnblühfarb seyn. In Prag kannst du dies 
vortreffl ich machen lassen und uns schicken."316 

Az egész emlékmű ára hozzávetőleg 1000 forint leszen.de 
Lumczer tanár honoráriumát na turá l iákban is ki lehet adni. 

Ha Máriássy a tervezetet és ajánlatot helyesli és el-
fogadja kivitelre, akkor kü ld je vissza, egyébként, ha akar ja , 
változtasson, javítson a terven, vagy pedig az egészet vesse 
el úri tetszése szerint. 

314 Sajnos, ez a t e rv ra jz ma már nincs meg! 
315 Mult századi jóh í rű szepesi festőművész. 
316 1814. j a n u á r 17. Lomnicz. Berzeviczy Gergely levele a családi 

levél tárban. 
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Máriássy a tervezetet úgy látszik elfogadta, s tudot t 
mindezekről természetesen a család is és U j n á z y József só-
gor, ak inek felesége András nővére. Teréz 1814. már-
c iusában Máriássyhoz intézett levelében igen helyesli a 
tervet . 

„Dasz du — í r j a — deinen würd igen verewigten Eltern 
in der Botzdorffer Kirche ein Monument errichten last und 
da durch Ihr gesegnetes Andencken erneuerst , zeigt von dei-
ner w a r m e n Liebe, D a n k b a r k e i t und Verehrung gegen Sie. 
Auch jenseits der Grabes werden Sie dich d a f ü r segnen und 
Got t dich f ü r diese kindl iche Liebe und Treue belohnen. — 
S a n f t ruhe nun Ihre heilige Asche."":n7 

Máriássy va lóban gyermeki szeretettel tisztelte szüleit, 
s hosszú életű is lett e földön. 

1814. tavaszán úgy látszik, elkezdték a tervezett emlék-
mű építését a fent leírt elgondolás szerint és augusztus elején 
a serényen folyó munká la tokró l Berzeviczy, az egésznek 
spir i tus rectora, a trencséntepliczi f ü r d ő n üdülő Máriássynak 
a következőket jelenti: 

„Gleich nach meinen Rückkehr von Wien, habe ich das 
Geschäf t des Monument Altars vorgenommen. Professor 
Lumzer hat indessen fleiszig gearbeitet , er ist jetzt während 
der Vacanzen meistens in Bozdorf und giebt sich viel Mühe. 

Unsere Handwerke r sind einmal so, wenn man sie nicht 
immerfor t antreibt , so stocken sie und nie kann man vor-
läuf ig einen bleibenden Überschlag mit ihnen machen. Hier 
kommt nun auch das hinzu, dasz wegen dem in der Zwischen 
Zeit so swächt ig angewachsenen Titel, wie auch die Rück-
seite des Altars dazu verwenden und einrichten müssen: was 
bey dem ersten Überschlag und Accord nicht war . Daher 
kommt es, dasz der Tischler viel mehr Arbeit hat, als Anfangs 
behandel t war , und andere H a n d w e r k e r auch zu dem sind 
die Accorde in wohlfei lerer Zeit geschlossen worden, jetzt 
bey zunehmender Theuerung klagen sie nicht bestehen zu 
können. 

Indessen rück t das Werk fort und könnte in einigen 
Wochen ganz fert ig werden : Zwey Hindernisse treten ein. 
das erste ist das glorier Glasz, welches ich in Wien bey dem 
Chris ta l Schleifer und Glasz Handler Car l Vibner in der Kär-
ner Strasze am Thor N° 1104 bestellt habe. In Ansehung des-
sen bit te ich mein Freund , hab die Gnade an Dembscher zu 
schreiben, dasz er es betreiben soll und so bald es fert ig 
wird , so sollen sie es schicken, wenn nicht anders, villeicht 
auf der Post nach Lucsivna, — denn bisz das Glas nicht 

317 1814. március 15. Hollomnitz. U j h á z v levele Máriássyhoz a 
,Hauptarmée"-nál . — U. ott. 



hier ist, können weder die Gerüste abgenommen werden, we-
der die Girtler Arbeit und Vergoldung ganz zu stände kom-
men. 

Das zweyte ist dein Titel und die Innsehrif t fü r dich an 
der Rückseite. Ich brauche zunächst den Titel des russischen 
Ordens, dann wünschte ich zu wissen, wie viel Schlachten 
und Tref fen du beygewohnt hast, — endlich, ob ich das 
Wort Excellentissimus soll h inzufügen, denn hier sagt man. 
dasz ein Feldmarchal Leutenant Excellenz titulirt wird, 
vom Militär bis zum Hauptmann . Also da ich mich auf die 
Etikette nicht verstehe: bitte ich um deinen Befehl und Be-
lehrung. Ich hät te sehr gewünscht, dasz wenn dich Gott 
glücklich zu uns zurück bringt, das ganze schon vollkommen 
fertig wäre, um die Freude zu machen: denn bis es nicht 
fertig ist, biß die Gerüste und das Stückwerk da ist, sieht 
es miserabel aus. Es wird aber ein schönes Werk sein, wenn 
es fertig wird, obgleich manches nicht so ist, als es seyn 
sollte, wie denn das immer sich ereignet, dass auch in dem 
grösten Werk sich Mängel finden. Schon jetzt kommen 
Freunde es zu sehen, steht es einmal ganz da, so werden 
noch mehrere kommen."318 

Készült tehát az emlékmű, dacára a Berzeviczy levelé-
ben vázolt nehézségeknek, s 1814. augusztus 10-én Ujházy 
sógor Máriássyhoz intézett levelének u tó i ra tában meg is em-
líti, hogv: ,,Das Monument zu Botzdorf wird, wie vernehme 
prächtig ausfallen."319 

Amint a fenti levélből lá t juk , Berzeviczy egy orosz rend-
jelet említ. Elméletben Máriássy 1814-ben valóban megkapta 
az orosz szent Anna rend I. osztályát, de magát a rend jelet in 
na tura és a vele járó orosz nyelvű pátenst tényleg csak 1819-
ben kézbesítették neki. Sándor cár ugyanis Máriássynak harc-
téri magatar tása és érdemei ju ta lmául adományozta az emlí-
tett rendjelet s ennek mineműségéről kérdezősködött Berze-
viczy. 

1814. őszére végül elkészült az oltáremlékmű, amely a 
batizfalvi ág. ev. templomban tud tunkka l ma is megvan, s 
ennek a közönség felé eső oldalán latin nyelven ez a felirat 
olvasható: „Isten iránti vallásosságból, az egyház iránti sze-
retetből és a legjobb szülők iránti kegyeletből." 

Az oltár oszlopainak oldalán Máriássy szüleinek emelt 
emléket ezzel a felirattal: „Márkus- és Batizfalvi Máriássy 
Ferencznek *1726. augusztus 20. — f l?89 . augusztus 20. — 
Grádeczi Horváth Stansith Anna Máriának *1727. augusztus 
11. — 1*1810. j anuár 20." Az oltár hátsó részén Máriássy András 

318 1814. augusztus 2. Tomnicz. Berzeviczy Gergely levele, u. ott. 
319 1814. augusztus 10. Hollomnitz. U j h á z y József levele, u. ott. 



címere látható, és ez a felirat: „Istenért és a hazáért 38 éven 
át oly sok életveszedelem közt, poroszok, törökök, f ranciák, 
oroszok ellen, északon, keleten és nyugaton serényen har-
colva, a legutolsó francia háborúban Drezdánál súlyosan 
megsebesülve, 1814-ben a szepesi művészet segélyével emelte 
ezen oltárt Márkus- és Batizfalvi báró Máriássy András al-
tábornagy, Őfelsége az apostoli király kamarása , a katonai 
Mária Terézia rend és az orosz Szent Anna rend I. osztályá-
nak lovagja és a 37. magyar ezred tulajdonosa." 

1816-ban ugyanezen templomban Máriássy szülei emlé-
kére szószéket is állíttatott, melynek fel irata: „A bitorló 
Napoleonnal folyt f rancia háború 1815-ben történt befejezése 
után, a legjobb szülők, Márkus- és Batizfalvi Máriássy Fe-
rencz és Grádeczi Horváth Stansith Anna Mária emlékére 
emeltette ezen szószéket báró Máriássy András al tábornagy 
. . . stb. — A szószék elülső részén Máriássy András címere 
látható „Fort i tudini" felirattal.320 

1814. január havában Máriássy sebének gyógyulása úgy 
látszik, szépen haladt, elannyira, hogy a hónap vége felé 
Máriássy már kezd a hadsereghez való visszatérés, a „beruk-
kolás" gondolatával foglalkozni. De ezenközben még egyre-
másra kap j a a hol vidámabb, hol komolyabb tartalmú intő, 
figyelmeztető leveleket, amelyeknek írói Máriássyt az idő-
előtti, s elhamarkodott berukkolás következményeitől óvják. 

Amint m a j d látni fogjuk — sajnos — az intő levelek 
íróinak volt igazuk, mert Máriássy, — akit úgy látszik már 
idegessé és türelmetlenné tett a hosszas betegeskedés — csak-
ugyan elsiette a hadszíntérre való kimenetelét, s ennek persze 
káros következményei nem maradtak el. 

1814. j anuá r j ában a vidám és jó kedélyű gr. Festetics 
József, a „Titsi" ír Máriássynak Prágába, még mindig „in 
gr. Svirbischen Hause". Levele, mint mindig vidám, köte-
kedő, kedélyes humorú, s így hangzik: 

„Liebes Gutes Brüderchen! 
Nun wie geht es dir mit deiner Gesundheit, mache keine 

Swänke und brauche die hiesige Ofner Bäder, bedenke 
O Mensch, das du ein alter Sünder bist." . . . „ Jetzo wirst du 
Slowak frohlocken, dasz den armen Napoleon so schlecht 
gehet; ich weis gar nicht wie er aus der Slinge sich ziehen 
wird." 

Megküldi mellékelve Wenckheim báróné levelét, „also 
probire dein Glück, ob du ihm endschiffern kannst und gieb 
mir Nachricht wie weit dein Talent reicht in der anticfuarer 
Kunst."321 

320 Weber: I. m.: 358—359. M. 
321 1814. j a n u á r 19. Pest. Gr. Festetics József levele, u. ott. 



Január 20-án jó bará t ja , Beckers ír Máriássynak. ,.Ich 
-wünsche scheinlich — í r ja — lieber Bruder, dasz du deine 
vollkommene Genesung in Prag abwartest, bevor du dich 
zur Armee in Bewegung setzest, da es geschehen könnte, dass 
du ohne hinlängliche Hülfe unterwegs dich aufha l ten und 
darüber dich kränken müsztest; es zweifelt Niemand an dei-
nen Eifer, und man musz das Schicksal, wie es sich füget er-
tragen." 

Máriássy tehát már január fo lyamán felvetette a had-
színtérre való visszatérés gondolatát, úgy látszik, ezt közölte 
Beckers-szel is, aki az első azok közül, akik Máriássyt az 
időelőtti és túl korai bevonulástól óvták. — Mivel ekkor far-
sang volt, s Máriássyt a társadalmi élet zajlása módfölött 
érdekelte, tehát Beckers azt is megír ja , hogy a budai rendes 
tánc társaság (amelynek valószínűleg Máriássy is egyik kül-
tagja volt), a legjobb zenénél, elegánsan és v idáman együtt 
•van."2 

Egészen természetes, hogy Máriássyt ezredének holléte, 
sorsa, magatar tása stb. mind érdekelte és jan. végén meg-
tudta egy „Relation"-ból, hogy 1814. január 24-én, amint 
Trenk vezérőrnagy jelentette, a Máriássy és Gyulay ezred 
Bar Sur Aube-nál egy támadást haj tot t végre a f rancia 
tiralleur-ök ellen, a francia lovasságot pedig szuronnyal 
verte széjjel s így az ellenség Fontain fa luba nyomatott 
vissza, s nagy veszteséget szenvedett. Ekkor a Máriássy ez-
redből ki tűntek: Gebhard ezredes, Werixházy(?) és Illvay 
kapi tányok, Appl főhadnagy, Gallambovsky hadnagy és 
Maruschák zászlós, elesett" pedig Lehotzky hadnagy, 9 káp-
lár, 8 gefreiter és 43 ember, megsebesültek Holzmann és Bal-
ler kapi tányok, Dobler főhadnagy, 49 altiszt és 155 ember. 
Nem csoda, ha ezek u tán január 27-én gróf Gyulay tábornok 
hadtestparancsnok Bar Sur Aube-nál a Máriássy ezredet 
megdicsérte.32 ' 

1814. j anuár 26-án a Máriássy ezred tehát Bar Sur Aube 
és Fontain körül áll, 20 lieu-nvire Páristól, a kiváló Geb-
hardt ezredes vezénylete alatt, február elején pedig Beckers 
azt is közli Máriássyval, hogy divízióját Fresnel tábornok 
vezeti és a negyedik „Armée Abtheilung"-hoz van beosztva. 

322 1814. j a n u á r 20. Buda. Beckers levele, u. olt. 
323 Az 1814. január 24-én kelt Relation über die Affaire bei Bar 

sur Aube, s az 1814. január 27-én kelt Corps Befehl a családi levéltár 
l>an. Ugvanitt megvan a 37. számú Máriássy gyalogezred (1813. szeptem-
ber 10. Prága — 1817. december 4. Kassa) parancskönvve, folio könyv, 
melynek eleje csonka. Ugyanitt van egy iratcsomó, melyre Máriássy sa-
játkezííleg ráírta: „Berichte meines Regiments für das Jahr 1814. und 
1815.", melyben hivatalos jelentések, Rapportok, Standes Ausweis-ok, Con-

du i t listák, tiszti parancsok stb. foglaltatnak. 



Ezek a hírek még inkább fokozták Máriássy nyughatat -
lanságát, aki ekkor már égett a vágytól, hogy ismét a harc-
térre mehessen. Figyelmezteti is február elején Beckers, 
hogy: „Übereile eleme Reise nicht, damit du dieselbe nicht 
vergebens unternehmest und deiner Gesundheit schadest."324 

Titsi (Festetics József) Máriássy gyógyulását és megerő-
södését előmozdítandó, jóféle ménesi bort küldött neki Prá-
gába. Máriássy megköszönve a küldeményt , megdicsérte a 
kiválóan jó bort. Erre I itsi február elején ír Máriássynak s 
örül, hogy a bort jónak találta. „Mich gefreut — í r j a — dasz 
der Méneser gut ist; ich wünsche, dasz er deine Kräf te bald 
ersetze." 

Mivel úgy látszik, Máriássy ekkor már végleg elhatá-
rozta, hogy bevonul divíziójához és kimegy a harctérre, s 
erről tudomást szerzett I itsi is, erre még a mindent könnyen 
vevő 1 itsi is elkomolyodott, s kereken megír ja Máriássynak, 
hogy: „Dein Abmarsch ist eine mähre Schusterey, bis du 
nicht gantz geheilet bist." Farsang ideje lévén, ő is, mint 
Beckers megír ja az erre vonatkozó híreket, hogy t. i. Pesten 
most piknikek vannak, Budán pedig a nádor, Sándor gróf 
és a vezénylő tábornok hetenként adnak egy-egy bált.325 

Február 12-én Máriássy megír ja Beckersnek. hogy im-
máron visszavonhatatlanul elhatározta, hogy kimegy a harc-
térre, bevonul divíziójához. Beckers február 19-én válaszol 
erre, tudomásul veszi Máriássy elhatározását „zur Armée 
abzugehen" és szívből k ívánja , hogy: „Die Vorsehung wa-
che über dich". Megkéri, hogy ha Baselbe ér — ahova úgy 
látszik Máriássy disponálva volt — s együtt lesz (Beckers) 
fivérével, üdvözölje nevében szívélyesen.320 

Már február vége felé járhatott az idő, amidőn Máriássy 
elindult a „Haupt Armée'Vhoz, s erről persze rokonait és jó 
barátai t is értesítette, mert a neki szóló további levelek már 
a harctérre vannak címezve. 

Ide elsőnek Szakmáry Donát ír neki március elején és 
bensőségesen örül: ..dass Sie sich von Ihrer erlittenen Bleseur 
so hergestellt fühlen, um wieder neue Lorber-Kränze fü r 
sich, f ü r das allgemeine Wohl aber und fü r unseren gnädigen 
Monarchen neue Trophaeen durch Ihre auszeichnende Tap-
ferkeit erfechten wollen."327 

A most leírt szép frázisokból azonban alig lehet sejteni, 
hogy Máriássy csak féligmeddig, s korántsem teljesen gyó-

324 1814. f eb ruá r 5. Buda. Beckers levele, u. ott. 
325 1814. február 8. Pest. „Wir haben auch in Pest Piqueniques. in 

Ofen giebt der Palatin, Gr. Sándor und der Commandirender aller Wo-
chen einen Ball ein j^der." Gr. Festetics József levele, u. o. 

320 1814. f eb ruá r 19. Buda. Beckers levele, u. ott. 
327 1814. március 3. Lucsivna. Szakmáry levele, u. ott. 



gyultan távozott Prágából a hadsereghez, csak sógora, Uj-
házy József levele á ru l ja el nekünk a rideg valóságot, hogy 
t. i. Máriássy súlyos sebe február végére csak annyira gyó-
gyult be, hogy a szobában már mankó nélkül tudott sétálni, 
ami korántsem jelentette még a seb végleges és alapos be-
gyógyulását. Ujházy sógor siet is efelett súlyos aggodalmát 
kifejezni s levelében Máriássyt szinte megleckézteti e lhamar-
kodott s könnyelmű lépéséért. 

Megkapta utolsó levelét — í r ja Ujházy — amelyből 
megértette: ,,Dasz du wenigstens im Zimmer ohne Krücke 
gehen kanst, ein sicherer Beweis, dasz du mit der Zeit mit-
telst den Gebrauch der Bäder gänztlich hergestelt werden 
wirst, doch must du dieses auf keiner Weise vernachläszigen, 
du hast alles gethan, was man von einem seinem Monar-
chen und dem Vaterlande treuen Mann erwarten kan, das 
übrige nehmlich, die Wiedererhal tung deiner ehemaligen 
Gesundheit bist du dir selbst schuldig'". Szükség esetén is-
mét az uralkodo és a haza szolgálatába állhat .,aber alles 
zu seiner Zeit. Jede Sache hat ihre Gräntzen. folglich auch 
die Erfü l lung des allgemeinen Wohles. Unmöglichkeiten 
können von keiner Seite gefordert werden, desz wegen mä-
szige dich dermahlen und stelle dich nicht augenscheinlicher 
Gefahr ausz, den ein kleiner Umstand kan deiner gäntzli-
chen Genesung gefährlich werden."328 

Ujházy féltő aggságoskodása nem volt alaptalan, mert 
Máriássy sebe március folyamán felszakadt, amint erről 
Bázelből április 2-án kelt levelében ő maga értesíti sógorát. 
Erre a levélre Ujházy április vége felé válaszol és megír ja 
az ekkor már a Haupt Armée-nál lévő Máriássynak, hogy 
részvéttel vette tudomásul „den Aufbruch deiner Wunde". 
(amit előre látott), s vigasztal ja Máriássyt, hogy sebét ma jd 
az egyre javuló idő fogja meggyógyítani. „Gott der allmäch-
tige wird schon die zur gäntzlichen Heilung derselben bey 
nunmehr von l ag zu läge sich anlassenden wärmern Wet-
ter verhelfen und obwohl du ein schönes Commando aus 
Grenadiers bestehend (wotzu dir herzlich gratulire) in deiner 
Division erhalten, so wirst du dennoch dich etwas schonen 
können (welches dir aufr icht ig anrathe) ohne deine Ehre zu 
risquiren".329 

A felszakadt seb dacára Máriássy a harctéren marad t 
és 1814. má jusában a Nostitz-féle „Reserve Corps"-hoz volt 
beosztva, amely egész májusban Párisban állomásozott és itt 
tartózkodott természetesen Máriássy is, élvezve Párist. 

Máriássy, aki amint t u d j u k szenvedélyes porcellán ked-

328 1814. március 15. Hollomnitz. Ujházy levele, u. ott. 
329 i8i4 április 24. Hollomnitz. Ujházy levele, u. ott. 



velő volt, Párisban főleg ezen szenvedélyének hódolt, s május 
9-én a „Manufac ture Royale de Porcelaine des Sevres" üzle-
tében 243 f r ank ára, Duhanel-nél (a Pont Notre-Dame mel-
lett) pedig 269 f rank ára porcellánt vesz össze, ezenkívül 
különösen még selymet és parfume-ot vásárolt nagyobb 
mennyiségben.330 

Mivel a szövetkezett hatalmasságok ekkor Párisban tar-
tózkodtak, s köztük az orosz cár is, Máriássy felhasználta 
ezt az alkalmat, hogy a neki adományozott orosz rendjelet 
a cárnak személyesen köszönje meg, ennélfogva a cári ud-
varban audienciára jelentkezett. 

Május 29-én báró Herzogenburg Máriássynak a cári 
audiencia ügyében a következőket í r ja : „Ich eile Euer Hoch-
wohlgeboren bekannt zu geben, dass wir heute keine Audienz 
bey seine Majestät dem Kayser von Ruszland erhalten kön-
nen. Sollte unsere Aufnahme bey Hofe morgen möglich wer-
den, so würde ich nicht ermangeln Eure Hochwohlgeboren 
zeitlich davon zu benachrichtigen."331 

Ügy látszik május legvégén mégis csak sikerült Má 
riássynak az orosz cár színe elé jutni és a rendjelet meg-
köszönni. 

Dr. Iványi Béla 

330 Máriássy párisi bevásárlásairól az eredeti számlák megvannak 
a családi levél tárban. P a r f ü m ö t pl. Üelaconr-nál a Rue Richelieu 89. 
szám alatt vett. azután pl-: ruhát csináltatott „Deguelle It>n Md Tail leur 
Rne de Richelieu No 8. prés le Théá t re Frangais, Yis-a-vis la Cour St. 
Gui l laume" cégnél, 32 f rankér t , stb. — Ez utóbbi cég a számlát : „Mon-
sieur le Báron Miassi"-nak á l l í t ja ki, hibásan. 

331 1814. m á j u s 29. Páris. Báró Herzogenburg levele, u. ott. 



Adatok Czirjéfc Mihály testőríró életrajzához. 

SepsizoJtáni Czirjék Mihály legrokonszenvesebb testőríróink 
egyike. Nemcsak könyvével az,1 hanem egyéniségével is: azzá 
leszi életének egy Kazinczy följegyzette, finom epizódja, azzá 
teszi dicsőséges katonai pályája és tragikus sorsa is. Amit róla 
eddig tudtunk, azt legalaposabban, több mint két emberöltővel 
ezelőtt, Ballagi Aladár kutatta föl és mondta el.2 Azóta ismere-
teinket (csak alig valamivel) Szinnyei József gyarapította.3 Amit 
ők tudtak, azt próbálom az alábbiakban ú j adatokkal megsze-
rezni s pályafutásának képét, legalább vázlatosan, megrajzolni. 

A Czirjékek ősi háromszéki református4 nemesek voltak. Sep-
sizoltán (régibb nevén Zoltánfalva) volt az ősi fészkük, egy másik, 
alighanem kathoiikus ágúk Csíkszentsimonban, a Szent Anna-tó 
közelében élt. Az ősök előkelő emberek voltak, nem egy közülük 
magas tisztségig vitte: Dénes a XV. század elején Sepsiszék, 
Antal a század végén az egész Háromszék főkapitánya volt, Vi-
tályos meg Mátyás király korában épenséggel királybíróságig 
emelkedett. A család nagy vagyona mégis elúszott: 1580-ban 
Czirjék Simon vesztette el egy gyilkossági perében.5 A XVIII. 
században a család egyik ága már Középszolnok megyében élt.e 

egy másik Szatmár vármegyébe került s ez utóbbiból, Czirjék 
András és Mikolay Teréz gyermekéül7 1753-ban8 Szárazberekben 
született költőnk. Szülei tekintélyes embereik lehettek, mert a vár-
megye két gyermeküket ajánlotta a bécsi testőrséghez. — Mihály 
a sárospataki kollégiumban végezte tanulmányait s alig 18—19 
éves korában fölcsapott katonának. Testvérbátyja, Lázár már 
ekkor — 1767. július 29. óta — Bécsben volt. együtt szolgált a test-
őrségnél a szomszéd Szabolcs küldte ikét Bessenyeivel. De mivel 
egy Czirjék (Sándor) már 1761-ben ott van az első testőrök kö-
zött s Lázár után 1768. szeptember 14-én Szatmár megye Czirjék 
Jánost is a testőrséghez küldi, (bár nem tudom megállapítani, 

1 Érzékeny levelek, melyeket f r an tz iáu l m a g y a r r a fordí to t t Cziriék 
Mihály m a g y a r nemes testőrző. Bétsben, Tra t tner , 1785. 

2 A magyar kir. testőrség története. 1872. 218—225. 1. 
3 Magyar írók. II . 537. 1. 
4 A testőrsé^nél 1787-ben kiáll í tott Dienst Stand Cz i r j ék Mihályt 

tévesen róm. ka thol ikusnak mond ja . (Irodtört . Közi. 1935. 65. 1.) 
5 Nagy Iván: Magyarorsz. nemesi családai. I I I . k. 202. 1. 
c Kempelen: Magyar nemesi családok. III . 212. 1. 
7 Szinnyei: id. h., Horány i nyomán . 
8 Horányi, id. m. 755 1. (idézi Ballagi is) és Kazinczy: Magyar 

Pantheon. Abaf i kiad. 376. 1. Az évszám megfelel a Cz i r j ék minősítési 
í a p j a i n szereplő korának . 



liogy ezek is testvérei-e, vagy csak atyafiai), egyelőre Mihálynak 
nem sok a reménye, hogy hamarosan maga is gárdista lehet. 1772 
márciusában a 52. számú Gr. Gyulai Sámuel-gyalogezredhez ke-
rül hadapródnak s harmadfél esztendő múlva, 1774. decemberé-
ben, ugyanott zászlós (Fahnen-Cadet) lesz.9 A legjobbkor. Ek-
korra Lázár bátyja leszolgálta a testőrségnél köteles hat esztendőt 
s — nyilván, mert előmenetele nincs — a maga kérésére kinevezik 
a 2. számú Kálnoky-huszárezredhez hadnagynak.10 .Mihály 1775. 
május 1. folyamodik bátyja helyére s nagyon hamar, már május 
15-án el is foglalja azt.11 Bárótzi Sándoron kívül a testőrírók 
közül senkit sem talal már Bécsben, csak a szintén erdélyi Ke-
rekes Zsigmond került még oda félévvel előtte, aki éppen Bárótzi 
megkezdett munkáját. Dnsch Erköltsi Leveleinek fordítását foly-
tatta, de hamarosan elhúnyt.12 Bárótzin kívül egyetlen írónk sem 
szolgált oly sokáig a testőrségnél, mint Czirjék. Sok időt töltöt-
tek együtt s Bárótzival együtt jártak el erdélyi honfitársukhoz, 
Dantzkay Józsefhez, ha Barcsav Bécsbe rándult: a négy erdélyi 
ember szívesen hallgatta meg egymás és mások fölolvasott kísér-
leteit. Bizonyosra vehetjük, hogy Bárótzi ösztönözte a fiatal Czir-
jéket is munkára, fordítgatásokra. De a kezdetet a testőrök iro-
dalmi munkásságához, úgy vélem, elsőül mindig a nyelvek s 
elsősorban a francia nyelv kényszerű tanulása adta. 

Czirjék testőri pályafutásáról nem sokat tudunk. Mindvégig 
hadnagy (Unterleutenant) maradt, aminthogy a testőrségnél alig 
volt remény az előmenetelre. Magasabb állás kevés volt s ezeket 
is inkább a testőrségtől csapathoz került s harctéren kitűnt tisz-
tekkel töltötték be. Ennek köszönhette fényes pályáját Barcsav 
Ábrahám s viszont ezért volt Bárótzi — aki sohasem hagyta el 
a testőrségei — húsz évi szolgálat után is csak főhadnagy.13 Hogy 
C zirjék mégis 12 esztendeig, előlépés nélkül, itt maradt, annak 
oka az lehetett, hogy, az 1778-iki bajorországi harcon kívül, há-
borúnak egyelőre nem volt híre, s méginkább, hogy egy leány 
szíve kötötte Bécshez. Az idillt, mely Beöthy szerint14 „Chodo-
wieczki ónjának való tárgy". Kazinczy jegyezte föl a Pályám 
Emlékezel ében.15 1784. februárjában Kazinczy regmeci szom-
szédjának. Rolly Józsefnek, vendégei érkeztek: Czirjék Mihály 
testőr jött meg a mátkájával, akit azért hozott magával, „hogy 
a bécsi leány hozzászokhatnék azon sivatag hottentott földhöz, hol 
az urak bajuszt hordanak s caflétlan hajakat". Rolly ebédre hívta 
meg Kazinczyt és anyját, mert tudta, hogy Kazinczy is ..szeret ol-
vasni és irkálni": ekkoriban Gessner-fordításán dolgozott.16 A fia-
tal pár — szebb leányt és szebb ifjat, írja. keresve sem találhatni 

9 Minderről 1. IK. id. helyén. 
10 M. kir. hadileoélíár, testőrs. i ratok. Protoc. I. (1760—68.) — 1767. 

VII. 31. — Jánost 1. u. o. 466. 1., 1768. IX. 14. 
11 Irodtöri. Közlemények, id. h. 
12 U. ott, 1932. 311. 1. 
1 3 U. ott, 1934. 398. 1. 
14 A szépprózai elbeszélés. II . 104. 1. 
15 Abafi-kiad. 88—89. 1. 
16 1785-ben fejezte be. L. Weszely Ödön: Kazinczy Gessne r - fo rd i -

tása. Budapest , 1891. 10. 1. 



— asztalnál ült. A leány Colardeau Abel ár d és Heloízá ból olva-
sott föl sorokat, Czirjék pedig fordítását ellenőrizte abból és ja-
vítgatta. A fordítás „aranyozott szélű papirosra vala írva, be-
hintve aranyozott és kék porral, s a kék és rózsaszín tambour 
pántlika, mellyel által vala tűzve, hosszú fodrokkal nyúla ki a 
papirosból". Kazinczy boldogan nézte az idilli képet; de termé-
szetesen a bécsi írói ikörből érkezett, idősebb Czirjék is érdeklő-
dött Kazinczy írói próbálgatásairól, ha már Bécsben nem, Rolly-
tól hallhatta hírüket, összebarátkoztak. 

Czirjék távozásakor Regmeeen hagyta menyasszonyát. Ab-
ban reménykedett, hogy itt a megyében hivatalt kap s elveheti 
mátkáját.17 Nem sikerült állást kapnia, mint testőr, nem házasod-
hatott meg: az idillt szertefoszlatta az élet prózája. Kazinczy 
Gessner-fordításának egy részletét azonban magával vitte Bécsbe 
s átadta Bárótzinaik, aki hamarosan nemcsak maga gyönyörkö-
dött benne, hanem erdélyi, már említett barátainak is „idő ked-
ves mulatásul" ismételten fölolvasta.18 A következő évben meg-
jelent Czirjék kötete: hogy Kazinczynak tetszett, azt már el-
mondottuk. Költőnk még élt, mikor nyomtatásban is kedvező, 
sőt dicsérő sorokat olvashatott róla: a Gr. Sztárai Mihály szabol-
csi főispánnak ajánlott munkáról Horányi azt írta, hogy „versus 
sunt huius pulcerrimi amoenis nempe descriptionibus, sententia-
rum splendore ornati cum gravitate, at sponte sine tumoré 
fluentes".19 A alóban költői nyelvvel versenyez sorainaik pompás 
könnyedsége, sima folyása; méltán mondja Ballagi, hogy „fordí-
tásán az idegen forrásnak nyoma sem látszik, sőt olvasásakor 
könnyen azt lehetne gondolni, hogy eredeti művel van dolgunk"".20 

Beöthy kissé óvatosabban csak annyit említ, hogy „alexandrin-
jei tetszetős lendülettel és bizonyos simasággal folynak";21 de 
bátran kimondhatjuk, hogy Czirjék volt a testőrírók legjobb for-
maérzék íi és legiköltőibb kedélyű poétája. Tájszólásokkal zamatos, 
kedves előadása feledteti, hogy kissé bőven ontja a szavakat: 

17 Pályám Emlékezete. Id. kiad. 278. 1. 
18 Cz i r jék levele Kazinczyhoz, 1784. augusztus 20. — Kaz. Lev. 

I. 62. 1. 
19 Nooa Memoria Hungarorum, 1792. 756. 1. — Horány i csak ab-

ban téved, hogy mindhá rom herold f o r r á s á n a k Colardeaut t a r t j a : „Con-
tinet haec o p e l l a . . . insigni vena atcfue elegantia l inguae H u n g a r i c a e 
tria Cl. Collardi Galli poemat ia" . Csak az első rész első (nagyobbik) 
levele Colardeaué s eredetileg vol taképpen Pope he ro ld j a : Eloisa to 
Abelard. A másik levél Dora t műve s tőle való a h a r m a d i k rész is: 
Barnevál Trumán barátijához. A középső rész, Hertzeg Asszony Vallier 
XIV-ik Lajoshoz Blin de Saiumore m u n k á j a : Lettre de la ducliesse de la 
Valliére a Louis XIV, précédée du'n Abrégé de sa vie. Cz i r j ék együt t 
talál ta őket egy Collection d'Héroides et pieces fugitives en vers d e 
Mrs. Dorat , Pezay, Blin de Sainmore, Colardeau, de la H a r p e et Autres 
c., Liegeben, 1769. megjelent hatkötetes kis (12-r.) gyű j t eményben , ame-
lyet Fazekas Mihály is jólösmert . (Kazinczy Lev. III. 17.) A prózai be-
vezetések is megvoltak fo r rásában . — Claude Joseph. Dora t Lettre de 
Zéila c. héro id já t (Poesies, Geneve I. 121.) Kis János fordí to t ta (Poétái 
munkái. 1865. 73. 1. Y. ö. EPhK. 1912. 827. 1.) 

20 (Id. m.) 1872. 222. 1. 
21 A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban. 1887. I I . 

104. 1. 



Colardeau sorszámát a magyarban több mint kétannyival for-
dítja:22 Dayka fordítása jóval tömörebb, Kazinczy jóval utóbb is 
(1803) azt hirdette Czirjékről, hogy neve örökké élni fog ,,a' Di-
csőség templomában."23 Hálával gondolt rá, hogy — mint láttuk 
— Bárótzi hajlandóságát megnyerte számára. 

Munkája tehát, amelyben bizonyára Bárótzi Sándor is, mes-
tere, de Barcsay is örömét lelte, szép sikert ért el. 

1787-ben életére ú j fordulat következett. II. József török hábo-
rújának már fújdogált a szele. Katalin cárnő a Krim-félsziget vissza-
adását megtagadta a Portától, a szultán az orosz követet a Hét-
toronyba záratta. A cárnő erre megüzente Törökországnak a háborút. 
Ausztriát pedig szerződés kötelezte a segítségre. 11. József leirat-
tal kérdést intézett a testőrséghez: „ob und welche Garden bev 
Ausbruch eines Krieges zu Feld Regimentern im dermaligen 
Charakter übertretten wollen".24 Nemcsak Czirjék jelentkezett 
azonnal.25 hanem „azokon kívül, kiket a hosszas F. Udvari hív-
szolgálat a' tsatázó-piatzon szolgálni alkalmatlanokká tett.26 

minyájon készek az ellenséggel szembe-állani"'.27 A különböző 
lovas- és gyalogezredekhez kettesével jelentkeztek, a legtöbben 
azonban, kilencen, a székely huszárezredhez, ahova a testőrök kö-
zül B. Naláczv József már 1775-ban mint főhadnagy vonult be.28 

Ennek az ezrednek, amelyet Mária Terézia 1762-ben állított föl.29 

azért volt nagy a népszerűsége az erdélyiek között, mert alapos 
része volt a Hóra és Kloska nevéhez fűződött oláh lázadás elfojtá-
sában,30 színszékely volt a legénysége, de ekkorra színmagyarrá 
cserélődött már az eleinte nyugdíjasokból alakított tisztikara is. 
Czirjéket mindezenfeliil még valami vonzotta a bukovinai hatá-
ron. az erdélyi bércek és szorosok mentén Fábry ezredes hadosz-
tályához tartozó ezredhez: ott szolgált, mint svadronyos kapitány 
(Premier Rittmeister) Lázár bátyja is. Végre előmenetelre is volt 
kilátása; ráadásul hírek járták, hogy II. Józsefnek nagyon jól-
esett a testőrök szépszámú jelentkezése s örömében meg akarta 
hagyni a hadizsoldon felül gárdista-fizetésüket is. ,,E' még nem 
bizonyos, legalább még magok se tudnak a' Gárdák semmit felölle 
— teszi óvatosan a hírhez Szacsvay Sándor Magyar Kurírja.,31 — 
de a háború itt volt s vele a boldogulás reménye. Október elejére 

22 Egyet. Philol. Közlöny: 1913. 152. 1. 
23 Kazinczy Levelezése: HI. 1. 1. 
2i Hofkriegsrat (HKR), Prot. 1787. G. 2279. 1. (Bécsi Hadilevéltár). 
25 U. ott G. 2507. 1. 
26 Talán éppen Bárótzi Sándorra céloz. 
27 Bétsi Magyar Kúrir, 1787. 619. 1. (Szeptember 22.) 
28 IK. 1935. 64. 1. A Delmaide név helvesen Wilhelm v. Dellawerde-

O t t e n b u r g első kap i t ány , aki századát Naláczv helyett , mivel hadnagv 
nem vásárolhatot t kap i t ány i helyet, Blaskovich József főhadnagynak 
ad ta el s ennek helyét vette meg 1773. szeptember 24-én Naláczv. 
fAmon v. Treuenfels , Geschichte des K. K. 11. Huszárén Regimentes 
Herzog Alexander o. Württemberg. 1878. 15 1.) — Naláczv nem sokáig 
volt az ezrednél: 1778. m á j u s á b a n , a híres Benyovszky Móric idejében, 
m á r nem szerepel a tiszti névsorban. 

29 Amon v. Treuenfels id. m. bevezetésében. 
30 U. o. 28—52. 1. 
31 Bétsi Magyar Kurir, 1787. 628. 1. (Szept. 26). 



megjött az áthelyezés s az első vasárnap a testőrség hivatalos mi-
séjén már ú j ezredük formaruhájában tarkállottak a gárdisták* 
akikhez a mise után kapitányuk, Gr. Károlyi Antal, beszédet inté-
zett s arra kérte őket, ,ne tsak arra vigyázzanak az Urak, hogy 
Kapitányok 's Majorok lehessenek, hanem arra, hogy \ itéz Ele-
ieknek halhatlan hadi dicséretjeket fenn-tartliassák, Hazájoklioz 
s F. Királyokhoz való örökös hívségeket megbizonhassák."32 

Czirjék november 1-én már a székely huszárezredben szol-
gál.33 amely a bekövetkezett török és francia háborúkban a mo-
narchia egyik legkiválóbb csapattestévé verekedte magát. Gr. Ne-
mes János alezredes lovasosztályába osztották be, svadronyos kapi-
tánya Killyéni Székely Antal lett, háromszéki születés, és testvér-
bátyján kívül itt szolgált Bárótzi Sándor unokaöccse, Kövesdi Boér 
Sándor is,34 utóbb Barclay Argenisénék fordítója. Félesztencleig 
csakugyan megkapták gárdista fizetésüket is, ezt csak 1788. júliu-
sában szüntették be.35 Czirjék ekkor már — május 16. óta s 
visszamenően február 17-iki ranggal — főhadnagy volt36 és pedig 
(hosszú testőri szolgálata mégis javára vált) az osztálynál rang-
ban a legidősebbik s mivel kapitánya sokat betegeskedik, volta-
képpen a századnak ő a parancsnoka. Gyors előlépését azonban 
nemcsak korának és hosszú szolgálatának, hanem, s leginkább, 
vitéz magatartásának köszönhette.37 

A harcok eleinte Moldva főhelye, j assy körül folytak s Czir-
jéknek gyakran volt alkalma vitézségét megmutatnia. 1788. au-
gusztus 51-én a székely huszárok és éppen Nemes gróf két százada 
védte ki Onestinél Ibrahim Nazir pasa támadását: tatárok és ja-
nicsárok ellen, mint száguldó vihar, kaptak a hátukba a lófő-fiak 
és szörnyű vérfürdőt rendeztek.38 Október derekán Fábry már 
Foksánynál támadja a törököt s a székely huszárok „ez a nagy-
szerű és érdeme szerint már sokszor megdicsért csapat (írja liarcje-
lentésében Fábry) olyan lendülettel és keményen támadott az el-
lenségre, hogy azonnal 54 török holtteste maradt a csatatéren, a 
többi, ha foglyul nem esett, elmenekült."39 El kell képzelnünk 
Czirjéket, a hős tisztet, Nemes György székely huszáraival — az 

32 U. o. 662. 1. (október 10.) 
53 Muster Liste, Zágon, 1792. — Ober Lieutenant Michael von Czir j ék , 

gebürt ig von Hungarn , Szárazberek. 58 Jahr , Reformier t , ledig. A° 1771. 
als Kays. Cadet bey Sam. Gyu lay , al ldort 775. zum Fähn r i ch avancier t , 
au 1774. zu die Hungar i sche Nobel Garde als Unter Lieutenant und 
1-ten Nbr. 1787. von der Ga rde zu -Szeckler Huszárén als ober Lieute-
nant . — HKR. Musterlisten des K. u. K. 11. Huss. Rgmts. — Az adatok-
ban egy-egy év öregbítés van (1. IK. 1955. 65.), de ez az adat helyes. 

34 Kövesdi Boér Sándor ekkor iban (1787.) főhadnagy , 1789. szep-
temberében részt vesz a híres mart ines tyei ütközetben. 1792-ben 2. Ritt-
meister, r. kath. , nős. 1795. febr . 26-án az I. sz. császár-huszárezredhez 
helyezik át. 

35 HKR. Prot . 1788. G. 5054. 1. 
30 U. o. G. 2145: „ . . . a v a n c i e r t und d a d u r c h nach der Kriegs Ge-

bühr in einen höheren Gehal t getretten s i n d : . . . Cziriek zum ober 
Lieutenant" és Bétsi Magyar Kur i r 1788. 425. 1. 

37 Ballagi: id. m. 218. 1. 
38 Arnon o. Treuenfels: id. m. 37. 1. 
39 U. o. ). 



imént még idilleket élt Bécsben — mint küzd a székely határokon 
és védi tűzzel, lélekkel a hazájába vezető útakat. 

V alóban Marrojeny oláh vajda a következő tavasszal — má-
jusban Czirjék még Kimpolungnál csatázik — a szorosokat akarja, 
egyszerre mind, áttörni: a bozzai, törcsvári, tömösi hágók ellen 
egyszerre támad s 9000 török indul csupán a tömösi szoros elfog-
lalására, amelynek szirtjein, a predeáli sáncokon Leyritz őrnagy 
védi az átjárót.40 Nyár dereka van s az erdők homályának leplé-
ben erős oszlopokban, megingathatatlan erővel, „nagy dühvel" 
ront előre a török. Bármily hősiesen védekeznek Leyritz csapatai, 
a török nagy vérveszteséggel is, már-már eléri a hegyfokát. Alul 
az erdőkből újabb 800 főnyi segítség kezd előnyomulni. Mikor ezt 
I1 ábry észreveszi, 150 önként jelentkező gyalogost és a „magát 
győzelemre vagy halálra meg-határozott, meg-rettenthetetlen" szé-
kely huszárezred öt szakaszát rendeli támadásra. Élükön Pávai 
\ ajna Gábor kapitánnyal — e volt testőrtiszt az ezred legendás 
hőse — (Székely Antal betegen hátul vau) és Czirjók főhaclnagy-
gyal, mialatt a hegytetőn már folyt a szuronyharc, elébb csak 
megmutogatták magukat a töröknek, hogy azt megtévesszék és cél-
jától eltérítve, maguk felé csalják s a nyilt terepen ütközetre 
kényszerítsék. Mikor azonban a jól fegyelmezett török csapat nem 
állt kötélnek s az éj folyamán lassan a sáncok felé kezdte fölvere-
kedni magát, a gyalogosok tűzbe fogták őket, A ajna és Czir jék, a 
két gárdista pedig székelyeikkel rohamra indult. Négyórai véres 
kard- és szurony- („fegyverkés"-) harc következett, rettentő öl-
döklés, de a huszárok győztek. Leyritzet fölszabadították az ú j ro-
ham alól, a török eszeveszetten menekült Sinaja felé, Vajna és 
Czirjék székely lovasai pedig vágták és aprították „az erdő bé vá-
gások közt futkosó és bujkáló ellenséget, míg tsak lóval lehet 
menni." A harci mámor még a nagybeteg Székely Antalt is előre-
csalta: meghallván, hogy százada tűzharcban van. „sebes nyar-
galva ment utánuk *s elegyedett a harcba.'"41 Ott van Czirjék szep-
tember 22-én a híres martinestyei ütközetben is, de Kóburg e 
nagyszerű diadala és Belgrádnak sokszor megénekelt bevétele után. 
a harcok elcsöndesednek. Járőrharcok és előőrsi csetepaték közt 
telik az idő, közben II. József meghal s 1791. augusztus 4-én asis-
towói béke végét veti a török háborúnak. Czirjék már az első 
években is becsülettel megfelelt az intelmeknek, amelyeket gr. 
Károlyi Antal a harcba indult testőrök lelkére kötött. 

1789. karácsonya óta a székely huszárok Miricsesztnél táboroz-
nak42 s 1790. őszén Czirjék hosszabb szabadságot kap.43 

A békekötés után hazakerülnek, éppen Háromszékre, Czirjék 
százada Zágonba, a Miikes falujába. Ügy látszik, nyugalmasabb 
idők következnek. Czir jék Lázár valami baklövést követett el: 1792. 
január l-jével (mint utóbb Kisfaludy Sándort) az 1. helyőrségi ez-

40 U. o. 63—64. 1. és Bétsi Magyar Kurír: 178, 799., 839. és 842. 1. 
41 Az idézetek a Bétsi Magyar Kurírból valók (1. előbbi jegyzetün-

ket), de az események leírásában Amon v. Trenenfels id. ezredtörténe-
tére t ámaszkodtunk . 

42 HKR. Létszámjelentés a 11. h. ezr. á l lomány jelentései (Muster 
Listen) között. 

43 HKR. Prot . 1791. A. 244. 1. 



redhez helyezik át44 s azontúl a munkácsi várban teljesít szolgála-
tot. Mihály pedig — már negyvenedik évéhez közeledik — házas-
ságra gondol. A szép bécsi leányt már elfeledte, emléke ifjúkori 
álomnak ha élt benne, talán a leány is férjhezment. 1792. nyarának 
végén érkezik kérvénye a bécsi haditanácshoz. „Siebenbürg. Gral 
Comtlo ddto 21. Aug. zeigt an, das Szekler Huszárén Rgmt. seye 
vorwortlich eingeschritten, womit dem Oberlieut. Czieriek bewil-
ligt werde sich mit der Hauptmannswittwe Szeckel gebohren 
Gyárfás zu vereheligen. Da vermög Copie des Depositenscheins 
die Braut bei ihrer ersten Yereheligung im Jahre 784. die Heurats 
Caution sichergestellt und gegenwärtig den weiters beigehenden 
\ erzichtsrevers gefertigt habe, so bittet das Gralcomdo, womit ein 
umgeänderter Depositenschein erfolget werden wolle.45 

Killyéni Székely Antal — Czirjéknek hosszú időn át kapitá-
nya — (bár sokat betegeskedett), túlélte költőnket:46 az asszony 
nem lehetett az ő özvegye, annál kevésbbé. mert a Hauptmann 
(nem Rittmeister) megnevezés gyalogsági tisztre vall; a haditanács 
által kiadott házassági engedélyeikről vezetett könyvben47 ugyanis 
az asszony első házasságáról ezt találtam: „2-tes Szeckler Regi-
ment. — Hauptmann Székely. — Gyárfás Teréz. — 1784. XI 24. 
exped. — Caution auf Realitäten intabuliert 6000.— fl." Itt tehát 
a 2. székely határőr gyalogezred egy századosáról van szó: nemes 
Székely Károly kapitány aktív szolgálatban, 1791. augusztus 21-én 
halt meg, hét évi házasság után, s két kis árvát hagyott hátra. 
Ezek Székely halála után Killyénben laktak. Gyárfás Teréz, az 
özvegy, Gyárfás Elek lécfalvi birtokos leánya; apjának Lécfalván 
nemesi kúriája, 12 telkesjobbágya. 152 hold szántóföldje és 44 
hold rétje volt. Czirjék békés táborozásuk közben Killyénben ös-
merkedett meg vele, a menyecske kapitányának volt a rokona, 
talán sógornője, és családi körben keletkezett vonzalmuk s szü-
letett meg az ú j frigy gondolata. A legfelsőbb haditanács hama-
rosan megküldte az engedélyokiratot; a Heiratsbuch szerint: 
„Szekler Huss. (Rgmnt.) — Cziriek Ob. lieut. — Szekeli Theresie 
gebohren Gyárfás. — Laut Exp. 7. 7-br. 792. — Caution: die bey 
der Wittwe 1-ten Heirat auf Realitäte versichert. Caut. 6000. — 
Exp. 20.9."48 A betáblázott összeg felét föloldották, talán a há-
ború miatt, úgy látszik, nem volt szükség ennyi óvadékra. 

Gyárfás Teréz nem sejthette, hogy ú j boldogsága még rövidebb 
ideig fog tartani, a daliás huszárfőhadnagy alig több, mint félesz-
tendőt élvezheti fiatal házaséletének szépségét. Otthon voltak, szü-
lőföldjükön, a szerette Erdélyben, egyelőre béke volt, a helyőrségi 
szolgálat teremtette gondtalanabb életet élték; nem látták a nyu-
gaton egyre jobban tornyosuló fellegeket. 1795. januárjában Czir-

44 Amon o. Treuenfels: id. m. 89. 1. 
45 HKR. Prot. 1792. B. 1110. 1. 
46 1807. márc . 31-én, mint őrnagy vonult nyugalomba. (Amon o. 

Treuenfels: id. m. 243. 1.) 
47 Heiratsbuch I. k. (1755—1785.) 137. 1. versoján. 
48 U. o. II . k. (1785—1810.) 53. 1. versoján. — A Székely Károlvról 

-szóló adatokat 1. HKR. 1784. G. 3302. és Vormerkbuch über pensionierte 
Witwen. 



jék még a nagyszebeni hadi pénztárból kapja főhadnagyi fizetését45* 
s január 21-én XV1. Lajos Párizsban a guillotine alatt vérzik el. Ha 
Ferenc király eddig késlekedett, most elkövetkezett, mert a meg-
döbbent Európa is követelte, a megtorlás pillanata. Az év tavaszán 
Erdély békéssé vált határairól a fényesmultú székely huszárezre-
det is Wurmser hadseregéhez, a Felső-Rajna partjaihoz rendelték. S 
mikor Czir jék Mihály elbúcsúzott if jú hitvesétől, alig sejtette, hogy 
többé sohasem látja viszont: nemcsak az özvegynek, neki is tragi-
kuma lett, hogy kétszer érezte magát közel a boldogsághoz és sorsa 
mindkétszer megtagadta tőle. Egy 1789-ben Fábryt dicsőítő rövid 
költeményén kívül többé sohasem írt verseket.50 

Czirjék ezúttal régi ismerősnek, volt testőrtisztnek: a Barcsay 
környezetéből jólösmert \ argyasi Dániel Lajos őrnagynak lovas-
osztályába került: eddigi fölöttese, gr. Nemes György lett az ezred-
parancsnok. Egy darabig komolyabb harcban nem volt részük. A 
szövetségesek németalföldi győzelmei a francia erőket ott kötötték 
le; Németalföld meghódítása után azonban Wurmser is támadni 
kezdett. Ezredünk Kehi közelében, a Rajna mentén láncolatosan 
látta el az őrszolgálatot Almsweiertől Auenheimig, sváb földön. A 
franciák is nyugtalankodtak és szeptember dereikán huszárjaink 
Stollhofen és Kehi között több támadást vertek vissza.51 Október 
közepén Wurmser végre Weissenburg ellen indult, az élen, mint 
elővéd, a székely huszárezred nyomult előre: ettől kezdve nemcsak 
az ezrednek, hanem éppen a Daniel-osztálynak, amelyben Czirjék 
is szolgált, sok dicsőség jutott osztályrészéül. Fort Louis elestében 
(nov. 14.), mikor 111 ágyút zsákmányoltak, övék volt a főszerep. 
Valóságos diadalmenet volt a harcuk: alig 10 nappal utóbb Weiers-
heimnél aratnak győzelmet, karácsony napján bevonultak Weissen-
burgba, de Czirjék századát rögtön őrjáratra küldték ki s a szé-
kely fiúk hamarosan kézitusába kerültek a franciákkal. Szokott 
heves rajtaütésükkel sok ellenséget lekaszaboltak s a támadó oszta-
gokat visszaverték. — A sok diadalnak azonban az év végére, a 
szövetségesek egyenetlensége miatt, vége szakadt. December 29-én 
elrendelték a Rajnánál a visszavonulást. A székely huszárok, mi-
után Fort Louist levegőbe röpítették, utolsóknak jöttek vissza a 
Rajna hídján. Nagyszerű viselkedésükért Daniel alezredessé, Czir-
jék Mihály kapitánnyá lépett elő. Hosszabb téli pihenő követke-
zett, de szabadságra, hazamenetelre — ily messziről — gondolni 
sem lehetett. Hadiszállásuk Speyer környéke, s mikor a nyáron 
újból föllángol a harc, a Neckar és a Rajna mentén csatáznak. 
Június 19-én a legszörnyűbb és legvéresebb kézitusák egyikét 
vívják meg, augusztusban megint Baden mellett, Stollhofennél csa-
tázik Czir jék s a bázeli béke újra csöndet teremt. 

1795. nyaráig nem kerültek nagyobb ütközetbe; de nyáron 
már megint a Neckar part ján vannak s szeptember 24-én Heidel-
bergnél a már-már győzedelmes franciákkal szemben egyik leg-
gyönyörűbb győzelmüket vívják meg, a rajnai két császári had-
sereg között megteremtik az összeköttetést s a hadseregbe újra bi-

49 HKR. Prot. 1793. J. 56. 1., jan. 12-iki nyi lvántar tás . 
50 Magyar Músa, 1789. 7. sz. Közli Ballagi is, id. m. 440. 1. 
51 Ez és az a lábbiak az ezred története a l ap ján . Amon v. Treuen-

fels: id. m. 89—115. 1. 



zalmat, öntudatot, lelket öntenek. A Neckar vize véres a halottak-
tól. ,.AUe Stabs- und Oberoffiziere des Regiments haben sich in 
den Gefechten des . . . 24. September 1795 mit Ruhm bedeckt" — 
mondja az ezredtörténet:52 Czirjék is a nap hősei közé tartozott. 
Ha szíve bizonyára minduntalan hazafájt is, az ezred folytonos 
diadalútja mámorossá tette a lelkét. 

A következő tavaszig — Napoleon Olaszországba vonta a 
főerőket — fegyverszünet volt, amely május 31-ig tartott. Június 
közepén Gr. Sztaray Mihály altábornagy hadtestében, Oggers-
heim körül állnak harcban.53 A székely huszárok sok győzelmük-
től szinte megittasulva harcolnak. Többször előfordul, hogy az 
ellenség szétválik s a mögöttük rejtett ágyúk fogadják tüzükkel 
a mieinket: a székely huszárok ilyenkor maguk kérnek engedélyt 
a támadásra s olyan hévvel, feltartóztathatatlanul rohannak az 
ágyúk poklán át az ellenséges tüzérségre, hogy az szörnyű meglepe-
tésében védekezni sem tud. Czirjék méltó hozzájuk, de méltó ma-
rad a Rajna balpartján is, ahová nemsokára visszakerülnek: jú-
nius 28-án Nieder-Achernnál ismét kitűnteti magát. Egy erdő-
szélre kikülönítve, Nussbach felől előnyomuló ellenséges csapatot 
vesz észre. Gyors elhatározással s a szokott erős lendületű táma-
dással rajtuk üt huszárjaival s mert a szomszédos század észre-
veszi a harcot és támogatására siet, vissza is űzi és megszalasztja 
a franciákat.54 Ez az idő — június 22. óta — különben is folyto-
nos harcokban telik: „meg-szűnés nélkül való viaskodásban vól-
tanak az ellenséggel — írja a Magyar Merkurius55 — a nélkül, 
hogy a' strapátziák és a' veszedelmes környülállások, az ő bátor-
ságokat és álhatatos el-tökélettségeket meg-lankaszthatták volna." 
Nem rajtuk múlott, hogy Sztárainak a Rench mellől Bühlig s 
onnan Stollhofenig és Steinbachig (a Rajna ós Baden városa kö-
zött) vissza kell vonulnia, oda, ahol a székely huszárok s veliik 
Czirjék, már harmadszor harcolnak. Itt következik el az ezrednek 
egyik legszomorúbb „véres tsatája", amelyben, több tiszttársával 
együtt, Czirjék Mihály is megsebesült.56 Kigyógyult-e sebéből s 
résztvett-e a bajor földön Jourdan ellen vívott győzelmes csaták-
ban,5' az ezred nürnbergi kalandjában, Károly főherceg AVÜTZ-
burgi nagyszerű diadalában s utána betegedett-e meg, nem tud-
juk. \ agy sebétől kínozva, vagy kórtól gyötörtetve sínylődött 
télen át kórházakban s lassan gyógyulva hányódott-vetődött 
egyre közelebb hazájához. Hányszor fölcsillanhatott benne a 
gondolat, hogy hamarosan viszontlátja if jú feleségét, otthon, a 
székely havasok között! Mégis, március lett, mikor még mindig 

52 Id. m. 131. 1. 
53 Bétsi Magyar Merkur ius 1796. 750. 1. 
54 Amon v. Treuenfels: id. m. 150. 1. 
55 1 796. 814. 1. 
50 U. o. 837. 1. (Hivatkozik rá Ballagi is): „az Erdélyi Székely H u -

szárok közzül Kap i t ány Székely Sándor és H a d n a g y Ferentzy el-estenek; 
. . . Hadnagy gr. Lázár és Regement -ad ju tán t Gelb e l - fogat ta t tak . . . Teleky 
Tamás és Czirjék kap i tányok , 's-Lukáts, Szentes és Mottók Hadnagyok 
sebet kap tak . " (Székely halálát a lább megcáfo l j a : valóban később, mint 
őrnaggyal is ta lá lkozunk vele az ezred történetében.) 

57 Fournier, Napoleon. I. 146. 1. 
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betegen, magyar földre került. Pestről Ceglédre vitt az útja: Er-
dély felé . . . 

A többit a ceglédi ref, egyház Matricula Defunctorumja 
mondja el:58 

,.1797. március 14. — T. Czirjék Mihály Ns. Székely Lovas 
Regementből való kapitány, aki a Ns. Regementből a frantzia há-
borúból jővén és szándékozván Erdélybe, itt le betegedett és meg 
hólt a feljegyzett napon délelőtt 11 órakor s eltemettetett 16-ik 
Mártii". 

Halálának adatát a bécsi hadilevéltárban találtam meg:59 el-
eddig Nagv Iván nyomán 1798. szerepelt az irodalomtörténet-
ben.00 Halálozása helyére is a hadilevéltár egy adata vezetett.01 

Czirjék Lázár. Mihály bátyja, aki azóta is, hogy találkoz-
tunk vele, Munkács várában teljesített szolgálatot, 1797. áprilisá-
ban szabadságot kért Ceglédre, hogy ott elhúnvt öccsének hagya-
tékát rendezze. Szabadságáról május 7-én tért vissza,02 maga is 
rokkantán; a következő évben podagrája miatt nyugdíjba vo-
nult.03 Az özvegyről, akinek sorsa éppen olyan tragikus lett. 
mint Czirjéké, nem tudunk semmit. Távol, a Rajna mellett a hu-
szárok májusban vidám táborozásra vonultak s rajnai bor mel-
lett pihenték ki fáradalmaikat;04 1801. elején tértek vissza Er-
délybe. Az ezredtörténet gyönyörű részleteket mond el diadal-
menetükről.05 amellyel hazájuk sóik dicsőséges harcukat ünne-
pelte: a babérkoszorúkból egv levél Czirjék emlékének is jár. 
Ivépét, melyet 1875-ban esy kései szárazberki rokona. Czirjék 
Imre adott a M. T. Akadémiának, (utóbb tévesen Bessenyeiének 
tartották) Barabás Miklós renoválta.66 

Gálos Rezsó. 

58 Czeglédv Sándor ceglédi ref. esperes k. ba rá tom volt szíves 
számomra a kértem adatot kijegyezni. 

59 HKR. Pro t . 1798. C. 437". 1. 
60 Ballagi A. is m e g j e g y z i (id m. 219. 1.), hogy nem t u d j a , hon-

nan ve t te Nagy Iván ezt az adatot . 
61 A had i t anács j egyzőkönyve iben azontúl C z i r j é k r ő l már csak 

egy ada t van : Szoboszlay Gerge ly (úgy látszik, buda i vagy pesti) 
cs izmadia az e l h á n y t k a p i t á n y 52 f r t . adósságának megtér í tésé t az 
ez red tő l kér i . Prot . 1797. K. 176. 1. (Nem kap ta meg.) 

62 HKR. Pro t . 1797. F. 617. 1. 
02 HKR. Prot . 1799. D. 228. 1. 
04 Amon v. Treuenfels: id. m. 197. 1. 
6r> U. o. 20S. 1. 
Iir' Akadémiai Értesítő: 1875. 168. és 174. 1. 



H A D T Ö R T É N E L M I O K M Á N Y T Á R 

Borosjenői Rátz György gránátostiszt naplója 1741—1789." 

Hadtörténeti szakirodalmunk nagy hiányát érzi annak, hogy 
a régi háborúkban résztvett tisztek közül igen kevesen írtak ka-
tonai pályafutásukról naplószerű jegyzeteket. Pedig az ilyen. — 
talán magántermészetűnek látszó, — feljegyzések igen sokszor 
útbaigazíthatják a hadtörténelemkutatót olyan harccselekmények 
rekonstruálásánál, amelynél egy-egy ezred útja, táborozása, har-
ca fontos szerepet játszik. Ebből a szempontból érdekes Rátz 
György rövid naplója, amelynek eredeti, zsebnotesz alakú, bőrbe-
kötött példányát R á t z leszármazóinak egyike volt szíves e köz-
lés céljaira rendelkezésemre bocsátani. 

A naplószerű könyvecske sok egyéb családi természetű be-
jegyzést is tartalmaz. Azokat elhagytam és Rátz Györgynek csu-
pán katonaéletével foglalkozó részleteit közlöm eredeti helyesírás-
sal. A könyvecske elején pár sorban összefoglalja 1741.-től 64-ig 
tartó katonai szolgálatának általános adatait, és folytatja az 1750-ik 
év eseményeivel, amikor zászlóaljával Olaszországból Felsőma-
gyarországba került. Megírja azután röviden ezredének útvonalait 
és harcait. Mária Teréziának Nagy Frigyes ellen folytatott hábo-
rúiban. 

„Ao. 1741 Posonyba Felséges Királyunk Mária Therézia Co-
ronatioja alkalmatosságával, mely Ország Gyűlésen magam is je-
len voltam, író Deákia lévén Idősb Bay Patay Sámuel Urnák, 
az Haza resolvált eő Felségének hat magvar gyalog regementeket 
erigálni, ez Ymegyékre reparciáltatott, akik is a proportione fő 
tiszteket is dekoncináltak ugyan ezen alkalmatossággal denomi-
nált engemet is Nemes Máramaros A megye Haller Sámuel rege-
mentjébe zászlótartónak, s1 itt kezdődött az én hadakba való 
szolgálatom. 

1743;-ban elein transferáltattam B. Kökényesdi László Re-
gementjéhez2 és ott 1744 1-ma Januáry Hadnaggyá lehettem. 
732-be 18. Augustus Capitän Leutinantá. 753. ugyan ottan 1-ma 
Septembris Companiát kaptam. 1756 d. 22. Julii holt meg az ed-
dig való jó Generálisunk B. Kökényesdi Vetési Uram eő Exellen-
tiája Cremonába 76 esztendős korába, mint General Feldzeug 

* A Borosjenői Rátz család férfiágon kihalt, női ágon ma is to-
vább él a Vásárosnaménvi Eötvös család tagjaiban. 

1 A későbbi nagyszebeni cs. és kir. 31. gyalogezred. 
2 A későbbi kassai cs. és kir. 34. gyalogezred. Részletes ezred-

tör ténete megjelent Kassán 1900-ban J. Kre ipner szerkesztésében. 
A Rátz nap ló jában leírt ú tvonalak, táborhelyek, hadmozdula tok , 
megegyeznek az ezredtörténet leírásaival. 



Meister és halála után Regementünk Mságos Gróf Batyányi 
Ádám Ur Eő Nagyságának conferáltatott. 1-nia Febr. 758. kap-
tam Granadéros Companiát, 1764-be 21. August, adtam át Com-
paniámat hat ezer, 6000 Rfkon Hrabovsky Péter Hadnagy Uram-
nak,3 Cseh Országba, Prágába lévén Qvártéjban. 

— idősb R á t z György." 
„1750-nek utollyán lejövén Olasz Országból Cremonából Ve-

lenczén által a Tengeren Triestnek, érkeztem 1-a Jan. 751-ben 
Munkácsra a Battaillonhoz, ugyan azon esztendőbe Kassára, 1752 
Eperjesre, 1755 Leőcsére, azon esztendőbe, Septemberbe két Com-
pagniával Posonba, másik két Compagnia Trenchénbe. — 1755 
végin Győrbe, onnan 1756 Yerbungs Comandóval Comáromba 
folytatván aztat Regement résziről, 1754 Sopronba. Nb.: ezen 
esztendő végi felé kezdődött újra a Prussussall való Háború. 
1758 elein vettem által a Soproni Districtustól 1500 egy néhány 
Portális Recrouttát, minek utána ezeket, kit az Ármádiához, kit 
Péterváradon levő Battaillonhoz ki osztottam volna, magam is 19. 
Juny Grenadiros Compagniámhoz az Armadahoz, mely Morvába 
Olmutz táján volt, minthogy a Prussus Olmutzot Víjta és szo-
rongatta, megindultam, és 25-án oda érkeztem, melyet a Király 
kényszeríttetett elhagyni, és Königrätz felé magát Silésiába visz-
szahuzni. Saxoniába októberbe 14. a, Hochkürchnél a királyt 
Suprimáltuk és jobb szárnyát armadiájának keményen megver-
tük. Tábori eszközeit is elnyervén, Drezdát Novemberbe meg-
szállottuk, de későn lévén az idő, oda hadtuk, és 21. 6-berbe Pir-
nautól Saxoniába az Armadánk Téli quartélyba eloszlott, asszig-
náltatván nékünk Böhmisch Brodt tája, az hová is 1-ma X.-bris 
érkeztünk, én pedig közel oda Kschell nevű helyiségbe. 

1759 die 1-ma Mart. indultunk Postirungra Nachodba és a 
tájára, itt halt meg Óbesterünk Báró Vettesy Ferenc; innét Áp-
rillisnak közepe táján Pikauhoz Lagerba, osztán Görlitzheimb-
hoz Saxoniába — továb Pautzenkez és conjungáltuk magunkat a 
Nagy Ármádával, de harmad nap múlva úgymint 15a 7.-bris co-
mandiroztattunk 6 Regement Landwehr Corpussához melly 
Moscovitáknál állott pro Sucursu, aminthogy Muskau-on által, 
Christiánstadtnál Conjungáltuk magunkat 18a velek, 19a meg-
indultunk és 25-án Cyrus nevű helynél Táboroztunk, onnan 
50-án indultunk és passiroztuk az Odervizet Paithennéll, 7a 8-bris 
Rützenliez, 21a Herrenstadthoz, ezt megégettünk mivel a Király 
maga Postjait nem akarta belőlle ki húzni. 

22-dikbe váltunk el Moscovitáktól, eők Posen felé menvén, 
mi pedig Lengyel Országba, Kalisch Sirodián által, 24 Novembris 
Craccóba érkeztünk, onan 27. az Corpus Biliczen által Morvába, 
én pedig beteges állapotba lévén, szabadsággal prima Xbris 
Leőcsére érkeztem. 

1760. die 1-ma Febr.: indultam Leőcséről Postán Poson, Brün, 
Prágán által a Regementhez és I6a Tropschiitzbe, Saatzi Cirku-
lusba, a Staabhoz érkeztem, onnat quartélyomra, eléb Sabmitz, 
eztán Moraveczbe, 51a Marty Postírungba Comotauba. 15a May 

3 Id. ezredtörténet 154. oldal. Hrabovsky kap i t ány i állását még az 
évben 1800 for intér t tovább adta Schmied Jánosnak. 



indultunk Pogyebrádon által Jeszinitz tájára Loudhon Corpus-
sához és 25a oda érkeztünk, 29a Braunau Silberbergen által éjjel-
nappal 31. Silesiába Franksteinhoz onnan, Glaczi Circulusba 
6. Juny, 18. pedig Tonhausen és Gottesbergen által, 19. Schwarz-
waldához, 23. vertük meg Fouquétot, magát és megmaradott né-
pét is elfogván Landeshutnál, 4a July Goldbergen által Eich-
holtzhoz, Liegnitznél, innét 20. csak magam személlyébe Glaczhoz, 
kivánván a Belagerungot látni, 21 éjszaka az apros megnyitta-
tott, 26. kezdték hajnal előtt bombardirozni és 9 órakor reggeli 
ostrommall meg is verettetett. Innét Ligniczhez Compagniához 
50. az Odervizet Aurasnál, 51. Carlovicz nevű helységhez, igen 
közel Baraszlónál meg szállottunk, ónét 4. Aug. Stigáu és Jaueren 
által, 9a Loustinnál Conjugáltuk magunkat a Nagy Armadával, 
l5a. Verekedtünk a Királlyal, Liegnitznél de egyedül csak Lau-
dohn Corpussa és derekasint meg is veretettük, mellyet a Nagv 
Ármádia csak szemmel nézett, és így szánt szándékkal Sacrifi-
eáltattnnk irigységből, ezután 16. Vallstadon által 51. Freyburg-
hoz, e tájon próbált a király egynéhányszor Cseh Országba be-
csapni. mely miá sok féle motusokat tettünk. 18a ^allenburghoz, 
8. — 8-bris Hohen fried berghez, ezen nap a Nagy Ármáda Saxo-
nia felé indult mi pedig 22 Koselhez; 28. elhadtuk és 29 Mochov-
nál megállapodtunk; 2 9.-bris Diettersdorf, 17. Kunczendorffnál, 
innét bizonyos expeditióba Johannesberg felé mentünk, de 21 
újra Kunzendorffhoz Cantonierungba szállottunk, az honnat én 
51. X.-bris szabadsággal Leőcse felé indultam és Tropau. Tesehen 
és Jablunkán által, 5a January haza, Leőcsére érkeztem. 

1761. die 11. Marty Lcőcséről indultam és 16-án érkeztem 
Silesiába Rcbersdorffba Silesiába a Regementhez. 22. Apr. 
Deutsch-Vette nevű Faluhoz, Lágerbe, 27. Braunauba \ arthánái 
Cantonierungba, 12. May Lagerbe \ arthánái, 28. July Franken-
berg felé indultunk, akarván magunkat a tájon Conjungálni a 
Moscovitákkal, de a Királytól impediáltattunk, azért 26. aug. 
vissza tértünk Strigau felé és Valstadt táján 25a ugyancsak még 
is con pingáltunk magunkat a Moscovitákkal. — 1-raa Sep-
tembris vettük meg Schweinitzot ostrommall, 6a Novembris szál-
lottunk Cantonnigba Salczbran nevii helvségbe, 4-a Decembris 
pedig Téli quartélyba Seithendorffba. Nb. a Moskoviták még 
8.-berhe elhadtak, hanem valami nyolc ezerből álló Corpussok 
maradott velünk, ezek Glacz táján quartélvoztak, de X.-berbe 
ezek is elhadtak bennünket." 

A feljegyzéseket ezután Rátz úgylátszik valakinek németül 
tollbamondta. A következő egy-két oldal más kezeírása, azután 
ismét Rátzé. 

„1762. den 15.-n April, in Silesien Dittmarsdorf, 16. Hohen-
Gersdorf Cantoniert, 20. ins Lager Bey Sorgau oder Seytendorff 
den 15.-n May ins Lager bey Kratzkau, 4.-n juny Bey Lang 
Seyfersdorf. 2.-n July zurück Bey Bürgersdorff, eodem Kuntzen-
dorfer anhöhe 5.-n Steinkuntzendorff 4.-n Vartha. Den 14.-n 
August Raudnitz, 16.-n. Veigelsdorff, eodem Nachmittag die 
Attaque bey Lange- Beyln, 17,-n abends aufgebrochen, 18,-n 
Vartha, 19.-n Mittelstein, 20. Scharfenin Eck, 16.-n 8-bris ange-



fangen zu Cantoniren für raein Person zu Niclasdorff, 20.-n 
Silberberg, den 22.-n 9-bris. Ebersdorff. 29.-n Heinrichs-waldau 
in Winterstation. Den 14.-n X.-bris. nacher Hungarn. 18.-n 
Leutsehau 763. végeződött a háború. 

1763. den 16.-n May nacher Huszth, 26.-n aldorthen eingetrof-
fen, den 21.-n von Huszth, 22.-n Kaszon, den 5 July Leutsehau, 
den 25.-n 7.-bris, von Leutsehau zu L. Rgmt. aufgebrochen, den 
10.-n angekommen nachdem ein Tag vorher, die verwittibte Khur-
nacher Leutmeritz in Casarmen. 

1764. l.-n Febr. Quartier gewechselt und in Wegstadl bezohen 
20. Aug. ins Exercier Lager bey Mocken ohnweit Leutmeritz, 
den 25.-n 7.-bris eingerückt und zwar nacher Gaszdorf in Standts-
Quartier. 

den 7.-n 8.-bris. bin Marschiret mit meiner Grenadiers Com-
pagnie nacher löplitz und den 9.-n aldorthen eingetroffen, zur 
Se-Mayest. Römichen Königs Joseph seiner Wacht, alwo Ihro 
Mayt: nebst Ihro königliche Hoheit, Ertz Hertzog Leopold, den 
lO.-n angekommen nachen ein Tag vorher, die verwittibte Khur-
fiirstin. nebst Prinzessin Kunigunda auch alda angekommen, ohn-
fehlbar der König Joseph hat erwehnte Princessin beschauen wol-
len. Notandum die beiden Höfe haben zwey Tag Mittag und 
abendmahl Beysammen bey sachischen Hof genohmen, und ich 
habe auch die Ehre gehabt alle zeith mit Erwehnten Mayestäten 
zu Speisen, von dannen sind beide Höfe den 12.-n Frühe ab-
gerayset und zwar der Sächsische nacher Dresden, und L nsere 
nacher Praag, fohlgends nach Yienn, ich aber mit der Compajmie 
nacher Gassdorff in meine Station. 

765. in Juli et August, ohnweit Leutmeritz bey Mochen 
Campirt. 

766. in Augustus bey Collin Campirt, dermahlen war dass 
grosse Campania, wo Ihre Mäyestät der Käyser zugegen war. 
und die Manövrierung gemacht haben, bis Deutsch Brod. Von 
hier ist das Rgmt. in September, nacher Praag, auf die Kleine 
Seithen in Quarnison eingeruckt. 

767. den 21-n Augusti meine Grenadiers Compagnie dem H. 
Leutn. Peter Hrabovsky umb Sechs-Tausend — 6000 Rhf. Ver-
kauft, mit Bey Behaltung meines Characters A ermög Kays. Kö-
nigl. Hoff Kriegs Räthlichen Decret. die Reise den 24. Aug. von 
Praag nacher Hungarn angetretten eodem nach Böhmisch Brodt, 
25. Planier, 26. Zahubi, 27. Hotyebors, 28. Krizanon, 29.-n Gross— 
A ites, 30. Turass, 31. Cseifcs, 1. Sept. Holies. 2. Secula. 3. Stampfen, 
4. Presbourg, 5. Cseklész. 6. Pata. 7. Verebélly, 8. Szántó. 9. Ba-
lassa Gyarmat, 10. Yelke, 11. Hrahov. 12. Nustya, 13. 14. et 15. 
ibidem. 16. Murány, 17. Tergárd, 18. Leutsehau. \ on wannen ich 
allein, den 5. 8.-bris nacher Kaszon aufgebrochen und den 13.-n 
aldorthen eingetroffen, weither den 24.-n nacher Huszth und 
25.-11 angelanget, den 2. X.-bris. von Huszth, 4.-n Kászon, dem 17.-
ten von Kászon weg, den 25.-n zu Leutsehau angekommen. 

1770. den l.-n Juny sind Ihre Kays. Königl. Maj. Josephus 
Secundus nacher Munkács gekommen und den 3.-n ejusdem Nach-
mittag, nacher Ungvár zu, zurück gereyset." 



Rátz György a katonaságtól való távozása után, — mint 
a napló további oldalain olvashatjuk, — családjával együtt 
kászonba költözött, régi curiáját, gazdasági épületeit rendbe 
hozta s ott élte vidéki földesúri életét. 

1782-ben közügyekben Bécsbe utazott, azután pedig 1786 
ós 89-ben résztvett a II. .) ózsef császártól elrendelt országfel-
mérési és térképezési munkálatokban. Ezekről az események-
ről szóllanak alábbi feljegyzései. 
„1782. die 12a Aprily indultam Kászonból Bécsbe és 27 ejus-

dem oda is értein. — die 14 May volt szerencsém a f Iges Császá-
rait, Josephus Secundussal szállani és a Memoriálissomat is kezibe 
adni, Szent Tamás helység iránt — úgy a Kászoni és más Fiscali-
tások iránt, Amint a Memoriális és acclusákból ki tetszik, Keresz-
túri Joseph Uram az Ágensem Bécsbe, die 15. Juni j haza érkez-
tem Kászonba. 

786.-ban. Sóik kérésére N. Beregh vármegyének, Földmérés 
dolgába a Subdelegatus Királyi Commissáriusságot kénytelen vol-
tam felvállalni és folytatni — melyet még Juliusba 789. szeren-
cséssen végeztünk, ezért a Flges Császár és Király, Josephus Se-
cunds minthogy ebbe az egész Országba elsők voltunk, kegyei-
messen Praemiummal megajándékozott, melly áll egy 12 aranyat 
nyomó, emlékezetre való aranyból, és eztet hagyom Jósef uno-
kámnak. tartsa meg emlékezetül, de el ne költse. Újra a Felséges 
rendelésből, Ugocsa Vármegyei földmérés dolgát is Májusba 789. 
fel kellettet vállalni, minthogy az Ugocsai AI Commissió igen 
hátra volt a munkába, és azt is 17a 8. bris 789. elvégeztük és a 
Summariumot be küldöttük." 

* * * 
* * * 

A napló többi részei Rátz György későbbi leszármazói-
nak családtörténeti rövid feljegyzéseit tartalmazzák, s csupán 
egy adat van még abban, amely reá vonatkozik. Ez, fiának, 
— Rátz Sámuelnek, — bejegyzése édes apjának elhalálozásá-
ról, amely így hangzik: „Anno 1796. di 15. Marty egy és 
két óra között délután halt meg az én elfelejtlietetlen édes 
apám, idősb. Rátz György, amely nap is vasárnapra esett. 
Die 16 Marty temettetett el a Kászoni Templomba, a krip-
tába. 1. Csorba István kászoni Praedicátor praedicált fe-
lette 

Az 12 hétig tartó súlyos nyavallája volt az fekete 
sárgaság". 

Közli: Markó Árpán. 



H A D T Ö R T É N E L M I I R O D A L O M 

Báróczy Sándor feljegyzései a magyar nemesi est őrség életéből, 
1760-tól 1800-ig. 8° 98 lap. A m. kir. Hadilevéltár kiadása, Buda-
pest, 1936. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy a m. kir. Hadilevéltár, amely 
az elmúlt év őszén a török hódoltság korából való okmányok ki-
adásával adott magáról életjelet, nemrégen újabb kiadvánnyal 
lépett a nyilvánosság elé, még pedig a testőríró Báróczy Sándor 
feljegyzéseivel. 

Helyesen jegyzi meg az Előszó írója, hogy világrendítő ese-
mények történetét ne keresgéljük ezekben a feljegyzésekben, mert 
ilyen események — az intézmény természeténél fogva — elő se 
fordulhattak a magyar nemestestőrség életében. De olvashatják 
Báróczy Sándor soraiban a gárdisták bécsi életének sok-sok 
érdekes, hol derűs, hol komoly epizódját. 

A magyar nemestestőrségbe való felvételre, csupa daliás-
külsejű fiatalembert ajánlottak a vármegyék. Kivételes eset volt 
tehát, hogy az éppen nem megnyerő arcú. alacsony, véznatermetű 
Báróczy is bejutott ebbe a válogatott testületbe. Elöljárói részé-
ről is méltányolt kiváló szellemi képességeinek köszönhette, hogy 
olyan sokáig ott is maradt s az ezredesi rendfokozatot is elérhette. 
Bécsben halt meg, 1809 december 24-én. Családjának utolsó sarja 
szállott sírba vele. 

Báróczy feltétlenül őszinte író. Nem hallgat el semmit, még 
akkor se, ha az, amit leír, nem valami kedvezően világítja meg 
egyes magyar testőrök viselkedését. Megtudjuk, például, hogy a 
katonáskodáshoz, de legfőképpen a fegyelemhez nem szokott s az 
utóbbit különösen nehezen tűrő ifjú nemesek, elég galibát okoz-
tak rakoncátlanságukkal. Voltak közöttük olyanok is, akik 
— nagyon kényelmetlennek találván a testőrszolgálatot — már egy 
év múlva elbocsáttatásukat kérték. A legsötétebb árnyékot azon-
ban Csemez Imre és Ordódy Károly testőrök gonoszsága vetette 
a magyar gárdára. Ezek ugyanis, 1795-ben kirabolták és meg-
gyilkolták elöljárójukat és jótevőjüket, Wéghelyi István kapi-
tányt. Bűnükért mindketten halállal lakoltak. 

De egyéb bajok is voltak. A testőrök egy része nem akart ta-
nulni. noha a testőrszabályzat a katonai téren nagyobbára tudat-
lan fiatal tisztek elméleti és gyakorlati továbbképzését követelte. 
A gárdisták 1794 májusában, közösen szerkesztett panasziratban 
kérték a házirendre, a fegyelmi- és az öltözeti-rendtartásra, vala-
mint a tanulmányi ügyekre vonatkozó utasítások eltörlését. T er-
mészetes, hogy nem értek vele célt. 

Ezekkel az éppen nem örvendetes történetekkel szemben áll 
az a dicséretreméltó jelenség, hogy amidőn 1787-ben kitört a török 



háború s II. József császár tudtul adta a magyar testőröknek, 
hogy harctéri szolgálatra jelentkezhetnek, azonnal 2 kapitány, 4 
főhadnagy és 50 alhadnagy kérte a hadrakelt sereghez való be-
osztását. Közülök főként kettő: Dániel Lajos kapitány és Gányi 
Ferenc főhadnagy tűntette ki magát a harcmezőn. 

Báróczy németnyelven írott feljegyzéseit 1829-ben állította 
össze Krúdy Ferenc testőrhadbíró. A magyarra fordítás nehéz 
feladatát K. László József igazgató-tanár végezte. Azonban, for-
rásközlésről lévén szó, helyesebb lett volna az eredeti német 
szöveg kiadása. 

Most még csupán egy kisebb, de a szakembernek tüstént 
szemébeötlő tévedésre akarjuk felhívni a fordító figyelmét. 
Ugyanis a 15. lap 4-ik s a 66. lap 22-ik jegyzetében azt olvassuk, 
hogy Gróf Pálffy János 1784-ben mint „tüzérségi tábornok" ment 
nyugalomba, Gróf Károlyi Antal pedig, 1787-ben, ebbe a rend-
fokozatba lépett elő. Lehetetlen, mert először is egyikük se volt 
tüzér soha, másodszor pedig ez az elsikerült rendfokozat már csak 
a világháború vége felé született meg nálunk. Azelőtt híre-hamva 
se volt. Pálffvból is, Károlyiból is, „táborszernagy" (Feldzeug-
meister; Generalis Rei Tormentariae Cainpestris Praefectus) lett, 
vagy ahogyan akkoriban magyarul mondották: Tábori Hadi Sze-
reknek Generális Fő Mestere. Igaz, hogy a „táborszernagy'" ere-
detileg tűzér-rendfokozat volt, de ez az értelme idők folyamán 
megváltozott s így előléptetés esetén, Báróczy korában is, tábor-
szernagy lett minden olyan altábornagyból, aki korábban nem 
a lovasságnál szolgált. 

Óhajtjuk, hogy a Hadilevéltár ne pontot, hanem kettőspontot 
tegyen mostani kiadványa mögé s folytassa minélelőbb a jól-
indult sorozatot. 

Gy. 

Edgar von Schmidt-Pauli: „Nikolaus oon Horthy, Admiral,  
Volksheld und Reichsvermeser." 504. old. számos képpel. Ára 5 
Márka. Südost-Verlag Berlin—Budapest. 1956. 

A szerző előszavában megjegyzi, hogy nehéz dolog egy ur al-
mon lévő államférfi életrajzát megírni, de a magyar kormányzó 
életében két időszakot már teljesen lezártnak lehet tekinteni. 
Még pedig a haditengerésztisztét és Magyarország felszabadító-
jáét. 

Életének harmadik időszaka, mint Magyarország kormány-
zója, 16 év óta tart, ez alatt a 16 év alatt sok-sok dolog történt, 
melyet a szerző nézete szerint már történelmi szemmel lehet nézni. 

Dr. Ed gar von Schmidt-Pauli Magyarországnak és lakóinak 
jellemzésével kezdi művét. Jóakaratúlag, tárgyilagosan ír rólunk, 
és erényeink mellett hibáink sem kerülték el figyelmét. Találóan 
jellemzi a magyar földművest. A magyar paraszt, a gazda, alap-
természetében úr és egyéniség. A lovagiasság, a hűség, a bátorság 
és a jóhiszeműség, mely mindig az erős egyén tulajdonsága, jellem-
zik a magyar embert. Budapestről megjegyzi, hogy ez a város lett 
utóbbi időben egész Európa útazóinak kedvence. A mű megemlé-
kezik Budavár visszavételének 250 éves évfordulójáról. 1686 szept. 



2-án a magyar katonák éppen olyan hősiesen harcoltak német 
bajtársaik oldalán, mint 1914 és 1918 között. Schmidt-Pauli kor-
mányzónkban is a magyar jellem megtestesülését látja, kinek 
élénk vérmérsékletében a vitézség, a lovagiasság, a politikai éles-
látás, a hűséggel egyesül. 

A szerző kimerítően ismerteti Kormányzónk otthonát, ifjú-
ságát, majd mint tisztet méltatja. Harminckét évre, két hónapra 
és 24 napra terjedő tényleges szolgálata alatt, az Osztrák-Magyar 
Monarchia haditengerészetének majdnem minden hajóján és 
matróztestületénél szolgált. Kétszer volt Konstantinápolyban, egy-
ízben pedig, egy évig és kilenc hónapig, az ázsiai vizeken járt. 
Már fiatal tengerész korában feltűnik ügyességével. 

1908-ban Horthy ismét Konstantinápolyba került, mint a 
„Taurus'" parancsnoka; ezen a hajón már 1890—1891-ben is szol-
gált. A „Taurus" parancsnokának mindig igen ügyes tisztnek 
kellett lennie, mert állása nemcsak katonai, hanem diplomatiai 
kötelmeket is rótt rá, melyek elvégzéséhez sok tapintat, ügyesség, 
jó fellépés, nyelvtudás és a sportban való jártasság is kellett. 
Ő éppen a legzavarosabb időkben tartózkodott Konstantinápoly-
ban, midőn a Török-birodalom nagy válságán esett át. 

Ebben az időben kitűnő, találó jelentéseket küld Bécsbe, 
amelyek öreg királyunk érdeklődését is felkeltették, úgyhogy 
1909 novemberében kinevezte őt, mint fregattkapitányt, szárny-
segédévé. Kormányzónk még ma is a legnagyobb tisztelettel és 
szeretettel beszél öreg királyunkról, kihez annyira ragaszkodott. 

A hajóraj mozgósítását 1914 július 26-án rendelték el. Horthy 
sorha jókapitány azonnal jelentkezett Polában. hogy a „Habsburg" 
páncélos hajó parancsnokságát átvegye. Azonban 1914 december-
ben a legmodernebb gyorscirkálók egyikének, a „Novara' -nak 
parancsnoka lett. Már 1915 ápr. 5-én is kitűntette magát a 
„Novara"-val„ a német „U. 8" merülőnaszádot lekísérve Sapienza 
szigetéig. Ismeretes Horthy Miklós sorhajókapitány kitűnő műkö-
dése az olasz háború kitörése alkalmából, midőn csoportjával 
1915 május 24-én Porto Corsinit megrohanta. 1915 decemberében 
San Giovanni di Medua kikötőjében meglepte hajóival az Entente 
ott kirakó szállítógőzöseit, szétlőtte és elsüllyesztette őket. Haza-
térőben pedig egyik torpedórombolója a francia ..Fresnel" merülő-
naszádot süllyesztette el. Az otrantoi tengeri csatát s ottani tevé-
kenységét ismerjük. Azt is tud juk, hogy midőn hajóját egyik teli-
találat a másik után érte, helyettese Szuborits kapitány hősi ha-
lált halt. ő maga súlyosan megsebesülve, a mérges gázoktól 
eszméletét vesztette. De alig tért magához, a parancsnoki hídról, 
hordágyon fekve vezette tovább hajóit. Meghatóan írja le a 
szerző Horthy Miklós búcsúját szeretett flottájától. 1918 őszén. 

Az összeomlás után nem soká maradt tétlenül Kenderesen. 
Csakhamar megjelent Szegeden, átvéve előbb a hadügyminiszter-
séget, majd a fővezérséget. Követhetjük Kormányzónkat, amint 
a parlamentbe indul, hogy megválasztását tudomásul vegye, vele 
érezzük át újból a trianoni békekötés pillanatait, a nagy kiil- és 
belpolitikai nehézségeket, a restauratios kísérletek izgalmát, mi-
dőn az Entente újból megszállással fenyegetett. A szerző ezután 



tárgyilagosan ismerteti a különféle kormányok tevékenységét nap-
jainkig. 

Dr. Schmidt-Pauli mindenesetre nagy szolgálatot tett a kül-
földi olvasóközönségnek, de nekünk is, viszonyaink tárgyilagos, 
jóakaratú ismertetésével. Művében vörös fonálként vonul végig 
kormányzónk bátor, hajthatatlan, gerinces, amellett önzetlen és 
önfeláldozó jellemének és egészséges optimizmusának méltatása. 

A közel 580 oldalas, számos okmányt és képet tartalmazó mű-
vet elolvasva, hálával kell Kormányzónk vasakaratára, törhetetlen 
erélyére, erős jellemére gondolnunk, mellyel megalázottságunkból 
kiragadott. Suhaij Imre. 

Ehrenbuch unserer Artillerie. II. Band. Herausgegeben vom 
„Reichsbunde der Artillerievereinigungen Österreichs." Bearbeitet 
von GM. a. D. Hugo Kerchnawe u. GM. d. R. Ernst Ottensch läger. 
Wien 1956. 

Kerchnawe tábornok — a neves osztrák katonaíró — nemrég 
adta a közönség kezébe a tüzérség történetét és haditetteit meg-
örökítő, hatalmas díszművének II. kötetét. 

Már a tavaly megjelent első kötet is — mely főleg az egy-
kori Monarchia tüzérségének történelmi fejlődését ismerteti — 
méltán keltett, irodalmilag értékes tartalmával és díszes, művészi 
kiállításával feltűnést. Az olvasóközönség már türelmetlenül 
várta a II. kötetet. A szerkesztő messze túllépte azokat a kerete-
ket, melyeken belül munkája megszerkesztését eredetileg ter-
vezte. 580 oldalon, több mint 600 válogatott képpel és fényképpel, 
tárja az olvasó szeme elé a tüzérség szerepét a világháborúban. 
\ égigvezet a központi hatalmak valamennyi hadszínterén a 
háború kitörésétől az összeomlásig. Feleleveníti az orosz, olasz és 
balkáni harcterek emlékeit, elvezet Belgiumba, Franciaországba, 
kisázsiába és Mezopotámiába s bemutatja szóban és képben úgy 
a volt közös hadsereg, mint a honvédség és Landwehr tüzérségé-
nek a legkülönbözőbb viszonyok között mindenkor kiváló műkö-
dését. Az ismertetett eseményekben tábori, lovas, hegyi és vár-
tüzérség egyaránt szerepel. 

Legfőbb érdeme a szerkesztőnek, hogy teljesen mellőzi a ki-
zárólagos osztrák szempontot és hogy nemzetiségre való tekintet 
nélkül, igazi tűzérbajtársiassággal egynek érzi magát a háborút 
végigküzdött valamennyi tüzérrel. A magyar bajtársaikat azon-
ban különösen kiemeli. Alig van a könyvnek olyan lapja, mely 
ne számolna be egy-egy magyar tüzér haditettéről, hiszen a mű-
höz csatolt arany vitézségi érmes tüzérek emléklapján is igen sok 
magyarnak, pl. Zsiross ezredes, vitéz Békéssy alezredes, vitéz 
Makláry, Haag, Pauly, főhadnagyok, vitéz Rozvány hadnagy 
stb. nevével találkozunk. A szerzők között is számos magyar sze-
repel s a szerkesztő zárószavában ezeknek önzetlen, bajtársi 
közreműködéséért külön is köszönetet mond. 

A munkának nagyszámú magyar vonatkozása minden ma-
gyar tüzér számára nagybecsű történelmi és érzelmi értéket kép-
visel és a magyar tüzérség halhatatlan dicsőségét hirdető becses 
emlékké avatja a művet. Suliay Imre. 



Dr. Karl Graf Lónyay: Ich will Rechenschaft ablegen! Die un-
bewußte Selbstbiographie des Generals Benedek. 350 Seiten; 
Groüoktav, 16 Bildtafeln und Karten. 16. S. Johannes Günther 
Verlag. 1956. 

Hetven év múlt el a königgrätzi csata és 56 év Benedek tábor-
szernagy halála óta. Gróf Lónyay 11 évig kutatott a Bécsi Kriegs-
archivban, melynek titkos irattára, csak az összeomlás után 
vált a kutatók számára hozzáférhetővé, hogy fentebbi művét ki-
adhassa, mellyel Benedek tábornokot akarja rehabilitálni. 

A königgrätzi csatával összeomlott a régi Austria, az absolu-
tizmus; ennek az összeomlásnak nemcsak katonai, hanem súlyos 
politikai okai is voltak. Ezek, de főleg az uralkodóház miatt, bűn-
bakot kellett keresni, hogy valakit felelőssé lehessen tenni. Ez 
a bűnbak az 186ö-i csehországi hadjárat balsorsú fővezére, a ma-
gyar származású Benedek Lajos táborszernagy volt, ki minden 
hibát, múlasztást magára vállalt. Albrecht főhercegnek teljes hall-
gatást ígért. Szavát megtartotta; a kezei között lévő összes irato-
kat. okmányokat megsemmisítve, a balsiker titkait, okait látszólag 
magával vitte a sírba. 

A közvélemény azonban, sem közvetlenül 1866 után, sem 
később, nem osztozott abban a hivatalos felfogásban, mely szerint 
csak ő lett volna a vesztett hadjárat oka. A tömeg ösztönszerű 
érzése ilyenkor többnyire helyes. 

A szerző a szerencsétlen hadvezér eredeti jelentéseit, leveleit 
közli. — igen sokszor szószerint — valamint az azokra kapott 
válaszokat, intézkedéseket is. Művét olvasva az a benyomásunk, 
hogy regény van előttünk s nem véres tragédia; olyan érdekesen 
írta meg a jótollú szerző s minden állítását akták idézésével, szá-
mával erősíti meg. 

Sokszor egészen furcsa dolgokat olvashatunk, melyek a mai 
viszonyok között érthetetleneknek látszanak, de élénk fényt vet-
nek az 1850—1880 közötti évek katonai történetére, melyet mi 
eddig, hogy úgy mondjam, csak bizonyos szemszögből tanulmá-
nyozhattunk. 

Benedek a maga korának, a politikától teljesen távolálló csá-
szári tisztnek mintaképe volt, kinek ideálja, mindene volt az 
uralkodója, hazája, a cs. kir. hadsereg. Mást nem is ismert! Ezt 
mindig szem előtt kell tartanunk, hogy Benedek egész tevékeny-
ségét. életét helyesen ítélhessük meg. Életének tragikuma az volt. 
hogy eszményképe, a császár, akinek ő mindenét, egészségét, 
becsületét feláldozta, intrikák, besúgások folytán elfordult tőle s 
elejtette. 

Benedek katonai pályafutása 1859-ben, Pozzolengonál, érte el 
zenithjét. Ezt ő, a maga ismert szerénységében érezte is, de érezte 
azt is. hogy testi és szellemi erejének tetőpontját elérte. Maláriá-
jára. kétszeri súlyos sebesülésére hivatkozva, nyugdíjazását kérte, 
mert azt is érezte, hogy az udvari maffia, a kamarilla. neki a sze-
gény gyalogos tisztnek sikereit sohase fogja megbocsátani s 
adandó alkalommal elgáncsolja. 



1866-ban Benedek névleg voll csak fővezér, valójában a 
„Generaladjutantur" vezette a hadjáratot, az uralkodó kívánságait 
tolmácsolva. 

A königgratzi csata után a hadbíróság Benedek táborszerna-
gyot felmentette, bárha minden mulasztást magára vállalt, ő 
csak uralkodójának akart számot adni, de ez őt nem hívta többé. 

Suhay hnre. 

Bollettino dell' Istituto Storico e di Cultura deir Arma del 
Genio. 1936. évf. 5. füzet. 8°, 106 lap, 13 képpel. Roma, 1956. 

Ubahlo Puglieschi: „Automobilismo militare italiano'" című, 
igen érdekes tanulmánya áll ennek a tartalmas füzetnek élén. 
Mint ebből láthatjuk, az olasz katonai gépkocsizás tulajdonképen 
csak 1902-ben született meg. Ebben az évben szerezték be az első 
két gépkocsit s a torinoi vasúti ezred gondjaira bízták. 1904-ben 
alakult az első gépkocsizó osztály, robbanó motorral felszerelt 
katonai gépkocsikból. Az olasz katonai gépkocsizás megalapítója 
Maggiorotti ny. táborszernagy (akkor alezredes) volt. A gép-
kocsizó osztály 1908-ban két századra oszlott; az egyik Rómában, 
a másik Torinoban állomásozott. Valójában ezzel a dátummal 
kezdődött a voltaképeni katonai gépkocsizás az olasz hadseregben. 

Mikor. 1912-ben, az olasz-török háború kitört, már elegendően 
megvolt alapozva a katonai gépkocsik alkalmazása s ez tette 
lehetővé, hogy egy teljes gépkocsi-telepet mozgósíthattak az ola-
szok, a libiai harctér számára. 

De az igazi próba a világháborúban következett. A gépkocsi-
zás fejlődése ezekben az években addig el se képzelt arányokat 
öltött. Ez abból tűnik ki legjobban, hogy az 1915 májusában az 
olasz hadsereg rendelkezésére állott 5 ezer gépkocsi, 1918 novem-
beréig 55 ezerre szaporodott. A személyzet állománya, ugyan-
ebben az időben. 500 tisztről és 9 ezer főnyi legénységről, 5 ezer 
tisztre és 115 ezer főnyi legénységre emelkedett. 

A világháborút követő első években, a katonai gépkocsizás 
ügve is megfeneklett s csak 1922 októberében kapott újabb len-
dületre s innen számítható a szakszerű továbbfejlődés, a háború-
ban szerzett tapasztalások alapján. 

A legfontosabb problémák egyike az volt. hogy a „motorizá-
lás", avagy a „mechanizálás" felé hajoljanak-e? A háború esetén 
számításba vehető területek alkotása kizárja a teljes mechanizá-
lást, ennélfogva vegyes megoldásra kellett törekedni. 

A most lezajlott keletafrikai háborúban, a gépkocsizó szolgá-
lat újabb babérokhoz juttatta a hadsereget. A hadműveletek vége 
felé mintegy 15 ezer katonai gépjárómű volt a harctéren. Ehhez 
még hozzá kell adni körülbelül 9 ezer polgári gépjáróművet, 
mert ezek is sok hadművelet lebonyolításában segítettek. 

A tanulmány nagyon sok, csupán a szakembert érdeklő, fon-
tos műszaki adatot tartalmaz; ezekkel — helyszűke miatt — nem 
foglalkozhatunk, de felhívjuk reájuk az érdeklődők figyelmét. 



Carlo Conte Cansacchi: „Castellani, capitani, artiglieri, in-
gegneri di Paolo III." 

Akkor, amidőn Farnese Alessandro bíboros, 1554-ben, III. Pál 
néven a pápai trónra jutott, Italia földjét a török veszedelem fe-
nyegette. A történetírók általában csak II. Julius pápát ruházzák 
fel katonai erényekkel, holott ugyanezt III. Pál is megérdemli. A 
haderő megszervezése, a különféle várépítések, továbbá az egyes 
fejedelmek és lázongó városok ellen vívott harcai jogcímén, mél-
tán hasonlítható a nagy Albornoz bíboroshoz. 

Különösen nagy gondja volt a római Angyalvár, továbbá 
Ostia, Civitavecchia és Ancona várainak, valamint Róma kör-
falainak kellő megerősítésére. Abban az időben, amikor a török 
támadás veszedelme a legnagyobb volt, szüntelenül gondoskodott 
róla, hogy a leginkább veszélyeztetett helyeken hivatásuk magas-
latán álló parancsnokok legyenek. III. Pál pápa felismerte to-
vábbá annak szükséges voltát is, hogy a fegyveres erőnek állandó 
keretei legyenek. 

A szerző, csupán az 1554 és 1557 közötti időből, 52 várnagyot 
és 28 „kapitányt" sorol fel, életrajzi adataikkal együtt. 

Enrico Clausetti: „Pietro Paolo Floriani, ingegnere militare". 
Floriani egyike a legjelentékenyebb katonai építészeknek. Mace-
ratában született 1585-ben s már kora ifjúságától kezdve, a hadi-
építészet tanulmányozásában lelte legnagyobb kedvét. A XYI. és 
XVI í. század fordulóján résztvett abban a háborúban, amelyet 
Spanyolország indított I. Károly Emánuel savoyai herceg ellen. 
Majd 1617-ben S. Germain védői között szerepel s részt vesz az 
erődítő munkákban. Később Vercelli megvívásánál segédkezett. 
A béke megkötése után Afrikába ment, hogy Tunis és Alger meg-
vételének lehetőségét tanulmányozza. 

1619-ben résztvett Pozsony védelmében. Bethlen Gábor ellen. 
A vár elvesztése után Bécsbe ment s más várépítőkkel együtt, a 
város védővonalának megerősítésén dolgozott. Azután csaknem 
egész Németországot, Magyar- és Csehországot beútazta s több 
vár tervezésével vagy helyreállításával foglalkozott. 1625-ban a 
Yaltellinába ment Pappenheimmal, ahol háborúság folyt a katoli-
kusok s az őket támadó protestánsok és franciák között. 

1627-ben Taddeo Barberini Rómába hívta s ott az Angyalvár 
alvárnagya lett. Római tartózkodása alatt adta ki „Difese et of-
fese delle piazze" című művét. Azután szülőföldjén tartózkodott 
négy évig, majd pedig, mint a ferrarai cittadella parancsnoka, 
pajzsgátakat épített a kötőgátak elé. 

1654 vége felé. a Maltai-Lovagrend nagymestere gyakorlott 
hadimérnököt kért VIII. Orbán pápától, a szigetnek a törökök 
ellen szükségessé vált megerősítése végett. A választás Florianira 
esett. Ez a La Valletta feletti és a városon uralkodó magaslatokra 
erődítményeket épített, amelyek a városon és a S. Elmo erődön 
is uralkodnak. Máltából Ferrarába tért vissza Floriani; újból át-
vette az ottani cittadella parancsnokságát s ott is halt meg, 
1659-ben. 



Gino Testi: „Ascanio Sobrero'" címen, ennek a Casale Mon-
ferrataban, 1812-ben született hírneves olasz vegyésznek élet-
rajzát közli. Sobrero volt az, aki 1847-ben a nitroglicerint fel-
találta. Mint a torinoi egyetem tanára halt meg 1888-ban. 

Melegen ajánljuk ezt a mindenkor érdekes és szakszerű ki-
adványt olvasóink, de különösen műszaki bajtársaink figyelmébe. 

Gyalókay Jenő. 





PILCH ]ENŐ 
1 8 7 2 — 1 9 3 7 

A magyar hadtörténetírás kisszámú úttörői közül ismét 
kidőlt egy, a legjobbak egyike — Pilch Jenő ny. ezredes — 
a folyó év szeptember 12-én. Halála, közvetlen hozzátarto-
zóin kívül, talán a Hadtörténelmi Közleményeket érinti leg-
közelebbről, mert Pilch Jenő nem csupán 32 kisebb-nagyobb 
dolgozatával, hanem 9 éven át mint szerkesztő is, a legszoro-
sabban kapcsolódott fo lyóira tunknak sok nehézséggel és 
küzdelemmel teljes életébe. 

Hivatásául a katonai pályát választotta s a Ludovika 
Akadémia elvégzése után — 1890 augusztus 18-án — mint 
hadapród, a brassói 24. honvéd gyalogezred ál lományába 
került . A katonai ranglétrán elég gyorsan haladt előre, ami-
nek bizonyságaként már 1901-ben, 29 éves korában, soron-
kívül századossá lépett elő. 

A 24. ma jd a 19. (pécsi) honvéd gyalogezrednél előbb 
századszolgálatot teljesített, később az utóbbi csapattestnél 
ezredsegédtiszt lett. 1901 szeptemberétől 1904 januáriusáig 
mint segédtiszt és tanár szolgált a pécsi honvéd hadapród-
iskolán, egy évvel későbben pedig a központi honvéd tiszti-
iskola segédtisztje lett. 

Megrendült egészségi állapota ar ra kényszerítette, hogy 
már százados korában megváljon a csapatszolgálattól s 
helyialkalmazást vállaljon. Ez a változás könnyítet te meg 
azt az elhatározását, hogy a katonaíró rögös ú t j á r a térve, egy 
nálunk akkor még teljesen elhanyagolt tudományágnak, a 
magyar hadtörténelemnek szolgálatába szegődjék. 

Irodalmi működése már 1908-ban megkezdődött, amidőn 
„A katonai szellem ébresztése és fejlesztése" című tanulmá-
nyával pá lyadí ja t nyert. Egy év múlva adta ki első hadtör-
ténelmi dolgozatát: „Magyar csapatok előőrsi harca a sol-
ferinoi csatában" címen. Ettőlfogva sűrű egymásutánban 
jelentek meg cikkei a Hadtörténelmi Közlemények, A had-
sereg, az Őrszem, A honvéd, a MOVE, a Ludovikás Levente, 
a Magyar Katonai Közlöny és a Külügy-Hadügy hasábjain, 



mert mindezeknek a folyóiratoknak állandó dolgozótársa 
volt. 

1915—16-ban a Budapesti Hírlap. 1921 és 1923 között a 
Szózat katonai rovatát vezette. 1919—20-ban a MOVE, 1920-
ban a Magyar Mars, 19^0—ii-ben a Magyar ka tona i Köz-
löny szerkesztője lett, ma jd 1914-től 1923-ig folyóiratunkat 
szerkesztette, olyan időben, amikor nemcsak ír tuk, hanem 
csináltuk is a hadtörténelmet. De ugyancsak az ő szerkesz-
tősége idején szakadt reánk történelmünknek talán leg-
csúfosabb korszaka: a forradalom, a kommunizmus és az 
idegen megszállás, amikor a vitézségnek nem volt többé 
Magyarországon becsülete. Pileli Jenőnek igen nagy része 
volt benne, hogy az 1918 végén másodízben megszűnt Had-
történelmi Közlemények, a zűrzavar elmúltával ismét fel-
támadhat tak . 

Időközben őrnaggyá és alezredessé, ma jd 1921-ben ez-
redessé lépett elő. Tényleges szolgálatának utolsó éveiben a 
Hadi Levéltár IV. csoportját vezette. Az ezredesi rendfoko-
zat elérésével megszűnt további emelkedése a katonai pá-
lyán, de annál inkább haladt előre tudományos téren. A 
Magyar Történelmi Társulat 1916-ban igazgató választmá-
nyának tagjai közé sorozta. A Magyar Tudományos Aka-
démia, amely már 1911-ben segédtagul hívta meg Hadtörté-
nelmi Bizottságába, 1918 tavaszán levelezőtagjává válasz-
totta. majd négy év múlva az említett bizottság előadói 
tisztségét is reáruliázta. Pileli ezt az állást éltefogytáig lelki-
ismeretes pontossággal töltötte be. Végül, 1935-ben, rendes 
tag jává választotta az Akadémia. 

Pilch Jenő azoknak a keveseknek volt egyike, akik a 
hadtörténelem nemzetnevelő hatását felismerve, nem csupán 
a szakemberekkel, hanem az olvasók szélesebb rétegeivel is 
igyekeztek ezt a tudományt megkedveltetni. Ennek meg-
felelően, hadtörténetírói működése is kettős nyomon haladt, 
í r t oknyomozó tanulmányokat szakemberek, és népszerű-
sítő műveket a nagyközönség számára. Az első csoportba 
tartozók közül legsikerültebb a ,.Magyar csapatok az 1812-i 
háborúban"" című, pá lyadí j ja l jutalmazott hosszabb tanul-
mánya ; továbbá a cs. és kir. 32. gyalogezred történetében az 
1741-től 1914-ig ter jedő rész; az 1813 szeptember 18-án vívott 
hermagori ütközet története, valamint akadémiai székfog-
lalóul készült, „A budai katonai törvényszék működése 
1775-től 1848-ig'4 című műve. Rendestagsági székfoglalójá-
nak tárgyául a magyar csapatoknak az 1813-i lipcsei csatá-
ban való szereplését választotta, de már nem végezhette 
be, mert a halál munka közben ragadta ki az élők közül. 

Népszerűsítő munká inak száma és terjedelme igen nagy. 
A hosszú sort ,,Mit kell tudnunk a háborúról" címen 1914-



ben kiadott műve ny i t j a meg s „A hírszerzés és a kémkedés 
történeté" című háromkötetes munka zá r ja be 1936-ban. 
Mind ebben az utóbbiban, mind a közbeesőkben, a reá bízott 
részek feldolgozásán kívül, a szerkesztés kellemetlen fel-
adata is reáhárult . 

Pilch Jenő irodalmi munkásságának vezérfonala min-
denkor a magyar katona vitézségének méltó megörökítése 
volt. Sok elfelejtett, de feljegyzést érdemlő eseményt és ne-
vet hozott ismét napvilágra s legalább ennyi leírásnak vagy 
feldolgozásnak a mi rovásunkra akara t lanul vagy szándéko-
san elkövetett tévedését igazította helyre. 

Váratlan halálát őszintén f á j l a l juk mindannyian, akik 
hozzá közelebb állottunk s emlékét kegyelettel fogja meg-
őrizni folyóiratunk is. 



A magyar huszárság eredete, 
A huszárságot a legújabb időkig a köztudat a legma-

gyarabb fegyvernemnek tartotta, mely nemzetünk ősi hagyo-
mányaiból táplálkozik s nemzeti jellemvonásainkat a hadá-
szat terén a legvilágosabban ju t t a t j a kifejezésre. A dicsőséget 
is, melyet ez a fegyvernem úgy a belföldön, mint a külföl-
dön véghezvitt nagyszerű hadi teljesítményeivel s az egész 
európai hadügyre gyakorolt átalakító hatásával szerzett, 
nemzeti dicsőségünk javára szokták elkönyvelni a huszárság 
történetének úgy hazai, mint külföldi megfigyelői. Pár évvel 
ezelőtt azonban Tóth Zoltán, középkori fegyverzetünk és 
hadi történetünk ez érdemes búvára, e folyóirat hasábja in 
egy tanulmányt 1 tett közzé, melyben egészen ú j felfogás 
a l ap ján nagy tudományos apparátussal azt igyekszik bizo-
nyítani, hogy a huszárságnak semmi köze az ősi magyar 
hagyományokhoz, eredete idegen és pedig rác ta la jba nyidik 
vissza s ezt a fajiságot nálunk kezdetben, a XIV—XV. sz. fo-
lyamán híven megőrizte s csak a XVI. sz. folyamán kezd el-
magyarosodni s fokonként teljesen magyarrá válni. Ezt a fel-
fogást sietett magáévá tenni Szekfű Gyula is a Magyar Tör-
ténet III . kötetének 1935-i r i j kiadásában.2 

Ez az ú j felfogás heves ellenzésre talált Zsuffa Sándor 
őrnagy részéről, aki terjedelmes könyvben3 cáfolta a Tóth 
Zoltán érveit a huszárság délszláv eredetére nézve s próbál ta 
kimutatni , hogy „csakis a nemesi bandér iumnak 20—20 telek 
a rányában kiállított. ízig-vérig magyar, ősi magyar fegyver-
rel, ősi magyar hadi tudomány szabályai szerint és a mindig 
teljesen könnyű felszereléssel harcoló tagjait kell az európai 
huszárság ősének tekinteni." 

Az így keletkezett tudományos vita kiemelkedik a min-
dennapi szakszerű eszmecserék sorából, mert bizonyos fokig a 
nemzeti prestiget és büszkeséget is érinti. Kétséget nem szen-
ved azonban, hogy a tudományos igazság felette áll a nem-

1 A huszárok eredetéről. Hadtör t . Közi. XXXY. (1934.) 129—197. 
2 568. és 627. lk. 
3 A huszár szó és a m a g y a r huszárság eredete. Budapest , Madách-

könyvkiadó, 1935. V. ö. ehhez Tóth Zoltán válaszát a Magyar Szemle 
1936. évf. ápr .—máj . sz. és Zsuffa Sándor viszonválaszát „Magyar volt-e 
az európai huszárság őse" (Bpest, Eggenberger, 1936.) c. dolgozatában. 



zeti büszkeségnek s hasznosabb, értékesebb emennél, mert 
a büszkeségnek is csak akkor van tényleges a lapja , ha a tár-
gyilagos tudomány által bebizonyított és elfogadott igazsá-
gokon épül fel, különben üres illúziókat támaszt, légvárak 
építésére tanít, melynél fogva több kárt , mint hasznot okoz-
hat a nemzet lelki világában. De az is bizonyos, hogy olyan 
tudományos kérdések tárgyalása, melyek szorosan össze van-
nak kapcsolva a nemzeti öntudat dédelgetett tárgyaival, a 
szokottnál nagyobb körültekintést, óvatosságot és tapintatot 
igényelnek, nehogy elegendő alap és bizonyság nélkül von-
j u k kétségbe, vagy éppen utasí tsuk vissza az érzékeny nem-
zeti öntudat olyan kikristályosodásait, melyek végeredmé-
nyükben a tudomány pár ta t lan ítélőszéke előtt is megdönt-
hetetlen igazságoknak bizonyulnak. 

Ezek a szempontok vezetnek akkor, amikor rokon terü-
leten végzett tanulmányaim kiegészítéseképpen magam is 
hozzá óhaj tok szólni a huszárkérdéshez s a mindkét részről 
felhozott érvek és ellenérvek „sine ira et studio" megvizsgá-
lása u tán igyekszem megtalálni e kérdésben az igazsághoz 
vezető útat . 

Tóth Zoltán ú j huszárelméletének a lap já t és kiinduló-
pont já t az a nem kevésbbé újszerű felfogás alkotja, hogy az 
ősi magyar harcmód Augsburgnál elbukott, Szent István 
átalakító kezdeményezése az ősi harcmód magyar hordozóit 
árvízszerű kíméletlenséggel söpörte el. A sírleletekből a ki-
rályság korában szinte egy csapásra eltűnik a honfoglalók 
t ipikus szablyája , hogy á t ad ja helyét a kétélű és kimondot-
tan nyugat i szabású egyenes kardnak. A későbbi szórványos 
szablyaleletek a beköltözött keleti népek (besenyők, kunok) 
fegyvertárából valók, az övön és kardszí j végen ki-kiütköző 
ősi ízlés puszta reminiscentia csupán, a magyar tudat — 
amint ezt középkori törvényeink és krónikásaink egybe-
hangzólag bizonyí t ják — mindenesetre a nyugat i fegyverzetű 
páncélosban látta az ország katonai erejének színét-javát, 
vagy inkább összességét egészen a XV. század végéig. Az 
ősmagyar fegyverzet és takt ika tehát már a királyság első 
századaiban kihalt a letelepedett magyarság zöménél, leg-
fennebb a később csatlakozó besenyőknél és kunoknál él 
még szórványosan és elszigetelten. 

Rögtön észrevehetjük, hogy árpádkori hadásza tunk ilye-
tén felfogása csakis erősen egyoldalú szemléletnek és elha-
markodott következtetéseknek lehet a folyománya, mely sem 
az archaeologiai leleteket, sem az írott kú t fők adatait nem ré-
szesíti abban a körültekintő figyelemben és higgadt mérle-
gelésben. melyet a probléma természete megkívánna. Tóth 
Zoltán nagyon jól t ud j a azt, hogy szablyaleleteinknek igen 
jelentékeny része Hampel megállapítása szerint a XI—XII. 



századi lovassírokból került elő4 s ha vannak is ezek között 
régebbi időkből származó típusok (Tarcal, Szolyva, Deme-
cser. Eger, Karos, Bodrogvécs, Kisdobra), vannak ú j a b b 
keletűek is, amelyek azáltal, hogy kevésbbé görbültek, 
ma jdnem egyenesek, mu ta t j ák a honfoglalóknak a régebbi 
hazából magukkal hozott szablyáitól való különállásukat s 
az ú j haza területén való keletkezésüket (Agárd, Bezdéd, Bi-
har, Esztergom, Székesfehérvár, Beregszász, Pusztacsákbereg, 
Gombás). Az utolsó harmadrészben kétélű és hátul púpszerű 
kiugrással ellátott pengék is későbbi, e haza területén kifej-
lődött eredetre vallanak.5 A szablya tehát a magyarok ke-
zében a mai hazá jukban való letelepedés u tán is bizonyos 
változásokon ment át s ezért nem lehet az erdőtelki és tinódi, 
valamint más, a királyság későbbi századaiból származó szab-
lyákat , csak azért, mert más typust képviselnek, az árpád-
kori magyarságtól elvitatni s idegen bevándorlók számlájára 
írni. A királyság korabeli sírokból előkerült szablyák meg-
cáfol ják azt a beállítást, hogy Szent István kora óta a lele-
tekből egy csapásra eltűnik a honfoglalók könnyű szablyája, 
de feltéve, bár meg nem engedve, hogy ez csakugyan így 
történt volna, akkor sem lehet ebből perdöntő következte-
tést vonni le arra nézve, hogy a királyság korában az ősi 
magyar harcmód is teljesen megváltozott és átalakult 
volna a Nyugattól kölcsönzött páncélos, nehéz lovasság 
természete és igényei szerint. Kétélű és egyenes kardot ta-
láltak már | honfoglaláskori lovas sírokban is, a legújabb 
kutatások szerint ezzel a tvpussal a magyarok már Leve-
diában a normannokkal való közvetlen érintkezés foly-
tán megismerkedtek és ezt használták is. De vá j jon lehet-e 
azt állítani, hogy az a magyar harcos, amelyik a IX. és 
X. században normann v. karoling kardot használt, ép-
pen ezért már nem az ősmagyar harcmód szerint harcolt 
volna? A kard fo rmája még nem kizáróan döntő bizonyíték 
a hadi takt ika tekintetében. Sokkal fontosabb ennél a nyíl, 
mert azok a német nehéz fegyverzetű lovasok, akik Szent 
István óta a magyar seregben helyet foglaltak s megvetették 
a lap já t a középkori nehéz magyar lovasságnak, kétségkívül 
nem harcoltak nyíllal. Fontos tehát az a tény, hogy XI—XII. 
sz. lovassírokban is találunk nyílhegyeket az egyenes és két-
élű kard mellett is s a nyíl XIII. sz. leleteinkben is kimutat-
ható. De még ez sem döntő bizonyíték a könnyű lovasság 
mellett, mert ismerünk e korból olyan páncélos lovasságot 
(pl. a f rankoknál és bizánciaknál), melynél a nyilazás nem 

4 Al ter tümer des f rühen Mittelalters in Ungarn I, 196—207, 813— 
5 Hampel , U j a b b t anu lmányok 30. 1. 



szokatlan és meglepő dolog. Már a tetőtől-talpíg vasba bur-
kolt pár thus nehéz lovasság fel volt szerelve nyi lakkal s ha-
sonló jelenséget — amint később látni fog juk — találunk 
a királyság korabeli magyaroknál is. 

A szablya, kopja és nyí l megbízható szemtanúk hiteles 
feljegyzései szerint a honfoglaló magyarság fegyverei voltak, 
de ezeknek a fegyvereknek egyike, vagy másika kerülhetett 
és került is más takt ikával harcoló lovasok kezébe éppen 
úgy, mint ahogy néha a normann kardok ott villogtak a hon-
foglalók kezében. Döntő bizonyságot tehát a magyar harc-
mód történeti fejlődésére nézve nem ezekből a fegyverekből, 
hanem azokból a hiteles írott kú t főkből merí thetünk, me-
lyeknek szerzői vagy maguk ismerték közvetlen tapasztalat-
ból az egykorú magyar harcmódot, vagy legalább is ilyen 
í róknak a munkáiból merítettek. 

Ha azt kérdezzük, hogy milyen volt a magyar hadi tak-
tika a XI. században, erre tel jesen hiteles és részletes feleletet 
kapunk III. Henrik német császár azon 1031. dunántúl i betö-
résének leírásából, mely a Bécsi Képes Krónikában 6 és a né-
met Herimann7 művében lényegileg megegyezően maradt 
ránk. Itt a magyarok a németekkel és szövetségeseikkel 
szemben ugyanazt a takt ikát alkalmazták, mint amellyel a 
Kr. e. VI. században a skvthák Dárius perzsa seregét út talan 
pusztáik mélyére csalták, hogy aztán a fáradságtól és nél-
külözésektől agyonkínzott sereget könnyűszerrel vissza-
vethessék. I. Endre király az ellenség ú t jából minden élel-
met eltakarít tatott , fe lgyújtatot t , megsemmisített, a mellett 
portyázó csapataival oldalvást kísérte, csipkedte, fárasztotta 
a németeket és pedig annál gyakrabban s merészebben, minél 
szorúltabbá vált az ellenség helyzete. A Vértes a l jában a 
győri úton aztán két tűz közé szorította Henrik seregét, azt 
részben elpusztította, részben megfutamítot ta , egyidejűleg 
pedig a menekülők elől az átkelési pontok (hidak és gázlók) 
megszállásával az útat Nyugat felé elzárta, úgyhogy a csá-
szár csak seregének roncsával tudott Hamburg ig vergődni. 
A magyar seregben besenyők is harcoltak, de a krónikák ki-
fejezetten mondják, hogy nemcsak a besenyők, hanem a ma-
gyarok is nyi lakkal lövöldöztek s az éj je l-nappal omló nyíl-
zápor oly erős volt, hogy a németek gödrökbe húzódtak be 
előle, de még ez sem használt. A nyí lnak eme kiadós és 
csatadöntő használata mellett a ki fárasztási taktika, a ne-
hézkesen mozgó ellenségnek szüntelen, hol ezen. hol azon az 

6 Font. Dom. ed. Flor ianus v. II. pp. 160—2. 
7 MGH. Ser. t. V. p. 130: „hac et iliac Ungar ico exerci tu latroci-

nan t ium more fug i tan te et nusqnam aequo Marté confer re manura au-
dente. omnia c i reumquaque, quoad sumptus militi suppetebant , vasta 
reddidit . 



oldalon való támadása, az átkaroló és bekerítő seregmozdu-
latoknak alkalmazása a döntő küzdelemben — mind oly tu-
lajdonságok, melyek csak egy gyors mozgású, tehát könnyű 
fölszerelésű lovasságnál tételezhet ők fel, amilyen volt való-
jában a honfoglaló magyar sereg és ennek XI. századi utóda, 
I. Endre király serege is. A krónikák leírása szerint nyoma 
sincs ebben a h a d j á r a t b a n magyar részről páncélos és paj -
zsos lovasság alkalmazásának, az egész küzdelmet elejétől-
végig az í jász könnyű lovasság folytatta és vitte győzelemre. 
Hol l á t juk itt azt az „árvizet, mely — hogy Tóth Zoltán sza-
vaival éljek — az ősi harcmód magyar hordozóit kíméletle-
nül elsöpörte" volna? Az „árvizet" lá t juk (a képes krónika 
szavai szerint 161. 1.: pre timore imbrium sagittarum. quibus 
teutonic! compjuebantur et consumebantur, fodiebant sibi 
terrain etc.), de ez nem az ősi harcmódot seperte el, hanem 
az ősi harcmód eszközeivel — a német nehéz lovasságot. 

A XII. századi magyar harcmód jellemzésére vegyünk 
egy olyan példát, melyet igen sokan úgy szeretnek magya-
rázni, mint iskolapéldáját annak, hogy a magyar, elfelejtve 
ősi takt ikájá t , teljesen hozzáidomult a nyugateurópai nehéz 
lovasság harcmódjához s ezt nagy egyoldalúsággal és kizá-
rólagossággal alkalmazta. Nézzük meg az 1167-i zimonyi 
csata leírását, mely Manuel császár hadvezérei és III. István 
király hű embere, Dénes ispán között folyt le. 

A csata, mely a bizánciak nagy győzelmével végződött, 
két bizánci történetíró részéről is nyert terjedelmes méltatást. 
Kinnamos8 az egyik, Niketas Akominatos Choniates9 a má-
sik; mindkettő kortárs, az előbbi, mint Mánuel császár t i tkára 
és maga is katona, ki Mánnel had já ra ta iban részt vett, szem-
t anú j a is volt ez ütközetnek s ezért e pontban előadása érté-
kesebb a Niketasénál. Kinnamos egy, a csata előtt a bizán-
ciak kezébe került magyar fogoly elbeszélése a lap ján ismer-
teti a magyar sereg összetételét: ennek Dénes főparancsnok-
sága alatt 37 parancsnoka van. 15.000 emberből áll. a kik 
részben nehéz, részben könnyű íjász lovasok (xaracppcc/.Tcov 
Í7t7i£(ov TO^OTMV zF y.cá TCsXxaoxíbv). Itt két dolog rendkívül fontos. 
Az egyik az. hogy a sereg nem pusztán nehéz lovasságból ál-
lott (amint azt sokan gondolták), hanem volt benne könnyű 
lovasság is; a másik pedig az, hogy úgy a nehéz, mint a könv-
nyű lovasság fel volt szerelve í jakkal . Az í jnak a nehéz lo-
vasság kezébe való adása, amint erre már fentebi) rámutat-
tunk, éppen nem áll példa nélkül: megtalál juk ezt az íjász 
könnyű lovasság mellett a párthusoknál is, akik ezt a két fegy-
vernemet pompás összeműködésben tudták egymás mellett 

s ed. Bonn. pp. 270—4. 
9 ed. Bonn. pp. 202—4. 



alkalmazni. De megtalál juk ezt némileg enyhítet t (nem olyan 
nehéz) formában a f rankokná l és bizánciaknál is, akik az 
íjász lovasságot csak ebben a fo rmá jában tud ták a maguk 
hadseregében meggyökereztetni. Aki tehát azt hinné, hogy 
az árpádkori magyar nehéz lovasság teljesen német mintára 
alakult , az — amint e példa m u t a t j a — alaposan csalódnék, 
mert a német nehéz lovasság sohasem volt nyilazó. A ma-
gyar seregben is kellett lennie ilyen nem nyilazó, azaz lánd-
zsás nehéz lovasságnak, mert a források szerint Henrik oszt-
rák herceg segédcsapata is köztük volt. ez pedig kétségkívül 
nem volt í jakkal felszerelve. Ez azonban nem lehetett va-
lami nagy, mert a magyar fogoly nem is tartotta érdemesnek 
felemlíteni. A másik forrás, Niketas szerint is teljesen meg-
egyezett a magyar sereg tagolása, begyakorlása és fegyver-
zete a bizánciakéval, akiknek nehéz lovassága mellett ott 
Arolt a szelesük és besenyő könnyű lovasság is. Niketas csak 
abban téved, amiben — sajnos — az ú jabbkor i magyar fel-
dolgozók közül is többen u tána mentek, hogy t. i. a magyar se-
reg egyetlen szorosan zárt tömegben, szá rnyak nélkül volt fel-
állítva, azaz egyáltalán nem lett volna tagolva. Ez külön-
ben is ellentmondás az előbb idézett nyi latkozatával szem-
ben. amely szerint a magyar sereg tagolása olyan volt, mint 
a bizáncié, ennek pedig volt centruma, jobb és balszárnya. 
Már Pauler (i. m. I2, 315.) helyesen vette észre, hogy itt nem 
a makedo-római phalanz tömör egységéről, hanem az ős-
magyar harcmódnak egy Bölcs Leó által is megfigyelt és 
kiemelt sajátságáról van szó, arról t. i., hogy a magyar sereg 
homloka a csata előtt tömör egyenes vonalat mutat , mely 
csak kicsiny, messziről észre sem vehető közökkel van meg-
szakítva. Ez a zárt egyenes homlok azonban csak a sereg 
valódi beosztásának leplezésére szolgált, mert a csata meg-
kezdése u tán a zárt vonal felbomlott s mögüle kivál tak a 
takt ikai egységek, mindenik a maga alkalmazási helyére 
húzódva. A csata elég híven rekonstruálható lefolyásából 
lá that juk, hogy ez Zimonvnál is így történt. 

A csata — amint Kinnamos leírásából k i tűnik — a bi-
zánciak támadásával kezdődött, akik olyan nyi tányt vá-
lasztottak. melyet századokkal ezelőtt a turáni takt ikával 
harcoló népektől tanul tak el. mint ennek jellemző fogását. 
Ez abból állott, hogy könnyű lovasságukkal nyilazás alá 
vették a magyar sereg egész arcvonalát s azután csakhamar 
megfordulva színleges meghátrálásba mentek át és pedig 
két oldalt a szárnyak i rányában. A magyar sereg két szár-
nya erre üldözőbe vette a visszavonuló bizánciakat s ki-
fejlődik egy párhuzamos küzdelem a szárnyakon, melyben 
a magyar jobbszárny visszavetette a bizánci balszárnyat , 
viszont a balszárnyon a bizánciak maradtak fölényben, ahol 



tehát a magyaroknak hátrálniok kellett. Erre Denes ispán a 
centrummal támadásba ment át a bizánci középhad ellen, 
nem törődve azzal, hogy oldalában és há tában ott volt a 
győztes bizánci jobbszárny. Ez okozta a magyar sereg ka-
taszt rófá já t , .mer t a bizánci jobbszárny rögtön abbahagyta 
a visszaszorított magyar balszárny üldözését s oldalba és 
há tba t ámadta az előnyomuló magyar centrumot, mely az 
arcvonalban is szemben találta magát a bizánci centrummal. 
A három oldalról körülfogott magyar fősereg véres tusa után 
teljes vereséget szenvedett, még mielőtt az előrenyomult ma-
gyar jobbszárny visszafordulhatott és tényleges segítséget 
hozhatott volna. A katasz t rófa oka kétségkívül Dénes is-
pán hibás t ak t iká ja volt, aki valósággal beleszaladt az ellen-
fél kelepcéjébe, amidőn ki hagyta magát csalni biztos állá-
sából s támadásba ment át, mielőtt a helyzet erre megérett 
volna, kitéve magát az ellenség kész átkaroló támadásának. 

Dénes ispán t ak t iká jában valóban édes keveset talá-
lunk. ami az ősmagyar tak t ikára emlékeztetne: primitív 
nekirohanással, kézi tusában akar ta legázolni ellenfelét s 
nehéz lovassága nem vette hasznát a nyi laknak, melyekkel 
pedig fel volt szerelve. Semmi nyoma nála manőverezésnek, 
cselezésnek, illetve átkaroló mozdulatoknak. Elbizakodottsá-
gában, melyre jellemző, hogy a csata előtt gúnyból egy kupa 
bort ürí tet t az ellenfél egészségére, egy parádés sétalovag-
lás által is elintézhetőnek vélte a bizánci sereget. Dénes se-
regében azonban benne volt az ősmagyar takt ika minden 
lehetősége; minden lovasa kezében ott volt a nyíl. a nehéz 
mellett ott volt a könnyű lovasság is s a sereg felál l í tásában 
is a szokásos ősmagyar módszer érvényesült; de aztán jött 
Dénes és fennhéjázásával mindent elrontott. A vezér sere-
gében benne volt az ősmagyar szellem: ő maga azonban 
nyugat i és pedig f rank szellemmel volt telítve. A turáni tak-
tika szelleme a csata fo lyamán a bizánci hadvezetésben ju-
tott fényes kifejezésre. 

Dénes ispán serege olvan összetételű volt, mint a bizánci 
hadsereg, melyben a könnyű ijász lovasságot a szelcsukok 
és besenyők, az í jakkal nem kevésbbé felszerelt nehéz lo-
vasságot pedig maguk a bizánciak alkották. A különbség 
csak annvi volt a két sereg között, hogy a bizánci seregben 
volt a lovasság mellett nehéz és könnyű (íjász) gyalogság is, 
a magyaroknál ellenben egy szál gyalogság sem volt. A bi-
zánci seregben voltak szerb lovasok is, akik az utóvédet al-
kották. ezek nehéz lándzsákkal és hosszú pajzsokkal voltak 
felszerelve ( nyilak nélkül), tehát nehéz fegyverzetű lovasok 
voltak, összetételénél fogva Dénes serege egészben véve moz-
gékonvabb s a turáni takt ika keresztülvitelére alkalmasabb 
lehetett volna, mint a bizánci hadsereg s hogy ez mégis for-



dítva ütött ki, annak oka egyedül a magyar sereg vezetésé-
nek szerfölött elbizakodott és hibás voltában keresendő. A 
vakmerő és primitív f r ank taktika, mely itt Dénes által al-
kalmaztatott , nem a sereg szelleméből fakadt , hiszen ez a 
sereg harcolhatott volna és tudott is volna harcolni ugyan-
azzal az a lap jában véve turáni szellemű takt ikával , mely-
lyel a párthusok Kr. e. 53-ban Crassus seregét Car rhae mel-
lett megsemmisítették. Azt következtetni tehát a zimonyi 
csata lefolyásából, hogy az ott küzdő magyar seregben már 
semmi sem maradt volna fenn az ősi magyar harcmódból, 
éppenséggel nem lehet, úgyszintén azt sem, hogy a magyar 
sereg összetétele és felszerelése nyugateurópai minták u tán 
igazodott volna, A magyar nehéz lovasság, mely kétség-
kívül nem alapult ősi nemzeti hagyományon, bizonyára nem 
a német, hanem a bizánci minta után igazodott, amely ki-
indulópontjául szolgált annak idején a f r a n k nehéz lovas-
ságnak is. De ott volt mellette az ősi magyar eredetű köny-
nyű íjász lovasság is s semmi nyoma a kú t főkben annak, 
hogy ez idegenekből (pl. besenyőkből) tevődött volna össze. 

A XIII. század nagy magyar csatáiban, akflr a kroissen-
brunni (1250), akár a dürnkru t i (1278) csata leírásait nézzük, 
a könnyű íjász lovasság és ennek t ak t iká ja vannak túlsúly-
ban. Kroissenbrunnál a magyarok körül ra jongták a csehek, 
németek sűrű csapatai t : mint a téli havazás, hullottak nyi-
laik.10 Dürnkru tná l „a támadást a magyarok kezdték és túl-
szárnyalni, bekeríteni igyekeztek az ellenséget. Nyil-
záporuk elborítá a cseheket.11 A krónikás szerint „meg-
muta t ták a németeknek, hogy ők is úgy tudnának 
harcolni, mint a svábok, ha o lyanformán fegyverkez-
nének." Ez világos bizonyíték amellett, hogy a magyar lovas-
ság nem hasonlított a német nehéz lovassághoz, mert köny-
nyű fegyverzetű volt. Ezek a magyar lovasok nem tévesz-
tendők össze a kunokkal , kik nem voltak csatasorba állítva, 
hanem „csatarenden kívül jobbra-balra, előre száguldtak és 
benyilaztak az ellenség tömegébe.12" Azt a magyar csapatot, 
melyet i l l . Endre király 1298-ban küldöt t Albert osztrák 
herceg segítségére nassaui Adolf ellen, Ellenhard k rón iká ja 
úgy í r j a le, mint amely csupa könnyű íjász lovasokból ál-
lott s hátrafelé is nagyon jól tudott nyilazni s nem volt 
olyan vízi akadály, melyen lóháton át ne tudott volna úsz-
tatni.13 Ezzel teljesen összevág annak a cseh í rónak a jellem-

10 Panier, A m a g y a r nemzet története stb. II2 , 239. 
11 uo. 344. 
12 uo. 344. 
13 MG. SS. XVII. 140: assumptisque sibi sexingentis Ungariis, cum 

a rcubus retro se velociter sagi t tant ibus absque omni a r m a t ú r a equi tan-



zése, aki a XH . század elején Csák Mátéval a csehek ellen 
harcoló magyar sereget úgy í r ja le, mint könnyű lovas népet, 
mely meg nem állt, hanem vagy szaladt, vagy szalasztott, 
í jat , hosszú kardot, bőrvértet viselt, szétszórt csatarendben, 
tizen-tizenöten együtt, ki jobbról, ki balról támadott és már 
messziről nyilazott.14 

Ilyen és hasonló tanulságok a lapján vonta le már év-
tizedekkel ezelőtt Árpádkori történetünk ki tűnő ismerője, 
Pauler Gyula azt a helyes következtetést, hogy a magyar nem-
zet bizonyos pontig távol tudta magát tartani a nehéz fegy-
verzettől, mindaddig, míg az Európa többi részeiben is le-
járta magát s így a magyar hadi dicsőség jobbára mindig a 
könnyű lovasság dicsősége maradt.15 A magyaroknál — 
mondja Pauler — sohasem tudott általánossá lenni, hogy a 
nvil csak gyáva ember kezébe való. Az ú j i rányt (nehéz 
len asság) csak a vendég vitézek stb. követték, a nemzet 
zöme nem hasonult az idegen taktikához.16 Csak sajnálni 
lehet, hogy Paulernek rendkívül alapos és megbízható ku-
tatási módszere, valamint tárgyilagos ítélkezése elkerülték 
Tóth Zoltán és követői figyelmét: különben mily egyszerű 
lett volna így magukat egy súlyos tévedéstől, történeti iro-
da lmunkat pedig egy hibás elmélettől megkímélni! 

A X n . századi magyar harcmódra nézve igen részle-
tes leírást kapunk a Villani Máté krónikájából , aki, mint 
kor- és szemtanú, közvetlen szemléletből ismerhette azt a 
magyar sereget, melyet Nagy Lajos király 1356-ban az ola-
szok ellen vezetett. Treviso ostromával kapcsolatban külön 
fejezetet szentel az ostromló magyar sereg egészen külön-
leges felszerelése, életmódja és tak t iká ja ismertetésének.17 A 
magyar sereg — í r ja Villani — több, mint 40.000 lovasból 
állott s a lovasoknak ez a nagy száma egészen szokatlannak 
tűnt fel az olaszok előtt. A magyar lovasok ki két, ki több 
lóval, könnyű támadó fegyverekkel, vagyis íj jal , puzdráik-
ban nyi lakkal s személyük védelmére hosszú karddal van-
nak felszerelve. Állandó ruházatként bőrzekét viselnek. Fe-
jüket r i tkán bor í t ja sisak, hogy a nyilazásban ne akadá-
lyozza őket, mert ebben van minden reményük. Harcmód-

t ibus- —Ungari i adeo audaees f u e r u n t et veloces, quod nulla aqua fűit , 
quin ipsis t rans i tus pateret per eam tarn nando quam equitando. 

14 Pe t rus Chron Aulae regiae, Dobner mon. Historica Boemiae ^ . 
356. v. ö. Pauler a lább. i. m. 

15 Néhány szó hadi viszonyainkról a XI—XIII. században. Had-
tört . Közi. I. (1888) 526. 1. 

10 A m a g y a r nemzet története az Árpádházi k i rá lyok alatt . I2, 
25" 8. 

17 A há rom Villani Króniká ja , ford. Rácz Miklós, Bpest, 1909. 257— 
60. lk. 



juk nem a csatamezőn való helytállásban, hanem portyázás-
ban, megfutamodásban, üldözésben, nyilaik ikilövöldözésé-
ben. meghátrálásban s az ütközésre való visszafordulásban 
áll. Nagyon gyakorlottak s ügyesek a zsákmányolásban s a 
hosszas lovaglásban, erősen nyilazzák az ellenség lovait 0 
gyalogságát s ennyiben hasznosak a nyilt mezőn való küz-
delemben, mivel mesterek a gyors támadásban s az ellen-
ségnek rohammal való zaklatásában nem gondolnak a halál-
lal, hanem a legnagyobb veszélyt keresik. Ütközetben a ma-
gyarok mindig összetartanak s tizen-tizenöten egy csoport-
ban ki jobbról, ki balról t á m a d j á k az ellent s messziről 
igyekeznek nyilaikkal megsebezni s azután elrohannak vág-
tató lovaikon. 

Ezen általános jellemzés mellett k a p u n k néhány csata-
leírást is a Trevisoban lévő velencei őrség és a magyar csa-
patok tusáiból. Amidőn egy alkalommal a trevisoi őrség ki-
rohant s 500-nál több lovasuk és igen sok gyalogosuk ha-
marosan összecsapott veliik, a magyarok rámentek az ellen-
ségre, visszavonultak s ismét visszafordultak; s anélkül, 
hogy k imuta t ták volna, folyton arra felé húzódtak, amerre 
— amint tudták — népük lesei voltak; így folyta t ták s ül-
dözték őket a trevisoiak, míg oda nem vezették őket, ahol 
800 magyar állt lesben; ezek hírtelen hátba támadták , s 
körülzár ták a trevisoiakat s ott a harcmezőn 200-nál többet 
leöltek, több mint 300-at elfogtak s ez egy napon nagyobb 
kár t okoztak a velenceieknek s a vidék lakosainak, mint a 
király a megszállás alatt egész hadseregével.18 

Egy másik trevisoi kitörés alkalmával a magyarok —• 
\ i l l an i szavai szerint — oly nép módjára , melynek lovai 
mindig készen állanak s fegyverzetet sem kell öltenie, a vá-
rakból mindenfelől kevesével vagy tömegesen előjöttek s 
nyilaikkal mindenfelől akadályozni kezdték az ellenséget s 
nem engedték, hogy visszavonuljanak. Ily módon tar tot ták 
őket, míg a magyarok másik tömege folytonos nyilazás köz-
ben egyre növekedve hátba fogta őket, leölte s megsebesítette 
a lovakat s az embereket.19 A legfeltűnőbb e leírásokban az, 
hogy nehéz fegyverzetű lovasságnak nyoma sincs a magya-
rok között, pedig kétségtelen, hogy a lovagi fegyverzet is-
merős és használatos volt e korban is a magyar seregben. 
Nagy Lajos magyar lovasai itt annyira t ipikusan könnyű 
fegyverzetűek, hogy még sisakot sem szívesen viselnek. Vil-
lani egész munká j án végig szigorúan megkülönbözteti a ma-
gyarokat a bőrsisakosoktól. Ezt a feltűnő körülményt csak 

18 uo. 264. 1. 
19 uo. 273. 1. 



azzal magyarázha t juk meg, hogy a lovagok csak egészen kis, 
Yillaninak fel sem tűnő részét a lkothat ták a seregnek: a 
íőerőt az egészen könnyű fegyverzetű íjász lovasok alkot-
ták, ezek szabták meg a magyar sereg harcmódjának szel-
lemét, melyet \ illani éppen azért rajzol olyan bő részletes-
séggel, mert a korabeli olasz hadviseléstől is teljesen elütő 
volt s csodálatosnak tűnt fel az olaszok előtt. A alóban az a 
magyar lovasság, mely a XIV. sz. közepén Olaszországot 
jár ta , meglepően hasonlít a honfoglalás-korabelihez; takt iká-
juk Villani-adta leírása hajszálig egyezik Bölcs Leónak 
a honfoglalókról adott jellemzésével, úgyszintén német és 
cseh í róknak a XIII. század végi magyarokra vonatkozó, 
éppen az imént említett adataival is. Mintha a IX. századi 
régi híres brentai csatát látnók megismétlődni, bár kisebb 
méretekben — négy és félszáz év múlva Treviso mellett: 
ugyanaz a fényesen bevált hadicsel, az ellenségnek orránál 
fogva való vezetése a kataszt rófa színhelyére, a visszafordu-
lásokkal tarkí tot t visszavonulás oda, hol a kelepce már fel 
volt állítva s aztán bekerítése és megsemmisítése a gyanút-
lan ellenségnek. 

Csak egy pontban tér el A illani leírása a Bölcs Leóétól, 
abban t. i., hogy a kopjá t nem említi a magyar fegyverek 
között, valószínűleg azért, mert r i tkábban használták a nyil 
mellett s ezért kevésbbé volt feltűnő. A kopja azért még sem 
tűnt el, mert — amint később látni fogjuk — nemsokára túl-
súlyra jut a magyaroknál a nyil felett s ezt fokonként min-
dig jobban háttérbe szorítja. 

összegezésképen tehát k imondhat juk , hogy az ősmagyar 
takt ikával harcoló könnyű íjász-lovasság nemcsak, hogy nem 
tűnt el a királyság korában a magyar seregből, hanem zömét 
és gerincét alkotta annak még a XIV. században is, anélkül, 
hogy fegyverzetén és t ak t iká ján valami lényegesebb módo-
sulás történt volna. A nehéz lovasság, leginkább nyilakkal s 
csak olyan esetben nyilak nélkül felszerelve, mikor a kato-
nák (pl. németek) nem értettek az í jak kezeléséhez, csak 
mint kényszerű toldalék jelenik meg a könnyű lovasság 
mellett, e lmaradhatat lan következményeként a nehéz fegy-
verzetű népekkel való huzamos együttélésnek és érintkezés-
nek s az ilyen elemek beszivárgásának a magyar hadseregbe. 
A nehéz fegyverzetű elemek a magyar harcmód ősi jellemét 
csak átmenetileg és szórványosan érintették, de tartósan ki-
küszöbölni nem tudták. A könnyű íjász lovasság és annak ősi 
taktikai szelleme minden lényeges részében teljesen érintet-
lenül áll még fenn a XIV. század derekán. Kérdezzük Tóth 
Zoltántól, hogy hol van az az átalakító kezdeményezése 
Szent Istvánnak, mely az ősi magyar harcmód képviselőit 



árvízszerű kíméletlenséggel söpörte volna el? A történeti kú t -
fők ennek éppen az ellenkezőjét t an í t j ák . 

Nagy Lajos király korában tűnik fel először okleve-
leinkben a huszár neve. Gondosan meg kell vizsgálnunk, 
hogy váj jon ezek a huszárok azonosak-e azzal az í jász 
könnyű lovassággal, mellyel Villani a lap ján Nagy Lajos 
olaszországi had já ra ta iban megismerkedtünk s melyben az 
ősmagyar könnyű lovasságnak a királyság első századaiban 
is szakadatlanul kimutatható, lényegileg azonos fegyverzettel 
és takt ikáival harcoló utódait ismertük fel. Az 1378-i ok-
levélben211 előforduló „hunzor" n v, melyben minden való-
színűség szerint a huszár szó régibb alak ja lappang, bizonyos 
szolgáló népekre vonatkozik, kik az ebresiek erdejében ha-
talmaskodnak. Ugyanezen időből már horvát oklevelekben 
és forrásokban is gyakran találkozunk a Huzaren, Huzare-
novich nevekkel (1375-ben), néha Husaren, Hosaren alak-
ban is.21 Ezek a formák, bár t isztábban m u t a t j á k a később 
ná lunk általánosabbá lett elnevezést, a fogalom mibenlétére 
nézve nem sokkal mondanak többet, mint az előbb idézett 
magyar oklevél. Jóval bővebb felvilágosítást k a p u n k ezek-
nek a huszároknak a kilétéről Thallóczi F rank kevei fő-
ispán 1432-ben Nándorfehérvárot t kiadott okleveléből,22 mely-
ben Thallóczi elrendeli az akalhathi nemeseknek, hogy azo-
ka t a jobbágyokat és a nándorfehérvári egyházhoz tartozó 
népeket, kiket ő az Olnus és Haláz nevű birtokokra telepí-
tett „contra Huzerones et alios nonnullos malefactores ho-
mines", ne bántsák, tekintettel arra, hogy ott van a közelben 
a fősereg is (ratione presentis generalis exercitus). Ebből 
világosan kitűnik, hogy Thallóczi ezeket a jobbágyokat a 
dunai révnél a dunai oldalról TÖVŐ támadó átkelések meg-
hiúsítására telepítette oda abból a célból, hogy ezek az át-
kelők a közelben táborozó fősereget ne háborgathassák. Nem 
kétséges, hogy ezeken a támadó átkelőkön törököket kell 
értenünk, hiszen a háború ellenük folyt s az oklevélben em-
lített huszerok (huszárok) és más gonosztevők sem lehetnek 
mások, mint törökök, illetve török szolgálatban lévők. Hogy 
közelebbről milyen fegyverzetű katonaság lehetett ez a török 
huszárság, az ebből az oklevélből nem állapítható meg pon-
tosan, de megtudjuk Nagyvárad ostromának pár évtizeddel 
később, 1474-ből származó leírásából,23 melyben el van 

20 Orsz. Levélt. Dipl. 35887; 1378, nov. 30. 
21 Tkalcic, Moil. hist. Zagrabiae, 5. k. 2. 1. 9. k. III , 249, 285. lk. 
22 Thallóczy-Áldássy, Magvarország mel lék ta r tománya inak oklevél-

i á r a 92. 1. 
23 Ep i t aph ium super excisione urbis Yaradiensis, 1. Takáts , Emlé-

kezzünk régiekről, 86. 1. 



mondva, hogy Ali bég elosztotta a zsákmányt huszárjai kö-
zött („divisit Ali spolia Hussaris"), akik a leírásból kitetsző-
leg könnyű lovas szabadcsapatot alkottak. Az e fa j t a török 
katonaságnak részletes és beható jellemzését k a p j u k Brutus"1  

történeti művében, kapcsolatban azzal a 300 török lovassal, 
kik Szulimán szultán idejében a mohácsi csata előtt Ja jca 
vára ellen támadást intéztek. E lovasok — mondja Brutus — 
nem állottak a szultán szolgálatában, hanem mint önkéntes 
szabad csapatok működtek, rablásból éltek, nem törődve a 
hadi joggal s a hadviselés szabályaival. Ezeket a törököket 
arra használ ják, hogy békében is állandóan nyugtalaní tsák 
általuk a szomszédokat s ha valaki emiatt a portánál panaszt 
emelne, a porta azzal védekezik, hogy ezek a szabad lovasok 
nem tekinthetők rendes katonaságnak: nem a szultán pa-
rancsából. hanem saját kezdeményezésükre cselekednek s 
így érettük a szultán felelősséget sem vállalhat. De éppen 
ezen körülménynél fogva nagy hasznára vannak ők a szul-
tánnak mindenkivel szemben. így a magyarok ellen is. 

Hogy a szabad rabló-lovasoknak mint a török hadvise-
lés kiegészítő részének alkalmazása mennyire régi, köz-
ismert és nevezetes dolog volt annak idején Közén- és Kelet-
európában, azt Laonikos25 bizánczi történetírónak e tárgyra 
vonatkozó beható tudósítása is bizonyít ja, mely — bár ket-
te jük közt semmi összefüggés ki nem mutatható — mégis 
csodálatosan egyezik Brutus fönt idézett jellemzésével s a 
két egymástól független forrás teljes egybehangzásával bi-
zonyít ja annak a ténynek teljes világosságát, mely e tudó-
sításokból kibontakozik. Laonikos fo^odoo,«op-oknak (— lo-
von száguldó) nevezi ezeket a törököket, akik sem zsoldot, 
sem parancsnokot nem kapnak a szultántól, rablásból és 
zsákmányolásból élnek; ha valaki háborúba vezeti őket, tüs-
tént lóra pa t tannak s még egy másik lovat is visznek maguk-
kal a zsákmány felpakolására. A harcban a vezértől kapott 
jeladásra a leggyorsabb iramban vágtatnak, semmitől sem 
riadva vissza s hármasával szétszóródva rabszolgákat s más 
egyebeket rabolnak. Ezek a török lovasok I. Murád és Ba-
jazid szultánok idejében jöttek át Európába s telepedtek 
meg itt, egyesek rövid idő alatt nagyon gazdagok lettek s 
Európában mindenfelé laktak: a szerbek és bolgárok föld-
jén Uszkübtől kezdve, Makedóniában és Theszaliában is so-
kan élnek közülük. 

Nyilvánvaló ezekből az egybevágó tudósításokból, hogy 
az Ali bég szolgálatában álló és a Thallóczi-féle oklevélben 
említett török ,.huszár"-ok azonosak a Brutus által behatóan 

24 II, 50—1. 
25 I, 93, 3—17. ed. Darkó . 



jellemzett török szabad lovascsapatokkal, melyek Magyar-
ország déli ha tárán por tyáztak s hogy honnan és hogyan 
jutottak ezek a csapatok ide, azt megtudjuk Laonikostól, aki 
szerint a XIY. század közepe t á j án telepedtek át Kisázsiá-
ból a Balkánra, amikor a bizánczi császárság európai terüle-
teinek s a vele szomszédos balkáni ál lamoknak a törökök ál-
tal való rendszeres birtokbavétele megkezdődik. 

A XIY. században már nemcsak Thessaliában és Make-
doniában, hanem Északi Szerbiában és Bulgáriában is sokan 
éltek közülük s a zsákmányolás reményében szívesen szegőd-
tek a török hadvezérek szolgálatába, mint a rendes hadsereg 
előőrsei, portyázó különítményei, vagy az ellenséget állan-
dóan nyugtalaní tó és fosztogató szabad csapatok. A turáni 
takt ikával harcoló népeknek állandó szokásáról, másut t is 
kimutatható különleges alkalmazású fegyverneméről van itt 
szó, mely főleg önállóan végrehajtot t pusztí tó betöréseivel 
tűnt ki, de néha a reguláris hadsereggel szerves összekötte-
tésben is érvényesült. Kétségkívül meg volt ez az ősmagyar, 
illetve királyságkorabeli magyar hadseregben is, amint kró-
nikáink „Latrunculi" néven emlegetett seregkülönítményei 
bizonyít ják, melyeknek alkalmazása, szervezete és harc-
módja körülbelül ugyanaz lehetett, mint a török szabad 
lovascsapatoké. A törököknél ezeket a lovasokat rendszerint 
bezliáknak, vagy akindsiknek nevezték, azonban kimuta t -
ható náluk a huszár elnevezésnek megfelelő, qursán28 név is. 

Az a fegyvernem tehát, melyet XIY—XY. századi for-
rásaink ,.huszár" néven említenek, kétségkívül a törököktől 
ered s kezdetben tisztán törököket is jelent, de azért mégsem 
volt a magyarok előtt ú j és ismeretlen dolog. Könnyű lovas 
fegyverzete, gyors és raj taütésszerű tak t iká ja , mellyel az el-
lenséget állandóan pusztította, nyugtalanítot ta, megtalál ják 
a maguk analógiá ját a régi magyar hadseregben is. Mégis vol-
tak bennük olyan idegen, mondjuk, speciálisan török voná-
sok. melyek miatt az azon korbeli magyarok épúgv megta-
gadták a velük való közösséget, mint amennyire eltérőnek, 
a nemzettesttől idegennek érezzük ma ál talában azt a liu-
szárságot, amelyik a XIY—XY. sz. fo lyamán az ország déli 
határain felbukkant . Igen jellemző erre nézve, a mit Brutus27  

mond ezen huszároknak a magyarsághoz való viszonyáról. 
A mikor Ferdinánd király és Szolimán szultán idejében 1550 
körül Székesfehérvár körül folyt harcokat í r j a le, azt mondja 
Brutus, hogy Ferdinánd Fehérvár felé előreküldött többek 
közt 500 huszárt (l zaronum quingentos), kiket Jovius olasz 

26 Szarvas Gábor, Magyar Nyelvőr 1877. évf. 26. 1. 
27 II, 309—10. 

H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k X X X V I I I . II 



történetíró magyaroknak nevez, elég helytelenül, mert a hu-
szároknak gyalázatos nevük (infame nomen) van s Jovius 
ezen tévedését csak azzal a gyűlölettel lehet magyarázni, me-
lyet minden néppel szemben érez, amelyik nem volt olasz. 
Éz éppen olyan el járás — mondja tovább Brutus —, mintha 
magyaroknak neveznők a getákat (azaz oláhokat és moldvaia-
kat), valamint Moesia és Pannónia összes népeit, ma jd Illyri-
cum hegyi lakóit, akik egészen barbárok, csak azért, mert 
Magyarország területén laktak. Okleveles bizonyítékunk lé-
vén arra, hogy a XVI. sz. első felében török bezlia-lovasok 
állottak a magyar király szolgálatában28, a Jovius és Brutus 
által említett 500 huszárban nem nehéz ezeket a török zsol-
dosokat felismernünk. De Brutus nem azért van felhábo-
rodva, mert Jovius a törököket összetéveszti a magyarokkal , 
hanem azért, mivel a huszároknak olyan gyalázatos h í rük 
van, hogy ez a nemes magyar nemzet tagja i ra egyáltalán 
nem vonatkoztatható. A török huszárok vadsága és kegyet-
lensége valóban oly nagv és minden eddigi mértéket megha-
ladó volt. hogy az 1514. évi 46. tc. egyenesen a feloszlatásukat 
és ki i r tásukat rendelte eP9 s történeti forrásaink telve van-
nak panasszal eme ,.huszár"-ok embertelen viselkedése miatt. 
Ezekkel a „huszár"-okkal a XIV—XVI. sz. magyarsága való-
ban minden közösséget megtagadott nagyfokú erkölcstelen-
ségüknél és állatias kegyetlenségüknél fogva, mely tényleg 
idegen és pedig török eredetű behozatal volt, holott en-
nek leszámításával maga a fegyvernem s annak takt ikai al-
kalmazása nagyon is ismert és használatos volt a magyarok 
között. 

Hogy volt-e és kikből állott a huszárság Mátyás király 
seregében, ennek a kérdésnek eldöntésénél mindenekelőtt fi-
gyelembe veendő, hogy Bonfini szerint Mátyásnak háromféle 
lovassága volt, u. m. nehéz (cataphractus), könnyű (expedi-
tus) és egészen könnyű (expeditissimus equitatus) lovasság. 
Ezt az utóbbi fegyvernemet emlegeti legsűrűbben Bonfini; 
így már 1464. előtt a törökök ellen vívott fu t tak i csatában30, 
kevéssel később Szvehla cseh katonái ellen, az 1475-i cseh-
lengyel háborúban3 1 , 1476-ban Ali bég ellen,32 az 1488-i szi-
léziai had já ra tban Franciscus Aristius (Haraszty Ferenc) 
parancsnoksága alatt33 stb. stb. Legvilágosabban kitűnik Má-
tyás lovasságának eme hármas tagolása s az egyes csoportok 

28 Országos Levéltár, L y m b u s II. s. I. fasc. v. ö. Takáts , Emlékez-
zünk eleinkről. 84. 1. 

29 ,.Besliae in par t ibus infer ior ibus constitui cessent et deleantur ." 
30 Bonfini, p. 543. 
31 uo. 552. 
32 uo. 595. 

uo. 661. 



jelleme az 1477. osztrák had j á r a t leírásánál, melyben István 
szepesi gróf 1000 nehéz lovassal, 500 könnyű (velites) lovas-
sal, Kinizsi Pál cum expeditissimo equitatu, Bánf f i Miklós, 
Zelena, Jaxith, Dóczi Péter és Imre, mint vexillationum prae-
fecti vettek részt, ezeken kívül „caetera Nobilium ac Pro-
cerum multitudo.34 Az 1473-i cseh-lengyel háborúban a sereg 
zömét alkotó „cataphractus et expeditus equitatus ' ' mellett 
volt „expeditissimus equitatus" is, melyet Miklós boszniai 
ki rá ly fia vezetett.35 Ez a lovasság tehát a Balkánról, köze-
lebbről Boszniából jött. Ugyancsak balkáni eredetű volt az 
1477-i osztrák had já ra tban Kinizsi Pál és társai vezetése 
alatt harcoló expeditissimus equitatus is, mely Bonfini termi-
nológiája szerint teljesen egyértelmű a vexillationes-szel, 
amelyekről viszont azt mondja , hogy a rác lovasok csakis 
ebbe a fegyvernembe voltak beosztva.36 

Bonfini szerint ez a legkönnyebb fegyverzetű lovasság 
(expeditissimus equitatus) nem tartozott a rendes sorkatona-
sághoz, a felállításnál nem állott be a hadirendbe, hanem 
egészen külön álló csoportokban azon kívül foglalt helyet 
s arra használtatott , hogy a rendes hadsereg előtt já rva pusz-
títson, gyújtogasson, öldököljön s a lakosságban félelmet 
keltsen.37 Ilyen rablásból és gyujtogatásból élő portyázó csa-
patoknak hogy is lett volna helye Mátyás rendes hadseregé-
ben, melyről Bonfini38 kifejezetten mondja , hogy nagy és 
mintaszerű fegyelem uralkodott benne s a rablás meg volt 
tiltva. De ugyanő mondja, hogy Mátyás rendes hadseregének 

34 uo. 606. 
35 uo. 584. 
3® uo. p. 606: castra u t ique triplicia posita, hic Boemi, illic Un-

gari, isthic Rasciani me taban tu r . Boemi, equi ca taphrac t i omnes au t 
hippobalistae, Ungar i in gravem et exped i tum equi ta tum aeque divisi, 
Rasciani vexil lat ionibus t an tum u teban tur . 

37 Bonfini 606: Rasciani cum expedit is pernic ibusque equis mox 
citeriorem Austr iam, fac ta potestate, incursarunt . C u m licentiam plus 
quam hostilem usurpassent , cuncta dir ipiunt , incendunt pagos, in omnem 
aetatem ac u t r u m q u e sexum aeque desaeviunt . Caedun t qu icunque 
occurrunt et cruore magis quam capt ivi ta te gest iunt; eo plus se lucri 
facere a rb i t r an tu r quo maiore caede grassantur : fer ro et igni cuncta 
vastant, templa dir ipiunt et humani ta t i s expertes, divina et h u m a n a 
iuxt? miscent. uo. 610: Pau lus ac caeteri vexi l la t ionum praefect i , ex-
peditos equites finit imos late infes tare iubet: ac illi longe discurrentes, 
tumul tu et tenora omnia complent obvios aut cb t runcant , aut captivos 
ducunt . incendunt pagos et c i r cumfusam regionem di r ip iunt vas tantque . 
A Paulus (Kinizsi Pál) lovasait expedit issimus equi ta tusnak nevezte 
fentebb (p. 606), mely az ő terminológiája szerint teljesen egyet jelent 
a vexillationes-el. Ezeknek a parancsnoka ik nagyobb részben m a g y a -
rok (1. fentebb), a Rasciani meghatározás csakis a legénységre vonat -
kozhatik. 

38 Bonfini p. 643. 
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zárt hadirendjén beliil helyet foglaltak a könnyű lovasok 
(velites et levis armaturae) is,39 még pedig a két szárnyon, 
mialatt a nehéz lovasság a középen volt. \ olt tehát Mátyás-
nak a portyázó szabad lovas csapatokon kívül a rendes had-
seregbe beosztott könnyű lovassága is, s a kettő egymással 
nem azonosítható. Kérdés, kik voltak az egyik f a j t a s kik 
a másik f a j t a könnyű lovasok? Erre nézve útbaigazításul 
szolgálhat magának Mátyásnak a nyilatkozata, melyet az 
1481-ben Nápolyba küldött levelében40 tesz Veronai Gábor 
egri püspöknek, kit értesít az apósának, a nápolyi k i rá lynak 
a törökök ellen küldendő katonai segítség felől. Itt el-
mondja, hogy küld apósának 400 gyalogost és 300 lovast, eb-
ből 100 nehéz fegyverzetű. 200 pedig huszár. Ezek azonban 
zsoldosok s Mátyás a zsoldjukat is pontosan felsorolja. Mikor 
serege 3 ordójárói beszél (nehéz lovasság, könnyű lovasság = 
huszárság és gyalogság), akkor erre a zsoldos hadseregre 
gondol, melyben természetesen nincs benne a nemesi bandé-
riumok lovassága, akik nem zsoldért szolgáltak. Ez utóbbiakat 
Mátyás ezen levelében azért nem említi, mert nem vettek 
részt a nápolyi király expedíciójában. De részt vettek ezek 
a bandériumok az 1473-i cseh-lengyel háborúban, amint Bon-
fini kifejezetten mondja s az ő „expeditus equitatus"-a41 

csakis ezekre a bandériumi lovasokra vonatkozhatik, míg a 
szabad lovascsapatot a Lőrincz bosnyák királyfi vezetése 
alatt álló expeditissimus equitatus képviseli. Mindebből pe-
dig következik, hogy Mátyás zsoldos huszársága nem a ne-
mesi bandériumok könnyű lovasságának felel meg, hanem 
ezeknek a jobbára idegenekből toborzott szabad lovascsapa-
toknak. melyeket a hadirenden kívül állítottak s portyá-
zásra használtak fel. Eredetüket tekintve ezek a portyázó 
lovasok az ország déli tartományaiból valók: majd bosnyá-
kok. ma jd rácok.42 de vannak köztük törökök is. Maga Má-
tyás említi egvik levelében43, hogv Kinizsi Pál az 1481-i szer-
biai hadjára tából több mint 50.000 szerb foglyot és 1000 tö-
rök lovast hozott haza, kik egész családjukkal együtt át-

39 uo. 659, 595. 
40 Mátyás k i rá ly levelei II, 104 (Fraknói kiadása). 
41 Bonfini 584: Matthias — octo aut decern ad summum hominum 

milia cogit, ex quibus ca t aphrac tus et expedi tus equi ta tus validissimus 
e r a t . . . D u x Laurent ius Nicolai, Bosnae regis filius, cum expeditissimo 
equi ta tu regem sequitur . . . 

42 Bonfini 606. 
48 Mátyás levelei II, 190. 197. Ezeket Mátyás nem nevezi huszá-

roknak. holott kétségtelen, hogy úgy szellem, mint fegyverzet dolgában 
azonosak voltak a huszárokkal , csak annyi t mond róluk: „mille na tu ra -
libus Turcis, viris strenuis et equitibus, qui cum filiis f i l iabus ac uxo-
r ibus idtro ad ipsum P a u l u m confugerunt . " Más helyen a huszár t 
„levis a rma tu rae precursor"-nak nevezi (1. levelei II, 66.) 



jöttek Kinizsihez magyar szolgálatba. Nyilvánvaló, hogy itt 
nem gondolhatunk reguláris török lovasokra, pl. szpahikra, 
hanem csupán akindsikre, vagy bezliákra, azaz szabad 
rabló-lovasokra, mert a szpahik nem vitték magukkal csa-
ládja ikat a hadjára tok alkalmával s így fogságba eséskor 
nem is hozhat ták volna azt magukkal Magyarországba. Itt 
azokról a török lovasokról lehet szó csupán, akik, — amint 
fentebb lát tuk Laonikos és Brutus történetírók egybehangzó 
nyilatkozatai a lap ján — nem állottak a rendes hadseres- kö-
telékében, hanem mint szabad különí tmények, a sa já t fele-
lősségükre és számlá jukra folytat ták portyázásaikat az egész 
Balkán félszigeten s a rablásból éltek. Ezek a török akindsik 
képezték ki a bosnyákokat és rácokat is erre a harcmodorra, 
úgyhogy a rácoknak még a lovasság ezen f a j t á j á n a k fel-
találásában sem lehet semmi önálló szerepet tu la jdoní tani : 
ők egyszerűen a törökök taní tványai és eszközei. 

Most már világosan l á t j uk a különbséget Mátyás két-
f a j t a könnyű lovassága között. Az a török eredetű szabad és 
rabló lovascsapat, melyet ő maga ,,husarones''-nek44, Bonfini 
pedig expeditissimus equitatus-nak ill. vexillationes-nek45 ne-
vez, zsoldért szolgált, a hadirenden kívül portyázó különít-
ményként alkalmaztatott s ál talában idegen (török, bosnyák, 
rác) elemekből tevődött össze, bár többnyire magyar pa-
rancsnokok alatt állott. A rendes hadsereg könnyű lovassága 
azonban, mely a hadirend két szárnyán nyert felállítást, a 
nemesi bandériumokkal , a .,caetera Nobilium ac Procerum 
multitudo'"-ból állott, amint Bonfini46 mondja , tehát nem 
zsoldért szolgált s eredetét tekintve a magyar nemességhez 
tartozott. 

Fegyverzet és takt ika tekintetében nem volt lényeges kü-
lönbség a két f a j t a lovasság között, mivel mindkettő az ősi 
turáni takt ika hagyományai t őrizte s az egyik az oszmán-
törökségen. a másik a magyarságon át kap ta a közös ősfor-
rásból eredő s lényegileg azonos harcmódot. De nagy kü-
lönbség volt köztük a szellem tekintetében, mely szerint ezt a 
közös ősi takt ikát a gyakorla tban alkalmazták, amennyiben 
az egyik nem rendszeres kötelékekben harcoló, vad és ke-
gyetlen irreguláris csapatokból, a másik pedig fegyelmezett 
és szabályszerűen harcoló, reguláris sorkatonaságból állott. 
Ezért tiltakozott — amint fentebb láttuk47 — e kétféle 
csapattest összezavarása ellen már Brutus történetíró, nem 

44 Mátyás k i rá ly levelei II, 107 (ed. Fraknói ) : alius ordo est equ i tum 
levis a rmaturae , quos husarones appel lamus. Ugvan így uo. 106. 1. 

45 Bonfini, p. 606, 610, 552, 584, 585, 595, 661. 
46. p. 606, 584. 
47 1. fentebb 162. 1. 



ismerve el a korabeli huszárok" magyarságát , ennek a gya-
lázatos nevű gyülevész-hadnak a nemes magyar nemzet 
könnyű lovasságával való azonosítását s az ő ál láspontján 
állt századokon keresztül a magyar közvélemény, amidőn 
szigorú különbséget tett amaz idegenből importált rabló-lo-
vasok és az ősi magyar reguláris könnyű lovasság között, az 
előbbieket magából kiközösítette s néha törvényes intézke-
désekkel is üldözte s k i i r tásukra törekedett. De emellett ott 
állott a reguláris könnyű lovasság, mely izig-vérig magyar 
volt s ősi magyar hagyományokat őrzött, mint a honfoglaló 
magyar lovasságnak egyenes folytatása és leszármazottja. 
Bonfini ,,Rasciani"-ja48 és Stein György ,,Raitzen"-je49 tehát 
éppenséggel nem jelenti azt, hogy ennek a rablólovasságnak 
eredete rác ta la j ra nyúlik vissza, hanem csupán azt, hogy 
Mátyás korában ezek a lovasok ál talában rác nyelven be-
széltek s rácoknak is nézték őket. It t azonban nem szabad el-
felej tenünk azt, amit Is tvánffy 5 0 mond a rác nyelvnek a 
Balkán északi részén a törökök körében való használatáról . 
A rácok közé befészkelődött török szabad és rabló lovasok 
csakhamar el tanulták azok nyelvét s összevegyültek velük s 
így történt, hogy maguk közé felvették és kiképezték a szü-
letett rácokat is, akik idővel a csapatok zömét alkották. E 
lovasság eredete és szelleme mindvégig török maradt , ők vol-
tak a mesterek, a rácok csak taní tványok. Mátyás nem tett 
egyebet, mint ezt a déli végeken mindenfelé elszaporodott, 
török eredetű s a rácságot is megszervező lovasságot, mely 
nyereségvágyból szívesen szegődött bárkinek a szolgálatába, 
kitől hasznot remélt, beszervezte a maga céljaira, zsoldjába 
fogadta s mint önálló különí tményeket hozzácsatolta rendes 
hadseregéhez, annak kiegészítésére. Tette ezt azért, mert mi-
ként a török szultán, úgy ő is hamar belátta, hogy ezeknek a 
gyorsan mozgó s kíméletlenül pusztí tó szabad lovasoknak 
igen jó hasznát veheti a hadjára tok bevezetésénél, az ütköze-
tek előkészítésénél s az ellenség üldözésénél egyaránt. Ezzel 
nem tett valami ú j lépést a magyar haditörténetben, hiszen 
Árpádházi ki rá lyaink is a lkalmaztak ilyen, a krónikások ál-
tal latrunculinak nevezett portyázó csapatokat, rendszerint 
idegeneket, azaz besenyőket és kunokat . A különbség csak 
az, hogy ő ezeket a törököktől, illetve a törökök által ki-
tanított rácoktól vette, mert az ő korában ezek álltak rendel-
kezésre. 

48 Bonfini p. 606. 
49 Ha ra sz thv Ferencről (Bonfini p. 661: Franciscus Aristiusa) 

mondta Stein: „Franz der Raitzen Haup tmann" . Script, re rum Silesiaca-
rum, X. 157. v. ö. Tóth Z. i. m. 143. 1. 

50 p. 201: l inguae Illyricae, quae apud Turcas u t p lu r imum in 
usu est. 



Hogyan alakult a XVI. században a könnyű lovasság 
összetétele Magyarországon, arra nézve igen tanulságos, amit 
Szerémi51 mond János király seregéről, mellyel 1528-ban 
Debrecenből Tokajba s onnan Sárospatakra vonult. Szerinte 
János seregében volt 1300 huszár a Balkánról, akik szerb 
nyelvűek voltak (Szerémi idézi is szerb beszédüket) a követ-
kező parancsnokok vezetése alatt : Balaban, Bosytt Radich, 
Rodonya Voxa, Jaksit Marci, Farkas, Petrus Otharowit t . Ál-
ta lában szerb nevek, kivéve a legelsőt (Balaban), amelyik 
határozottan török név.52 A magyarok 2000-en voltak Cybak 
Imre, Vitéz Kalaj , Dóci János vezetése alatt, ott volt továbbá 
Kápolnai Ferenc 500 huszárral , ott volt Scariot Paulus Ar-
tandj . Későbben érkezett ennek testvére Blasius Artanclj 500 
huszárral. Ott volt Tornai Jakab, Iztari János, Verbőczi Ist-
ván, azonfelül lengyel lovasok és gyalogosok 2000-en. összesen 
13.000. Szerémi tehát különbséget tesz a magyar reguláris lo-
vasság (Cybak, Kalaj , Dóci, Tornai, Iztari és Verbőci lovasai) 
és a huszárság, sőt ezen belül is a szerb és magyar huszárság 
között, mert ha Kápolnai és Ártándi huszár ja i is szerbek let-
tek volna, bizonyára nem mulasztotta volna el ezt hangsú-
lyozni úgy, amint Balaban és társai huszár ja inál tette. A se-
reg zömét tehát itt is a magyar reguláris lovasság tette, emel-
lett voltak szerb és magyar huszárok, továbbá lengyel lova-
sok és gyalogosok önálló csapattestekben elkülönítve 
egymástól. 1530-ban János király Nándorfehérvár környéké-
ről Momyn és Kazon török va jdáka t hívta segítségül Ferdi-
nánd ellen s Kazon a maga 400 lovasával meg is érkezett 
dunai naszádokon Pestre,53 hol a németek visszavonulása 
u tán lovasaival szörnyű dorbézolást csapott, nyilt színen 
becstelenítve meg a nőket. Amikor János visszaparancsolta 
ezeket a garázda törököket „Turcia"-ba. sok keresztyén if-
jat elvittek magukkal s eladták a mohamedánoknak. 

Mindazonáltal Kazon va jda nemsokára újból fel tűnik 
600 bezliával János seregében az előző expeditioból jól ismert 
Oharovics Péter 800 lovasa mellett, kik között szerbek ve-
gyesen voltak a törökökkel.54 Oharovics lovasai — amint a 
megelőzőkből t u d j u k — huszárok voltak, azaz irreguláris 
rablólovasok, éppen úgy, mint a bezliák, kiktől csupán any-
nyiban különböztek, hogy míg az utóbbiak tisztán törökök-
ből állottak, az előbbiek szerbekből és törökökből voltak 
összetéve. Szellemre és harcmódra nézve ezek a csapatok 

51 Krón iká j a 208. 1. 
52 Laonikos bizánci tör ténet író (I, 166, 21 ed. Darkó) említ egy 

IJalárrm o • (Balaban) nevű ázsiai török főember t a XV. sz. elejéről. 53 Szexeim íi 1. 
54 Szerémi 282. 1. 



megegyeztek egymással, állati kegyetlenségüket híven jelle-
mezte Szerémi. Erről a Kazon vajdáról sokat beszél István-
ffy 5 5 is, elmondván, hogy előkelő török családból származott, 
előzőleg a szultán szolgálatában állott, az Acangi (akindsi) 
csapatát vezette, kik egy lovon és zsold nélkül szolgálnak 
ugyan, de nem a saját költségükön, hanem a szerzett zsák-
mány fejében, melynek 1/5 részét á tadták az uralkodónak, 
4/s-ét pedig megtartot ták maguknak.5 6 A huszárok azonban 
zsoldért szolgáltak, havi 2 márká t kapva János királytól, 
mégpedig szerbek és magyarok egyaránt.57 Mindamellett a 
szeri) huszárok, akik Oharovics vezetése alatt egy kötelékben 
harcoltak a Gritti seregében a török bezliákkal, vadságban és 
kegyetlenségben semmivel sem marad tak el emezek mögött, 
hanem velük együtt tűzdelték nyársra a levágott német fe-
jeket, velük együtt akar ták megsütni-főzni és megenni a 
kövér asszonyokat s hurcolták Budáról az elrablott és rej-
tegetett magyar i f j a k n a k oly tömegét, hogy a dunai naszá-
dok alámerültek a nagy teher alatt.58 Jellemző, hogy ezek a 
török-szerb rabló lovasok teljesen elkülönítették magukat a 
magyar lovasoktól s nem engedték, hogv magyarok is részt 
vegyenek az ő támadásaikban, kételkedve, hogy a magyarok 
olyan kegyetlenek és kíméletlenek tudnak lenni a támadás-
ban mint ők.59 

A XA J. század harmincas éveitől kezdve találkozunk 
olyan szerb huszárokkal, kik magyar kötelékben magyar hu-
szárokkal együtt szolgálnak. így Bakics Pál, egy szerb ere-
detű huszárkapi tány, az 1537. évi eszéki csatában „ex Unga-
ria peculiarem val idamque alam Thracibus veteranis inter-
mix tam" vezetett,60 melynek zömét mégis magyarok alkot-
ták.61 Ez a Bakics a mohácsi vész előtt jött Magyarországba, 
szolgált János király seregében, ma jd átallott Ferdinánd 
pá r t j á r a s a schmalkaldeni háborúban (1546) már Bakics Pé-
terre, aki minden valószínűség szerint az ő fia volt, bízták a 
pod agrája miatt harcképtelenné vált Nyáry Ferenc u tán a 

55 Regni Hungar ic i História (Col. Agr. 1724): p. 100. 
56 ii. o. p. 114: sed. nec Cassonus et Acangii. qui sunt praedator i i 

equites, suo aere sed quinta p raedae par te Principi a t t r ibuenda mili tan-
tes etc. 

57 Szerémi 207. 1.: ex tunc c lamare fecit (sc. Joannes rex) mensiona-
riam pedit ibus ad umira mensem unam markam, et equi t ibus duas mar-
kas. Uo. 175. 1.: et venerunt milites ad regem Joannem qui erant mensi-
onarii ut pu ta Lucas de Maria. Franciscus Bodo de Somogy, unus Tra-
c ianus Paulus Bakyt t , secundus Trac ianus miles Bositt Radich etc. 

58 Szerémi, 286, 292, 293. Ik. 
59 uo. 289. 1. 
00 I s t v á n f f y i. m. 151. 1. 
61 uo. lennebb: P. Baqui t ius mi t t i tur exp lora tum cum suis mille 

equi t ibus Ungaris . uo. 155. 1.: equitesque Ungar i a tque Illyrici. 



magyar huszárság fővezényletét. Ma már nem lehet vitás, 
hogy azok a huszárok, kik a schmalkaldeni háborúban 
Adorfnál és Mühlbergnél tanúsított rendkívül hősies maga-
tar tásukkal megszerezték a győzelmet V. Károly császár ja-
vára s a magyar könnyű lovasság hírét és dicsőségét messze 
földön elterjesztették, túlnyomó részükben magyarok vol-
tak.02 Ezt bizonyí t ja egyfelől parancsnokuknak, Nyáry Fe-
rencnek 1546. nov. 4-én ölsnitz-ből az esztergomi érsekhez 
írt levele,63 mely — amidőn e hadjára to t leír ja — mindenüt t 
csak magyar lovasokról beszél, de másfelől az is, hogy 
Istvánffy6 4 és Mameranus6 5 is, akik a lovasság összetételét 
tüzetesen ismertetik, azt parancsnokaiban és katonáiban 
egyaránt magyarnak vall ják, kivéve Bakics 200 főnyi rác 
huszárját,6 6 mely a kb. 1100 főnyi lovasságnak még 1/5 részét 
sem tette ki. Maga Nyá ry 200 lovasával vett részt e válla-
latban s egy 1543-ból származó hiteles k imuta tás szerint67 al-
parancsnokai, kik hol több, hol kevesebb lóval (12-től 2-ig) 
csatlakozta hozzá, egytől-egyig magyarok voltak, amint 
nevükből biztosan következte thet jük: Kincsey Mihály 
Sziráky Albert, Nagy Tamás, Tiburcz Máté, Vizoly György, 
Nagy Pál, Splényi István, Zolthay Bernát, Iványi Pál, 
Deák Márton, Mucsay Lőrincz, Kodik László, Borsy Já-
nos, Bodonyi István, Fekete Márton, Horváth István, Rakay 
Tamás, Tetétleny László, Zalay Sebestyén, Yothay Orbán . 
Mocsonaky Benedek, Száky András, Ispán Mihály, Hirák 
György, Bárók Albert, Doroszlay László, Nagy Máté, Zerdv 
Albert és Takáts Oszvald. Az 1545. év tavaszán a bécsi 
kormányszék több huszárt fogadott fel évi szolgálatra 20 
írt . fizetéssel (szolgálat idején havi 2 frt.-al) s ezekből Nyá ry 
alá is rendeltek ötvenet/8 Ha mégis a következő 1546. évben 
Nyáry csupán 200 lovassal indul a schmalkaldeni háborúba, 
akkor ebből arra következtethetünk, hogy az 1543-ban bír t 
200 lovasából időközben 50 kivált s ezek pótlására kellett 
1545-ben 50-t ú j ra felvenni csapatába. Nem kétséges, hogy 
ezek is magyar nemesek voltak, mert a kiválasztásuk Nyá-
ry ra volt bízva. Három ú j tisztjének a nevéből, kiket István-

62 1. Károlyi Árpád. Magvar huszárok a schmalkaldi háborúban, 
Századok. 1877. évf. 642—654, 841—854. 

63 közölve Károlyi i. é. 852. 1. 
64 171. 1. 
65 idézve Károlyinál 848. 1. 
66 A Bakics rác huszárjai közt lőhetett az a 70 főnyi született tö-

rök. kiket a Zeitung ans Breslau etc. (Abhandlungen der sächs. Ges. der 
Wissensch. VI, 758) megemlít a N y á r y fővezénylete alatt e háborúban . 

67 Országos Levéltár, Lvmbus II. sor. 14. csomó: Nomina capita-
lium personarum in exereitu magnifici domini Fr. Nyáry existentium 
anno domini 1543. 

68 Yolt közös pénzügyi levélt. Ilung. 14335. fasc. 1545. ápril. 8. 



ffy69 m e g e m l í t (Sárkándi Pál, Kávai József, larnosi Lukács), 
határozottan erre következtethetünk. Nyáry mellett a többi 
főtisztek (Zay Ferenc 200, Erdődv Péter 200, Pető János és 
Horváth Ferenc összesen 250, Bornemissza Sebestyén 50 és 
Gettei Ferenc 50 lovassal)70 szintén magyar nemesek voltak s 
csapataik összetétele olyanféle lehetett, mint a Nyáryé. Ezek 
a lovasok mind évi zsoldért szolgáltak, kivéve gr. Frangepán 
Farkast , ki 10 huszárral saját költségén szolgált Ferdinánd 
királynak.7 1 

Nyáry lovasai mind jargaló vitézek,72 azaz évi zsoldért 
ál landóan szolgáló katonák voltak. Az általános elszegénye-
dés eme korában mindinkább megszaporodott azon magyar 
nemesek száma, akik, mint könnyűhát i lovasok évi zsoldért, 
salláriumért szolgáltak a k i rá lynak, illetve a főuraknak a 
csapataiban. Okleveles adatok bizonyít ják, hogy Nyáry a 
Ferdinánd király megbízásából szerződtetett jargalásra lova-
sokat évi 20 fr t . zsoldért s ezenfelül, ha szolgálatban voltak, 
minden ló u tán még külön havi 2 f'rt-ért.73 A bécsi, ill. po-
zsonyi hatóságok nem mindig fizették rendesen a zsoldot, 
úgy hogy Nyá rynak — amint leveleiben panaszkodik — 
gyakran kellett a pénznek u tána já rn i s néha az elmaradt 
fizetéseket a sa já t jából pótolni.74 A schmalkaldi expeditio 
előtt azonban — tekintettel az ügy nagy fontosságára — 
sietve előre fizették ki a kikötött zsoldot Nagyszombatban 
Nyáry katonáinak.7 5 A jargaló vitézek tehát az évi sallarium 
mellett hópénzt is kap tak a katonai expeditiók t a r tamára ; Já-
nos király lovasai csak a két frt . hópénzt kap ták meg s ez lehe-
tett az oka annak, hogy Kápolnai Ferenc, ki még 1528-ban 
János seregében harcolt 300 huszárral, 1538-ban már Ferdi-
nánd oldalára ment át, hol jargaló vitézei megkapták az évi 
20 frt.. zsoldot és 2 fr t . hópénzt.76 

Ezeket a jargaló vitézeket, kiket okleveleink a XVI. és 
XA II. században más néven „uraim"-nak is neveznek, élesen 
megkülönböztették a huszároktól, amint azt Takáts Sándor 
a hiteles adatok tömegével k imutat ta . Elég legyen itt csak 
Szalay Benedeknek Nádasdv Tamásnéhoz 1566. szept. 29-én 
írt leveléből a következő részletre hivatkoznom: ,,a herceg ő 

69 i. m. 171. 1. 70 ]. Károlyi i. m. 848. 1. 
71 1. u. o. 
72 A jargalásról . mint ősrégi m a g y a r in tézményről 1. Taká ts Sán-

dor, Emlékezzünk eleinkről (Genius kiadás, 1928) e. műve 107. sk. 1. 
73 Tolt közös pénzügyi levéltár, Hung. 14355. fasc. 1535. 
74 Országos Levél tárban őrzött, Pozsonyban kelt (1543. márc. 12.) 

levele Nádasdyhoz , u. o. Zomolyán (1545. jún ius 9-én) kelt levele Ná-
dasdyhoz. 

75 I s t v á n f f y p. 171. 
76 Orsz. Levélt. Lymbus , I I I . sor. fasc. 1538. ápr . 29. 



felsége a rabló törökök ellen fegyvereseket (nehéz lovasokat), 
huszárokat és horvát gyalogosokat bocsátott Kanizsára. Az 
urak penig, kiket herceg ő felsége bocsátott ide, azok is vol-
tak ezeren . . ., magamnak vagyon tíz lovagom."77 Ezek a ne-
mes urak, mint jargaló lovasok, egyenes utódai annak az 
eleinte zsold nélkül, sa já t költségükön szolgáló magyar ne-
meseknek, kik a kapot t földbirtokok fejében szolgálták fegy-
verrel a hazát s kik mindvégig híven őrizték körükben — 
amint fentebb lá t tuk — az ősmagyar könnyű lovasság szelle-
mét. Az általános elszegényedés következtében ezidőtáj t már 
kénytelenek voltak zsoldért szolgálni. 

Ezeket a magyar nemességből származó jargaló vitéze-
ket forrásaink sohasem nevezik huszároknak. Magyarul jar-
galóknak. vagy ura imnak, latinul equites, ecpiites hastati , 
illetve equites levis a rmaturae néven emlegetik őket, i lyenkor 
rendesen az Ungari, v. ex Ungaria appositioval jelezve vi-
lágosan a nemzeti mivoltukat.78 A XVI. sz.-ban úgy a törté-
neti, mint a szépirodalmi források csak r i tkán használ ják a 
„huszár" szót még olyankor is, amikor igazi huszárok (irre-
guláris rabló lovasok) megjelöléséről lenne szó. A huszárok-
nak e korban nálunk gyalázatos volt a nevük — amint Brutus 
fentebb idézett nyilatkozatából7 9 t u d j u k — s ez magyarázza 
meg irodalmunk fel tűnő tartózkodását e névvel szemben. 
Pedig e korban már megesik néha a török-szerb huszárság-
nak a magyar könnyűhát i lovasokkal való összekeveredése. 
Bakics huszárjairól már Is tvánffyból 8 0 lát tuk, hogy ott a 
magyarok vegyesen voltak a rácokkal s Szerémi előadása és 
a schmalkaldi csatáról szóló tudósítások szerint a rácok 
közt törökök is voltak. Bakics huszár ja inak rablásai és ke-
gyetlenkedései miatt sok volt a panasz az 1529—31. években, 
amikor még I s tván f fy szerint túlnyomóan rácokból állott a 
csapata. De már az 1537-i eszéki és az 1546-i schmalkaldi csa-
tákban, hol az ő rácainak számaránya eltörpül a magyar 
többségű lovasság mellett, katonái tudnak hasonulni a ma-
gyar lovasság szelleméhez s úgy harcolnak, mint reguláris 
lovasok. Bakics Pétert már alkalmasnak ta lá l ják Nyáry u tán 
a magyar reguláris lovasság parancsnokságának átvételére. 
Itt tehát valóban egy assimilációs folyamattal találkozunk, 
ahol a kezdetben irreguláris szerb huszárság idővel hozzá-
idomult a reguláris magyar könnyű lovassághoz, de nem 
úgy, amint Tóth Zoltán gondolta81 —. hogy a rácoktól el-

77 Orsz. Levélt. Nádasdv-levelezések, Kanizsa, 1566. szept. 29. v. ö. 
Taká ts : Emlékezzünk eleinkről 110. sk. lk. 

78 1. Taká t s i. m. 102. sk. lk. 
79 1. fentebb. 162. 1. 
80 1. fentebb. 168. 1. 
81 1. fentebb. 148. 1. 



tanult irreguláris tempókat a magyar lovasság letompította 
s a maga nemes egyénisége szerint á t formálta volna, hanem 
a rácokat idomította hozzá a maga ősi idők óta gyakorolt 
szelleméhez a reguláris könnyű lovasságban anélkül, hogy a 
rácoktól bármit is tanult volna. A rác lovasságnak két tanító-
mestere volt a közép- és újkor fordulójánál , egyik a török, 
másik a magyar . A török bezliák tanították ki a rácokat a 
saját vezetésük alatt és kötelékeikben az irreguláris harc-
modorra, a reguláris harcmodort pedig a rác lovasok magyar 
kötelékekben, a magyar jargaló nemes vitézek által ősi ha-
gyományként őrzött és szakadat lanul gyakorolt könnyű lo-
vassági taktikából sajá t í tot ták el. Eközben sem a törökök, 
sem a magyarok nem tanul tak semmit, absolute semmit a 
rácoktól, mert nem is volt szükségük rá. 

Természetesen voltak ebben a korban irreguláris módra 
harcoló magyar huszárok is, nem csupán a szerbekkel együtt, 
hanem azoktól teljesen elkülönítve önálló különítményekben. 
Szerémi említ ilyeneket s a ja jcai számadások82 és egyéb 
okmányok bizonyí t ják, hogy magyar huszár-csapatok állan-
dó an voltak a végeken. Ezeket azonban nem a rác lovasság 
hatása termelte ki, hanem a törökökkel való sikeres harc kö-
vetelménye: a végek köriil nagy számmal portyázó török 
rabló lovasokkal szemben szükség volt egy ezekhez hasonló 
szellemben és eszközökkel küzdő fegyvernemre; Mátyás hu-
szársága is i lykép a déli végeken alakult ki. Ezek már nem a 
nemes jargaló vitézekből, hanem a havi zsoldért szolgáló 
szegénylegényekből tevődtek össze. Rabolni, gyúj togatni és 
öldökölni ezek is tudtak, de olyan állati kegyetlenségeket, 
mint amilyeneket a török bezliákról és rác huszárokról je-
gyeztek fel a források (nőknek nyílt színen való megbecste-
lenítése. kínzások stb.), velük kapcsolatban nem említ sem-
miféle hagyomány, úgyhogy e tekintetben is inkább a ré-
gebbi magyar portyázó lovassághoz, a székely, kun és be-
senyő előőrsökhöz, a krónikáink latrunculi-jaihoz hasonlíta-
nak, mint török és rác kortársaikhoz. Ruháza tukban és 
fegyverzetükben azonban félreismerhetetlen a török hatás. 

A schmalkaldi háborúban résztvett magyar könnyű lo-
vasokról több egykorú, szemtanúktól eredő leírás is maradt 

82 Kiadta Horváth Sándor a Thallóczy, Ja jcza történetének ok-
leveles függelékében, 178—192. lk. Az itt közölt két fizetési jegyzék 
a tiszti f izetésekről s a végvár i ka tonák zsoldjáról teljesen egyenlő 
értelemben haszná l j a az equites-t és a husarones-t, meg a szerb voj-
nicit. Ezek a lovasok mind k ö n n y ű fegyverzetűek voltak, kiknek csak 
zso ld jukban van némi különbség a 7 í r t . évi á t lag mellett. Effészen 
elhibázott dolog, ha e jegvzékek a l ap j án Tóth Zoltán 5 különböző lovas 
fegyvernemet (nehéz és könnyű lovasság, huszárság) akar megál lapí-
tani a déli végek őrségében. 



reánk, melyekből a lovasok fegyverzetét és t ak t iká já t egé-
szen pontosan rekonst ruálhat juk. Avila. Faleti és Mocenigo 
leírásai83 szerint lőfegyverük a hosszú lándzsa, mely hosz-
szúságra a nyugat i nehéz lovasságéval egyenlő, de hátsó ré-
szében még annál is vastagabb, továbbá az alul széles és fölül 
keskeny pajzs, melynek csúcsa a lovas fe je fölé ha j l ik s 
amely egyénenként más-más színűre van festve. Testük leg-
nagyobbrészt védtelen, csak kevesen viseltek pánczélt, álta-
lában hosszú, csaknem lábfej ig leérő ruhá t hordtak. Láb-
beli jük kur taszárú, hegyesorrii csizma, alól, de leginkább a 
sarkoknál erősen megvasalva. Sisakjukon nincs arcvért, csak 
egy arasznyi vas, melyet rendesen föltolva hordottak s csak 
akkor eresztettek le, ha az ellenséghez egészen közel fér-
kőztek. Ilyenkor előkerültek a kard , a háromélű buzogány és 
a fokos, mint a közelharc fegyverei. Ruháza tuk is különböző 
színű volt; ezt abból következtethet jük, hogy Móricz szász 
herceg, amikor ünnepi a lkalmakkor a magyar lovasokat 
utánzó csapatokat állított ki a sa já t nemeseiből, ezeket hol 
vörös, hol kék, sárga, vagy zöldszínű ruhában vonul ta t ta 
fel.84 E leírásokból azt olvassuk ki, hogy fegyverzet dolgá-
ban a XVI. századi magyar lovasság már meglehetősen el-
távolodott a XIV. századbelitől. El tűnt emennek főfegyvere, 
a nyíl, a rövid kopja helyébe, mely már akkor kezdett hát-
térbe szorulni, a hosszú lándzsa került s megjelent a pa jzs 
is a magyar könnyű lovas kezében, mely ha jdan onnan tel-
jesen hiányzott. A kard megmaradt ugyan, de — amint az 
egykorú, ill. közel egykorú ábrázolásokból látjuk,8 5 sokkal 
szélesebb s egyúttal görbébb lett, mint régente volt, marko-
lata egyenes folytatása a pengének. Mellette használatos a 
régebben alig ismert fokos és buzogány is. 

Mindeme változásokat egy fontos különbség okozta, az 
t. i., hogy a magyar lovasság a XIV.—XVI. századok közti 
időben a lőfegyverek bevezetése következtében megszűnt 
távolba ható fegyverekkel (nyíl, kopja) küzdeni s egészen 
a közelharcra rendezkedett be. így lesz főfegyverévé a 
lándzsa, a nehéz lovasság eme főfegyvere s ennek elmarad-
hatat lan következménye volt a pa jzs használata is, mely 
amennyire felesleges lett volna a távolbaható fegyverekkel 
küzdők kezében, éppen olyan szükségessé vált annál a lovas-
ságnál, mely kizárólag közelharcra volt utalva. Ezért szapo-
rodnak a közelharc fegyverei is, a kard mellett előkerül 

83 közölve szószerinti fordításban Károlyi Árpád i. m. 841—5. lk. 
84 1. Meynert, das Kriegswesen der Ungarn, Wien, 1876. 157. 1. 
85 1. Jan Martszen fes tményét a párisi Louvre-ben, másola tban 

közölve Schmithenner, Krieg u. Kr i eg füh rung im Wandel der Welt-
gescichte Postdam, 1930. 264. 1. (a harmincéves háborúból) . 



a buzogány és a fokos is. Azonban ez a lovasság mégsem 
vált nehéz lovasságá, páncélt á l ta lában nem viselt, sisak-
juk is egyszerűbb és k ö n n y e b b volt. mint a nehéz lovasságé. 
E lmarad t természetesen a kéz és lábszárvédő is. A lovak 
sem voltak vértezve. A távoli ha rc ra berendezett könnyű 
lovasságból lett egy a közeli ha rc ra felszerelt könnyű lovas-
ság, melynek mozgása, t ak t i ká j a , szelleme a különböző fegy-
verzet ellenére is csodálatosan hasonlí tott az ősmagyar és 
á rpádkor i magya r k ö n n y ű lovasságéhoz. Faleti86 így jellemzi 
a schmalkaldeni csata magya r lovasait : „először roppan t 
erővel t á m a d n a k s a positiókat vakmerő bátorsággal foglal-
j ák el: de nem m a r a d n a k meg rendben egymás mellett, 
hanem elszórtan csatangolnak s ha így az ellen r a j t u k ront, 
nem szégyenlik a fu tás t . E l lenükben a szászok azt t a r t j ák , 
hogy minden harcosnak a rendben kell maradnia , csapatától 
elválnia s a helyet, melyet először elfoglalt, különös fontos 
ok nélkül e lhagynia nem szabad." Ezt kiegészíti Mocenigo 
nyi la tkozata: 8 7 ,.ezek (a magya r lovasok) mindig készen 
áll tak az ellenség szállóhelyeit k i fürkészni , az élelmiszereket 
elfoglalni, por tyázn i s az ellennek egyéb alkalmat lanságot 
szerezni . . ." N y á r y Ferenc fővezér leírása szerint88 az adorf i 
csata a következőképen folyt le: 

A N y á r y vezetése alat t álló kb . 1100 főnyi lovasság a 
Fe rd inánd k i rá ly és Móricz szász herceg egyéb csapata ival 
együt t 1546. október 23-án át lépvén a szász határ t , hírét 
Aette annak , hogy az ellenség az ő táboruktól kb. másfé l 
mér fö ldny i re szintén tábor t ütöt t s azt megerősítette. Erre a 
h í r re N y á r y előreküldött 600 magya r lovast az ellenség ki-
kémlelése céljából. Ez a földerí tő kü lön í tmény a tábort üre-
sen talál ta , m iu t án az ellenség onnan visszavonult Adorf 
városa felé. A magya r előőrs ide is ha ladékta lanul u t á n u k 
nyomul s bár a város körnvéké t mindenfelé belovagolta, az 
ellenséget seholsem talál ta . Erre egy részük abban a hiszem-
ben. hogy az ellenség a városba húzódott be, rohammal be-
töri a város kapui t , de az ellenséget ott sem ta lá l ják . A 
magyarok fölesketve a polgárságot a Ferd inánd iránti hű-
ségre. még az é j beáll ta előtt k iür í t ik a várost. Az előőrs 
többi része ez alat t á l landóan a környékbel i f a lvaka t és föl-
deket kutat ta , 8 9 hogy nem rej tőzik-e ott az ellenség. De en-

86 1. Károlyi i. m. 841. 1. 
87 1. ii. o. 842. 1. 
88 u. o. 852. 1. 
89 A m a g y a r huszár (k iadja Reé László, Bpest, 1936) c. dísz-

mííben 59. 1. A j t a v Endre a magya r előőrs eme viselkedését h ibáz ta t j a , 
Falet i nyomán meg is ró j ja , pedig ennek a . .kóborlás"-nak (Nyári szavá-
val élve) nem a zsákmányszerzés volt a célja, hanem a felderítés, mely 
egy pi l lanat ig sem szünetelhetett az ellenség előtt. 



nek búvóhelyét nem sikerült megtalálni. Ha jna lban azonban 
jelentkezett az ellenség 400 gyalogosa, hogy a magyarok által 
kiürí tet t várost megszállja. Reggelre Ferdinánd seregének 
zöme Nyáry lovasainak másik részével együtt Adorf köze-
lébe érkezett s egy kis mérföldnyire a várostól tábort ütött . 
Szemben velük és közel hozzájuk tábort ütött a hirtelen elő-
került ellenséges sereg is. Erre Nyá ry a keze ügyében levő 
500 magyar lovassal azonnal megtámadta az ellenséges tá-
bort, mely eleinte tüzeléssel fogadta őket, de a magyar lo-
vasság szörnyű erejű rohama elől hátrálni volt kénytelen, 
előbb Adorfba, onnan egy a város mögött lévő dombra, m a j d 
— miután a magyarok ide is u tána nyomultak, — egy még 
magasabban fekvő, fenyőerdőktől védett helyre vonult 
vissza. Ekkor az előőrs-lovasság, mely Adorf környékén por-
tyázott, há tába került a visszavonuló ellenségnek, amely így 
két tűz közé szorult, miután a magyar törzslovasság megállás 
nélkül folytat ta arcvonaltámadását . Az ellenség teljes veresé-
get szenvedett s Nyá ry szerint több mint ezer halottat, 12 
ágyút és 18 zászlót hagyott a csatamezőn. Ezt a nagyszerű 
győzelmet egyes-egyediil a magyar lovasság vívta ki, a többi, 
veliik egy kötelékben lévő csapatok egy hegyről nézték vé-
gig a magyar támadás kimenetelét.90 

A csata fővezérének tollából eredő, emez egészen hiteles 
leírásból megállapítható, hogy a magyar lovasság óvatos és 
állhatatos földerítő munká jának , vakmerő rohamozásának, 
kíméletlen és az ellenségnek nyugtot nem hagyó üldözésének 
s végül a döntő csapásnál a kétoldali bekerítő támadásnak 
köszönhette ezt a fényes győzelmet. Olyan takt ikai sajátsá-
gok ezek. melyek teljes mértékben meg voltak már a hon-
foglaló magyar lovasságnál s századok gyakor la tában örök-
lődő hagyományként szállottak át a késői utókorra A török 
bezliák és a rác huszárok önmagukban nem lettek volna ké-
pesek ezt a fegyvertényt így végrehajtani , a reguláris csapa-
tokból álló ellenséget egy nap alatt ily tökéletesen szétverni: 
ők csak az ellenséges terület pusztí tására, az ellenség nyugta-
lanítására és a megvert ellenség üldözésére voltak alkalma-
sak. A magyar lovasság azonban végrehajtot ta az ellenséges 
erőknek nyilt csatában való teljes szétverését is sokszorosan 
nagyobb túlerővel szemben, főleg a maga nagy takt ikai fölé-
nyére támaszkodva. Megállapí that juk, hogy a schmalkaldeni 
háborúban szereplő magyar lovasság reguláris katonaság 
volt, döntő csatát vívott és könnyen győzött. Amit tudtak, 
azt nem a „rác huszár"-októl tanulták s semmikép sem lehet 
őket a rácok tanítványainak, ill. utódainak tekinteni. Ma-

90 1. N y á r y levelét Károlyi i. m. 855. 1. 



gyar elődeiknek taní tványai ők. kiknek körében ősidők óta 
szüntelenül élt és virágzott a hagyományos könnyű lovas 
takt ika s érvényesült változott viszonyok s változott fegy-
verzet mellett is, mint a nemzet lelkéből kitörülhetetlen 
sajátság. 

A huszárságtól független, a magyar nemességből rekru-
tálódott, könnyű magyar lovasság létezését a XVI. század-
ban más forrásokból is igazolhatjuk. I s tvánf fy részletesen 
leír ja azt a közel 60.000 főnyi sereget, melyet Ferdinánd 
király az európai ha ta lmak segítségének igénybevételével is 
1542-ben állított össze Buda visszavételére, ebben „soli equi-
tes Ungarici nominis, quindecim millium numerum facile 
constiterint."91 Itt Báthori András, Serédi Gáspár, Nyá ry 
Ferenc, Lévai Gábor, Losonci István, Országh László lova-
sain kívül különösen kiemeli Perényi Péter vezetése alatt a 
„veteranorum validissimae turmae, ex u t raque Pannónia con-
scriptae, ad duo aut supra equitum millia, omni appara tu 
militari instructissimae"-t, szembeállítva a sorban u tánuk kö-
vetkező nehéz német lovasokkal (Germani gravis a rmaturae 
equites) s megemlítve róluk világosan, hogy könnyű fegyver-
zetűek voltak („Yitellius . . . monuisset Perenium. ut Ungaro-
rurrt lenem armaturam, Maurit ium vero Saxonem ut Germa-
nos cataphractos f rontem in hostes o b v e r t e r e . . . matura-
rent"92. Ezt bizonyít ja a Takáts által idézett bécsi állami levél-
tári okirat93 is, mely szerint a magyar tanácsosok 1529-ben 
azt felelik Ferdinándnak, hogy nemesi fölkelést kell hir-
detni, ez esetben nem csupán tizenkétezer, hanem jóval több 
könnyű lovas vonulhat hadba. A magyar nemesség tehát 
könnyű fegyverzetű lovasként harcolt a XYI. században is, 
de kétségkívül nem a török v. rác huszárság mintá ja szerint, 
hanem mint reguláris lovasság a saját ősi hagyományainak 
szellemében. Ez az a lovasság, melyet „Ungarici nominis"-
nak, magyarnak ta r tanak e kor irodalmában mindenütt s 
melytől élesen megkülönböztetik a Brutus szerint gyalázatos 
nevű „huszár"-okat, sem szellemükben, sem összetételükben 
nem ismerve el őket magyaroknak. 

Takáts Sándor kimutatta,9 4 hogy XYI. századi forrásaink 
vajmi r i tkán használták az irreguláris, portyázó könnyű lo-
vasság megjelölésére a „huszár" elnevezést, hanem ehelyett 
inkább a latin „praecursor", vagy a magyar „száguldó" nevet 

91 p. 152. ed. Col. Agr. 1724. 
92 p. 156. u. 'o. 
93 Emlékezzünk eleinkről, 101. 1. Bécsi áll. levéltár, Hung. Sta t -

halter , Regenten u. Kammer ra th der N. Ö. Landen, Wien, 1529. febr . 
26.: „non sulum decern vei duodecim mill ia equi tum levis a r m a t u r a e 
prout majes tas postulat sed forsi tan etiam plura poterint." 

94 Emlékezzünk eleinkről 104 sk. lk. 



használják, ezzel is kifejezésre ju t ta tva az akkori huszárság-
nak a magyarságtól különálló, idegen származását. Ezek a 
száguldók magyarok voltak, mégpedig a legjobb lovas és 
legbátrabb, régi vitézek közül, akik oly ki tűnő lovasok 
voltak, hogy a száguldó lovat zabola nélkül is tud ták irányí-
tani. Takt ikai fe lada tuknak megfelelően ezek a száguldók 
égettek és raboltak is az ellenség földjén, de olyan állati ke-
gyetlenségeket, milyeneket a „huszár"-ok követtek el, a for-
rások nem jegyeztek fel róluk. Tehát van valamelyes különb-
ség a magyar száguldó és a török-rác huszár között: a ket tő 
nem teljesen azonos. Ezt a finom distinctiót föntebb már 
Szeréminél95 is megfigyelhettük. A török bezliát és a rác 
huszárt így a magyar nem utánozta, hanem ezek ellensúlyo-
zására olyan száguldó lovasságot termelt ki magából, a könv-
nyű lovas portyázó csapatok (latrunculi) hagyományaiból , 
mely takt ika és fegyverzet dolgában azzal egyenértékű, de 
szellemre emberségesebb volt amannál . 

Ellenben semmi különbséget nem tettek a könnyű háti 
lovasok különböző kategóriái között az osztrákok, a bécsi kor-
mányszékek, amelyek ,.huszár"-t, „száguldó '-t és „ jargaló" 
vitézt, azaz reguláris és irreguláris, magyar , török és rác v. 
horvát könnyű lovasokat egyaránt huszároknak neveztek. 
Familiares husarones-nek nevezték a régi királyi bandér ium 
maradványaként szolgáló lovasokat, kik nagyobbrészt évi 
zsoldért a nemesek köziil felfogadott jargaló vitézek voltak.96 

Az udvari kamara s a hadi tanács következetesen huszá-
roknak í r ja azt a színmagyar könnyű lovas népet, melyet 
1564-ben a királyi komisszáriusok Gyulán megmustrál tak s 
csak mint „ecjuites"-t, illetve „equites levis armaturae"- t em-
lítenek lajstromaikban.9 7 A magyarnyelvű mustralajs tromok, 
a végbeliek levelei, valamint a magyar hatóságok jelentései a 
XA II. században sem használ ják a huszár szót, mindig csak 
„lovas uraim"-ról, „lovas"-okról v. „levis a rmaturae equites 
hastati"-ról beszélnek. Ellenben a németnyelvű rendeletek e 
lovasokat állandóan huszároknak írják.98 Éppen így, kivétel 
nélkül huszár néven említi a magyar lovasokat a Bat thyány 
Ádám főgenerális hadinépéről (1633—40.) készült német 
mustralajstrom is.99 A bécsi kormányszékek állandóan 
huszárezredeknek nevezik a XYII. sz. folyamán alakult Bar-
kóczy-ezredet és Barakonyi-ezredet, melyekről a parancsno-

95 1. fentebb. 167. 1. 
96 1. Takáts . i. m. 139. sk. lk. 
97 Köz. pénz. Itr. Hung. 14348. f. v. ö. Taká t s i. m. 151. 1. 
98 Taká t s i. m. 159. 1. 
99 u. o. 167. 1. 
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kok levelei, valamint egyéb magyarnyelvű jelentések csak 
mint lovasezredekről emlékeznek meg.100 

A XA II. sz. végén felállított magyar lovasezredekre vo-
natkozó összes iratok, miket a hadi tanács és a bécsi udvari 
kamara állított ki, egyedül és kizárólag csak a huszárt és a hu-
szárezredeket emlegetik, holott a magyar mindvégig nemzeti 
lovasezredeknek hívta azokat.101 Az 1695-ben Itál iában 
kiizdő nyolc lovasezredünket az ausztriai kormányszékek 
császári huszárezredeknek, a magyar hatóságok pedig ma-
gyar lovasezredeknek nevezik.102 A bécsi kormányszékek e 
confusióban odáig mentek, hogy a magyar lovasezredeket 
összezavarták a horvát karabélyos-ezredekkel, bárha az előb-
biek nem is karabélyt , hanem csak kop já t viseltek. Lipótnak 
1697. dec. 3-án kiadott regulamentuma a huszárt egynek 
veszi a horváttal (Husarus vei croata). Az udvari kamara a 
horvát ezredek közé sorolja azt a Gombos-féle lovasezredet, 
melyről maga a király ír ja, hogy született magyar katonák-
ból áll.103 

így megy tovább ez a kettőség a magyar könnyű lovas-
ezredek elnevezésében a XA III. sz. első felében is, amikor a 
hadi tanács és a bécsi udvari kamara írásaiban állandóan 
huszárezrednek nevezik azt, amit a magyarok, úgy a hatósá-
gok, mint magánosok, sőt a magyaroknak szóló királyi le-
iratok (regulamentumok) is egyszerűen lovasezredeknek 
(legio equitum Hungarorum) neveznek.104 

A XVIII. század derekán azonban, mikor a magyar 
lovasezredek az örökösödési háborúban világhírre emelked-
tek, s magyar mintára egymásután kezdték felállítani Olasz-, 
Francia-, és Németországban a könnyű lovasezredeket, Nyu-
gat-Európa elfogadta az osztrákoktól ennek a pompás 
fegyvernemnek „huszár" elnevezését s ezen a néven emleget-
ték világszerte a híres, magyar mintára szervezett s jobbára 
magyar tisztek által kiképzett, könnyű lovasokat, akiknek 
azonban a nevükön kívül semmi köztik sem volt már a XV— 
XVI. sz. török-rác huszárjaihoz, hiszen ezek régen eltűntek a 
magyar és osztrák hadseregből s az a magyar lovasság, ame-
lyet , .huszár" néven ismert és csodált meg a külföld a 
hétéves háborúban, nem az irreguláris, török-rác huszárság-
ból fejlődött ki, hanem a reguláris magyar könnyű lovas-
ságból. melynek hagyományai t a magyar nemesség az Árpá-
dok kora óta szakadatlan folytonosságban fenntartot ta a 

100 Taká t s i. m. 168. 1. 
1 0 1 u. o. 175. 1. 
102 u. o. 176. 1. 
1 0 3 u. o. 178. 1. 
104 Taká t s i. m. 185. 1. 



szükségszerű fejlődés okozta módosulások dacára is. Ennek a 
fegyvernemnek a nevét tehát az osztrákoknak köszönheti 
Európa, de takt ikájá t , hadifelszerelését és szellemét a magya-
roknak. kik itt ősi hadi k u l t ú r á j u k legjavát ad ták át a 
Nyugatnak . 

f ölmerül a kérdés, hogy ezt a fatális névcserét, mely 
szerint a magyarok által mindig óvatosan került és visszauta-
sított . ,huszár" névvel jelölték a reguláris magyar könnyű 
lovasságot, az osztrákok váj jon egyszerű tévedésből, felüle-
tességből követték-e el. avagy pedig ezen eljárás mögött vala-
milyen tendentiát kell keresnünk. 

Nem tévedésből történt ez a névcsere, hiszen a bécsi ud-
var és hadvezetőség csak a német nyelvű i ra taiban szokta a 
magyar lovasokat huszároknak nevezni, a magyaroknak 
szóló latin nyelvű k iadványokban azonban, tiszteletben 
tar tva a magyar terminológiát, csak equites Hungarorum 
stb.-ről beszél. A stájer rendek, kik „huszár ' - ja ikat Magyar-
országról fogadták fel, nagyon jól tudták , hogy ezek a hu-
szárok milyen nemzetiségűek. 1540 előtt horvát nevűeket, de 
ezen időpont után már csak magyar nevűeket lehet találni 
mustralajs t romaikban, kik ál talában a magyar nemességhez 
tartoztak. Tudták azt is, hogy ezek a magyar „huszár"-ok 
a török-rác huszároktól szellemre nézve különböznek. A 
Stájerországban szolgáló huszárokról fennmarad t katonai 
iratok óriási tömegében mindössze csak egy panaszos iratot 
találunk, de ez is inkább a spanyol katonák, mint a huszá-
rok ellen szól. A huszárok okozta károkról alig esik szó 
ezekben az iratokban.105 Nehéz is lenne elképzelni, hogy a 
magyar könnyű lovasságot, melyre a török elleni harcokban 
legfőképen támaszkodtak s így nap-nap után érintkeztek 
velük, az osztrákok pontosan ne ismerték s ne tud ták volna 
őket a török és rác „huszár '-októl megkülönböztetni. Aigner 
osztrák kamara i főtiszt í r ja 1732. ápril. 22-én Mitrovicán 
kelt jelentésében,106, amikor a Szerémségben garázdálkodó 
rác zsiványok kiir tására tesz javaslatot: „wird kain anderes 
expediens auf zu bringen sein zu extirpierung dies landsver-
derblichen Übels, als wenn eine squadron regulierte hungari-
sche husarn statt der übrigen quartierleut in Syrmia delogi-
r e t . . . als welche husaren zu derley operation ganz geschickt 
und flüchtig, auch schon in Servien vor etlich jähren renomi-
ret wordten seint, welche nicht nur das landt gesäubert, son-
dern auch die transmigranten an ihre wohnstat t mit aller 
glimpflichkeit zu bringen gewusst, ohne dem landt einen 

105 Takáts i. m. 243 sk. lk. 
106 v. ö. Takáts . A magya r gyalogság megalakulása , Bpest, 1908. 
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tortt zugefügt zu haben." Ez nem kevesebbet jelent, mint 
azt, hogy a szerémségi rác katonák és pandúrok megfékezé-
sére, kik sokkal több kár t okoztak a rablásaikkal a vidéknek, 
mint azok a zsiványok, kiknek üldözésére rendeltettek oda, 
reguláris magyar „liuszár"-okat kér az osztrák kamara i fő-
tiszt, mert csak ezektől lehet várni a rend helyreállítását 
azon a vidéken. Ezek a rác katonák (die übrigen quart ir leut 
in Syrmia) kétségkívül utódai a régi rác huszároknak, 
amint viselkedésük elárulja. íme itt az osztrák kormány 
szembeállí t ja a reguláris magyar „huszár"-t irreguláris rác 
„kollegá"-jával, tehát a kettő közti különbséget nagyon jól 
kellett, hogy ismerje. Semmi sem világít ja meg élesebben a 
két csapatnem közti nagy különbséget, mint az osztrák kor-
mánynak ezen intézkedése, amely tehát minden időben 
nagyon jól tudta, hogy más a rabló rác huszár és ismét más 
a „regulierter ungarischer Husar". 

Az igazi okát ennek a szóbanforgó névcserének meg-
ta lá lha t juk abban a magyar haderő magyarsága és önálló-
sága ellen intézett szívós aknamunkában , mely az osztrák 
kormányszékek poli t ikáját a XVI—XVII. századokban jelle-
mezte s melynek oly megrázóan szemléletes képét festette 
Takáts Sándor „A magyar gyalogság megalakulása" c. ismert 
művében.107 Ebből a munkából megtudjuk, hogy a XVI— 
XVII. századokban a magyar vitéznek leírhatatlan nyomo-
rúság, örökös szenvedés s nem ri tkán éhhalál volt az osztály-
része. A magyar katonákat nemcsak hogy nem fizették, hanem 
még rágalmakat is szórtak rá juk , megbízhatat lannak és fe-
gyelmezetlennek mondották. Nem egyszer idegen generáli-
soknak kellett cáfolniok ezeket a rágalmakat . 

Mindezen méltatlan bánásmódnak pedig az volt a célja, 
hogy a magyar haderőt földönfutóvá tegyék, a magyar had-
erőt gyöngítsék, hogy annál több németet, olaszt, szlávot stb. 
hozhassanak az országra, s így annál könnyebben vethesse-
nek bilincset a nemzet kezére, lábára. A magyar haderő meg-
semmisítésén keresztül akar ták a nemzeti önállóságot meg-
szüntetni. Nemzeti felkeléseink egyik főoka is a magyar k a -
tonaság sérelme és elkeseredése volt. 1699-ben egy rendelet-
tel a magyar haderőt megszüntették s 1702-ben már ú j h u -
szár- és hajduezredeket szerveztek, német módra, német 
szóra és jórészt német tisztek vezetése alatt. A vérig sértett, 
porig megalázott nemzet a Rákóczi-felkelésben felelt ezekre 
a jogtiprásokra. 

A magyar haderő elnemzetietlenítésére irányuló eme tö-
rekvéseknek teljesen megfelel a nemzet szemefényének, az ősi 

107 1. különösen e m ű előszavát. 



magyar könnyű lovasságnak az idegen, gyűlöletes és gyalá-
zatos tar ta lmú „huszár" névvel való jelölése s a huszárság-
nak a rácokkal és horvátokkal való azonosítása. Egyik rej-
tett eszköze volt ez a névcsere is a magyar nemzeti haderő 
le jára tásának és elnemzetietlenítésének, melynek a magyar-
ság mindvégig szívósan ellenállott s a „huszár" nevet nem 
vette be, csak akkor, mikor ezt a nevet egész Európa ú j tar-
talommal lát ta el s mit sem tudva a rác rabló-lovasokkal 
való kapcsolatáról, arra a reguláris magyar könnyű lovas-
ságra alkalmazta, mely Mária Terézia háborúi idejében az 
egész világon dicsőséget szerzett a magyar névnek. 

Szentkláray Jenő: „A dunai ha jóhadak története" c. 
művében a magyar naszádosokat teljesen rác eredetűeknek 
igyekezett feltüntetni, holott ezt még a bécsi kormányszékek 
is ál landóan magyar nemzeti katonaságnak nevezik s magyar 
mivoltát eléggé megmutat ta azzal, hogy mindig a nemzeti 
fölkelésekhez csatlakozott, az osztrák zsoldra állott rácok 
ellen harcolt. Takáts Sándor108 muta t t a ki ennek „a teljes 
tájékozatlanságból eredő történelemhamisításnak primitív 
tévedéseit" s az egykorú, hiteles adatok tömegével igazolta, 
hogy bár a déli végeken sok rác és horvát katona szolgált a 
magyar naszádokon, az a fegyvernem többségében magyar 
volt s megtartotta végig magyar jellegét. Magyar volt a na-
szádosok belső élete, kommandója , viselete. A XVI. sz. ötve-
nes éveiben már alig ta lá lunk köztük mást, mint magyar 
nevűt. Csak 1671 után, mikor a magyar haderő elnemzetiet-
lenítése hevesebb ütemben vette kezdetét, szerették volna a 
komáromi magyar naszádosokat is elrácosítani, de hogy ez 
mennyire nem sikerült, m u t a t j a az, hogy a Rákóczi-fölkelés 
kitörésekor a komáromi sajkások Pap István főva jda veze-
tése alatt azonnal Rákóczi hadaihoz csatlakoztak s mint gya-
logosok szolgálták végig a szabadságharcot.109 

Tagadhatat lanul van némi hasonlóság a Szentkláray és 
! óth elméletei között, amennyiben mindketten rác erede-

tűeknek igyekeznek feltüntetni egy-egy magyar katonai ala-
kulatot . Különbség azonban ket te jük között az, hogy Tóth 
tévedése nem tájékozatlanságból, illetve az ismeretek hiá-
nyából ered, hanem egy hibás megfigyelésnek előtérbe tolá-
sából, melyhez ő nagy szorgalommal s széleskörű tudással 
gyűjtöt te össze a bizonyító anyagot, de mindazt mellőzte, il-
letve háttérbe szorította, ami megfigyelésével ellenkezett s őt 
a helyes nyomra vezethette volna. Megható nézni, hogy 

108 1. A magya r gyalogság megalakulása , előszó Y. 1. 154. 1. 
109 u. o. 175. 1. I t t jegyezzük meg, hogy Vitkovics Gábor rác nyel-

ven is k iadta Szentkláray u tán a naszádosok történetét s ő má r egye-
nesen a rácok dicsőségét l á t j a a naszádosok m ú l t j á b a n . 



mennyi eruditiót és fejtörést pazarol ő annak a felesleges 
tételnek a bizonyítására, hogy az eredetében rác huszárság 
később elmagyarosodott és mi okból magyarosodott el. Ami-
kor itt arra az eredményre jut , hogy ennek a fo lyamatnak 
legdöntőbb oka a koldusbotra jut tatot t határszéli nemesség 
mind gyakoribb huszárszolgálata s a rácság beözönlésének 
ezzel időben párhuzamos elapadása, helyesen megállapított 
történelmi tényekkel operál, csakhogy ezeket helytelenül ál-
l í t ja be a történelmi fejlődés összefüggésébe. A török-rác 
huszárság, amint fentebb láttuk, efemer jelenség volt a ma-
gyar liadiszervezetben, akkor kezdődött, amikor még a rác 
föld ha tá rán állottak a végek s amint ezek a végek fokoza-
tosan, a török előnyomulással párhuzamosan mindig beljebb 
tolódtak az ország belsejébe és így megszűnt a rác földdel 
való közvetlen érintkezés, eltűnik a rác huszárság is a ma-
gyar seregből. Ami helyére lépett a végeken, akár , mint 
száguldó, akár mint jargaló vitéz, az — amint fentebb ki-
fe j te t tük — szellemére nézve különböző volt a rác huszár-
ságtól, nem belőle fejlődött, hanem magyar talajból fakadt , 
mely legfennebb a töröktől vett át néhány külsőleges vonást, 
a török könnyű lovassággal való sűrű érintkezés és az 
ahhoz való kényszerű alkalmazkodás folytán. Annak a hu-
szárságnak pedig, amely a XVIII. században magyar hatás 
alatt Európaszerte elterjedt, semmi köze sincs a XA —XA I. 
századi török-rácz huszársághoz, a kettő heterogen úgy ere-
detét, mint lényegét tekintve. A huszárság elmagyarosodásá-
ról beszélni tehát teljesen felesleges és elhibázott dolog. 

Abban azonban igazat kell adnunk Tóth Zoltánnak Zsuf-
fával szemben, hogy a huszár szó nem a magyar husz -f- ár 
összetétele, hanem a latin cursarius-ból származik, mely a 
szerbben előfordul kursar , gursar, hursar, gusar és husar 
a lakokban is, amint erre Miklosich és Szarvas Gábor110 már 
régebben rámuta t tak . Ha a huszár ősmagyar eredetű szó 
lett volna, nem idegenkedtek volna tőle annyira nálunk a 
X^ —X^ II. sz. folyamán s szívesen alkalmazták volna ná-
lunk továbbra is arra a fegyvernemre, amit eredetileg jelen-
tett volna. A nálunk hosszú időn át tartó, nagy vonakodás 
ettől az infámis névtől azt bizonyítja, hogy nemcsak az in-
tézményt magát, hanem az elnevezését is idegennek érezték, 
aminek a magyarsághoz semmi köze. Hogy ennek a török-
rác eredetű rabló lovasságnak az eredeti elnevezése csak-
ugyan cursarius (corsarius) volt. azt nem csupán a belőle 
származó s fentebb felsorolt szerb nevek bizonyít ják, hanem 
a Laonikos által használt görög ínnoőnó^iog elnevezés is, 

110 1. Magyar Nyelvőr 1877. évf. 26. 1. A huszár népetimologiát 
helyesen u tas í t ja vissza Tóth Zoltán szóban forgó értekezése 139—140. In. 



mely nem egyéb, mint a latin eques cursarius-nak szósze-
rinti fordítása. A velenceiek hozhatták divatba ezt az egész 
Balkánon elterjedt nevet, amely pontos fordí tásban a gö-
rögbe is behatolt, mint ugyanazon egy fogalomnak, a szaba-
don portyázó török lovascsapatoknak az elnevezése. A fejlő-
dés menetét világosan mu ta t j ák a kursar , gursar, hursar, il-
letve gusar és husar alakok. A hursar nem származhatott 
máshonnan, mint a kursar-gursar-ból s viszont a hursar- tói 
egyenes út vezet a husarig. ! iogy itt a szókezdő k, g-nek li-ba 
való átmenetele a szerbben feltűnő, a rendestől elütő saját-
ság, amint azt Tóth és Zsuffa is észrevették, az kétségkívül 
egy nyelvtörténeti problémát rej t magában a szlávisták ré-
szére, de azért még semmi okunk sincs föltenni azt, hogy 
kursar és hursar közt szoros összefüggés ne lett volna. Mind-
két szó egyidejűleg előfordul a szerbben s mindkettő ugyan-
azon fogalomra vonatkozik, a két szó tehát etymológiailag is 
azonos. 

A huszár név kétségkívül rác közvetítéssel jött át hoz-
zánk, amint maga az intézmény is, melyre eredetileg vonat-
kozott s azt hiszem, nem tévedek, amikor azt állítom, hogy 
ez a biztosnak felismert tény vezette félre Tóth Zoltánt, 
amikor a magyar huszárságot is kétségtelenül rác eredetű-
nek gondolta s ehhez az apriorisztikus tételéhez keresett bizo-
nyítékokat . Hogy itt két heterogén dolognak összekeverésé-
ről van szó, melyre nézve őseink egész a XVIII. századig 
nagyon óvatosan és határozottan distinguáltak s amelyet csak 
az osztrákok szándékos confusiója olvasztott össze, arra már 
fentebb rámuta t tam. 

Darkó Jenő. 



Kányaföldi báró Kerechény László, 
az alfösdl főkapitány. 

A magyar katona hőskora kétségtelenül a XYI. század 
s a magyar történelem legfényesebb fejezete a végek dicsé-
retét őrzi. A daliás időkben a katona és vitéz fogalma ösz-
szeolvadt. Kardot hordott mindenki s akinek kard volt az 
oldalán, az már katona volt s aki katona, az vitéz. Csodála-
tos kor, csodálatos emberek! Mai mértékkel felmérhetetle-
nek, erényeikben, h ibáikban egyaránt. Állandó harc, állandó 
bizonytalanság. Élet és halál közt hánykódó életsorsok. Hő-
sök tündöklő emelkedése, tragikus bukása. Mint Kányaföldi 
Kerechény Lászlóé is. 

A XYI. század hamisí tat lan fia volt, jellemében száza-
dának minden erényével és hibájával . Mint üstökös emelke-
dik ki a tömegből, főkapi tánnyá lesz s aztán amilyen hirte-
len tűnt fel, úgy enyészik a semmibe. Élt, küzdött és elbu-
kott. Megvádoltatott és elítéltetett anélkül, hogy meghallgat-
tatott volna. Életével becsületét is elvesztette. Pedig az elfo-
gulatlan bíráló, aki ismeri a kort, a vérpárás XYI. századot, 
róla is csak azt mondhat ja , amit Takáts Sándor mond Zrí-
nyiről: „ember is volt, meg katona is volt és h ibá ja is akadt 
annyi, mint más emberf iának a XYI. században. Ezek a hi-
bák az ideális hősre talán árnyékot vetnek, de a X \ I . szá-
zadban általánosak valának."1 

De ha ártat lan volt — kérdezheti bárki — miért vádol-
ták meg, ha a vádak hamisak voltak, miért ítélték el s ha az 
ítélet igazságtalan volt, hogy késhetett évszázadokon át a 
perúj í tás? E kérdésekre csak úgy ta lá lha t juk meg a választ, 
ha megismerkedünk életével, ha megismerjük a XVI. száza-
dot és szellemét, az eseményeket és jellemeket formáló erőit. 

* 

A mohácsi vész katonai, társadalmi és gazdasági téren 
egyaránt nagy változásokat hozott. Mindezek szükségszerű 
kialakulására a török elleni védekezés kényszere nyomta rá 
bélyegét. 

1 Takáts Sándor: Emlékezzünk eleinkről, 261. 



Nemzeti nagylétünk nagy ka tasz t rófá ja a régi feudális 
honvédelmi rendszert is elsodorta s helyébe az ú jnak , a ket-
tős királyválasztást követő polgárháború és a török elleni 
élet-halálharc tűzben-vérben kavargó káoszából kellett meg-
születnie. De amíg kialakult , az adott társadalmi és erő-
viszonyok között a védelem minden terhe csak a főurakra , a 
nagybirtokos dominusokra — mint a nemzet egyedüli tény-
leges erőt képviselő rétegére — hárulhatot t . 

A főurak átérezték e hivatásuk felelősségét és súlyát s 
eszközökben nem válogatva igyekeztek a nemzeti védelem 
élő és anyagi eszközeit a maguk számára biztosítani. A va-
gyon. a birtok adta meg a hadviselés reális a lap já t és a hó-
doltság korában oly általánosak lettek a birtokszerzési ösz-
tön elfajulásából származó túlkapások, hogy azokat nem is 
rótták fel az egyén h ibá jáu l s a legerőszakosabb főurak és 
főkapi tányok is köztiszteletnek és becsülésnek örvendve, vi-
tézi tisztességben élhettek. 

Legnagyobb hőseink, legkiválóbb főtisztjeink ellen is 
t ámadtak ilyen vádak. Zrinyi Miklós, a szigetvári hős ellen 
is folyt vizsgálat s a kiküldött biztosok ilyen javaslatot tet-
tek a k i rá lynak: „Fölötte helyénvalónak ta lá l juk, hogy 
Zrinyi gróf e tisztségből (szigeti kapitányság) elmozdíttassék. 
Méltóztassék olyan katonai fér f iú t választani, aki nemcsak a 
maga hasznára törekszik és aki ismeri a török ravaszságát 
s reá kell bízni a vár őrizetét megfelelő fizetéssel."2 Ha a 
király elfogadta volna a javaslatot, ma a magyar nemzet 
egyik legnagyobb vér tanújával , a magyar történelem egyik 
legragyogóbb hőstettével lenne szegényebb. 

A hős Horváth Márknak, amíg csak élt, vizsgálatok és 
támadások ellen kellett védekeznie. Magyar Bálint ellen is 
özönlött a panasz. De alig volt főtisztünk, aki azt elkerül-
hette volna. 

A főurak hatalmával és hatalmaskodásával szemben, tá-
masz nélkül állott a kisnemes s nem volt más választása, 
mint elpusztulni, vagy servitorként a nagybirtokos szolgála-
tába állni. 

Az ilyen servitorokból — magyarul a tyaf inak , a tyaf i -
szolgának mondották őket — állott a főurak katonaságának 
színe-java s a feudális rendszer e késői ha j tása valóságos ál-
dás volt a földjükről elűzött nemesekre és jobbágyokra s 
számukra a nagybirtokos védelme és pár t fogása alatt a nyu-
godt életet, csa ládjuk biztonságát s gyakran a vagyonosodást 
és emelkedést jelentette. 

2 Takáts Sándor: Emlékezzünk eleinkről, 278. 



Servitorok voltak a Kerechények is, Nádasdy Tamás 
atyafi-szolgái. Nagya ty juk — Bakócz Tamás egykori kincs-
ta r tó ja — még nagy ter jedelmű birtokokat hagyott gyerme-
keire, de a ty juk , a Zápolya-párti Pál, a polgárháború viha-
rai közt tönkrement. Birtokai javarészét elzálogosította, vagy 
adósságokkal terhelte meg. Halála u tán nagykorú fiai. Mi-
hály és László, a perek egész áradatával találták szemben 
maguka t és csakúgy rá voltak útalva a nagyúr pártfogá-
sára, mint ahogy annak is szüksége volt r á j u k a Dráva— 
Száva—Una vonal védelménél, mert bir tokaik a Nádasdy-
birtokok déli végződését alkották. 

Kora i f júságuk a családi vagyon megtartásáért és az 
elidegenített jószágok visszaszerzéséért folytatott küzdelmek 
közepette telt el s ha közben nem volt mindig igazuk, ha 
eszközeik sem voltak kifogástalanok s ú t j uk hatalmaskodá-
sok, rokoni viszályok, sőt olykor testvérharcok között veze-
tett, ez a kor és a viszonyok sajátosságaiból adódott s ezek-
ben a h ibákban — amint már lát tuk — a kor csaknem min-
den fiát, — kicsinyeket és nagyokat egyaránt, — el lehetne 
marasztalni . 

A Kerechény-f iúk nem voltak sem jobbak, sem rosszab-
bak kortársaiknál . Ha azt lá t juk, hogy a családi javakér t 
folytatott küzdelmeik során annyira beleízeledtek a birtok-
szerzésnek legegyszerűbb, bár mai erkölcsi felfogásunk sze-
rint megengedhetetlen módjába , hogy vagyonuk gyarapí tá-
sára később is szívesen alkalmazták azt: nem szabad elfe-
lednünk, hogy abban az időben ez volt az az út, melyen a 
kor csaknem valamennyi nagy családja kiemelkedett a kis-
nemesek szürke tömegéből s megszerezte magának az ország 
védelmére szükséges javaka t és hatalmat. 

Ezzel a h ibá jukka l áldozatkészségüket és hűségüket ál-
l í tha t juk szembe. Kar juk , k a r d j u k és erszényük mindenkor 
készen állott, ha a nemzeti védelemnek áldozatokra volt 
szüksége s bármi okból is szakítottak annak idején a t y j u k 
párt tradicióival — akár számítás, akár a haza üdve vezette 
őket ebben a lépésükben — miután i f j a n Ferdinánd mellé 
állottak, bárhogy fordult is sorsuk, abban az időben egészen 
szokatlan hűséggel, életük fogytáig kitartot tak mellette. 

Résztvettek Nádasdv Tamás oldalán a Dráva-vonal vé-
delmében s a harcok tüzében edződött meg az a bensőséges vi-
szony, melynek gyümölcse a hatalmas Nádasdy-pár t fogás 
volt. Hűségükért királyi adományokat nyernek. László, a 
király kegye mellett Zrinvi Miklós és Tahi Ferenc barátságát 
is megszerzi vitézségével. Megindul a család emelkedése, 
mely egészen a főnemesi rangig vezet. Mihályból Nádasdy 
mellett vicebán, ma jd alnádor lesz, Lászlóból pedig zászlósúr 



és alföldi főkapi tány. 1554-ben szigeti várkormányzó, de már 
1556-ban lemond tisztjéről. 

István ff y, aki Nádasdyval szemben érzett gyűlöletét a 
hozzá közelálló Kerechényekre is á tszármaztat ta , sietett 
ezért gyávasággal megvádolni. Szerinte, midőn Tojgun budai 
pasa Korotna, Kaposvár és Babócsa elfoglalása után, egy éj-
jelen át Szigetvár közelében táborozott, Kerechény annyira 
megijedt, hogy most már az ő várára kerül a sor, hogy Toj-
gun elvonulása után lemondott a veszélyes hely parancs-
nokságáról.3 

F 

A gyulai oár mai állapotában. 

Ezt a vádat eléggé megcáfolja az, hogy Kerechény a szi-
geti kapi tányság alól történt felmentése után, királyi ado-
mányban. néhány év múlva pedig a nem kevésbbé fontos és 
nem kevésbbé veszélyes gyulai várkapi tánysággal való meg-
bízatásban részesült. 

1556-ban Zrínyi oldalán, Stájerország zsoldján kapi tány-
kodott, 1557-ben pedig testvéreivel együtt résztvett Ferhát 
boszniai pasa Horvátországot dúló csapatainak megsemmisí-
tésében.4 A véres küzdelemben igen kitüntette magát s 1559-
ben Baranya vármegyében, 1560-ban Baranya, Yalkó és Kö-
rös megyében nyer királyi adományként birtokokat. 

3 Istoánffy: Hist, de r. Hung. (1758. kiadás) 220. 
4 Istoánffy: i. m. 255. 



Ebben az évben történt, hogy Törteli Kun Balázs is kö-
vette azon elődeinek példáját , akik az áldatlan viszonyok 
miatt gyors egymásutánban mondottak le a nagyfontosságú, 
de düledező gyulai végvár kapitányságáról . Az ú j parancs-
nok megválasztása nem volt könnyű feladat. Olyan férf iút 
kerestek, aki az uralkodó teljes bizalmát b í r j a s amellett ka-
tonai képességeinél és egyéniségénél fogva is alkalmas arra. 
hogy a töröktől és János Zsigmondtól egyaránt fenyegetett 
végházat megoltalmazza. Mindezen feliil elég gazdagnak és 
áldozatrakésznek kellett lennie, hogy a kincstár állandójel-
legű pénzzavarai között, ha kell, a várat sa já t erejéből is 
fenntar tsa s az őrséget fizesse s eléggé előkelőnek, hogy az 
alföldi főkap i t ány magas rangjá t is viselhesse. 

A választás Kánya földi báró Kerechény Lászlóra esett. 
* 

Senki sem áhítozott túlságosan ez u tán az exponált ál-
lás u tán ; Forgách Ferenc5 mégsem áta l ja azzal vádolni Ke-
rechénvt, hogy feleisége vagyonából vásárolta meg magá-
nak.6 

A valóság az, hogy már 1560 októberében folytak tár-
gyalások Kerechényvel s a gyulai váruradalom jövedelmeit 
kezelő királyi biztost, a mielőbbi felmentését sürgető Péchy 
Gáspár t azzal intik türelemre, hogy maid megy Kerechény.' 
Az, hogy ez u tán az ígéret u tán még sokáig húzódtak az al-
kudozások. míg végre is Kerechény elindult Gyulára , nem 
látszik Forgách állítását megerősíteni, sőt inkább arra en-
ged következtetni, hogy Kereehényt unszolni kellett a vár-
kormányzóság vállalására. 

1561. március 6-án érkezett mintegy 1000 lovasból és 
260 darabantból álló kíséretével Kassa felől Gyulára . Sze-
rencse. hogy a vár á tadására vele érkezett királyi biztosok 
nagyobb mennyiségű hadiszert8 hoztak magukkal (ezért kel-
lett a feltűnően nagy fegyveres kíséret), mert bizony szá-
nalmas állapotban találta a végházat. Az omladozó falak és 
düledező bástyák között mindössze 16 (közte 6 hasznavehe-
tetlen) ágyút, 490 rozsdás ágyúgolyót és 155 szakállast ta-

5 Forgách: Commentar i i 505. 
G Somlyai Báthory Erzsébet — Kristóf és István, a későbbi nag^ 

lengvel k i rá ly nővére — volt első felesége, aki Gyu lán halt meg 
1562-ben. 

7 Karácsonyi: Békésvármegye története I. 145. 
8 a) Bécsből: 200 szakál last ; 100 kicsiny, tüzes szerszámokra al-

ka lmas puská t ; 20 mázsa ólmot; 200 drb. vaslemezt; b) Trencsénből: 
100 mázsa ágyúpor t : 100 nagy szakál last ; c) Kassáról: 6 ágyú t és 
1200 ágyúgolyót (Karácsonyi: i. m. 158.) 



Iáit. De a siralmas helyzet egy pil lanatra sem csüggesztette 
el. Határozott, impulziv természete nem tűr te a tétlenséget. 
Azonnal a vár megerősítéséhez fogott s amire a roskadozó 
végház már egy évtizede várt hiába, egy-kettőre megindult 
az építkezés. 

Hogy ez milyen a rányú volt, az 1562-ből származó át-
alakítási terv9 megvalósítását jelentette-e vagy csak a régi 
védőművek ki tatarozására szorítkozott, nem tudhatni . Ezt 
a kérdést épúgy csak a tervezett ásatások dönthetik el, mint 
azt, hogy vá j jon az építkezéseket Mirandola, Kerechény 
maga, vagy más vezette-e.10 

A gyulai építkezéseknél a legnagyobb gondot a munka-
erő kérdése okozta. Ezen bukott meg Mágócsy várépítése is 
1555-ben. Kerechény ezt is megoldotta. Mikor a Gyulát meg-
illető jobbágyság kevésnek bizonyult a munkára , az Eger-
nek robotolók hatalmas tömegeit ha j to t ta a vár építésére. 

Emiatt komoly nézeteltérése támadt Yeranzio Antallal, 
a történetíró egri püspökkel, aki már 1561. március 18-án be-
panaszolta a királynál s 25-én Kerechénynek, m a j d 30-án 
ismét a k i rá lynak írt ez ügyben. Tiltakozása azonban ered-
ménytelen maradt , mert Ferdinánd át látva a megkezdett 
munka fontosságát és sürgősségét, a r ra az egy esztendőre, 
Kerechény rendelkezésére bocsátotta a már igénybevett mun-
kaerőt.11 És 1564 nyarán már csaknem készen állott a vár.12 

Hihetetlen energiával dolgozik. Lobogó temperamentuma 

9 Közli Karácsonyi János, Békésvármegye története I. kötetében. 
Szerinte a tervet, minden valószínűség szerint, Mirandola Pá l vár -
építőmester készítette. 

10 Fraknói Vilmos (Évk. V., 26.) Veranziora. h iva tkozva (Monu-
menta Hung. Hist. Scriptores XIX., 263.) azt á l l í t ja , hogy az épí tke-
zést Mirandola Pál vezette, Takáts Sándor (Rajzok a török világból 
II., 19.) pedig azt, hogy Kerechény sa j á t tervei szerint építkezett s 
csak akkor hozat ta le G y u l á r a Nard inus Mihály várépí tőmester t , mikor 
az erősség már nagyrészt készen állott. Pataki Vidor szerint (Bécsi 
Magyar Tört. Int. Évk. 1931., 118. old.) viszont Mirandola tervei a l a p j á n 
Grobischka Péter és Baldigara Cezare volt Gyu la erődí tője . 

11 Veranzio: XIX., 252—264. 
12 ,.Az 1564. év n y a r á n a külső vár kivételével már elkészült a 

jeles erősség. A kirá lytól küldöt t biztosok megszemlélvén az ú j várat , 
nagy megelégedéssel jelentik vala ő felségének, hogy Kerechény Isten 
segítségével befe jez te a nagy munká t . A vár igen erős! A pa l ánkok 
kívül-belül ha ta lmas tölgyekből készültek, miket erős kötések fűznek 
egymáshoz. A pa lánk belsejét vízzel föleresztett agvaggal töltötték, 
s fasu lyokkal keményre verték. A pa lánk bélése ily módon oly szi lárddá 
lett, hogy ha a pa l ánkka rók kidőlnek is, az agyagfa l magában is meg-
áll. A földdel töltött pa lánk szélessége mindenüt t 30 lábnyi . A külső 
pa lánk magassága körülbelül öt ölnyi. A vá rnak há rom nagy b á s t y á j a 
is van. A vár á rka 60 láb széles és ebben egy m a g y a r kop ja mély-
ségű a víz." (Takáts: Ra jzok a török világból II., 19.) 



nem engedi pihenni. Várat épít s közben, ha főkapi tányi kö-
tél essége a mezőre szólítja, hadakozik.13 

Alatta emelkedik a várőrség létszáma, fokozódik tevé-
kenysége s békésebb napok vi r radnak a várhoz tartozó hat 
vármegyére. Már szigetvári kapi tánysága idején is híres volt 
vállalkozásairól14 s most itt is napirenden vannak a portyák 
és lesvetések s a gyulai őrségnek bőséges alkalma nyílik, 
hogy vitézségét és hadi ügyességét bebizonyítsa.15 

Szerződésének 16 megfelelően. 500 huszárt és 550 puskás 
gyalogost tartott Kerechény a várban, de ezenkívül egy lát-
hatat lan sereg is tőle kap ta zsoldját: pompásan működő, ha-
talmas hírszerző szervezete. Kémei be j á r j ák Konstantiná-
polyt, Drinápolyt , Szófiát, Belgrádot. Budát, Temesvárt és a 
többi hazai török végházat.17 1565-ben Mágócsv Gáspáron 
kívül ő küldi Bécsbe a legtöbb kémjelentést.18 

De állása nemcsak katonai, hanem politikai feladatokat 
is rótt rá, elsősorban — mint legnagyobbat — azt, hogy a 
tiszántúli részeket, János Zsigmond pár t já ró l elvonva, Fer-
d inándnak nyer je meg. S ebben nem is fáradozott hiába, 
mert míg Gyula állt, Békés, Zaránd. Arad, Csanád, Cson-
grád és Külső-Szolnok vármegye valóban megmaradt a ki-
rály hűségén. 

Emellett sógora, Báthori Kristóf, segítségével igyekezett 
a király és János Zsigmond között békét közvetíteni.19 Hogy 
fáradozása nem jár t sikerrel, nem ra j t a múlt. 

A vár építése, fenntartása, sokoldalú katonai és politi-
kai tevékenysége természetesen tömérdek pénzt emésztett 
fel. Kiadásainak fedezésére a váruradalom jövedelme és a hat 
vármegye adója, együttesen mintegy 21.000 forint állt ren-
delkezésére. Ezenkívül Miksa19 kötelezettséget vállalt, hogy 
Csehország adójából még évi 10.000 forinttal járul a vár 
fenntartásához s megszállás esetén megerősíti az őrséget és 
a vár egyéb szükségleteiről is gondoskodni fog. 

így papíron nagyon szépen mutatott mindez, a valóság-
ban azonban Gyulára is a végvári élet átka, az állandó fize-

13 fgy 1562-ben Sza tmár felmentésére 500 lovast küld, ma jd az 
onnan visszavonuló temesvári basát maga t ámad ja meg. 1565-ben 
a felső Tisza mentén harcol sikeresen lovassága zömével. 

14 Takáts: Rajzok, I. 400. 
10 Kerechény Lászlónak száz jó huszá r j a például 1561 ápril is 

végén. Szeged alatt , Ferhá t aga 500 lovasát megsemmisítette. A magya-
rok Fe rhá t aga fejével és zászlójával tértek vissza Gyu la várába. (U. 
o t t : 599.) 

16 Ilaan-Zsilinszky: Békésmegyei Oklevél tár 148—151. 
17 Eok. (Békésvárm. Régészeti és Mívelődéstört. Társula t év-

könyve) VII. 48. 
18 Takáts: Rajzok, II. 187. 
19 Eok.: VII. 50. és köv. (Regesták V., VI., XI. és XII.) 



tetlenség nehezedett. Egy ránk maradt levelében20 azt pana-
szolja Kerechény a királynak, hogy a katonák zsoldjára már 
egy év óta semmit sem kapott . Pedig már abban az időben is 
igazság volt, hogy a hadviseléshez három dolog szükséges: 
pénz. pénz és pénz! Ha pedig nem volt pénz, teremteni kel-
lett. 

És itt szembe kell néznünk a Kerechény ellen emelt vá-
dak egyik csoportjával: a kapzsiság, hatalmaskodás és a 
nép sanyargatásának vádjával . Forgách jegyzi fel, hogy bir-
tokaihoz 1558-ban Nikolsburg várá t is megszerezte s az an-
nak megvásárlására kölcsönvett 60.000 forintot, mint gyulai 
kapi tány, néhány év alatt kizsarolta az alföldi vármegyék 
népétől.21 

Az 1566. évi országgyűlés 100 ívre ter jedő sérelmi felter-
jesztésében bepanaszol ják a rendek, hogy még szigeti kapi-
tány korában erőszakosan elfoglalta néhai Gyula i Gergely 
Baranya vármegyei birtokát a törvényes örökösöktől.22 Ha-
sonló hatalmaskodásért gyulai kapi tánykodása idején is tö-
megesen megy ellene a panasz s Miksa király 1566. m á j u s 
22-én igazolásra is felszólítja.23 

Mágócsy Gáspár egri kap i t ány 1566. február 2-án azt 
í r ja Schwendi Lázárnak, hogy Gyulán sem Kerechcnyt, sem 
helyettesét Marinith Ferencet nem szeretik a szertelen zsa-
rolás miatt, amellyel a népet kifosztották s a katonák lelkét 
is elidegenítették maguktól.24 Nem keresem, mennyi volt 
igaz e vádakból, mennyi nem? Rámuta t tam már, hogy a hó-
doltság korában alig volt főtisztünk, aki ellen ilyen és ha-
sonló panaszok ne lettek volna. 

„Mi sem könnyebb — í r j a Takáts Sándor25 — mint a 
XY I. század viszonyait, vitézeinek erőszakoskodásait, foszto-
gatásait. önzését és kapzsiságát védelmezni. Aki jól ismeri 
a XA I. század viszonyait, az tud ja , hogy maguk a politikai 
és gazdasági viszonyok, akarva, nem akarva, erőszakosko-
dásra és kapzsiságra ha j to t ták az embereket. Az életfenntar-
tás ösztöne, a családról való gondoskodás, minden eszközt 
megragadott akkor, mikor a megélhetés mindenkire nézve 
igen megnehezedett. A török terjeszkedése és folytonos táma-
dásai miatt a legtöbb ember vagyonát vesztette. Hiába híva-
taloskodott, hiába vitézkedett, megérdemelt* zsoldját meg nem 
kapta . S minél magasabb tisztséget viselt valaki, annál rit-

20 Éok.: VII. 49. (1565. V. 7.) 
21 Forgách: i. m. 505. 
22 Éok.: VII. 44. 
23 Éok.: VIII . 50. (Regesták XLVIII.) 
24 Éok.: VIII., 30. (Regesták XIX.) 
25 Takáts: Emlékezzünk eleinkről, 267. 



kábban jutott fizetéshez. Csoda-e, hogy ily viszonyok között 
a tilosra vetemedett? Csoda-e, ha egymásra támadtak azok, 
akik örökösen vérontással foglalkoztak s ide jük sem maradt 
a szelídebb és nemesebb erkölcsök elsaját í tására, amelyek kü-
lönben is csak békés és nyugodt időkben szoktak virulni. Ha 
tehát valaki Zrínyinek és kortársainak hibáit menteni akar ja , 
száz meg száz mentőokot találhat . Arra semmi szükség, hogy 
ezen hibákat szépítsük vagy le tagadjuk s azokat illessük 
váddal, akik e hibákat megemlíteni merték. Különben is 
Zrinyi Miklósnak és kortársainak hibái és bűnei olyanok 
voltak, hogry azok nélkül a XYI. századba nem is illenének." 

Ha teljes mértékben magunkévá is tesszük Takáts Sán-
dor felfogását, azokat a vádakat mégsem hagyha t j uk szó 
nélkül, melyek szerint Kerechény katonáit is megrövidítette 
volna. Mert ilyenekkel is illették. 

1564-ben komisszáriusok jártak Gyulán s a többi közt 
a zsákmány ügyével is foglalkoztak. Az volt a vád a főkapi-
tány ellen, hogy a zsákmánynak nem a jogos egyharmadát , 
hanem nagyobb részét veszi el katonáitól. A vizsgálat iga-
zolta Kerechényt, mert a gyulai vitézek kijelentették, hogy 
kap i t ányuk semmit sem vesz el tőlük.26 

Mágócsvnak azt a már említett vád já t pedig, hogy Ke-
rechény elidegenítette magától katonái lelkét, eléggé meg-
cáfol ja Bay Ferenc, aki körülbelül ugyanabban az időben 
szemléli meg a várat s jelentésében többek között azt í r ja , 
hogy a legénység a f'izetetlenség miatt elkeseredett, iobbra-
balra fu tn i készül s Kerechénvt követeli a várba.27 Ekkori-
ban a várkormányzóságról való lemondása ügyében a ki-
rálynál jár t a főkapi tány s ha vitézei nem ragaszkodtak 
volna hozzá, aligha követelték volna visszatérését. 

1565-ben mondott le tisztjéről Kerechény. látva, hogy a 
török készülődéseiről küldött jelentéseit semmibe sem ve-
szik az illetékesek s hogy sem kéréssel, sem könyörgéssel nem 
t u d j a elérni, hogy a vár védelméhez nélkülözhetetlen szükség-
leteket a Haditanácstól megkapja . (Sokan ezt a lépését is ter-
hére róják, noha csak azt tette, amit elődeinek egész sora 
megtett s amihez kétségtelen joga volt.) 

A király azonban nem fogadta el lemondását, mert he-
lyére (gondosságát és rátermettségét Schwendi is mindig ki-
emelte jelentéseiben) nem tudott más alkalmas parancsnokot 
találni. Magához rendelte tehát, hogy megkísérelje a tisztsé-
gében való megmaradásra bírni. 

A főkapi tány — amint maga írja28 — Gyulát olyan jól 
28 Takáts: Rajzok, I I I . 148. 
27 Éok: VIII. 41. 
28 Éok: VIII. 28. (Reg. XV.) 



ellátva, hogy b a j ne történhessék. Marinith Ferenc kapi tány 
gondjaira bízta s Kassán és Bécsen át Linzbe utazott a ki-
rályhoz. Ott az uralkodóval és hadi tanácsosaival folytatott 
tárgyalás során, szerződésére hivatkozva kijelentette, hogy 
csak abban az esetben vállal ja tovább is a kapitányságot, ha : 

1. a vár kiterjedésének megfelelő és annak védelmére 
elégséges őrséget adnak Gyulá ra ; 

2. ágyúval, lövőszerrel és egyéb szükségesekkel felszere-
lik a vára t ; 

5. folyósít ják a gyulai vitézek elmaradt zsoldját s azon-
kívül is el lát ják őt két vagy három hópénz fizetésére szük-
séges előleggel.20 

Nem tud juk , hogy folyt le a tárgyalás, de a kirá ly végül 
is öccséhez, Károly főherceghez, útasította Kerechényt, anél-
kül, hogv megállapodott voína vele.30 

A lemondott főkap i tány tehát visszatért Pozsonyba s ott 
az országgyűlésen, Károly főherceg és a rendek jelenlétében 
Zrínyi Miklóssal együtt rámutatot t a közeli török veszede-
lemre és sürgette a segítséget. Majd ünnepélyes nyilatkoza-
tot tett, hogy addig, amíg feltételei nem teljesülnek, nem tér 
vissza a gyulai kapi tányságba. 

Ezt a lépést a király rossz néven veszi s április 6-iki le-
velében31 sietteti, hogy tér jen vissza állomáshelyére. Hivat-
kozik Kerechény hűségére és hazaszeretetére s nem hiszi, 
hogy „továbbra is annyira megátalkodottan fogja sürgetni 
ama súlyos feltételeket s elébe helyezné azokat kedves ha-
zája üdvének, melynek most sokkal nagyobb és hasznosabb 
szolgálatokat tehet, mint valaha."' 

Kerechény azonnal válaszol s jelenti, hogy rögtön visz-
szatér Gyulára, ha a nélkülözhetetlenül szükséges ágyúkon 
és hadiszereken kívül legalább azt az 1500 embert megkapja , 
melyet a Haditanács már megígért s annyi pénzt, hogy a hát-
ralékos zsoldot kifizethesse. Fe la jánl ja , hogy ha többé sem-
mit sem kapna, jószágait fogja elzálogosítani s így gondos-
kodik az őrség zsoldjáról. Ezzel szemben csak annyit kér, 
hogy a királytól biztosító levelet kapjon, hogy a várra fordí-
tott kiadásait neki, vagy halála után örököseinek megtéríti. 

Szívesen eleget tett volna felmentése iránti kérelmének 
— í r ja erre a király32 — de minthogy helyi ismereteinél és 
katonai képzettségénél fogva jobb szolgálatot tehet neki és 
az országnak, mint bárki más, nem kételkedik, hogy a köz-
jót magánérdekei elé helyezve, úgy fog cselekedni, ahogy 

29 Éok: VIII. 44. (Reg. XL.) 
30 Éok: VIII. 36. (Reg. XXX.) 
31 Éok: VIII . 37. (Reg. XXXII.) 
32 Éok: V i l i . 45. (Reg XLI.) 
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azt tőle, a vitéz és bölcs férf iútól e lvár ja s kész lesz a kapi-
tányságot tovább is viselni. Legyen meggyőződve királyi ke-
gyéről s higyje el, Isten segítsége fogja kísérni és az egész 
ország hálás elismerése jut osztályrészéül. Egyébként eléged-
jék meg a Haditanács által ajánlot t 1500 katonával, ágyúkról 
Károly főherceg intézkedik, pénzt pedig kap annyit Bécsben, 
hogy a katonák legnagyobb részének elmaradt zsoldját ki-
fizetheti. Arra a szép a jánla tára , hogy ha j landó jószágait 
zálogba vetni, hogy a zsoldot fizethesse, Károly főherceg ad 
m a j d választ. 

Május vége felé érkezett Kerechény Ungvárra Károly 
főherceg levelével,33 melyben az u tas í t ja Schwendit, hogy 
adjon a főkapi tánynak 800 német gyalogost, magyar kato-
nákat , ágyút s lövőszert, amennyit csak lehet. Schwendi itt 
közölte vele. hogy 400 német puskást már má jus elején út-
baindított Gyulára s megígérte, hogy még 200 puskást és 
200 cseh sáneásót is küld s lehetőleg lövőszerrel is segíteni 
fogja. 

Az ígéretekben megnyugodva, erőltetett menetben öt 
nap alatt érkezett vissza Kerechény várába, melynek meg-
szállása ekkor már mindennap Aárható volt. 

A király visszatéréséért sietett köszönetét kifejezni, 
hangsúlyozva, hogy a vár védelmére mindent megtesz.34 De 
az ígéretek mindörökre ígéretek maradtak s a segítségre 
csakúgy hiába várt Kerechény, mint a nemzet há lá já ra és 
elismerésére, a maga részéről azonban mindent elkövetett, 
hogy magárahagyatot tságában is vitézi hírének sérelme nél-
kül állhassa meg a helyét. 

Már márciusban felvett volt 60.000 forint kölcsönt a vár 
érdekében;'5 most pedig lázas sietséggel lát munkához, hogy 
a még rendelkezésre álló rövid idő alatt a várat védhető ál-
lapotba juttassa, az őrséget pedig toborzás ú t j án a szükséges 
létszámra kiegészítse. 

A legsúlyosabb vádak a vár elvesztése miatt érték Ke-
rechényt. Nemcsak vezéri képességeit vonták bírálói két-
ségbe, nemcsak gyávasággal vádolták meg, hanem hitsze-
géssel és árulással is. 

A XVI. századbeli Gyula f'őerőssége fekvésében rejlett. 
A Körös szigetein épült a város és a folyó iszapos, lápos 
par t ja i igen megnehezítették megközelítését.36 

33 Évk: VIII . 47. (Reg. XLIIl.) 
34 Évk: VIII . 53. (Reg: LV.) 
35 Évk: VII. 16. 
36 A XVI. és XVII. századbeli Gyuláról számos lá t ra jz marad t re-

ánk, de ezeknek bizony va jmi kevés közük van a fö ldra jz i adottságok-
hoz. 
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Maga az erősség három részből állott: a belső várból 
(a vázlaton „A "), a külső- vagy huszárvárból (B) és a lator-
kerttel védett városrészből (C). 

A belsővár magvát, a XV. századból származó és 
még ma is álló, téglából épült óvárat, kettős palánk övezte 
és árok választotta el a külsővártól, melynek p a l á n k j a 
mellett a huszárok házikói és az istállók húzódtak meg s 
egyik sarkában erődfok (D) állott.37 Tágas udvarán volt a 
huszárok gyülekező helye. 

A palánkon kapú , a Körösön híd (F) vezetett át az 
erődített városrészbe, melynek három k a p ú j a (E, G, H) a 
külvárosok (I), kettő (J, K) pedig a mező felé nyílott. A ka-
puk fölé vigyázó házakat építettek, azokban lát ták el az 
őrködők szolgálatukat. 

Abban az időben az ilyen várat — földből és fából lévén 
— csak ideiglenes védelemre tartot ták alkalmasnak s a vár-
kap i tány már szerződésében rendszerint kikötötte, hogy vi-
tézi hírének sérelme nélkül, meddig tartozik védeni és — 
amint Kerechény szerződésében38 is lá t tuk — hogy ostrom 
esetén mikor kell segítséget kapnia . 

Az állandó várőrséget 1500 főre egészítette ki toborzás 
ú t j án Kerechény s így a Schwenditől kapott 600 német pus-
kással 2100 főre rúgott az összes létszám. 

Dehát a várat nem számok, hanem emberek védik s az. 

A gyula i múzeum gyű j t eményében levő példányok á l ta lában négy 
a l ap t ípus ra vezethetők vissza: 

1. A legrégibb, az 1566. évi várostrom teljesen képzeletszülte áb-
rázolása. 

2. A második t ípushoz a nürnbergi Zündt Mátyás itt is közölt met-
szetének vál tozatai t számí t ják . A Ziindt-féle ra jz is az 1566-i ostromot 
áb rázo l j a s b á r ra jzoló ja valószínűleg csak szemtanú elbeszélése u t án 
dolgozhatot t s így természetesen sokat torzított , mégis ez a lá t ra jzok 
közül az egyedüli, mely némileg valószínűsí thető s emellett az ostrom 
egyik jelenetének (várőrség kirohanása) s a török ütegek első felál l í tá-
sának is érdekes képét ad ja . 

3. A ha rmad ik t ípus a legismertebb. Német, olasz és holland szö-
veggel a gyulai múzeumban is legalább húsz vá l toza tban fordul elő. 
A vára t és a várost egy közös erődí tménybe foglalva, hegyek közé he-
lyezi s mecseteiről ítélve már a török időből (1566—1695) származik. 

4. A negyedik tipus, főként olasz kiadásban, négyszögletes vára t 
ábrázol , ha t kiszögelő védőművel s a fa lakon beliil mecsetekkel. A vára t 
keresztény sereg ostromolja. 

A Zündt-féle képet és a vár 1562-ből származó és hitelesnek te-
kinthető a l ap r a j zá t a régi fo lyómedrek és várá rkok még ma is fellel-
hető nyomaival egybevetve, a XYI. századbeli Gyula erődítéseit az ide 
mellékelt vázlat szerint kíséreltem meg rekonstruálni . Hogy ez meny-
nyi re közelíti meg a valóságot, az ásatások fog ják megmutatni . 

37 Az 1562. évi á ta lakí tás i terven „cavalliero"- (cavalier) nak je l -
zett, kimagasló, kerek védőmű, mely a Zündt-féle ra jzon is jól látható, 
tüzelő lövegeivel. 

38 Haan-Zsilinszky: Békésmegyei oklevéltár, 148. és k. 11. 
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erőviszonyok értékelésénél nagy hibát követnénk el, ha mel-
lőznénk az erkölcsi tényezőket. 

Tudnunk kell. hogy a magyar ka tonának élelem nem 
jár t , csak zsold, a fizetetlenség pedig állandó vendég volt 
a gyulai végházban. El lehet képzelni, hogy az éhezés meny-
nyire aláásta a fegyelmet. 

Míg Kerechény odajár t a királynál , aggasztóra fordult 
a hangulat s Bay Ferenc már említett szemlejelentésében™ 
azt írta, hogy ha sürgősen nem gondoskodnak a zúgolódó 
legénység kívánságainak kielégítéséről, nem lehet a r ra szá-
mítani. hogy ez a nép az ellenség előtt megállja a helyét. 
A németekről maga Schwendi írja,40 hegy pénz kell nekik, 
mert ha egyszer elkezdenek lázongni, nem lehet többé velük 
bírni. 

Bay a vár védhetőségét kétségessé tevő hadiszer-hiá-
nyokról is hosszú listát állított össze,41 de nem tudunk róla, 
hogy ezeknek pótlására az ellenséges megszállásig bármi is 
történt volna. 

Lá tha t juk , hogy nem kis nehézségekkel állott szemben 
a gyulai várkapi tány . Ilyen hiányos felszereléssel és már 
béke idején kiéhezett, zúgolódó őrséggel palánkot, csak ki-
váló parancsnok tud, szabályszerű ostrommal szemben, 
hosszabb ideig védeni. És Kerechény ezt tette. Ostromlott 
várban, állandó harc közepette állította helyre a távollété-
ben meglazult fegyelmet s a nagyobb részében csak közvet-
lenül a megszállás előtt toborzott legénységet olyan lelki 
egységbe forrasztotta egybe, hogy az nemcsak kitartott , ha-
nem még hősi tel jesí tményekre is képessé vált. 

Kerechény tisztában volt elszigetelt42 végházának ellen-
állóképességével s tudta, hogy rendszeres ostrom esetén csak 
a felmentés segíthet, különben a vár menthetetlen. 

De tudta ezt János Zsigmond is, aki mitsem óhaj tot t 
jobban, mint hogy Gyulát megszerezve, az alföldön meg-
előzze a török hódítását. Elküldte hát, még a megszállás 
előtt, váradi kapi tányát , Báthori Kristófot Gyulára , hogy 
beszélje rá sógorát a vár átadására. A török ellen úgysem 
tud ja megvédeni s így legalább keresztény kézre kerül.43 

39 tok.: VII I . 41. 
40 Éok.: VIII . 42. (Schwendi 1566. ápr . 18-iki levele.) 
41 Melléklet Schwendi 1566. ápr . 18-iki leveléhez. Eszerint kellett 

az öt bás tyá ra 5 nehéz ágyú, 5 ta rack , 5 mozsár, 4 sugárágyú , 400 ágvú-
golyó, 200 szakállas, 400 félszakállas, 400 q. lőpor, 100 q ón, 70 q kén, 
100 q salétrom, 200 ci vas, 4 ágvúmester , 20 pa t t an tvús , stb., stb. (Évk: 
VIII. 45.) 

42 Miksa b i rodalmával csak észak felé volt némi összeköttetése, 
de a legközelebbi k i rá lv i végházak Eger és T o k a j olyan távol voltak, 
hogy azok támogatásával a gyulai végház nem számolhatot t . 

43 W. de Bethlen: His tor iarum Lib. V. 94—99. 



A gyávának és hitszegőnek kikiáltott Kerechényt azon-
ban nem tudta Báthori érvelése megtántorítani. Nem ragadta 
meg a kínálkozó alkalmat, hogy kitérjen a reáváró közeli 
veszedelem elől, noha tudta, hogy minden it thagyott javá-
ért. méltóságáért bőséges kárpótlás várna rá Erdélyben. Bí-
zott királya ígéretében s hű marad t esküjéhez. 

Tovább folytat ta előkészületeit, míg csak jelentést nem 
kapot t a török közeledéséről. Akkor aztán lovassága na-
gyobb részével eléje ment s Kétegyháza alatt sikeresen 
ra j taütö t t pihenő előcsapatain. A mindkét részen veszteséggel 
teljes harcnak a sötétség beállta vetett véget, mikor a gyu-
laiak foglyaikkal és gazdag zsákmányukkal visszavonultak a 
várba, a török pedig rendezkedés után több oszlopban foly-
tat ta előnyomulását s még azon éjjel (június 24-én), már 
amennyire Körös kiöntései megengedték, körülzár ta a vá-
rost.44 

Másnap reggel arra ébredtek a gyulaiak, hogy mai Gal-
bácskert, Sándorhegy, Töviskesszállás területén, hatalmas fél-
körben, Köröstől-Körösig, ott táborozik előttük a török sereg. 

Megdördültek hamarosan az ostromágyúk is. Egvelőre 
még távolról és csak a külvárosokat lőtték, de Pertev 
pasa, a török vezér már kiadta a parancsot a Körös elveze-
tésére s A arsándnál é j je l-nappal építették a gátat, ö t nap 
múlva már apadóban volt a víz s Kerechény a tar thata t lan 
külvárost kiürí tet te és felgyu jttatta.45 

így már a várhoz férkőzhetett Pertev. A tüzérséget előre 
rendelte a külváros területére, az üszkös romok között fel-
áll í t tat ta sánc-kosarait, ütegsáncokat hányatot t s megkezdte 
a rendszeres ostromot. Tüzérparancsnokának, Kunovits Me-
hemednek ágyúi közvetlen közelről bontották a palánkot, a 
janicsárok fu tóárkokat ástak előre s a védők „tüzes szerszá-
mai" ellen nyers bőrökkel védett, lassan előgördülő ostrom-
tornyok lövészeinek tűzoltalma alatt igyekeztek a palánkok 
tövét elérni. 

Sokat szenvedett az őrség a török ágyútiizétől, sokan 
megsebesültek az árkokban lappangó janicsárok nyilaitól és 
golyóitól és sok derék ba j tá rsa mellett elesett Olcsarovits De-
meter, a huszárok egvik kap i t ánya is. 

A gyulai pa t tantyúsok szorgalmasan válaszolgattak a 
töröknek s az akkori viszonyok között szokatlanul heves 
tüzelésben — amint Is tvánffy 4 6 í r ja . — három nagy ágyú juk 

44 Az ostrom részletesebb leírását, a források megjelölésével, lásd a 
Magyar Katonai Szemle 1956. évi 5. számában 202—215. 

45 A Körös elvezetését, a külváros kiürí tését és fe lgyu j tásá t Zsám-
boki említi, a Bonfini 1690-es k iadásához fűzöt t „De Ginlae et Zigethy 
ex i ta" c. le í rásában (611.) 

46 I. m. : 290. 



vagy igen átmelegedvén, vagy a tüzérek gondatlansága foly-
tán szétrobbant s repülő darabja i több tüzért és sok körül-
állót megöltek, vagy súlyosan megsebesítettek. 

Több mint két hetes tüzérségi előkészítés után, mikor a 
palánkok omladékain már fel lehetett mászni, a mellvédek 
és lövőrések csaknem hasznavehetetlenekké vál tak s az ár-
kokat több helyen sikerült rőzsével és földdel betömni, Per-
tev rohamraéret tnek ítélte a várat . Júl ius 17-én. napkel te 
előtt, támadáshoz csoportosította csapatait s v i r radatkor 
egyszerre négy oldalról indította meg a rohamot. 

A védők heves elhárító tüzében, gyuj tókoszorúk és más 
tüzes szerszámok sűrű hullása közt kapaszkodott fel a gá-
takra a török. Délig tartott az elkeseredett kézitusa, mely-
ből a fegyverfogható polgárság is derekasan kivette a 
részét. Yégül is Pertev megelégelve a reménytelen küzdel-
met, súlyos veszteséget szenvedett és a kánikula i hőségben 
ellankadt csapatait visszaparancsolta. 

I s tvánf fy szerint 2000 embert vesztett a török, de 40 
német is elesett s a magyarok közül sokan, köztük Henyei 
Miklós is, az a ranysarkan tyús vitéz, Kerechény egyik leg-
derekabb tisztje. 

A roham visszaverése u tán valamelyik éjjel olyan sike-
res kirohanással válaszolt arra Kerechény. hogy Bécsben már 
az a hír jár ta , hogy a török fe lhagyva az ostrommal, eltaka-
rodott a vár alól.47 

Az ostrom további történetét a különféle kú t fők a leg-
különbözőbb módon ad ják elő. Igen bajos ezeket összeegyez-
tetni. mert olyan ellentétekről van szó, hogy míg az egyik48 

47 A „Neme Zeuiung, von dem 5. Augusti , disz 66. Ja rs aus Wien, 
von dem vesten Stat u n d Seh loss Jula, inn Ungern, 40 meyl under Ofen , 
etc." c. egykorú ú j ság lap (gyulai múzeumban) e lőadja , hogy mintegy 
30.000 török ostromolta hevesen a várat , de Kerechény és derék hadi 
népe, Isten kegyelméből, sikeresen ellenállt. Sok törököt megöltek és az 
ostromló sereget visszavonulásra kényszer í te t ték. Kerechény, György 
kap i t ánnya l (br. Jörger, v. Geriger Farkas , a német puskások parancs-
noka). a sziléziai és m a g y a r csapatokkal ki tör t , a törökök után nyomul t , 
az u tóhada t megtámadta , 800 törököt levágott, számos keresztény fog-
lyot kiszabadítot t , a török ágyúk egy részét elfogta és a török tüzéreket 
a többi ágyúva l a mocsárba szorította, ahonnan az ágyúk csöveit csak 
nehezen tud ták lovakkal k ivonta tn i és t ábo rukba visszavinni. 

Egv másik, Nürnbergben magjelent röpira t (Fraknói: G y u l a v á r 
múl t jából , Évk. V.. 29.) szerint Kerechény k i rohanása a lka lmáva l a 
temesvári pasa is elesett, egy előkelő bég („grosser Beg aus Persia) pe-
dig egvik lábát vesztette el. 

Helyi hagyományok szerint Lőr inc-napján , aug. 10-én történt ez a 
ki rohanás , ennek azonban ellene szól az a tény, hogy a Newe Zeutung 
már augusztus 3-én megemlékezik ró 'a . 

4f< kurtzer Bericht was massen die Fes tung Jula in des Erbfe inds 
Gewalt kommen" c. 1566-ban. valószínűleg a Gyuláró l menekül t Rot-
henau Bernát német hadnagy elbeszélése u tán készült ú jságlap, mely-



azt állít ja, hogy Kerechény már július 25-én feladta a 
huszárvárat , sőt Zsámboki49 szerint hamarosan a kővárba 
szorult vissza, addig mások meg sem említik, hogy a huszár-
vár az ostrom folyamán a török kezére került volna. 

Hitelt érdemlően talán sohasem lehet a július 17. és 
szeptember 1. között történteket tisztázni, mégis megkísér-
lem a következőkben, a lehetőleg többoldalról megerősített 
adatokból, az ostrom további menetét összeállítani. 

A roham visszaverése után a gyulaiak nekilát tak a meg-
rongált gátak k i jav í tásának s a veszélyesebb helyek mögé 
ú j sáncokat hánytak.5 0 

Ekkoriban járhatot t ismét Gyula alatt Báthori Kristóf, 
hogy János Zsigmond ajánlatai t megismételje a szoronga-
tott helyzetben levő Kerechény előtt. Pertev ugyan nem en-
gedte be a várba sógorához, de egyik kísérője, Borbély 
György, felkereshette a főkapi tányt . Dolgavégezetlenül kel-
lett azonban visszatérnie, mert Kerechény kijelentette, hogy 
a hűségére és becsületére bízott várat megtar t ja ki rá lya szá-
mára s utolsó leheletéig védelmezi.51 Hasonló választ adott a 
renegát Réz agának is, aki Pertev nevében szólította fel a 
vár átadására.52 

Ekkor még rendületlenül bízott benne, hogy a király 
megindítandó hadműveletei Gyulát is tehermentesítik, de 
számított arra is, hogy ha ezek nem sikerülnének, az ostrom 
fokozott erővel megújulna s a várat fel kellene adnia, a győz-
tes ellenségtől a végső szükség pi l lanatában tisztességes fel-
tételeket eszközölhet ki.53 

Alig érkeztek vissza a követek a török táborba, ú j r a 
megdördültek az ostromágyúk. Pertev belátva, hogy az erős 
pa lánkokban lövetéssel nem sok kár t tesz, aknák ásására pe-
dig a talajvíz magas állása miatt nem gondolhat, a gerendá-
zat fe lgyúj tására határozta el magát.54 

Oldalról, hegyes szögben tüzelő ágyúi leverték a palánk-
oldalakat borító vastag vakolatot s mikor aztán a külső ge-
rendázat már csupaszon állott, a janicsárok, a falak tövébe 
nyomulva, beásták magukat a cölöpök közé és több helyen 
felgyúj tot ták azokat. Ez ellen nem volt védekezés. Augusz-
tus elejére már néhány jókora rés tátongott a külsőváron s 

nek nyi lvánvalóan tendenciózus beál l í tását Karácsonyi János Békés-
vármegye történetében teljesen elfogadta. 

49 De Giulae et Zigethv exita (1. 43. megj.). 
50 Éok.: VII., 30. 
51 Bethlen: Hist. Lib. V.. 130. 
52 Éok.: VII., 30. 
53 Szamosközy: (Monumenta Hung. Hist. Scriptores, XXI.) I., 44. 
r'4 Istoánffy: i. m. 291. 



a palánkokból néhol már csak a belső cölöpfal félig össze-
égett és befelé düledező gerendái állottak. 

A török megismételte az általános rohamot55 s hiába-
való volt a várőrség hősi elszántsága, hiába Földváry István 
és Ghiczy János vitézsége. A fölös erő mindinkább tért 
nyert. Estefelé már-már úgy látszott, hogy a török lesz a 
huszárvárban az úr, de Kilithy István, a szürkület beálltá-
val még egy utolsó elkeseredett ellentámadást kísérelt meg 
magyar darabont ja i élén és sikerült is az ellenséget ismét ki-
verni a palánkok közül. 

Gyulai Gaal András, Kerechény küldöt te is szerencsésen 
visszaérkezett az ostromzáron át, Miksa ki rá ly július 26-án 
kelt biztató levelével.56 de ekkor már nem volt elég a bizta-
tás. Gsak a felmentés segíthetett volna, ha idejekorán meg-
érkezik. 

Az őrség elérkezett teljesítőképességének végső hatá-
rára. A hosszú ostrom véres küzdelmei, a szakadat lan munka 
és őrködés teljesen kimerítették. A mocsaras kigőzölgések, 
a rekkenő hőség, a kú tak kiszáradása és az elégtelen, egy-
oldalú táplálkozás következtében já rványok léptek fel. A 
különböző tifózus lázak és a vérhas mellett alkalmasint a 
század hírhedt nyava lyá ja , a magyar betegség, a „morbus 
hungaricus'"57 is megjelent, hogy a török fegyverekkel ver-
senyt pusztítsa az őrséget és a várba szorult népet. 

Marinith Ferencet az utolsó magyar kap i tány t is elvitte 
a járvány:5 8 a megbetegedések száma napról-napra ijesztő 
módon emelkedett, a haláleseteké pedig már a harmincat is 
elérte naponta.59 

A temetetlenül heverő halottak borzalmas lá tványa, a 
perzselő hőségtől és szenvedésektől elcsigázott sebesültek és 
betegek kínlódása, a polgári lakosság kétségbeesése és a csak 
zsoldért szolgáló németek állandó zúgolódása, a legerősebb 
lelket is megrendítette. A huszárvár füstölgő, düledező pa-
lánkjai között már lehetetlenné vált a védekezés. Kerechény 
— valószínűleg augusztus első felében00 — visszavonult a 
belsővárba s már maga is t isztában volt azzal, hogy az om-
ladozó erődítések között, immár a legnélkíilözhetetlenebb 
hadiszerek nélkül is szűkölködve, nem számíthat arra. hoffy 

55 A Kurtzer Bericht aug. 3-ra teszi e roham időpon t j á t (s ez sze-
rinte már a belsővár ellen i rányul t ) , Mogyoróssy (Gyula h a j d a n és most) 
és Szabó Károly ÍÉvk: VII., 5—47.) pedig aug. 8-ra. 

56 Éok.: VIII., 54—56. 
57 Hóman—Szekfű: Magvar történet, III., 399. 
58 Istoánffy: i. m. 291. 
59 Éok.: VII., 55. 
60 A Kurtzer Bericht szerint már jú l ius 25-én megtörtént . 



kiéhezett, megtizedelt őrségével még egy általános rohamot 
visszaverhessen. 

Pertev pedig nyomon követte a visszavonulókat. Még 
azon az éjjelen betömette a várárkokat s a huszárvárba előre-
vont ágyúi a belső vár falait kezdték törni. 

Kerechény, hogy elodázza a szomorú véget s némi időt 
nyerjen, hátha azalatt megérkezik a felmentő sereg, azzal 
az ürüggyel, hogy a vár feladásáról akar tárgyalni, nyilra 
kötött levélben nyolc nap fegyverszünetet kért Pertevtől.61 

A pasa megadta, meg is hosszabbította a fegyverszünetet, 
de bizony ez az idő is eltelt anélkül, hogy a várva-vár t fel-
mentésnek még csak hírét is hallották volna. 

A főkapi tány kénytelen volt most már komolyan a vár 
fe ladására gondolni s az ostrom kilencedik hetében meg-
bízott ja, Melith György ú t j án tárgyalásokat kezdett a török-
kel. 

A megállapodásokat, melyek szerint a pasa biztosít ja a 
várőrség és a várban lévő polgári lakosság szabad elvonu-
lását, zászlóival, kézifegyvereivel és minden ingóságával — 
sőt a betegek és sebesültek elszállítására 400 szekeret is ad62 

— Kerechény hadi tanács elé terjesztette.63 Előadta, hogy a 
vára t tovább tar tani nem lehet s a végszükségnek enged, 
mikor feladását javasolja. Ghiczy, Földváry, Zichy és 
Kilithy a javaslat ellen foglaltak állást s bizalmatlanok 
voltak a török ígéreteivel szemben, de a többség reménytelen-
nek tartot ta a további ellenállást, mert már alig volt 500 
fegyverfogható emberük s a német puskások zúgolódva kö-
vetelték a vár feladását. De belefáradt már a nélkülözésbe a 
polgári lakosság is és a sebesültek s betegek tömege szaba-
dulásra vágyott.64 így aztán aláír ták a vár átadásáról szóló 
szerződést és a túszok kicserélése után, szeptember 3-án dél-
ben65 a janicsárok sorfala közt megkezdődött a gyulaiak el-
vonulása. 

Sajnos, a bizalmatlanoknak lett igazuk, mert alig halad-
tak egy fél mérföldet a jenői úton, a török lovasság r a j tuk 
iitött és fosztogatni kezdte a szekereket. A gyulai vitézek 
kardot rántot tak s hősiesen védték magukat és övéiket, Ke-
rechény pedig a kíséretében levő lippai béghez fordult, majd 
tanácsára Pertev sátrához vágtatott, hogy tiltakozzék a hit-

61 Istvánffy: i. m. 291. 
62 Istvánffy: i. m. 292. 
63 Le í r j a lstvánffyn kívül Bethle?i Farkas és a Kurtzer Bericht s 

Szamosközi; is megemlékezik róla. 64 Évk.: VII., 36. 
65 Istvánffy, Forgách és Szamosközy szerint, míg a Kurtzer Bericht 

szept. 2-re teszi a kivonulás nap já t . 



szegés ellen. Ott azonban a janicsárok rárohantak, leteper-
ték és bilincsbe verték. 

Napnyugtával a jenői út mentén is elült a harci zaj . A 
gyulaiak zöme elesett, vagy fogságba kerül t s csak egy kis 
részüknek sikerült az esti szürkületben, a nádasok közt bu j -
kálva megmenekülni. 

A rab Kerechényt Szigetvár alá vit ték a szultánhoz, de 
amint az egykorú török krónikás66 í r ja , maga a nagyvezír is 
felháborodott Pertev seregének hitszegésén. 

„Ugyan szép hírnevet hagytatok magatok u tán! — kiál-
tott a kísérőkre. — Melyik népnél lát tatok szerződésszegést? 
Majd meglátjátok, hogy a felséges isten parancsa ellenére a 
szerződést megszegő seregnek mi lesz a büntetése ezen és a 
más világon! Minek hoztátok ezt ide? Ki k ívánta tőletek? 
Most tegyétek őt valamelyik várba." 

így került Kerechény a belgrádi vár tömlöcébe s Miksa 
követe, Hosszútóthy György, akit a szultán november ele-
jén bocsátott el. Bécs felé u taz tában még ott találta őt. Nem 
beszélhetett ugyan vele, de átvette levelét, melyben közben-
járását kéri a királynál kiszabadítása érdekében.67 

A terjedelmes levélben súlyos érvekkel igazolja ár tat lan-
ságát Kerechény. Szembeszáll azzal a rágalommal, mellyel 
irigyei, elsősorban a Gyuláról menekült Rothenau Bernát 
német hadnagy illették, hogy t. i. a v'árat árulással játszotta 
a török kezére. Lelkiismerete tisztaságára, a 70 napos ostrom 
alatt tanúsított ki tar tására , tizennégy roham hősi vissza-
verésére hivatkozva rámuta t , hogy a várat , a végső kényszer 
nyomása alatt, csakúgy, mint Í4 évvel előbb Losonczy 
Temesvárt, a haditanács hozzájárulásával adta fel. Hiszen 
— í r ja — ha áruló tudott volna lenni, minden veszedelemtől 
megmenekülhetett és jutalomra számíthatott volna, így pedig 
a török csakúgy a fejét követeli, mint legdühösebb rágalmazói. 

Kérte, hogy szabadítsa ki királya, hogy haditörvényszék 
előtt igazolhassa magát. Ha az bűnösnek talál ja, ám lakol-
jon a leggyalázatosabb halállal. Kiváltása pénzébe sem ke-
rül az uralkodónak, van neki elég f'őtörök rab ja , azokért 
kicserélhetik.68 

Hiába volt minden. Általános jelenség, hogy a közvéle-
mény minden csatavesztés mögött árulást szimatol s meg-
nyugtatására bűnbakra van szükség. Kerechényt rosszakarói 
árulónak kiáltották ki s Miksa és udva ra — készpénznek 
véve a rágalmat — nem tartot ta érdemesnek, hogy az el-
bukott főkapi tányér t szót tegyen a portánál. Rokonai sem 

66 Szelániki Musztafa, (Hadt. Közi. 1891. évf. 224—225.) 
G7 Szamosközi/ i. m. I., 53. 
68 Évk.: VII., 40—41. 



teliettek érdekében semmit, mert még mielőtt megkísérel-
hették volna kiváltását, a szultán kivégeztette. 

És ez a tény a legékesebben szóló cáfolat az árulás és 
gyávaság vád jáva l szemben, mert abban az időben az elő-
kelő hadifogoly nagy értéket képviselt. Hatalmas vál tságdíjat 
lehetett kapni érte, vagy török rabok kiváltására használták 
fel. így vagy úgy, de hosszabb-rövidebb idő alatt ma jd mind 
kiszabadult , csak az olyanok nem tértek többé vissza, akik a 
török ellen igen sokat vétettek.69 

vitéz Ákosfy Barna. 

fil) Takáts: Ra jzok a török világból. I. 173. 



Mercoeur lofharingta! herceg magyarországi 
szereplése* 

A magyar törtenelem legszomorúbb korszaka a t a t á r j á -
ráson — és a mostani évtizedeinken kívül — kétségtelenül a 
mohácsi vész utáni százhatvan esztendő egész Buda vissza-
vételéig, aminek tavaly ünnepel tük 250. évfordulóját . 

A török pár évtized alatt elfoglalta az ország szívét s a 
nagy hódító II. Szolimán haláláig (1566) az első évtizedekben 
a magyarság csak védekezésre, keserű, elszánt és hősies vár-
harcokra szorítkozott. Kőszeg, Eger, Szigetvár, Temesvár 
neve a nagy hódító történetének legfá jda lmasabb lap ja in van 
felírva. 

Már Szolimán f iának, a „mjeszt", azaz részeg névvel be-
cézett II. Szelimnek uralkodása meghozta a félholdra any-
nyira gyászos lepantói csatát, (1571.) amiben Don J u a n 
d*Austria teljesen megsemmisítette a török tengeri haderőt s 
ettől kezdve már a bécsi udvarnál is mind gyakrabban buk-
kannak fel olyan tervek, amelyek a törökök kiűzésére irá-
nyultak. 

Az így meginduló és hosszabb rövidebb időközökkel 
egész 1718-ig tartó háborúskodás egyik legviharosabb sza-
kasza a tizenötéves háború néven ismert időszak. Az össze-
ütközések 1591-ben minden külön hadüzenet nélkül kezdőd-
tek. 1594-ben a harcias Szinán nagyvezérnek sikerült elfog-
lalnia a rendkívüli fontosságú Győr várát . A Bécset már köz-
vetlen közelből fenyegető veszedelmet az osztrák diplomácia 
hárí totta el, a Báthori Zsigmonddal kötött szövetséggel. A 
gyurgyevói vereséget (1595.) III . Mohamed Eger elfoglalásá-
val s a keresztény sereg fegyelmezetlensége folytán kivívott 
mezőkeresztesi diadallal ellensúlyozta. (1596.) 

A császári sereg vezére előbb a jóindulatú Mansfeld Ká-
roly gróf, (meghalt 1594. augusztus 14-én) utóbb, a f rancia 
forrás szerint, Schwarzenbe rg volt. 

Egyik sem volt olyan kiváló hadvezéri lángelme, ami-
lyenre a kicsiny keresztény seregnek szüksége lett volna, 

* lovag Fehrenthe i l -Gruppenberg Gusz távné Pár i sban szerzett ada-
ta i a l ap ján . 



hogy a sokszorosan nagyobb számú törökökkel szemben 
elöntő sikert érhessen el. 

Rudolf császár tehát Schwartzenberg halála u tán olyan 
embert keresett, aki erős kézzel meg t u d j a fékezni az alve-
zérek egymás elleni féltékenykedését, hadra fegyelmezze a 
sereget, s képes legyen nagyobb hadműveletek előkészíté-
sére és végrehaj tására is. 

így esett a választása Mercoeur hercegre. 

Lotharingiai Fülöp Emanuel, Mercoeur hercege, a kiváló 
f ranc ia hadvezér 1558. szeptember 9-én született Noményben, 
Lotharingiában. Atyja , Miklós, volt az első Mercoeur her-
ceg: nővére Lotharingiai Lu jza III . Henrik francia király fe-
lesége volt. Mercoeur Fülöp herceg Marie de Penthievre et 
d 'E tamps hercegnőt vette feleségül, aki a Luxemburgi-ház 
egyetlen örököse volt. A herceget sógora, a francia király el-
halmozta kegyeivel, kinevezte a Szent Lélek-rend lovagjá-
nak s 1582-ben. huszonnégy éves korában megtette Bretagne 
kormányzójának . Franciaországban ekkor dúlt legerősebben 
a vallásháború. A protestáns hugenottákkal szemben Mer-
coeur unokatestvérei, a Guise hercegek, összehozták a katho-
likus Ligát, amelynek fe je kezdetben maga III . Henrik volt. 
Mercoeur tevékenyen kivette a részét ezekből a mozgalmak-
ból s változó szerencsével harcolt a hugenották vezére, Navar-
rai Henrik ellen. Mikor aztán az ingadozó ha j l amú király erő-
sebb versenytársakat látott a Guisekben. mint a protestán-
sokban s Navarra i Henrikkel szövetkezve sikerült neki a 
bloisi d iadalukat ünneplő Guiseket orvul megöletnie (1588), 
kiadta a parancsot a Liga egyik legkiválóbb vezérének, só-
gorának elfogatására is, de Mercoeur idejében értesülve er-
ről nővére: a királynő révén, sietve Bretagneban termett s ott 
kikiáltotta magát a katolikus Liga fejévé. Sógorának halála 
u tán (1589) az általa gyűlölt Navarrai került a t rónra IV. 
Henrik néven. Ekkor Mercoeur függetlenítette tar tományát 
a f rancia koronától s Nantest téve meg székhelyének, külön 
pénzügyi és államtanácsot, külön parlamentet szervezett 
Bretagne részére. A herceg egyik kiváló haditettet a másik 
után ha j to t ta végre. Bevette Fougerest, elfoglalta a kálvinis-
ták egyik főhelyét Vitrét. A Bretagne kormányzójának kine-
vezett Soisson g ró f j á t Chateaugironban elfogta, m a j d vissza-
foglalta Hennebont is a király csapataitól. Ezután szövetsé-
get kötött II. Fülöp spanyol királlyal, aki csapatokat kül-
dött Bretagneba. Ezek segítségével 1592-ben Craon mellett 
tökéletesen leverte Montpensier herceget, a királyi sereg ve-
zérét és John Morist, az angol segédcsapatok vezetőjét. 

A spanyol szövetségesek a diadal után úgy bántak 



Bretagne népével, mint a levert ellenséggel, fosztogattak, gyil-
koltak. Mercoeur két tűz közé került s 1595-ben kényszerült 
fegyverszünetet kötni IY. Henrikkel, m a j d 1598. március 
20-án aláírta az angersi szerződést, amelyben végkép lemon-
dott Bretagneról, amiért a király négymillióval kárpótol ta . 
Hogy a veszedelmes ellenséget teljesen leszerelje, IY. Hen-
rik f ia : Cesar vendomi herceg részére ebben a szerződésben 
jegyezte el Francoiso de Lorraine-t, Mercoeur lánvát . 

1. Mercoeur herceg 



Ekkor kapta Rudolf császár meghívását, hogy vállal ja 
el a török ellen küzdő magyarországi seregek fővezérletét. 

Mercoeur magyarországi működése meglehetősen kevéssé 
van feldolgozva a hazai irodalomban. Legrészletesebb törté-
nelmi könyveink köziil a Hóman—Szekfű-féle csak ezt az 
egy mondatot í r j a róla: „Mansfeld után Mercoeur sem volt 
a magyarok ellensége.'" Alig valamivel többet olvashatunk 
róla régebbi történelmeinkben: I s tvánfy Miklós, Horváth 
Mihály, munkáiban. 

Ezért talán nem érdektelenek azoknak a f rancia szer-
zőknek a munkái, akik az eseményeket eléggé behatóan tár-
gyal ják. 1 

A magyarországi had j á r a t eseményeinek leírását, mint 
azt a felkutatot t munkák összehasonlítása után meg lehetett 
állapítani, valamennyi szerző a Fumée könyvének második 
kiadásához függelékképpen csatolt második kötetből merí-
tette. 

Ezt a függeléket Nicolas de Montreux, vagy álnevén Ole-
nix de Mont Sacré írta. Ennek a francia írónak az életéről 
mindössze annyit sikerült k ikuta tnunk, hogy 1561-ben szü-
letett a közvetlen Bretagne melletti Maineben. Már fiatal ko-
rában a Liga eszméit szolgálta. Mercoeur bretagnei seregében 
küzdött , s a herceggel együtt jött Magyarországba. 1601-ben 
fogságba is került, de onnan nem sokára szabadulván, Mer-
coeur halála u tán mindenét elvesztve, végső nyomorúságá-
ban tért vissza boldogult gazdá jának özvegyéhez, akinél az-
u tán már udvari költő szerű állása volt. Nagyszámú regé-
nyei, sz índarabjai meglehetősen csekély irodalmi értékűek. 
Irodalmi szempontból nem nagy értékű Mercoeur hadjára ta i -
ról írott könyve sem, de mivel azokat az eseményeket, ame-
lyeket könyvében leír. mind közvetlen közelből látta, ada-
tait a szemtanúnak járó becsüléssel kell fogadnunk. 

Könyvének lényeges tartalmát, a fölösleges mithológiai 

1 Hippoli t Bar thé lémv: Cours d 'ar t et d'histoire militaire. (1877.) 
De Carné : Correspondence du due de Mercoeur. 1899. 
Cabinet des Estampes, (Paris. 1892.) Arcképe. G. f. 41. et Na. f. 41. 
Udefonso Favé : Cours d 'a r t militaire. (1877.) 
Mart in Fumeé Sieur de Genille: Historie pi toyable des troubles de 

Hongrie. II . kiadás. (Paris. 1608.) 
Gregoire: La Ligue en Bretagne. (Nantes. 1856.) 
Vincent Kerdrel : Les dues de Lorraine. II. ed. (1907.) 
F. Jouon de Longrais: Le due de Mercoeur d 'aprés des documentes 

inéditées. (Saint Brieux. 1895.) 
Bruslé de Montple inchamp: L'historie de Phil ippe Emanuel de Lor-

raine. due de Mercoeur. (Cologne. 1689.) 
Nicolas Travers : Historie civile, poli t ique et religieuse de la vil le 

et du comté de Nantes. (1856—1841.) 



cikornyák elhagyásával, legjobban a bruxellesi Ste Gudule 
egyház kanonokjának. Jean Bruslé de Montpleinchampnak 
idézett m u n k á j á b a n ta lá l juk meg. Azért a következőkben 
nagyobbrészt ennek a munkának rövidített fordítását a d j u k , 
szándékosan mellőzve a kínálkozó kri t ikai megjegyzéseket. 
Az érdekes képek Montreux munká jábó l vannak lefényké-
pezve. 

* 

A tárgyunkhoz kevésbbé tartozó részek kihagyásával 
kezdjük a történetet ott. hogy a keresztény sereg vezérének 
Schwarzenberg grófnak egy muskétás általi szerencsétlen 
megölése után. Rudolf császár sokat kutatott , hogy megfelelő 
vezérről gondoskodjék. Minthogy — s innenkezdve már szó-
szerinti fordítást adunk — az egész világot megtöltötte már a 
hősi cselekedelek híre. amelyeket Mercoeur hercea vitt végbe, 
aki éppen dicsőséges békét kötött a f rancia királlyal, Rudolf 
úgy látta, hogy ő az, akit Isten az ő számára küldött . 

Lelki szemei előtt látta, hogy a Lotharingiai-ház minden 
időben végzetes vala az Ottomán Por tára ; hogy Mercoeur 
herceg nemrég bizonyította be hűségét a spanyolokkal, szö-
vetségeseivel szemben; hogy a francia király sem venné rossz 
néven, ha megmenekülhetne a félelmes hercegtől, aki sok 
ba j t okozott neki: és hogy magának a hercegnek is tetszeni 
fog, ha ú jból tanúbizonyságot tehet bátorságáról és kegyes-
ségéről a katolikus hit védelmében. 

Mercoeur herceget a császár a l tábornagynak (Lieutenant 
Général) hívta meg. 

Mikor Rudolf értesült arról, hogy a herceg már orszá-
gának határain belül van. előkelő fegyveres kíséretet kül-
dött hozzá, hogy közöljék vele meghívását és k ísér jék őt 
Bécsbe. Mercoeur 1598-ban érkezett meg. Az osztrákok meg-
igézve jelenlététől, csakhamar azt mondták, hogy a hír keve-
sebbet mondott róla, mint amennyi a valóság. Élete delén állt, 
38 éves volt s egy kis sereget is hozott magával, amely igen 
kiválónak látszott. Legtöbben dicsőségvágytól tüzelt lotha-
ringiaiak voltak a kíséretében. Ebben a csapatban volt fivére 
de Chaligni gróf is. aki úgy ragyogott, mint a nap a kisebb 
csillagok között. 

Rudolf Mercoeur hercegnek és kíséretének az ő kiváló-
ságukhoz és saját bőkezűségéhez méltó fogadtatást rende-
zett. Miután napokon át hízelgett neki, rábízta magyar-
országi seregének fővezérletét. 

Kellőképpen tájékoztatva minden szükséges intézkedés-
ről, elbúcsúzott a császártól s elindult, hogy átvegye hiva-
talát. 
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1598. Szeptember 10-én távozott Bécsből, abban a hónapban, 
La. 10. amely az Austriai Házra szerencsés volt, mint ezt különféle 

események bizonyították, mint amilyenek Bécs felszabadí-
1598. tása és Buda visszafoglalása is. Másnap érkezett meg a csá-

[X. 11. s z á r i sereghez. A csapatok rendkívüli tetszésnyilvánításokkal 
mondtak neki „istenhozottat" a Duna melletti táborukban. 
A keresztény sereg Esztergom (Strigonie) körül táborozott, 
csekély létszámmal és erősen lecsökkent értékben. 

A herceg nagyszerűen bevált, mint vezér: a katonák fel-
ismerték a különbséget közte s az előző vezérek között: 
míg az érkezett ú j kapi tány szelid és közlékeny, udvarias, 
bölcs és biztos, addig Schwarzenberg herceg (Suelfernbourg) 
szigorú, kegyetlen és kevésbbé vállalkozó volt. 

A keresztény sereg együtt lakott, jól összezárva egy 
olyan táborban, amely jól meg volt erősítve földhányások-
kal. sáncokkal római módon, hogy ellenálljon a törököknek. 

A török sereg több, mint 120.Ö00 harcosból állott s velük 
volt a legfélelmesebb szállítható 120 darab ágyú. Ez a ret-
tentő sereg vonult Esztergom (Gran) érseki városa felé. 

A mi ú j fővezérünk az első haditanácsban, amelyet tar-
tott. rettenthetetlen kedélyével kijelentette, hogy nem akar 
időt adni az ellenségnek a felfejlődésre: sem arra, hogy hadi-
rendbe álljon, még kevésbbé arra, hogy megerősített álláso-
kat készíthessen. Az ellenségnek — mondta — eléje kell 
menni, rácsapni menetelés közben és így megakadályozni 
bármilyen ostromot. De a haditanács leszavazta őt és herce-
günk bánkódva mondta, hogy érkezését nem jelezheti vala-
mely dicsőséges cselekedettel. Látva, hogy nem akarnak hoz-
zájárulni , hogy elmenve szembeszálljon az ellenséggel, elvál-
lalta a legveszedelmesebb feladatot, tudniillik a hátvédet. Egy 
kiváló csapattal, köztük 40 lotharingiai nemessel fedezve a 
menetet, sértetlenül átvitte az egész keresztény sereget a Du-
nán, s szétrombolta az ellenség szemeláttára a hidat, amely 
felbőszülve látta a 50.000 bátor embert egy tömegben mene-
telni. A két sereg tábort ütött a folyó két p a r t j á n s meg kel-
lett elégedniök tüzérségük átlőtt salvéival. 

De a hideg évszak több ba j t okozott a török seregben, 
mint a császári ásryúk tüze: felszedték sátorfáikat s elvonul-
tak megerősített helyeik védelme alá. 

1599. (Következő tavasszal) a törökök kiküldtek 40.000 lovast, 
hogy portyázzanak szanaszét az ország sík vidékein. Végig 
rabolták ezek a Vág mentét Chanit2 (?) váráig s fenyegették 
Morvaországot. 

2 Valószínűleg Csanád vára . A ta tá rok Tiszántúl is és a Felvidé-
ken is puszt í to t tak s a f ranc ia szerző ezeket a távolabbi helyeket nem 
ismerte, csak hallot ta emlegetni. Azért z ava r j a össze. 



Mercoeur, hogy megboszúlja a károkat , amelyeket a bar-
bárok egész ú t jukon okoztak, elhatározta, hogy megostro-
molja Kaposvárt (Caposvar), dacára a szigorú időjárásnak, 
mivel az ősz bevégződött s a tél már kezdődött. 

Ez a város ma jdnem határos Rácországgal (Rascie), jó a 
környező terepe, mivel egy mocsár közepén van építve, jól 
ellátva őrséggel és ágyúkkal s 6 mérföldre Szigettől (Siget). 
Ágyúkat nem lehetett vontatni a mocsaras terep miatt, s ez-
ért a keresztény sereg abbahagyta a vállalkozást s leereszke-
dett Rácországba, ahol fosztogatott. (Montreux itt súlyosan 
elítéli a keresztény seregnek azt a gyakorlatát , hogy sa já t 
hitfeleivel szemben semmivel sem jobb, mint a pogány. Nyo-
morult nép — kiált fel — várni mindennap a vihart a legki-
sebb szellő rezdülésére is, hogv ne marad jon más számára, 
mint tönkremenni, vagy meghalni!) 

A vallonok megrohamozták de la Roque várkastélyát 
(talán Lak) ugyanannak a mocsárnak szélén. Az ostromlot-
tak megadták magukat , mire eltávozást engedtek a 300 har-
cos életének és vagyonának, s ha ta lmukba kerí tet ték ezt a 
fontos erődöt. 

Nem került nekik sokkal többe Veszprém (Vesprin) sem; 
ezt a várost h a j d a n a maga gyönyörűségére alapította Szent 
István magyar király. Veszprém kicsiny erős város, dom-
bon fekszik, egy mocsárral a lábainál, amelyek meg vannak 
erősítve. Az ostromlottak visszaútasították a megadási felhí-
vást, mire megközelítették őket, életük veszélyeztetésével, fe-
detlenül az ostromlottak ólma és lövéseivel szemben, amelyek 
jégeső gyanánt hullottak seregünkre. Bámulatba ej tet tek 
mindannyiszor, látván, hogyan mennek keresztül csapataink 
ezen a jégesőn s hogy foglal ják el a hegy lábát, beszegezve 
ott az ágyúkat és megostromolva a város kapu já t . A rossz 
idő és a segítő csapatok elmaradása kétségbeejtették az ost-
romlottakat, s rettegve egy általános roham kegyetlenkedé-
seitől, feladták a helyet, hogy megmentsék életüket és vagyo-
nukat.3 

Ebben a kis városkában 500 magyar t helyeztek el, hu-
szárokat és ha jdúka t , akiknek segítségével már el tud ták 
érni azt, hogy a parasztok szállítsanak élelmiszert a mieink-
nek. 

Ezután elindultak Csesznek (Chesnai) megvívására. 
Csesznek egy hegy tetejére épített, nagyon szép külsejű vár-
kastély. Ez volt a rendes tartózkodási helye Osztrák Máriá-

3 Veszprém, s u t ána Csesznek megvétele is, még 1598-ban tör tént . 
I t t az események sorrendjé t téveszti el az író, aki különben 1598 és 
1601 között egyszer sem említi az évszámot. 



nak, a mohácsi csatában elesett, szerencsétlen sorsú Lajos 
magyar király feleségének. 

Csesznek 6 mértföldnyire van Győrtől (Javarin) és ket-
tőre A eszprémtől. Az ellenség aknákat készített, mivel erősen 
védeni akar ta magát, s nagyon tüzelt egész napszálltáig: de 
mindez nem volt más, mint színlelés menekülésük elősegíté-
sére. Éjjel a törökök ott hagyták a várat s elmenekültek Ka-
posvárra. Másnap a kereszténvek, mikor nem hallottak sem-
minemű zaj t a cseszneki várból, behatoltak s elfoglalták az 
erődöt. 

Mercoeur herceg az évszak zordságát sem engedte el-
múlni céltalanul: téli szállásba vitte a sereget, átvezetve őket 
amint a jég képes volt elbírni az ágyúk terhét, az osztrák tó-
hoz.4 Mialatt a fagy szükségtelenné tette jelenlétét, elútazott 
Lotharingiába, édes hazá jába , azzal a szándékkal, hogy ab-
ból a vitéz népből egy csapatot hoz vissza. 

Távolléte azonban, önhibá ján kívül, oka lett egy olyan 
rendetlenségnek, amely még ma is szégyenére válik a francia 
névnek. Beauparc bárónak volt egy francia ezrede Magyar-
országon, a császár szolgálatában. Az ezredest annak idején 
Buda ostrománál megölték, a parancsnokságot SeigTieur de 
Hunde-Lorraine vette át. Ez az ezred Pápán volt helyőrségen. 
Mivel nem kap ták meg a zsoldjukat s egyébként is eléggé 
ál lhatat lan természetűek voltak, fellázadtak. 

(Elég hosszasan s szépítés nélkül van leírva a pápai f ran-
cia helyőrség lázadása, amelynek leverésénél elesett a sereg 
ideiglenes vezére, a hős Schwarzenberg Adolf, Mercoeur her-

1600. ceg elődjének unokaöccse is. Végre megérkezik Mercoeur, 
VII. 29. Pápá t visszaveszi, rendet teremt a csapatban. A felkelőket 

megbüntetik, fölnégyelik, fe lakaszt ják, az utolsó felkelő ve-
zérnek kitépik a szívét.) 

Mialatt a keresztény sereg ezekkel a gálád f ranciákkal 
(így!) töltötte az időt, a törökök hasznot húztak ebből és elő-
nyomul tak Kanizsa felé, amely egyike az első helyeknek 
Magyarországon, Szlavónia határán, s bevehetetlen a mocsa-
rak miatt, amelyek körülveszik. A helyőrség kétségbeesve a 

1600. túlerőtől, amely Ibrahim pasa vezetése alatt 120.000 embert 
" 2 1 ' számlált, ot thagyta a várost és minden erejét a fellegvárban 

vonta össze. 
Ez történt szeptember 21-én. Mercoeur herceg megérke-

zett seregéhez, amely pihente a pápai fáradalmakat . Ő Győ-
rön keresztül ment, ahol haditanácsot tartott Mátyás főher-
ceggel. a császár fivérével. 

A herceg három napig tartózkodott a főhercegnél Győ-
rött, aztán megszemlélte seregét, megerősítette mindenkinek 

4 Valószínűleg a Fer tő tó. 



a bátorságát, fellelkesítette a reménykedőket, még a félhol-
takat is, s kijelölte a Kanizsába küldendő segítséget. Mer-
coeur ugyanis derék fivérétől Chaligni gróftól segítve, a ta-
nácsot ráb í r ta Kanizsa megsegítésére. Hogy a lázadást meg- 1600. 
akadályozza, október elsején maga indult el a sereg élén. X. 1. 

Hadere je volt: 200 zsandár és 1200 gyalogos, egy ezred 
vallon és lotharingiai, Chaligni vezetése alatt. Néhány da rab 
nehéz ágyút az országúton hagytak, ott jö j jenek u tánuk, 
hogy ők maguk annál gyorsabbak lehessenek. A menet hato-
dik n a p j á n megpillantották az ellenséget. Két mértföldre on-
nan a Mura par t j án , amely Kanizsa környékét mossa, há t ra- 1600. 
hagyták poggyászaikat egy hídnál. 300 zsoldos és 3 tábori X. 
ágyú őrizete alatt. 

így hát seregünk, bár erősen há t rá l ta t ták ennek az or-
szágrésznek gyakori mocsarai, megoldotta az ezeken való át-
haladás feladatát is és kellő időben érte még el az ellenséget. 

Egy erdőben tar tot tak pihenőt, egy mértföldnyire a tö-
rök seregtől. 

Chaligni gróf vezette az élen 2 lotharingiai ezredét. Tőle 
jobbra az erdőben a vallonok voltak, balra 4 ezred az osztrá-
kok és csehek közül. Ezeket a gyalogosokat 8 század puskás 
támogatta f lamand lovasokkal, vezérük Salm (Salmes) gróf 
és Yaranne úr. Kolonits (Colenich) ezredes 1500 lovast ve-
zetett 4 tábori ágyúval. 

A derékhad előtt 8 ágyú haladt, 200 válogatott lovas kí-
séretében. akiket a Pál fi és Nádasdy (Nadassi) vezetése alatt 
álló huszárok és h a j d ú k támogat tak; mintegy 3000 ember, és 
egy ezred zsoldos (lansqenet) Schömberg vezetése alatt. Végül 
az utóhad következett összeállítva a morva lovasok ezredé-
ből Andisque ezredes vezetése alatt, továbbá Tour grófnak, 
az a ranygyap jas rend lovagjának, [Turn-Taxis (Tour-Tassis)] 
herceg a ty j ának ezredéből, végül a Hollac gróftól vezetett 
fekete lovasból. 

Az egész sereg olyan kicsi volt. hogy a törökök csak a mi 
seregünk előhadának tartották, nem hihették, hogy ilyen ma-
roknyi ember jön felvenni a harcot az ő hatalmas erejükkel . 

Október 8-án 7 órakor reggel a törökök felállí tottak 14 1600. 
darab ágyút a mocsár szélén. Mikor Colenich támadásra in- X. 8. 
dult, azok lőni kezdték csapatát, amely megeresztett kantár-
ral rohamozta meg az ágyúk mennydörgő torkát. Pusztulása 
lőu ott sok derék vitéznek, de végül a törökök mégis kényte-
lenek voltak nagyon tekintélyes veszteségek után, engedni a 
nagyobb harcértéknek. 

Ekkor be lehetett volna jutni Kanizsába, ha a mocsarak 
szélessége és mélysége nem lett volna legyőzhetetlen akadály. 

I lyképpen mi let tünk az urak a csatamezőn, ahol éjsza-
kára d'Igoniz bárót és csapatát hagyták őrnek. De ez semmi-



vei sem ért volna többet, mint egy hangya a kigyó szájánál, 
ha másnap ott találja őket az ellenség nagy tömege, miért is 
Mercoeur éjfélkor visszarendelte őket a táborba s célszerűen 
elrendezte az egész sereget. 

A vitéz J illi,5 akinek nevét az utókor áldani fogja, csak 
most jött Lotharingiából s még nem látta a sereget, sem az 
országot. Azért jött 12 szekér kíséretében, hogy élelmiszerrel 
lássa el a keresztény sereget; de a törökök észrevéve őt. ki-
küldtek 6000 ta tár lovast, hogy levágják a fegyveres kísére-
tet. Ámbár í íIli a rányta lanul gyöngyébb volt számbelileg, 
mégis csodákat művelt lotharingiai és vallon katonáival, akik 
a kíséretet alkották. Mercoeur herceg sajá t lovas szakaszát 
kiilte oda, négy század puskással s ez a segítség felszabadí-
totta a derék Tillit, akit már éppen elfogtak volna, miután 
csapatának embereit mind elvesztette. Őt magát is megsebesí-
tették éppúgy, mint hadnagyá t : I ripes urat . A tatárok ekkor 
rémült futással menekültek, de már az ütközet alatt gondos-
kodtak arról, hogy elküld jenek maguk közül néhányat , akik 
elvigyék a száll í tmányt az élelmi szerekkel. 

Mercoeur herceg segítsége a kelleténél későbben érkezett. 
Ha ez a csata kezdetén jön. a szállítmány nem jut az ellen-
ség kezébe s Kanizsát is lehetett volna élelmezni. A törökök 
jól tudva, hogy semmi sem teheti inkább tönkre a keresztény 
sereget, mint az éhség, köröskörül elvittek mindent, amit csak 
tudtak, hogy megakadályozzák azt, hogy bárminő élelmi-
szert is szerezhessünk. Megszámlálhatatlan tömegük folytán 
ezt könnyen meg is tehették. 

Mi pedig ime győztesek voltunk a csatamezőn s mégis 
legyőzettünk — a harcosok legyőzőit legyőzte az éhség. 

1600. A türelmetlen törökök azonban, mivel a hadsereg maka-
11- csul küzdött az éhség ellen, erőszak alkalmazására határoz-

ták el magukat , október 11-én. Ez a nap viharos volt, puska-
ropogás a földön s vihar az égen s a kétféle dörgés csattogva 
olvadt össze a két sereg között; de az eső és a szél erősen 
mérsékelték a tüzet: az egyik eloltotta a kanócot és eláztatta 
a gyutacsot, a másik a lövészek szeme közé szórta a puska-
port és a puskalövés lángját,6 

5 A világtörténelemből ismert Tilly Tserklaes János gróf. a har -
mincéves h á b o r ú n a k egyik legkiválóbb hadvezére (1559—1632) Lotha-
r ingiából Mercoeur h ívásá ra állt be Rudolf szolgálatába, hogy a hitet-
lenek ellen harcol jon. Bruslé de Montleinchamp így jellemzi: sohasem 
érintet t nőt, sohasem mulasztot t misét, és sohasem muta t t a há tá t az el-
lenségnek. 

6 A XVII. században el ter jedő kovás puskáka t a kanócpuska előzte 
meg. Ennek elsütő készüléke egy forga tha tó kakas volt, amelyhez egy 
kanócda rab volt erősítve. A ravasz elhúzásakor a kakas a serpenyő felé 
csapott , az égő kanóc beleért a serpenyőben levő lőporba s azt meg-
g y ú j t v a sütötte el a töl tényt. Montreux elbeszélésében a szemtanú élethű 



Szegény, éhségtől elgyengített katonáinkat a földre dön-
tögette a vihar, az erő eltűnt tagjaikból, s bátorságukat meg-
törte a szükség. Mégis olyan győzniakarás uralkodott a lel-
kükben. hogy ezek között a csapások között is győzteseknek 
látszottak. I lyenformán a törökök nem mertek kézitusába 
szállni velük, rettegve a haldoklók bátorságától. 

Csak hosszas habozás után támadták meg Chaligni gróf 
táborát, de a 50.000 harcos azt sem bír ta áttörni. Chaligni két 
nehéz óráig tartó megpróbáltatást szenvedett végig, amely 
után Mercoeur herceg támadta meg az ellenséget, de olyan 
erővel, hogy 1200 halottal borították be a csatateret, kénysze-
rítve a többieket, hogy visszatérjenek sátraikba. 

Ez a győzelem 200 keresztény életébe került , ami erősen 
tekintélyes veszteség volt kis létszámukhoz képest. 

A mieink mégsem lehettek győztesek, mert ekkor már 
rettenetes inség uralkodott a táborban. Győztek, de nem volt 
sem kenyerük, sem boruk, sem pihenésük, sem üdülésük. 
Aki megmentette az életét az ellenség vasától, azt az éhség 
kárhoztat ta a halál áldozatává. 

Vezérük aggodalommal látta szükségüket s nem segíthe-
tett. De mindez úgy látszott, hogy mégis jó véget ér, mert a 
katonák egyáltalán nem zúgolódtak, olyan kiválóan tudta a 
vezér megakadályozni az elégedetlenséget. 

Ekkor azonban a hideg is hozzájárul t a csapásokhoz, s 
az is eljátszotta szerepét ebben a tragédiában. A katonák, 
akik még a lovaik bőrét is felfal ták volna, mielőtt éhenhal-
nának, mégis eladták az ételüket, hogy a hideg ellen lábbelit 
szerezhessenek. Röviden minden áruba volt már bocsátva 
ezek közt az emberek között, akiknek nem volt más vagyo-
nuk, mint az erényeik. 

A vezér mindenütt részt vett ezekben a szenvedésekben, 
visszautasította a szomjúsága ellen kínált vizet s a legkisebb 
kedvezést is megvonta magától. 

Október 12-én a törökök látva, hogy tervezett csapás 
nem sikerül nekik, ágyúzni kezdték a keresztény tábort az 
erdővel takar t oldalon. Ez a vállalkozás sikerült is nekik, s 
minden, amit a szegény katonák tehettek, csak az volt, hogy 
jól meglapul janak állásaikban. Legbiztosabb bás tyá juk volt 
Mercoeur herceg jelenléte, aki megvetve a borzasztó dörgést, 
végigment az egész táborban s bátorította népét az állhata-
tosságra. De sietett szavaival, mikor látta, hogy a tatárok 
hasznot akarván húzni a megdöbbenésből, közelednek, hogy 
raj taüssenek a táboron. Már jócskán közel is voltak ezek a 
vezér sátrához, mikor a keresztények ú j erőre kapván, ret-

leírását é lvezhet jük azokról a nehézségekről, amelyekkel három száza i -
dal ezelőtt a lövészeknek küzdeniök kellett. 



tenthetetlenül szembe szálltak ezekkel a vakmerőkkel, s 
kényszerítették őket, hogy visszaengedjék táborukat . 

Ez a veszély megnyitotta a vezéreknek a szemét s megkér-
ték Mercoeur herceget, hogy ne áldozzon fel annyi derék em-
bert sa já t értékes személyével együtt. Mivel ő az előnyomu-
láshoz volt szokva s sohasem a hátráláshoz, a világ legna-
gyobb b a j á n a k tartotta volna, hogy elhatározza a visszavo-
nulást s nem is adta meg magát máskép, mint ünnepélyes til-
takozás után. mivel erről egv iratot is aláír tak a tábornokok: 
Coleniche, de la Tour. Pálfi, Nádasdy és d 'Andisque 1600. 
október 12-én.7 

Ha az ot tmaradás veszélyes volt, a visszavonulás sem 
volt kevésbbé az. Az emberek kiéhezve és összefagyva kel-
lett, hogy há t rá l j anak egy félelmes sereg szemeláttára — 
amelynek nem hiányzott semmije — s hozzá egy olyan úton, 
amelyet a sár használhatat lanná tett. Mégis a nagy Mer-
coeurnak a hősiessége elhárította mindezeket az akadályokat . 
Éjszaka sürffős riadót fúvatot t az egész tábornak, s annyira 
tudta fegyelmezni őket, hogy az ellenség felé még a lehelle-
tiiket is visszatartották. 

Mercoeur ekkor nagy beszédet mondott katonáinak. Buz-
dította őket, hogy minél több nehézséggel kell megküzde-
niük. annál több dicsőségben lesz részük s hogy különben is 
közéig az idő mikor nem kell többet nélkülözni. Figyelmez-
teti őket, hogy annál biztosabban vezeti őket győzelemre, mi-
nél inkább engedelmeskednek neki. Kéri tegyenek meg min-
den tőlük telhetőt, ahogyan ő is megtesz mindent érettük. 
A égül inti őket, hogy ha már meg is kell halni, ad j ák vissza 
az Istennek jó szívvel az életüket, amit ugvis tőle kap tak s 
inkább bízzanak az ő kegyelmében, mint a sa já t érdemeik-
ben. 

A herceg ezekkel a szavakkal felemelte levert szíveiket 
s reményt öntött beléjük. 

Az egész sereg összegyűlt, elrendelték a visszavonulást, 
előre küldve a betegeket, sebesülteket és az ágyúkat , ahhoz 
az erődhöz, a Mura par t j á ra , ahol a poggyászukat hagyták 
az ellenség hatáskörén kívül. 

Két órával a parancs kiadása u tán a sereg felszedte sát-
rait a csatatéren s egész éjjel menetelt anélkül, hogy a törö-
kök bántani merték volna őket, de napkeltekor azonnal meg 
támadták az utóvédet. 

Amint elgondolható, a vezér Chaligni, Coleniche és An-
disque vezetése alatt a legbátrabbakat küldötte oda, mégis 
aminek a szabadulásukat leginkább köszönhették, az a sűrű 
köd volt, amivel az ég kedvezett nekik. 

7 A f ranc ia szerző itt tévesen 1599-et ir 



De az ellenség sarkában volt a keresztény seregnek, 
amely így kénytelen volt arcvonalba fej lődni velük szem-
ben. Egv kis síkságon sorakoztak fel, amelyen nem akadt 
más fedezék, mint egy kis leégett falu. A sereg nem állott 
többől mint 8000 harcosból, akiket legkevésbbé sem rendí-
tett meg Schömberg zsoldosainak gyávasága sem. akik el-
hagyva őket. megfutamodtak, hanem épp oly szilárdak vol-
tak. mintha ők volnának fölényben számszerűleg is az ellen-
ség fölött. 

Ez az állhatatosság kissé zavarba hozta a törököket, akik 
nem számítottak arra. hogy ez a maroknvi ember szembe 
merjen szállni velük. Ők először mélyen behatol tak a keresz-
tények közé, de ez lett a vesztük, mert ezek kiválóbbak lé-
vén. s hamarosan összezárkózván, csakhamar előnvre tettek 
szert, mert lekaszabolták az egész csapatot, anélkül, hogy 
azoknak társaik segítségül jöhettek volna. 

Egyik vitéz török eléggé vakmerő volt ahhoz, hogy egy 
keresztény zászlóra emelje a kezét, de abban a pi l lanatban 
megbűnhődött merészségéért. Sohasem volt látható ennél 
szebb küzdelem, sem a harcosok nagvobb halálmegvetése — 
a halál ara tásának kellős közeoén. A keresztények hihetetlen 
dolgokat vittek ott véghez: minden i rányban rohamozták, s 
mindenütt győztek. A törökök ekkor a lovasság ellen fordul-
tak. remélve, hogy ott kisebb ellenállásra találnak, mint a 
gyalogságnál. De ezek is szembe fordul tak velük s egyik csa-
pa tuka t a másik után szórták szét. Végül is a törökök ellép-
tettek. s a keresztények egészen magukra maradtak . A törö-
kök összezárkóztak, a keresztények megálltak. 

Három óra hosszat néztek farkasszemet. A két szemben-
álló sereg közül egyik sem mert támadni . 

Ekkor a törökök annyi hiábavaló erőfeszítés után, szé-
gyenletesen meghátrál tak, ezer halottat hagyva övéik köziil a 
csatatéren: a keresztények hálát adva győzelmükért, folytat-
j á k menetelésüket a találkozó helyig, ahol a poggyászukat 
hagyták volt, s ahol három napot üdülésre használtak. 

Mercoeur, amint serege kissé megpihent, azon volt, hogy 
minél előbb visszatérjen az ostromlott Kanizsa alá. Sürgetni 
akar ta a segítséget minden oldalról s bebizonyította a fon-
tosságát annak, hogy „a kereszténységnek ezt az ú t j á t " meg-
őrizzék. 

De hiábavaló lett volna minden m u n k á j a az új jászerve-
zésért. ha nem lehetett biztos az ostromlottak állhatatossága 
felől. Kereste hát a módot, hogy levelet küldhessen Paradi-
sernek. Kanizsa parancsnokának; hogy bátorítsa őt, hogy 
tartson ki szilárdan 15—16 napig, amikorra kétségtelenül 
meg fog jönni a felszabadítására. Egy kanizsai h a j d ú a jánl -



kozott a hercegnek s száz taller jutalomért bement a városba 
a törökökön keresztül és á tadta a parancsnoknak a levelet, 
amelyben Mercoeur herceg bátor í t ja őt a védelemre és sür-
gős segítséget ígér neki. 

Paradiser visszaírt, hogy nyugodtan fogja magát védeni 
s elszántságának jeléül küldött is Mercoeur hercegnek egy 
kardot, amelyet a h a j d ú nagy szerencsésen vissza is hozott. 

A herceg számítva erre az ígéretre, nem kímélt semmit, 
hogy olyan helyzetbe jusson, hogy megszüntethesse az ostro-
mot arra az időre, amennyit kért. De Paradiser, megfeled-
kezve szaváról és becsületéről, ahelyett hogy várt volna 15 
napig, megadta magát 6 nap múlva, nagy bánatára a katho-
likusoknak és különösen hercegünknek. 

A sereg Óváron (Altembourg) téli táborba szállt. 
Paradisert fogolyként Bécsbe küldték. A kanizsai kato-

nák azzal vádolták, hogy 20.000 tallért kapott a töröktől. Ő 
sokáig védte magát, s mivel nem volt más mentsége a maga 
igazolására, a r ak tá rak fe lgyuj tását hozta fel, amelyekben el-
égett a puskapor, ami lehetetlenné tette a védekezést. Erre 
azt válaszolták neki, hogy a tűzvész sem volt más, mint áru-
lásának kendőzése. Végül lefejezésre s kezeinek levágására 
ítélték őt. Az ítéletet Bécsben ha j to t ták végre. Ha több ilyen 
ítéletet hoztak volna, kevesebb hasonló áruló lett volna. 

A Diván jól tudva, hogy pusztán az éhség kényszerítette 
Mercoeur herceget, hogy felhagyjon Kanizsa felszabadításá-
val, s hogy az ottomán nem lett volna úr ezen a helyen, ha 
Paradiser megtar t ja a szavát, úgy vélte, hogy számára a leg-
üdvösebb, amit tehetne, a békekötés lenne. Miután ezt látták, 
teljes felhatalmazást adtak a budai basának és az. hogy a 
herceget rávegye a békére, gazdag ajándékot küldött neki, 
olyan török szőnyegeket, amelyek az egész birodalomban a 
legdrágábbak voltak, s amelyeket egy idegen csak gyönyör-
ködve nézhetett. A herceg visszaútasította az a jándékokat , 
de mivel úgy gondolta, hogy egy megbeszélés ú j adatokat 
nyú j tha t neki a hadvezetéshez, ha j landó volt tárgyalni. 

A komáromi sziget volt kijelölve a találka helyéül. A 
basa 1000 lovassal jött, Mercoeur herceg is ezerrel. Az első 
megbeszélésen a törökök Győr visszaadását kívánták, amiért 
cserébe ők visszaadnák Kanizsát. Példálóztak, hogy Győr t 
éjjel foglalták el és ú j harcmóddal, míg viszont ők Kanizsát 
a hadijog formái szerint vették be. De a császáriak sem mu-
lasztották el visszavágni, hogy valóban Győrt éjjel lepték 
meg petárdákkal , amelyek azt a célt szolgálták, hogy a ka-
puka t felrobbantsák,8 de hogy a petárda végeredményben 

8 Győrnek 1598 márc ius 29-én P á l f f v és Schwarzenberg által vég-
reha j to t t közismert b ravúros visszafoglalását , bá r az akkori idők egyik 



hadieszköz, és hogy bizonyára dicsőségesebb volt a császá-
riak részéről puskaporra l elfoglalni Győrt , mint az ottomá-
noknak Kanizsát leszámlált dénárokkal, amivel a nyomorult 
Paradisert e lkápráztat ták. 

Miután mindkét részről többféle hiábavaló javaslatot 
tettek, félbeszakították a tárgyalásokat s a követek vissza-
tértek övéikhez. 

Senki sem örült inkább ennek a félbeszakításnak, mint 
Mercoeur herceg, aki nagyon jól tudta, hogy a Porta csak az-
ért kötne békét, hogy lélegzethez jusson és hogy kedvezőbb 
körülmények közé kerül jön. 

A herceg ezután szemlét tartott serege fölött a komáromi 
szigeten. Minthogy épp olyan jó politikus is volt, mint had-
vezér, elhíresztelte, hogy Buda ellen készül, s úgy rendezte a 
dolgokat, hogy ezt a törökökkel is elhitesse, politikai ravasz-
sággal azt színlelve, hogy nagyon örül, hogy a Porta nem 
sejti a szándékát. A budai basa minderről értesülve, mindent 
jól elő akar t készíteni az ostromra, s ezért elküldötte Fejér -
várra (Alberoialle) mindenét, ami csak értékes holmija volt. 
Ez volt az a háló, amelyet Mercoeur herceg az ő számára 
font. A basa megbocsáthatatlan ostobasággal elküldött a fe-
jérvári helyőrségért is s annak legnagyobb részét Budára 
rendelte. A fe jérvár i basát, aki ravaszabb volt, mint a budai , 
s ebbe nem akar t beleegyezni, azzal vádolta meg, hogy nem 
kevesebbre, mint az ő helyére áhítozik. 

Ugyanilyen félelemben elküldött Simontornyára, Rác-
országba is. hogy a csapatokat hozzá vigyék, amivel elnépte-
lenítette a harcteret, amelyet Coleniche pusztított végig, aki 
csak SzékesfeTérvár környékéről 700 birkát és 120 ökröt h a j -
tott el, nehogy ezeket az ostrom első hírére beha j t sák a vá-
rosba. 

Mercoeur herceg, aki nem takarékoskodott a kémekkel, 
hogy mindenről legyen tudomása, így gondoskodott arról, 
hogy titkos tervét végrehajthassa. Megindítva a sereget 
együtt menetelt azzal, s maga is biztat ta őket Buda ostromá-
val, úgy hogy ezeknek is egész meglepetés volt, mikor este 
Fejérvár körül találták magukat . Ez augusztus hóban tör-
tént. 

Ez a hely, mint a legtöbb ilyen Magyarországon, mocsa-
rak közt fekszik, amelyeket a Sárvíz (Sarvizze) alkot. A köz-
tük levő sziget annyira meg van erősítve, ahogyan kell len-
nie egy olyan városnak, amely a királyi korona birtoka, 
amely neki a nevet is adta. A külvárosokat TÓ palánkok övez-
ték gerendával és kővel megerősített földhányásokból. 
legfontosabb eseménye volt, nem soroltuk fel a Mercoeur meghívását 
megelőző események közt, miu tán erre a meghívásra semmi befolyássa l 
sem lehetett. 



Vaubecour úr. ez a szerencsés vállalkozó, aki petárdák 
segítségével elfoglalta Győrt , Fe jérvár simontornyai külváro-
sát t ámadta meg. A derék Tilli, akit mindenütt borítottak a 
sebhelyek, még egészen frissek is, ngyanezt tette a győri kül-
várossal. 

Fennszóval háromszor ,.Jézus"-t kiáltottak s elfoglalták 
mind a kettőt, ugyanakkor ra betörve a kapuka t is, amikorra 
felmásztak a fa lakra . Iszonyú nagy mészárlás volt ott s végül 
is a törökök kénytelenek voltak kereket oldani s a belvá-
rosba visszavonulni. Vaubecour báró, aki emlékezett még a 
győri sikerre, odafutot t a kapuhoz, hogy oda helyezzen egy 
petárdát , ami még eléggé újszerű hadiszer volt abban az idő-
ben. De egy ágyúgolyó elvitte a combját, s ez nagyban kés-
leltette a város elfoglalását. A báró kigyógyult ugyan ' sebé-
ből. de sánta maradt élete végéig. Másnap szeptember 5-én a 
sereg elhelyezkedett a külvárosokban, ahol egy kissé fel is 
frissültek. 

Az ostrom kezdetén a sereg nem állt többől, mint 18.000 
harcosból. 

Mercoeur herceg lovasezrede 600 lotharingiait és vallont 
számlált. Colenich 1500 osztrákot vezetett. D'Andisque ezrede 
1000 lovas volt Morvaországból, és Touré 1000 lovas felső 
Németországból, mindenik a sajá t mód ján öltözve. Pálf i és 
Nádasdy 1500 lándzsával és puskával felfegyverzett huszárt 
vezettek. Bat ihiány (Boutianv) Chainte és Tranché urak 2000 
magyar lovast vezettek, 200-at fizetett Mátyás főherceg, 
100-at Rosswurm tábornagy. Az anhalti-herceg 4000 zsoldos-
nak parancsolt, Altemps ezredes 4000-nek: Breuer pedig 5000 
ba jo r zsoldost vezetett. A salzburgi érsek 3 százada: 900 
ember. Ezenkívül 3000 h a j d ú volt még Pálfi és Nádasdy ve-
zérlete alatt is.9 

Mercoeur herceg, hogy egy oldalra vonzza az egész ellen-
séget. megtámadta a győri kapu t ; ezalatt t i tokban kiadta a 
rendeletet, hogy a mocsár bizonyos helyeit feltöltsék. hogy az. 
az ágyúk szállítására alkalmas legyen. Az ostromlottak, akik 
úgy bíztak a mocsaraikban, mint teljesen biztos védelemben, 
igvekeztek az ostrom ellen védekezni s otthagyták a mocsa-
rak felé eső oldalakat. Közben a vontatóéit elkészült s az ost-
romlottak meglepődve hallották, hogy 6 darab ágyú dörög 
arról az oldalról, ahonnan a legkevésbbé gondolták, hogy 
megtámadhassák őket. Mercoeur herceg, a kiváló hadmérnök 
(grand mathématicien) maga irányozta őket s dörgésük 
szeptember hó 19.-ig tartott. 

0 Az egyes csapatok lé tszáma mindenüt t valószínűleg felfelé van 
kikerekí tve s ezért ad ki az együttes létszám ezekből számítva többet, 
mint az elől mondot t 18.000. 
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Mikor a falakon rést ütöttek, hadnagya i óvása dacára 1601. 
maga ment oda. hogy megvizsgálja. Megállapította, hogy a 
rés megostromlásának legnagyobb akadá lya a mély árok, 
melyet az omladékok nagyon kevéssé töltöttek be, s ezért 
megparancsolta katonáinak, hogy egyik kezükben vessző-
nyalábot hozzanak, a másikban fegyvert . A lovasság a gya-
logosok mögé sorakozott. A roham délután egy órakor kez-
dődött. Altemps volt az élen zsoldosaival, két német és ma-
gyar ezreddel támogatva. Négy sortüzet adtak az ágyúkból , 
hogy az ostromlottakat eltávolítsák a réstől s aztán be is 
nyomultak oda, miközben az ellenség nyilai és puskalövései 
úgy hullottak, mint a jégeső. 

A törökök a legbátrabban védekeztek, meggyötörve a 
keresztényeket forró olajjal , gránátokkal és más hadiszerek-
kel. De az ágyúkat oly ügyesen irányítot ta Mercoeur herceg, 
hogy nagyon megzavarta a védőket, anélkül, hogy az ostrom-
lókat akadályozta volna. Nem lehet elhallgatni egy török nő 
esetét, aki nem szűnt meg mindaddig köveket dobálni egy 
falról, ahol rettenthetetlenül kitartott , amíg csak egy ágyú-
golyó el nem űzte a helyéről. 

A roham egy nehéz órán át tartott, s végül a törökök 
engedni kényszerültek a nagyobb erőnek. A keresztények 
csakhamar elözönlötték a várost s Mercoeur herceg, hogy 
bátorítsa a há t ramaradot takat , s hogy segítsen ra j tuk , maga 
őrködött a résnél. A győztesek k a r d j u k k a l mindent elkövet-
tek. hogy megbosszúlják azt az ezer keresztényt, akik a rés 
alatt maradtak, összekeveredve 4000 törökkel, akik kemény 
harcban áldozták fel életüket. 

A basának volt bátorsága s egy erős épületbe hátrál t 
hadnagyaival s a helyőrség 120 emberével, ahol gyönyörű 
ellenállás u tán nem akar ta magát megadni másnak, csak 
Mercoeur hercegnek magának, aki elé kidobta fegyvereit az 
ablakon át. megadása jeléül. A vezér megkímélte az ő életét 
s embereiét is, s hogy megakadályozza, hogy a megvadult 
katonák valami súlyos sértést kövessenek el ra j ta , maga vál-
lalta a jó képű basa elvezetését, őt magát, feleségét és csa-
ládjá t saját sátorában helyezve el. 

Ez a hálátlan nem mondta meg, hogy titkos aknák van-
nak a székesegyház és a város különböző épületei alatt, 
amelyek könnyen végzetesek lehettek volna a győzőkre. 

Mercoeur herceg első cselekedete az volt, hogy a nagy 
templomba ment s ott Tedeumot énekeltetett, hálaadásul 
Istennek. Magyarország régi királyainak hamvai, amelyek ott 
voltak eltemetve, akadályozták meg bizonyára, hogy ennek 
a győzelemnek borostyánja nagyon hamar nem hervadt le. 
Az egyház alá volt aknázva s az akna minden pi l lanatban 
felrobbanhatott , de ez még sem történt meg mindaddig, amíg 



csak a herceg és kísérete el nem távoztak az istentiszteletről. 
Azután történt, hogy látták a levegőbe repülni a magyarok 
régi vallási emlékét, az aranyból és ezüstből levő kelyheket, 
füstölőket, kanclellábereket, amelyeket a keresztények a 
templom alá rej tet tek el, mikor Szolimán elfoglalta a várost. 

Ez a csodálatos szabadulás a herceget ú jból kegyelemre 
ösztönözte. 

A ház, amely a basa erődjéül szolgált, a levegőbe repült ; 
a győri út hasonlóképpen felrobbant, de nem temetett el töb-
bet. mint 10 katonát. Az összes hadnagyok azt tanácsolták 
Mercoeur hercegnek, hogy a basa személyén álljon bosszút, 
de ő mérsékelte dühét. Azt mondta, hogy meg aka r j a tar tani 
a szavát, s ha a basa áruló is volt. ő hű akar maradni hitéhez. 
Miután hálát adott Istennek, mint diadala forrásának és 
sajá t maga megőrzőjének, tiszteletét küldte a császárnak 
fivére Mátyás főherceg személyében, aki Győrött várta a 
merész vállalat eredményét. 

Mátyás csodálkozva látta, mint érkezik meg 400 szekér 
rabokkal körülvéve. A fogoly basa és hadnagya, aranyos 
szövetekbe öltözve, volt ennek a diadalmi menetnek a csúcs-
pont ja . őket más főnökök kísérték, szintén hadifoglyok. Az 
oldalukon haladt 25 alabárdos, narancssárga bársonyba öl-
tözve, aranyozott a labárdokkal , Mercoeur herceg rendes gár-
dá jából kiválasztva. A foglyok után következtek a szekerek, 
megrakva fegyverrel, lószerszámmal, posztóval, selyemmel, 
szőnyegekkel és nemcsak Székesfehérvár, de Buda végtelen 
gazdagságával is, ahonnan szintén odaküldték kincseiket az 
ostromtól való félelmükben a törökök. 

Mercoeurt a dicsőség közepette bánat is érte: meghalt a 
nővére Louise-Blanche de Lorraine, a francia királyné, akit 
ő nagyon szeretett, s akinek nagy hálával is tartozott, mert 
ő mentette meg az életét III. Henrik haragjától . 

Meghalt fivére Charles Comte de Chaligni, aki vele küz-
dött. s még egy másik fivére is. 

De t é r j ünk vissza Fejérvárra . Mercoeur herceg gondos-
kodva a város védelméről s a falak kijavításáról, seregét fel-
frissítendő. kivezette a városból. A csapatok elhaladtak a 
csurgói (Chauqueru)1 0 kastélyig, két mértföldnyire Fejérvár-
tól a győri út mentén, hogy ott megkezdjék az üdítő pihenést, 
mikor jogos rémülettel értesültek arról, hogy fenyegetően 
közeledik egy nagy török sereg. 

A budai basa és Hasszán nagyvezir jöttek 150.000 ember 
élén, hogy kiköszörüljék az elszenvedett csorbát. Megerősí-

10 A f rancia szó Sukorónak olvasható, amelv szintén Fehérvár kö-
zelében van, de nem a győri út mellett. Ezért gondoltunk inkább a győri 
ú t mellett, Fe jé rvár tó l kb. 2 mér t fö ldnyi re fekvő Fehérvárcsurgóra . 



-tette ezeket a híreket a huszárok által elfogott 6 török, akik 
azt állították, hogy nem várnak tovább, mint annak a 40.000 
ta tá rnak a megérkezéséig, akik már Moldvában voltak, hogy 
nagy hadműveletekbe kezdjenek. Ez a figyelmeztetés óvatos-
ságra intette a kis sereget, s bizonyos dombokat kerestek ki, 
amelyek Palota és Veszprém között vannak. 

Ézalatt Mátyás főherceg, elbűvölve az ajándékoktól , 
amelyeket Mercoeur herceg számára Győrbe küldött , küldött 
neki 1000 lovast s arra kérte őt, hogy látogassa meg, hogy 
megbeszéljék a háború eseményeit. A megbeszélés első hatá-
rozata az volt, hogy 600 szekérnyi száll í tmányt kell beküldeni 
Fejérvárra , amelynek kíséretét a herceg nagy szívével ma-
gára vállalta s szerencsésen végre is ha j to t ta 2000 fegyveres 
gyalogosnak és a Liége-i Tripes úr vezetése alatt álló, sa já t 
lotharingiai-vallon ezredéből kiválogatott két századnak fe-
dezete mellett. 

A mi hercegünk ügyessége kellett ahhoz, hogy ezt a segít-
séget olyan helyre vigye, amelyet 150.000 ember jött meg-
ostromolni és ahová 5000 tatár t küldtek előre, hogy azok 
megakadályozzák, nehogy valami készletet vigyenek be. I t t 
nemcsak a bejutás volt nehéz, hanem még inkább a távozás. 
A törökök leshelyeket állítottak fel az összes utakon, csak-
hogy zsákmányuk előlük meg ne menekülhessen, s azzal vi-
gasztalódtak, hogyha a herceg a városban marad, akkor ott 
fogják ma jd kezükbe keríteni egv császársággal felérő sze-
mélyét. De nem sikerült sem egyik, sem másik tervük. Mer-
coeur herceg, miután bátorította a helyőrséget, hogy tartsa-
nak ki szilárdan Isten és a császár ügye mellett, s miután 
azok megígérték neki, hogy nem fogják elhagyni azt, ha ide-
jében megjön a segítség, az é j fo lyamán eltávozott Pálf i 200 
lándzsásának és saját rendes testőrségének kíséretében. 

Kikerülte, vagy leküzdötte az összes ráváró veszedel-
meket s az ellenség minden igyekezete dacára, jó rendben 
ért Győrbe. Az ott tartózkodó Mátyás főherceg, aki egyfor-
mán aggódott azért is hogy ott marad, s azért is, hogy elindul, 
úgy fogadta őt, mint egy égből leszállott angyalt . 

Jelenléte megnyugtat ta az egész sereget s elvetve a vissza-
vonulás gondolatát, maga a sereg kérte, hogy fordu l janak az 
ellenség ellen. 

így is történt s Fejérvár közelébe érve, Mercoeur herceg 
parancsára egy domb tetejére erődítést építettek, amelyben 
a derék Tilli parancsnoksága alatt 200 zsoldost helyeztek el 
4 darab ágyúval. 

A törökök helyesen ítélve meg azokat az eseményeket, 
amelyek Kanizsa alatt is történtek, jól tudták, hogy hiába 
siettetnék Fejérvár ostromát, amíg a há tukban áll a császári 



sereg, mielőbbi ütközetre határozták el magukat . S valóban 
csatarendbe is állottak október 11-én. 

Mátyás főherceg, megfélemlítve az ellenség számlái-
hatat lan seregétől és saját embereinek csekély számától, 
vissza akar t vonulni, de Mercoeur figyelmeztette a határo-
zott cselekedet nagy fontosságára, mert ez dönti el azt is. 
hogy milyen sorsa lesz a seregnek. A főherceg Győrbe akar t 
visszavonulni, de Mercoeur meggyőzte őt ennek helytelen-
ségéről. Mint érveket felsorolta neki, hogy figyelembe kell 
venni a keresztény sereg rendezett voltát és harckészségét, 
valamint a vár erős voltát, amivel mind előnyben vannak 
az ellenség fölött, amely rendezetlen, nem bízik magában s 
megerősített helyet nehezen vesz be. Szerinte nem a számot^ 
hanem a sereg erejét kell nézni s ő a török seregnek csak a 
negyedrészét t a r t j a harcképesnek. Bízik Istenben, hogy a 
kis, de lelkes sereggel ellen tud állani a törököknek. A nagy 
sereg sokszor önmagára is veszélyes, mert ha az első sorok 
megbomlanak. megbonthat ják az egész sereg rendjét , s azt 
összezavarva előkészítik a halált és a szégyent. 

A törökök, hogy kipuhatol ják szándékaikat, kiküldtek 
12.000 lovast, akik átgázoltak a mocsáron, amely a két se-
reg közt feküdt s megrohanták Tilli erődjét. Rosswurm tá-
bornagy, elragadva sa já t bátorságától, vagy azért, hogy 
megmutassa, hogy a legkevésbbé sem törődik Mercoeur her-
ceggel. mivel már régóta féltékeny volt ennek dicsőségére,11 

összeszedte Coleniche. de la Tour és d 'Andisque ezredeit s 
megtámadta az ellenséget. A törökök úgy tettek, mintha 
megfutamodnának, de ez csak színlelés volt. mert 2000 jani-
csár rejtőzött a mocsár szélén. A csata aztán kegyetlen volt, 
s már úgy látszott, hogy a győzelem a törökök felé haj l ik , 
mikor Mercoeur herceg jött segítségül maga vezetvén lovas 
ezredét és 2000 ha jdú t . 

Kellő időben érkezett ahhoz, hogy felszabadítsa a lo-
vasságot és hogy megrohanja azokat, akik már győztesek-
nek tartot ták magukat . A törökök épp oly vitézek voltak, 
mint a mieink s a mocsáron még 8000 friss lovast is átküld-
ték. De a harc- heve nem ragadta el annyira a herceget, 
hogy ne vegye észre, hogy az ellenség ú j a b b erősítést ka-
pott. Azonnal előreküldte a h a j d ú k a t egész a mocsár szé-
léig. hogy megállítsák a lovas csapatok első iramát. Azok 
derekasan meg is akadályozták, hogy csatlakozzanak az 

11 Rosswurm eddig nem vett részt Mercoeur harca iban , hanem a 
császári seregnek annál a felénél volt, amelyik Mátyás főherceg parancs-
noksága alatt a D u n a melletti t áborban tétlenkedett . Illeshazi szerint: 
kevélv, gonosz, kár tyás , részeges, és a szegény nemből való volt. O lett 
Mercoeur u tóda a hadsereg főparancsnokságában . 



előbb ott levő török lovassághoz, vagy a janicsárokhoz, akik 
ott voltak elhelyezkedve, de sem egyiket, sem másikat nem 
akadályozhat ták meg abban, hogy ott meg ne vessék a lá-
bukat . 

Ezalatt a keresztény lovasság ú j r a lélekzethez jutott , 
de a törökök nagy száma alig engedett levegőt a h a j d ú k -
nak. Ezeket a derék embereket zászlójukkal együtt már-
már elnyomta a török óriási száma, s már csaknem telje-
sen megverték őket, mikor Mercoeur herceg megeresztett 
kantárra l vágtatott segítségükre lovas ezredével. Elűzte az 
ellenséget s maga vette át a zászlót. A sereg többi része, pél-
d á j á n felbuzdulva üldözőbe vette s megtámadta az ellensé-
get. A makacs küzdelem 8 órán keresztül tartott és ámbár 
a törökök kétszer annyian voltak, végiil is kénytelenek vol-
tak megfutamodni s otthagyni a halottaikkal borított csata-
teret. 

A h a j d ú k magas megbecsülést vívtak ki maguknak Mer-
coeur herceg szemében. Igaz, hogy 200 társukat holtan hagy-
ták ott a mezőn, de meg volt az a vigasztalásuk, hogy az 
ellenség sokkal nagyobb veszteséget szenvedett. 

A törökök nem késlekedtek sokáig, hogy visszavágjanak, 
mert október 13-án, ami szombatra esett, Kuca Beglier basa, 
görögországi b e j és a nagyvezir tábornagya megindult 60.000 
ember élén, hogy megostromolja Tilli erődjét . Ez a derék 
vallon 200 emberrel feltartott három támadást , végül a 
basa kirendelte saját testőrségét, beosztva őket a janicsárok 
közé, de ezeknek is éppúgy meg kellett hátrálniok, mint a 
többieknek. Tilli ámbár jobb k a r j á n megsebesült, a másikat 
használta a törökök visszaverésénél, de mikor övéinek _leg-
nagyobb része holtan maradt a romok közt, ott hagyta az 
erődöt, ahol az ellenség nem talált mást, mint vért. 

Egy küldeményt, amely a keresztény seregtől Győrből 
jött, elfogott 5000 tatár, akiket az ellenséges hadsereg kül-
dött ki. — Ez az esemény volt az oka annak, hogy Mercoeur 
herceg, ki már csaknem kétségbeesést érzett, látva csekély 
számú seregét, elhatározta, hogy Brainer és Alsen zsoldosai-
val négyszögű zászlóalj alakzatban1 2 megtámadja a magasla-
tot, ahol a törökök táboroztak. A bölcs Poitevin nemes úr 
vezette a herceg szakaszát. Tilli és Ernst vallon ezredei kí-
sérték őket, továbbá Maucléon és Dalsei lotharingiai neme-

12 A XYI. és XVII. században a zászlóal j még 3—4000 embert is 
foglalhatott magában, s 15—20 századba is tagozódott . A teljes zászlóal j 
59 egymásmögött i sorban volt rendezve, 51 emberrel az arcvonalban, kö-
zépen dárdások, három sor muskétással , lőfegyveressel körülvéve. A 
négyszög négy sarkán még kis négyszögekbe rendezett muskétásokat 
ál l í tot tak. Ez volt a batail lon carré = magya ru l négyszögű zászlóalj . 

1601. 
X . 13. 



sei és a liégei Tripes. Az Anlialti herceg és a bajor herceg 
eízredei meneteltek a balszárnyon, támogatva Colleniche, 
Tour és Andisque lovasságától. Néhány h a j d ú és osztrák-
állott Mátyás főherceg kíséretében. 

A sereg élén egy buzgó kapucinus barát haladt, kezé-
ben a feszülettel, mint egykor Capistrán Belgrádnál. Ez az 
a tya tüzes beszédben buzdította őket. Jézus neve volt a ke-
resztények jelszava. 

^ A sereg átkelt egy patakon s 9 darab ágyút is átvittek, 
anélkül^ hogy a törökök megakadályozhatták volna előhala-
dásukat . Visszafoglalták Tilli erődjét 11 ágyúval együtt, és 
20.000 török szakálla előtt (szemeláttára) akik nem mertek 
közbelépni, keresztül törtek k a r d j u k élével a janicsárokon. 
Mercoeur herceg megfutamítot ta s üldözte őket, amíg vissza 
nem foglalta az egész csatateret. 

A győztesek zsákmánya 18 ágyú, 1? jelvény volt és 
1200 halott. 

így végződött ez a nap : másnap a keresztények újból 
az ellenség ellen indultak, de a török sereg annyira el volt 
gyöngülve, hogy megelégedtek a védekezéssel, s mi több, 
néhány huszár támadása előtt is meghátráltak. 

Mercoeur herceg, hogy befejezze megtörésüket októ-
ber 15-én csatára rendezte seregét egy szép síkságon, amely 
egy mérföldnyire esik13 Fejérvártól Palota felé. Ezen a me-
zőn egy mocsaras terület volt, amely a keresztény sereget 
észak felé elzárta, kelet felé meg egy hegyig ért, ahol a ta-
tárok állottak. 

Ezek leszálltak a magaslatról s hátba akar ták őket tá-
madni, de a herceg kitalálva szándékukat, leküldte a dom-
bok közé Brainer és Housse zsoldosait X da rab ágyúval és 
3 szekér készlettel s hadianyaggal. Ezek megtámadták a 
ta tárokat s arra kényszerítették őket, hogy visszafordulja-
nak s hagy ják ott a csatateret. Ez a kaland csak megerősí-
tette hercegünknek azt a szándékát, hogy ütközetre kény-
szerítse az ellenséget azoknak a nehézségeknek dacára, ame-
lyek a hadi tanácsban is ismeretesek voltak. 

Az ottomán sereg előhada 1500 lovas volt, 1000 janicsár 
és négy század renegát. A nagyvezir vezette a had zömét, 

13 A f ranc ia lieu-t mérfö ldnek kell fo rd í tanunk . Más kérdés az, 
hogy a sokféle nemzeti mérföld közül itt melyiket kell számítanunk. 
Tudvalevőleg a f rancia lieu=4451.9 m. Az osztrák mértföld 4000 öl, va-
gyis — 7585.9 méter. Valamivel kisebb a német Meile = 7532.5 méter, de 
jóval nagyobb a magva r mértföld, mert ennek nagysága 8353.6 méter 
volt. Cseszneknél adott méretek a l ap j án ar ra kell következtetnünk, hogy 
a f ranc ia szerző a magya r útmértékkel számított . Az október 15-i csata 
a mai Hosszúhegy puszta területén lehetett. 

1601. 
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amely 25.000 lovasból s 50.000 gyalogosból állott.14 Sibille, 
egy török nagy úr volt az utóvéd vezére 15.000 lovassal s 
50.000 gyalogossal. A seregek ágyúi megtették a kezdő lövé-
seket. 

Mercoeur herceg ezredének élén állott, s ezt az ezredet 
támogatták a németek és a zsoldosok szekereik fedezete 
alatt . Középen volt felállítva a tüzérségük, amely félelme-
sen felelgetett az ellenségnek. 

A nagyvezir kincstárnoka, aki egy dukátot fizetett 
minden keresztényért, felvéve páncélingét és aranyos varra-
tokkal telehímzett ruhá já t , összeszedte a lovasság színeja-
vát s vakmerően neki támadt de la Tour lovasainak. Herce-
günk időveszteség nélkiil. de jobbra-balra kanyarogva vág-
tatott az ellenség ellen.15 Ez volt az ő csigavonalszeríí lovag-
lási módjuk , amelyet akkor szoktak a lovak igen nagy meg-
erőltetésével gyakorolni, mikor azt akar ták , hogy a leghatal-
masabb erejű rohamot ha j t sák végre. 

Kuea a caracolt megfutamodásának gondolva, hátulról 
akart r á j u k támadni, és nagyon meglepődött, mikor látta, 
hogy azok, akiket fu tóknak hitt, szembe fordulnak, és hogy 
őket t ámad ják meg azok, akiket ők akar tak megtámadni. 
Ezek hirtelen ellene fordul tak Kucának, aki nagyon későn 
ismerte fel merészségüket és a török, nem látva más mód-
ját a menekülésnek, mint a győztesek kegyelmét kérni, kia-
bálni kezdett tele torokkal: Basa! Basa! (Mercoeurt akarván 
ilymódon kegyelemre kérni.) De már nagyon késő volt, mert 
holtan hullott hercegünk lovának lábai alá. 

Ezt a szerencsés eredményt azonban elhalványította az 
a félelem, hogy hercegünket e lnyomhat ja az ellenség. So-
káig volt ott köztük úgy, hogy nem is volt látható, míg végre 
fe lbukkant vértől és portól belepve. 

Megjelenése felélesztette a keresztény tűzérekeit, akik 
már azt hitték, hogy vezérük elpusztulásával minden elve-
szett, s már ot thagyták ágyútalpaikat . Mihelyt tehát meg-
látták újból őt. visszatértek helyükre és hogy jóvátegyék 
megfutamodásukat , oly ügyesen kezdtek lőni, hogy a török 
sereg szétszakadt. Mondják, hogy egyetlen ágyúgolyó 27 em-
bert ölt meg. 

14 A f ranc ia szöveg, nyi lván elírás folytán, 3000 gyalogost mond. 
Nem valószínű, hogy a derékhad gyengébb lett volna, mint az utóvéd, 
de különben is a gyalogságot mindig inkább a derékhadhoz osztották 
be, mint a nagyobb mozgási képességet k ivánó tar ta lék közé. 

15 F r a n c i á u l = c a r a e o l . Az ellenség megtévesztésére használt , ná-
lunk nem igen ismert lovas t ámadás i mód. Kitalálói azonban minden 
valószínűség szerint nem a nyugat i nehéz lovasságok voltak, hanem va-
lahonnan a lóhoz nőtt keleti népektől, talán még honfoglaló őseinktől 
tanul ták . 



Nemsokára azonban a törökök ú jbó l összegyülekeztek. 
15.000 janicsár 10.000 lovassal támogatva visszafordult táma-
dásra. Hercegünk, nem lévén egyéb csapata, Anhalt ezredét 
állította ellenük, és mindennek dacára megállította haditer-
vüket. Halottaik hihetetlen nagy száma és a keresztények 
győzhetetlen hadierényei a törököket végül is hátrálásra 
kényszerítették. Hercegünk győztesen fúva t ta meg a kür tö-
ket, hogy zengjék a diadalt. 

Éjnek idején néhány bátor vitéz a törökök közül eljött 
nyugtalaní tani a keresztény tábort, de Mercoeur herceg elég 
világosan látott ahhoz, hogy megfelelő számú puskást küld-
jön ki a mocsár szélére. Ezek a puskások a magas növények 
fedezete alatt, amelyek őket elrejtették, megtámadták eze-
ket az éjjeli kalandorokat . A csatatér a keresztényeké ma-
radt, akik a halottak közt 300-at számoltak meg a sajá t em-
bereik közül valókat, többnyire magyarokat és 1500 törö-
köt, köztük számos tiszti jelvényüt. 

A törökök értesülve arról, hogy a keresztényekhez 500 
szekérből álló szállí tmány jön. átöltöztettek magyarnak ma-
guk közül néhányat , akik értették elég jól a parasztok nyel-
vét. Mihelyt ezek a csalók észrevették a szállítmányt, elég 
nagy távolságra ahhoz, hogy magyaroknak nézzék őket, és 
nagy hangon, kiabálni kezdtek a vezetőknek, hogy jobbra 
tőlük törökök közelednek igen nagy számban. A gyáva kísé-
rők, anélkül, hogy tovább érdeklődtek volna, futni kezdtek 
s ot thagyták a szállítmányt, amit amazok a török sereghez 
vezettek. Nagy veszteségére a keresztényeknek, akik már 
kezdtek szükséget látni. 

A barbárok, ettől az eredménytől vérszemet kapva, éj-
jeli rohamot intéztek Fe jérvár ellen. De a 4000 német és 1000 
ha jdú , akiket Mercoeur herceg őrségül ott hagyott, olyan 
erőteljesen verte őket vissza, hogy a heves összecsapás u tán 
gyors visszavonulásra kényszerültek. 

A keresztények látva, hogy teljesen urai a csatatérnek, 
hogy teljesítsék utolsó kötelezettségüket ba j társa ikkal szem-
ben. kimentek megnézni azokat, akik ott fekve maradtak. 
A h a j d ú k hazai módon csákánnyal és lapáttal felszerelve, 
tárogatósaiktól16 kísérve, adták meg a temetést 600 keresz-
ténynek, akik hi tükért feláldozták szép életüket. 1500 törö-
köt is találtak a halottak közt; de bizonyos, hogy a hitetle-
nek már vittek el halottaikból, ha a legnagyobb nehézségek 
között is, hogy ne hagy ják őket temetetlenül. — Nem talál-
ták meg a testét Kuca basának, sem a négy agának, akikről 
biztosan tudták, hogy megölték őket. Az ottmaradottak leg-

16 A f ranc ia szöveg f ló tákat és oboákat (floűtes et haubois) m o n d . 



nagyobb részben tatárok és mórok voltak és nagyon kevés 
volt ott a janicsárok közül; amiből azt következtették, hogy 
a törökök gondoskodtak a sajá t szakaszaikon, vagy sajá t 
fa j tá jukbel ieknél az eltakarításról, anélkül, hogy mások ba-
jával törődtek volna. 

Azalatt, amíg a magyarok megadták a végtisztességet a 
halot taknak, a németek a keresztény sereg táborát erősítet-
ték, hogy ki javí tsák azokat a sérüléseket, amelyeket a tö-
rökök megszámlálhatatlan serege okozott, akik még mindig 
a hozzájuk közel eső táborokban tanyáztak. 

Nagy lett az inség a keresztényeknél, minthogy a ke-
nyér font ja 6 garasba, a húsé 4-be kerül t ; a húsétel azért lett 
olyan olcsó, mert a katonák az ellenség lovait ették meg, ami 
kiváló csemege számba ment. A borból egy meszely nem 
került többe, mint 12 garas,17 mivel a törökök nem fogyasz-
tották, legalább általánosságban nem. 

A mi seregünk a palotai út mellett táborozott, találván 
ott egy jó és bőséges forrást, ami nagy megkönnyebbülés 
volt szegény katonák számára, akik már kénytelenek voltak 
a mocsár romlott vizét is meginni. 

Az éhség, ami rossz tanácsadója a legjobb embernek is, 
nagyon jó ötletet adott a h a j d ú k n a k . A kiéhezett h a j d ú k 
elhatározták magukat , hogy kimennek zsákmányolni. Ezer-
kétszázán indultak el szállásukról abban a reményben, 
hogy zsákmánnyal megterhelve térhetnek oda vissza, hogy 
felélesszék társaik reménységét. Este 10 óra körül a törökök 
táborára bukkantak , amelyet dühösen megtámadtak. A meg-
lepett törökök, nem kételkedve abban, hogy az ellenséges 
fősereg támadott r á juk , együtt, vagy csoportokra osztva, 
megfutamodtak, s elvesztették foglyaikat és zsákmányukat . 

150 halott, 200 fogoly, sok ló és öszvér maradt ott. E 
foglyok között a legtöbb orosz zsidó volt. 

A h a j d ú k jó szerencséje felbátorította a lotharingiaiakat 
és vallonokat, akik megtámadták a tatárok egy részét és na-
gyon nagy zsákmánnyal gazdagon tértek vissza s főképp 
állatokkal, amelyek éppen jókor jöttek nekik abban a nagy 
élelmiszer hiányban, amiben leledzettek. 

Három keresztény, aki megmenekült a törökök fogsá-
gából, elárulta Mercoeur hercegnek, hogy az ellenség össze 
aka r j a vonni minden erejét Fejérvár alatt, abban a remény-
ben, hogy négy nap alatt bevehetik a várat . Ezt a figyel-

17 Jobb h í j á n fon tnak ford í to t tuk a ,.livre"-t, aminek a pontos 
sú lya 490 gramm, míg a magya r fonté 560 gVamm. A meszelynek for-
dí tot t ű rmér ték az eredetiben ..lot" = páris i pint. vagyis 5.75 liter. A 
garasnak fordí to t t s régies a l a k j á b a n „sol"-nak írott sou = a l ivrenek 
huszadrésze, vagyis 5 centimet ért. 



meztetést nemsokára' megerősítették az ágyútorkok, amelyek 
rémítően mennydörögtek állásaikban október 21-én. 

Az összes dolgok elő lévén készítve a támadásra, a tö-
rökök erős elhatározással indultak neki október 22-én. A 
janicsárok mentek a roham élén. 

Az első rohamot nagy bátorsággal ha j to t ták végre, de 
ugyanúgy lett visszaverve. A többiekben sem kevesebb volt 
a düh a rohamozók oldalán és nem kevesebb a rettenthetet-
lenség az ostromlottak részén. Végre a törökök elvesztették a 
bátorságukat s szégyenletesen abbahagyták az ostromot. 

így tört meg ez a 300.000 harcosból álló sereg, amely 
nem tudta megverni a kicsiny keresztény sereget s nem 
tudta elfoglalni Fejérvárt , amely u tán annyira áhítozott. 

Mercoeur hercegé volt a dicsőség, hogy Mátyás főher-
ceget Fe jérvárba bevezethette, ahol Tedeumot zéngtek hála-
adásul, csodálatos megmenekülésükért. 

A főherceg belátva, hogy a helyőrség hősein kívül a mi 
hercegünknek is adós, neki adta a város kulcsait, amelyek 
még ma is a Mercoeur családnál vannak, örök bizonyságául 
ezeknek az eseményeknek. 

Megszemlélve a várost, a hercegek visszatértek a tá-
borba. 

Mercoeur herceg mindig vitatta, hogy dacára az Ínség-
nek és dacára a tél szigorának, ami megdermesztette a kato-
nákat , gondolni kell valamilyen módon Kanizsa ostromára, 
aminek segítségével a török visszavonulásából hasznot le-
hetne húzni, és helyre lehetne ütni Paradiser szégyenét. 

Elútazott tehát (Győrbe) és megint találkozott a főher-
ceggel, aki 25.000 emberből álló seregnek parancsolt. A pápa 
tartott 6000 embert, unokaöccsének Aldobrandininek vezér-
lete alatt. A spanyol király küldött 6000 zsoldost, a toscanai 
nagyherceg 2000 olaszt. A császár és Ausztria adták a töb-
bit. ' 

Mindenki számot tartott rá, hogy ennek a seregnek a 
vezére legyen. Mercoeur herceg, aki nem keresett mást, mint 
a kereszténység javát , nem áhítozott a tábornokságra; de 
seregéhez érkezése u tán kevéssel elküldte Solm grófot 6 szá-
zad jól felszerelt lotharingiaival és vallonnal, az anhalt i her-
ceg ezredét, Bramehousset és la Tourt Rosswurm gróf tábor-
nagy parancsnoksága alá. 

Kanizsa ostroma úgy történt, hogy a csapatok odamen-
tek, Rosswurm vezetvén őket. de ez nagyon meglepődött, mi-
kor látta, hogy az ostrom ügye végtelenül elhúzódik, rész-
ben az akkor uralkodó nagy hideg, részben a katonák kis-
lelkűsége miatt, akiknek hiányzott a vezérlik, aki lelket 
öntsön beléjük. 



3. Kanizsa ostroma. 



O
rdre de notre arm

ée 

A
 M

onsieur le D
ue 

de M
ercoeur 

B
 sa 

cavallerie fran^aise. 
C

 C
haligni et les Fraixpais. 

D
 N

adassy 
avec 

sa 
cavallerie 

H
ongroise. 

E
 C

oleniche et 
son régim

ent. 
F le 

B
aan 

de 
C

roati. 
G

 H
erbestain. 

H
 H

odisqui, 
A

leinands et 
B

oem
es. 

I 
B

rainer 
et 

lansquenets. 
L

 
C

om
te 

de 
H

olac 
et R

eiters. 
M

 C
om

te 
de T

orne 
et R

eiters. 
N

 C
hom

berg. 
O

 C
olonel 

M
oysperg et 

lansquenets. 
P C

olonel 
H

osquiric. 
Q

 F
rancoly 

et 
cavalleric H

ongroise. 
R

 C
om

te 
de 

Solm
es. 

S 
P

etit 
fort servant 

de 
m

agasin 
pour 

l'artillerie, 
dont 

le com
te 

de 
Salce 

était général. 
T

 R
etranchem

ent 
gardé 

par les heiduques. 
V T

entes 
et 

pavilions 
de 

son 
E

xcellence. 
X

 C
anons gagnés 

sur les 
T

urcs. 

T
urques 

1 
Ibrahim

 
basa. 

2 B
asa 

de 
B

ude. 
3 Janissaires joints 

aux 
rénégats. 

4 T
urcs lanciers de toutes nations. 

5 
B

asa de Siget. 
6 B

asa d'A
lberoialle. 

7 G
ros 

des 
T

artares. 
8 Janissaires 

á 
cheval. 

Q G
ards dn fiénéral 



Ezekhez a bajokhoz várat lanul közbejött egy ú j , tud-
niillik a vitéz Aldobrandininak, ennek a nagyon tapasztalt 
kapi tánynak a halála, aki forró lázban halt meg és ugyanez 
történt Orfée mérnökkel és sok jó tiszttel. 

Mercoeur herceg elútazott Magyarországról, hogy soha 
se tér jen oda vissza és hogy megszabadítsa Franciaországot 
egy jogos rémülettől, minthogy a török császár megfenye-
gette IV. Henrik francia királyt, hogy hadat indít ellene, ha 
vissza nem hív ja Mercoeur herceget, aki neki már nagyon 
kellemetlen volt. 

Hercegünk gondoskodván a szükséges dolgokról, távo-
zott Magyarországból s Rudolf császár rendeletére, aki ta-
nácskozni akar t vele a legközelebbi hadműveletekről, meg-
érkezett Bécsbe. Bécsben, m a j d P~~gában nagy ünneplésben 
volt része. 

A császárnak aztán azt tanácsolta, hogy folytassa a 
magyarországi háborút és javaslatot tett neki a hatásos esz-
közökre nézve. Őfelsége meggyőződve arról, hogy senki sem 
lehet alkalmasabb arra. hogy végrehaj tsa ezeket a terveket, 
mint az, aki azokat olyan bölcsen tanácsolta, felajánlot ta 
neki, hogy megteszi őt Magyarország nádorának (Palatin) 
rábízva a háborúnak és a rend fenntar tásának egész igazga-
tását ebben a nagy királyságban. 

De az ég más babérokat készített az ő számára. 
Franciaországba visszatérőben, 1602. február 19-én 

Nürnbergben skarlátban (fiévre pourprée) meghalt. 

1602. április 27-én a párisi Notre-Dameban Szalézi szent 
Ferenc mondott felette nagy beszédet a gyászmise keretében. 
A nagyon érdekes, de nagyon hosszú beszéd jellemző meg-
állapításai a következők. 

Nagyon tudós volt, különösen a mérnöki tudományok-
ban, amit a híres Bressiusnál tanult meg. Tökéletesen beszélt 
anyanyelvén kívül latinul, angolul és németül. Beszédje rö-
vid volt, de szívreható és komoly. Ájtatossága mélységes 
volt. Bőkezű volt övéihez. 

Jelmondata: ..Plus de foi que de vie", inkább a hit, mint 
az élet — egész életében a szeme előtt lebegett. Nem féltette 
az életét soha, ha a hitét kellett megvédenie. 

Isvánff i a következőképp jellemzi: hadi erényekben és 
vitézségben mindenkit messze megelőző fér f iú volt, aki va-
lóban emlékezetre méltó dolgokat vitt véghez. Szomorú ha-
lálát mindenki fá j la l ta s különösen a császár, aki nagy 
gonddal és megfontolással hiába kereste a leghíresebb vezé-
rek között is az ő mását. 



Mercoeur herceg harcaiban a legkülönbözőbb nemzeti-
ségű katonák vettek részt. Érdekes, hogy az osztrákok, bajo-
rok, anhalt iak. poroszok, csehek, morvák, franciák, spanyo-
lok. olaszok, f lamandok és vallonok közt is ki tűnik a magyar 
h a j d ú k és huszárok hősiessége. Egy h a j d ú viszi az életveszé-
lyes úton az üzenetet Kanizsába Paradisernek. Huszárok 
hozzák a híradó török foglyokat a Fejérvár melletti ütközet 
előtt. Ugyanott október 11-én a h a j d ú k vitézsége tartotta fel 
egész nap a mocsáron átküldött hatalmas török segédcsapa-
tot. Október 14-én néhány huszár támadása előtt hátrál meg 
a török sereg. A h a j d ú k voltak azok, akik az éhező sereg 
részére merész kalanddal maguktól a törököktől szereztek 
élelmiszert. Nem csoda, hogy a császáriak magyargyülöleté-
től el nem vakított f rancia herceg is tisztán felismerte a ma-
gyarság pára t lan katonai erényeit s nem csak hogy nem 
volt a magyarság ellensége, amint azt a Hóman—Szekfű-
féle történelem is megállapít ja , hanem a szemtanú francia író 
feljegyzése szerint, nagyon nagyra becsülte őket. 

Utódjánál Rosswurmnál s u tána is évtizedeken keresztül 
hiányzik a királyi sereg vezéreinél ez a jóindulat. De hiány-
zott az a hősi elszántság is, amellyel Mercoeur a maga na-
gyobb értékének tuda tában neki vágott a sokkal nag yobb-
számú ellenséges seregnek is. 

A vezér pé ldá ja hősökké tette a katonákat is. 
Mercoeur három esztendős hadakozása alatt több alka-

lom nyílott a bá t raknak hősi cselekedetekre, mint u tána bár-
mikor, egész 85 év múlva feltűnő rokonáig, a Budát felsza-
badí tó Lotharingiai Károlyig. Megtalálhat juk ennek bizo-
nyítékait azokban a királyi donátiókban, amelyeket Mer-
coeur egyes kiválóbb vezérei és katonái kap tak Rudolftól. 

Pálffy Miklós, a győri hős 1600. október 25-én kelt ki-
rályi adománylevélben Végles várát kapta, mert „sok éven át 
védte a kereszténységet a pogány törökök ellen."18 

özvegyének és gyermekeinek Borostyánkő várát ad j a el 
a király 180.000 forintért s az erről szóló 1605. július 7-én 
kelt oklevélben így emlékezik meg a hősről: .,néhai Pá l f fy 
Miklós uralkodásunk kezdete óta egész élete utolsó napjá ig 
pára t lan és hűséges szolgálatokat teljesített úgy császári ud-
varunkban, mint főképp bizonyos had já ra tokban , melyeket 
a keresztény név elkeseredett ellenségei a törökök ellen ví-
vott azok fejedelmeivel II. Amurát ta l és TIII Mehemettel . . . 
visszafoglalván az ellenségtől Győr várát egy éjjeli sötétben 
olyan csatában, amely szinte hihetetlen s a legvitézebb volt 

18 Ez és a következő adatok a budapest i Országos Levél tárban őr-
zött Liber Dona t io rum IV. kötetéből vannak kiírva. 



mindazok között, amire csak emlékszünk, továbbá Fülek, 
Nógrád, Esztergom, Drégely védelménél és más kisebb-na-
gyobb csatákban nem kímélve életét, s hűségesen hullatva 
vérét, a legnagyobb s örökkétartó dicsőséget szerezte és biz-
tosította magának." 

Mercoeur egyik legkiválóbb tábornoka a német lovaso-
kat vezető Kolonich Szigfrid, a ranysarkan tyús lovag, Burck-
schleinich báró ja volt. Rudolf császár 1605. januárius 14. és 
15-én kelt adományleveleiben neki adományozza Léva és 
Sárospatak várát, kiemelve, hogy .,a hitetlen törökök, Krisztus 
nevének legősibb ellenségei ellen kora fiatalságától — 
nem kímélve fáradságot és saját személyét sem, — életének 
veszélyeztetésével és vére hullatásával harcolt." 

Kolonichnak egyik kap i t ánya volt von Fehrentheil und 
Gruppenberg János, aki a távoli Sziléziából jött küzdeni a 
pogányok ellen. Résztvett Mercoeur összes csatáiban s legki-
válóbb haditette az volt, mikor 1599. augusztus 7-én Budá-
hoz közel a szerecsen Szulejmán basát egy nagyobb török 
sereg vezérét élve elfogta. Rudolf 1601. má jus 10-én kelt 
okmányában, megemlítve, hogy ,,mint Rittmeister Mercoeur 
herceg tábornok alatt sok éven át teljesített kiváló és hűsé-
ges hadiszolgálatot, mindkét nemben öröklődő lovagi rangra" 
emelte őt s címerébe egy bekötött szemű szerecsent festetett. 

A magyar huszárok egyik vezére Nádasdíj Pál 1604. 
március 9-én Vasvármegye főispánságát kap ta s a collatiós 
levél megemlíti, hogy „vérét is hul la t ta" a török elleni harcok-
ban. A másik kiváló vezér a Montreux által Boutiany és 
Bougiany-nak nevezett Batthiány Ferenc generális kap i tány 
1606. július 6-án Körmend várát kap ta a királytól „a ke-
reszténység természetes és eretnek ellenségei: a törökök ellen 
mostanáig 14 éven keresztül hazájáér t nagy dicsőséggel ví-
vott" harcokban tanúsított vitézségéért. 

A fejérvári csatában említi Montreux Mercoeur alvezé-
rei között Toursy huszárcsapatát . Bethlenfalvi Thurzó 
György generális kap i tány t 1604. március 12-én udvar i étek-
fogóvá nevezte ki a király, 1606. március 7-én pedig Árva 
várát adományozta neki. . az ősi ellenség ellen vívott harcok-
ban tanúsított hűségéért." 

A gyalog h a j d ú k közt is nagyon sok tüntette ki magát. 
Csak egy párnak a nevét emlí t jük meg, akik vitézségükért 
magyar nemességet kaptak . Ilyenek Aszalói Kis János 
(1599. április 1.) Gerendai Hegedűs Benedek (1600. március 
21.) Ferenczy György és Tamás (1600. március 21.) Thali 
János (1602. március 2Q.) és Almási Péter, aki 1605. március 
7-én kapott nemességet és címert.19 

19 Lásd a Nemzeti Múzeum k ö n y v t á r á n a k címeres leveleit. 



Végül még egy f a j t á j á t kell ebből az időből említenem 
a királyi elismerésnek, amit hadi érdemeiért egy egész vá-
ros polgársága kapott . Rudolf 1600. február ius 12-én kelt álta-
lános parancsában „a kereszténység kegyetlen ellenségeinek, 
a törököknek dühös ostroma alatt tanúsított kiváló állhata-
tosságuk és hűségük miat t" Kőszegh város polgárait örök 
időkre felmenti a harmincadok, vámok és az adók fizetése 
alól. 

* 

Mercoeur herceg neve a magyar történelem legszomorúbb 
időszakában is dicsőségteljes lapokon van felírva. Ezekben a 
daliás időkben, méltó vezére volt a török ellen küzdő sereg-
nek. s ki tud ja , ha a korai halál meg nem akasz t ja Rudolf 
tervét, hogy a hercegre ruházza Magyarország nádori mél-
tóságát, talán sok minden máskép történt volna a szomorú 
XA II. század elején. 

Lovag Fehrentheil-Gruppenberg László dr. 



Márkus- és BatizfalvI báró Márlássy András 
táborszernagy, a Mária Terézia rend lovagja. 

1757—1846. 
(Főleg a családi levéltár alapján.) 

Negyedik és befe jező közlemény. 

Június 2-án Máriássyra nézve befe jeződtek a kellemes 
párisi napok, mert ekkor indul t el Pár isból a Nostitz a l tábor-
nagy vezetése alat t álló, „Reserve Division", amelybe Má-
riássy is be volt osztva (alatta vol tak Klenau és Trenk 
vezérőrnagyok), s amelynek az a megtisztelő fe lada t ju tot t , 
hogy I. Ferenc k i rá ly t Pár isból Bécsbe kísérte. I. Ferenc s 
vele a divízió és Máriássy Pont sur Seine ( június 7.), Troyes 
( június 9.), Chati l lon. Di jon, Mirabeau, Belfort , Al tkirch és 
Haesingen-en keresztül ha lad tak Bécs felé, azonban a divízió 
Lambachba lőn i rányí tva . 

Pár i sban úgy látszik Máriássyt aggasztot ta sebének fel-
szakadása és kiú julása, mert m á j u s 10-én levelet intézett Titsi 
ba rá t j ához , melyben felkérte, hogy esetét közöl je Fischer 
törzsorvossal, azzal, hogy ad jon orvosi tanácsot , consilium 
medicum-ot a további teendőkre nézve. Titsi eleget is tesz 
a kérelemnek s 1814 június 2-án Dembscher udva r i ágens 
közvetítésével ír Pár i sba Már iássynak és t u d a t j a Fischer 
doctor consilium medicumát , aki Pöstyént a j á n l j a k ú r á r a , 
u tókú rá ra pedig Lublót . Persze Titsi nem b í r j a megállani , 
hogy a maga részéről évődő t ré fás megjegyzéseit meg ne 
tegye. 

Titsi ezen levelében a „Liebes Gutes Brüderchen"-nek 
megí r ja , hogy Fischer véleménye szerint „ l m o Unmasgeb-
lich das Bad in Pöstény ist das best möglichste, welches 
er dir anra thet , nach geändigter B a d k h u r aber nach Lublau 
eine Stärkung, nun das ist seine Meinung ad directionem. 

2do Mein consilium aber ist, dasz du dei?ie alt und neue 
französische Sünden hier in Kaiser Bade abwaschen solltest; 
es wird dir sicher guth thun und da hast du dem Fischer bey 
der H a n d zum Noth. — Wir sind alle sehr begierig euch 



lieber Freund bey uns zu sehen und die geheime Geschich-
ten zu hören! 

Schreibe mir von Wien was mit dir geschiet und wo du 
dich herumtreiben wirst."332 

Fischer doctor tanácsának hatása alatt Máriássy el is 
határozta, hogy a nyár fo lyamán fürdőre megy, azonban 
előbb még a bécsi orvosokkal is konzultált , s csak azután 
döntött Trencsén-Teplicz mellett. 

Ügy látszik 1814. nyár elején került a nyilvánosság elé 
M áriássy orosz kitüntetése, mert Engel Keresztély Késmárk-
ról az első, aki június végén kelt levelében az orosz rendjel-
hez gratulál, s í r ja egyúttal, hogy reméli, hogy a bécsi orvo-
sok olyan fü rdő t fognak neki ajánlani , amely sebét végre 
teljesen meggyógyít ja s ígv a Szepesség már egészségesen 
fo gja őt viszontlátni. Engel levelének idevonatkozó utóirata 
így hangzik: „P. S. 1° Zum neuen Anwuchs immer höherer 
Ehren-Würden, ich meyne zum erhaltenen Russisch-Kaiser-
lichen Anna Orden erster Classe gratulire Euer Excellence 
von ganzen Herzen. Gott gebe mir, dasz die Yiener Arzte 
so glücklich seyn mögen, Euer Excellence ein solches Baad 
anzurathen, im welches Euer Excellence von der erlittenen 
Schus-Wunden ganz herstelle und so nach auch in unsere 
Heymath baldigst glücklich und gesund zurückbringe. Dies 
wünschen alle gut denkende Zipser Ihrem groszen Helden, 
auf dem Sie stolz seyn müssen einmiithig."333 

Az így minden oldalról ostrom alá vett Máriássy tehát 
engedni volt kénytelen és nem térhetett ki a nvári fürdőzés 
elől. s — amint már t u d j u k — kénytelen volt elhatározni, 
hogy Trencsén-Teplicz fü rdőn keres gyógyulást, már csak 
azért is. hogy az ezirányú, szinte állandó koncentrikus nyo-
más megszűnjön. 

Június 25-én Újházi sógor is felkeresi soraival Máriássyt. 
A sógor, aki szintén élénk részt vett a koncentrikus nyomás 
gyakorlásában, mindenekelőtt nyug ta t j a a május 20-án Pá-
risban kelt levelet, s nyomban megállapí t ja azt az örvende-
tes tényt, hogy Máriássyt ú j a b b szerencsétlenség nem érte, és 
a fürdőre menéssel kapcsolatban a szükséges „Bade Cours" 
után reméli, hogy haza jön a Szepességre, aminek mind-
nyá jan rendkívül örülnek. ,.Zu der Erhaltung des Russischen 
Anna Ordens erster Classe gratulire dir samt der Meinigen." 
Egyébként úgy véli, hogy ő (Máriássy) a monarcha és a haza 
iránt már túlon túl teljesítette kötelességét, ideje tehát, hogy 
magára is gondoljon, végre magának is éljen és a hadi stra-

332 1814. jún ius 2. Pest. Gr. Festetics József levele, u. ott. 
333 1814. jún ius 24. Késmárk . — Engel levele, u. ott. 



pákát kipihenje. Voltaképpen Ujházy most saját sógora fe-
jére idézhette volna egyik kedvenc mondását, hogy t. i.: 
Egyszer él az ember.334 

1814. július havának második felében mehetett Máriássy 
Trencsén-Tepliczbe, inert július 2-án még Augsburgban, az-
után pedig Bécsben volt, ahol, mint tud juk , az orvosokkal ta-
nácskozott és körülbelül július közepe után mehetett csak 
fürdőre. Távozása előtt azonban Bécsben elintézte saját 
ügyeit, nevezetesen elsősorban a további katonai szolgálatban 
vaíó megtartásának és beosztásának ügyét. 

1814-el, Napoleonnak Elbán való internálásával a hábo-
rúk egyelőre befejeződtek, s a mozgósított hadsereg nagy 
részét természetesen liquidálni kellett, csökkenteni kellett a 
haderőt békelétszámra. Nyilvánvaló, hogy ezzel egy csomó 
generális feleslegessé vált és Bécsben ezeknek nyugdí jba kül-
dését határozták el. Persze Máriássy a világért sem óhajtott 
nyugdíjba menni, noha ekkor már közel negyven éve szol-
gált s úgy látszik fellépésére, mint kitűnő „Beschreibung"-
gal bíró kedvenc tábornokot nem is merték elküldeni. 

Máriássy fellépése Bécsben teljes sikerrel jár t s 1814 jú-
lius végén régi bará t ja Bianchi tábornok értesíti őt, hogy: „Es 
ist bei der Abhaltung des Rathes vorgekommen, über die An-
stellung der Generals zu entscheiden. Ich säume nicht Ihnen 
vorläufig die freundschaftl iche Mittheilung zu machen, dasz 
für Sie die Entscheidung nach Ihrem Wunsche ausfiel: näm-
lich so, dasz Sie die Anstellung in Kaschau erhalten werden 
— unter uns gesagt."335 

íme tehát a kassai hadosztály parancsnokság ekkor ke-
rül legelőször szóba! 

Bianchi közlésének hatása alatt Máriássy nyugodtan foly-
tathatta tepliczi kúrá já t , mert mostmár egész bizonyos volt, 
hogy pozícióját semmiféle veszedelem nem fenyegeti. 

Augusztus elején Titsi ír kedélyes, humoros levelet Má-
riássynak Trencsén-Tepliczbe, s mint rendesen, most is évő-
dik és ungorkodik barát jával : „Ich wünsche — ír ja — dasz 
die Bäder dich gantz renoviren und die alte Sünde her aus-
waschen. Nun Domine Fráter, was bist du vor ein Chineser, 
dasz du nicht machst zu uns zu kommen als Brigadier oder 
was anderes auf alle Fälle must du den Winter bey uns 
zubringen." — „Nun du alter Hagestolzer, jetzt mache dasz 
du auch heurathest, die Zuzi Podmaniczky meinen Schatz."336  

Ujházy sógor augusztus első felében szintén ír Máriássy-
nak Trencsen-Tepliczbe. örü l , hogy szerencsésen Bécsbe ért 

334 1814. jún ius 25. Budamér . U j h á z y József levele, u. ott. 
335 1814. júl ius 28. Bécs. Báró Bianchi a l t ábornagy levele, u. ott. 
336 1814. augusztus 2. Pest. Gr. Festetics József levele, u. ott. 



és innen elindult a trencséni fürdőbe. Mivel most közel van 
a Szepességhez, remélik, hogy nemsokára teljesen felgyó-
gyulva hosszabb időre ide jön. „Mit innigem A ergnügen 
habe deine glückliche Ankunf t zu Yien und auch deine 
Abreyse in das Trentséner Bad von mehrern vernommen. 
Gott lasse die Cour deinen W ünschen gantz entsprechen. 

Da du so nahe gegen Zipsen bist, schmeicheln wir uns 
innigst dich baldigst gesund und hergestellt umarmen zu 
können. Möchtest du nur dann auf lange Zeit dich hier ver-
weilen."337 

A trencséntepliczi kúra befejezése után Máriássy úgy 
látszik a Szepességen át Kassára, ú j állomáshelyére és ú j be-
osztásába távozott, s itt talál juk őt 1814. decemberében is, 
mert ide ír neki Szontagh kapitány, aki Máriássynak a jelen-
leg Pozsonyban szereplő Bandini nevű színésznő feltűnésé-
ről számol be, a vele kapcsolatos pletykákkal együtt, ami 
úgy látszik Máriássyt talán ezért is érdekelte, mert a sze-
replő személyeket ismerte.338 

Trencsén-Tepliczről Kassára menet Máriássy természe-
tesen megállt Batizfalván is, ahol a Szepesség ünnepelte 
szűkebb hazája nagy fiát, a napoleoni háborúk hősét, s ezen 
ünneplésben részt vett a késmárki lyceum is, melynek nevé-
ben (1814-ben) Schaffáry Pál József, „academiarum eandi-
datus" ünnepi ódát írt Máriássvhoz, amely Lőcsén a Mayer-
féle nyomdában lőn kinyomatva. 

„Salve, paternis reddite ruribus 
Insignis heros, laudibus inclute 
Mártis! . . . " 

így kezdődik a 15 strófából álló latin óda, amelyben 
Drezda és az itt szerzett seb természetesen szintén meg van 
énekelve.339 

337 1814. augusztus 10. Hollomnitz. U j h á z y levele, u. ott. 
338 1814. december 23. Pozsony. Szontagh levele a Kassán lévő Má-

riássy Andráshoz. „Das hiesige Theater hat an der Mademoiselle Bandini 
eine Aquisition bekomen, die Alles, was sich ihren Glänze nehärt , bezau-
bert . Ihr Gönner Graf Lodron, welcher kürzl ich von der Insel Elba (allwo 
er den Napoleon eine Münz Collection ve rkau f t hat) hier an kam. hat 
seinen aufen tha l t hier gewählt ." 

339 A két leveles n y o m t a t v á n v hosszií címe: 
„ O D E FESTIVAI 

qua ! excellentissimum ac i l lustrissimum dominum | l iberum baronem j 
ANDRE AM MAR J ASSY | de Markus- et Batisfalva, | insignis ordinis 
mil i taris Theresiani j a tque [ Russici S. Annae pr imae classis equitem; \ 
sacr. Caes. Regiae et Apost. Majest. actualem camerar ium | generalem 
campi mareschal l i locumtenentem, | et unius Regiminis pedestris Hun-
garici p ropr ie ta r ium colonellum, I e bello Gallico | pace victricibus armis 
rest i tuta | Scepusium feliciter reducem, | venerabundi sa lu ta run t | Lycei 
Kesmarkiensis evang. aug. confess. \ artium et scientiarum cultores, | 



1815. tavaszán a napoleoni harcok még egyszer és utol-
jára fellángoltak. Napoleon elhagyja Elbát, hogy európai 
szereplésének utolsó — 100 napos — jelenetét eljátssza. Ter-
mészetesen Máriássy sem maracl Kassán, hanem siet a harc-
térre, bár sebe miatt lovaglási nehézségei vannak, amint azt 
egy báró Schustek nevű bará t ja (aki altábornagy volt) leve-
léből megtudjuk, aki sajnálkozik, hogy sérülése miatt a lo-
vaglás nehezen megy, de reméli, hogy a gyakrabbi lovaglás-
sal ez a kellemetlenség is elmúlik. ,.Ich bedauere dich — 
ír ja Schustek — recht herzlich, dasz deine erhaltene Ehren-
wunde dich in den unangenehmen Fall gesezet hat im Reif-
ten Beschwerlichkeiten zu fühlen. Ich will hoffen, dasz nach 
und nach durch öfftere reitten sich das übel auch ganz be-
heben werde. Du als ein benützbraver Soldat in deinem 
schönsten Alter darfst noch nicht Inwalide werden. Diesen 
groszen Kampf muszt du noch mit Einsamlung mehrer Lor-
bern mitmachen, dann kannst du erst an der Seite einer 
schönen liebenswürdigen Gattin dich auf diese Lorber legen 
und samft die Freude des Lebens genüszen."340 

Ez a kellemetlenség azonban a világért sem riasztja el 
Máriássyt a harctérről, de meg lehet, hogy éppen ezen okból 
nem a mozgó tábori harchoz, hanem álló várharchoz oszt-
ják be, t. i. így kerül a Bázeltől körülbelül 2—3 kilóméter-
nyire fekvő Rajnamenti híres Híiningen vár cernirozásá-
ho?/41 

1815. júliusában Máriássyt a cernirozó hadakkal Bá-
zelben találjuk, ahol ő a Strassburger Hofban lakott. Mint 
a ,.Blocade Corps" parancsnokához intéz levelet hozzá 1815. 
augusztus 14-én Aargau canton, melyben értesíti, hogy Já-
nos főherceg kívánságára 150 darab nehéz ágyút területén 
átenged. Viszont augusztus 16-án Máriássy, mint ..Blocade 
Corps" parancsnok ír ja alá a von Lichtenholm brigadéroshoz 
intézett parancsot.342 

A Hüningent blokirozó sereg főparancsnoka a technikus 
János főherceg volt, s ettől kap 1815. augusztus második fe-
lében Máriássy sürgős parancsot, hogy Raquin ezredest meg-

mentis eorum interprete | Paulo josepho Scha f f á rv , Academiarum can-
didato, anno. quo | NapoLeon strICtVs IaCVLIs fLet paLLaDIs ICTVs: 
| VIX qVIs In lqVa rap l t , VICTVs h l C InDe sáp i t ! f Leutschoviae, in 
reg. priv. Typog. Mayer iana ." Az egy árkusos n y o m t a t v á n y megvan a 
családi levél tárban. 

340 1815. jún ius 26. Brünn. Schustekh levele, u. ott. 
341 Huningen erőd 1798. évi nagyon szép térképe (Bázellel) a be-

rajzolt ba t té r iákkal s a cernirozó sereg állásaival meg volt a néhai 
báró Máriássy Géza márkus fa lv i kú r i á j ában , ahol e soTok í rója e 
térképet annak idején látta. 

342 Mindezen iratok a családi levél tárban! 



felelő utasí tásokkal , mint par lamenta i r t azonnal kü ld je Hü-
ningenbe, a várparancsnok báró Barbanegre f rancia generá-
lishoz, hogy az erőd á tadása ügyében vele tárgyaljon. 

Ez a tárgyalás eredményre is vezetett, mert 1815. augusz-
tus 26-án létrejött a megegyezés Hüningen kapi tulációja 
tárgyában, amelynek f rancia és német nyelvű pontozatai 
nyomtatásban is megjelentek,343 és augusztus 28-án az erőd 
á tadása is megtörtént. 1815. szeptember 4-én ünnepelte meg 
Bázel Hüningen kapi tulációjá t , s ezen a napon a város János 
főherceg tiszteletére fényes bált és banket te t adott, amelye-
ken természetesen Máriássy is részt vett. 

A bázeli szent Péter promenádon egy 24 láb magas és 
18 láb széles d iada lkaput emeltek, amelyen a következő fel-
iratok voltak olvashatók: 

„Dem Erzherzog Johann 
Das dankbare Basel". És: 

„AI-CHIDVCI HVNINGAM CAPIENTL—" 
Ez utóbbi felirat nagyobb, római számokat jelentő betűi 

összeadva az 1815-ös évszámot ad ják . 
Egy 200 láb hosszú és 40 láb széles teremben folyt le az 

ünnepi banket t , míg a bál egy 64 láb széles táncteremben, 
24.000 lámpa fényével. 758 meghívott vendég jelenlétében reg-
gelig tartott.344 

1815 szeptember—október havában történt Hüningen 
vár leromboltatása, s ezen munka vezetését Máriássyra bíz-
ták. Ennek befejezése után, október végén vagy november 
elején az osztrák-magyar cernirozó sereg re bene gesta fel-
kerekedet t és hazavonult s természetesen velük távozott 
Máriássy is. 

Távozása előtt Zürich canton levelet intézett Máriássy-
hoz, aki még akkor Bázelben volt, melyben a canton veze-
tősége kijelenti, hogy: ,.Die Zerstörung der Festung Hünin-
gen ist f ü r die Schweitz ein zu glückliches Ereignisz." Kü-
lönösen Bázel város jövő biztonsága szempontjából mély há-

3 4 s Ebből egy pé ldány szintén megvan a családi levél tárban. 
344 Mindezeknek részletes leírása megjelent nyomta tásban is a 

következő címen: Die | Festung Hüningen \ von | ihrer Anlage | 
bis zu der am 28. des August monats 1815 erfolgten | zweyten Ueber-
gabe. 

Eine | geschichtliche Dars te l lung | ihres | die Stadt Basel | been-
genden Daseyns. — 

Basel, im Verlage der Samuel Flickschen Buchhandlung. — 
Eme n y o m t a t v á n y 79. l ap ján olvassuk pl.:, hogy 1815-ben Hüningenre 
az első ágyúlövést az Apollo nevű zürichi mozsárágyúból ad ták le, 
amely áll í tólag egy asszonyt ölt meg. A János főherceg tiszteletére 
rendezett bázeli ünnepségek leírása a 83—85. lapokon található. — E 
nyomta tvány egy pé ldánya megvan a családi levéltárban. — 



Iával tartozik a svájczi szövetség tanács az egyesült hatal-
maknak és főleg János főhercegnek, hogy ettől a bázelieket 
folyton nyugtalaní tó erődtől megszabadította.345 

Máriássy októberben és november elején Bázelben volt 
(csak október 20—21-én tartózkodott St. Louis-ban) s úgy-
íátszik november 7-én vagy 8-án indult el Bázelből, s no-
vember 11-én Stockach-ban, 17-én Trauensteinben, 18-án 
Lambachban, 29-én Yöcklabruckban és 50-án Linzben volt, 
ahol meg is maradt , s itt tölti az egész telet, 1816. április vé-
géig. 

1815. november folyamán, amidőn Máriássy Bázelből 
távozott, kezdetben úgy volt, hogy Pestre kerül divizioná-
riusnak. November második felében Müller kap i t ány Pesten 
Máriássy részére már szállást is keres. Ekkor í r j a Weidinger 
János pesti polgármester a kap i tánynak , hogy báró Máriássy 
Andrásnak, a leendő divizionáriusnak más lakást nem tud 
adni, mint a Czukor u tcában „in den Höldweinischen 
Hausze" azt a szállást, amelyben a megelőző divizionárius 
is lakott.346 Müller kap i tány megnézte a lakást és megírta 
Máriássynak, hogy nem megfelelő, s talán ezért sem fogadta 
el Máriássy a pesti hadosztályparancsnokságot, hanem egy-
előre Linzben maradt . 

1816. j anuár elején tehát Máriássy még mindig Linzben 
van, noha Kassán már vár ják . Január első nap ja iban ide 
ír neki Kassáról Klobusitzky Náni, aki levelében a kassai 
pletykák pontos közlése mellett megírja, hogy: „Wir gönnen 
denen Linzerinen ganz und gar nicht das Vergnügen Sie zu 
besitzen.347 

Az elmult 1815. évben Máriássy i t inerariuma a követ-
kező volt: Az év első hónapjai t Kassán tölti, ahonnan még 
április vagy május havában távozhatott és június 4-én már 
L lmban volt, m a j d innen Bázelbe került , s itt tartózkodott 
ál landóan november elejéig, ekkor elkerült Linzbe és itt tölti 
nemcsak 1815. végét, hanem 1816. első hónapja i t is. 

1816. j anuár 25-én a Linzben tartózkodó Máriássynak 
gróf Cyu lay meghagyja, hogy mivel Buch al tábornagy 
városparancsnokként Prágába került, ..die Geschäften des 
Militär Commando in Linz" haladéktalanul vegye át és in-
terim intézze mindaddig, míg báró Strauch tábornagy meg 
nem érkezik. Linzben Máriássy parancsnoksága alá voltak 
rendelve a Beaulieu és Nugent gyalogezredek és a Kaiser 
Cheveauleger ezred. 

A tavasz elején úgy látszik báró Strauch megérkezett, s 

145 1815. október 13.. Zürich. Zürich canton levele, u. ott. 
346 1815. november 22. Pest, Weidinger János levele, u. ott. 
347 1816. j anuá r 2. Kassa. Klobusiczky Náni levele, u. ott. 
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így Máriássy Linzben feleslegessé vált . Ekkor k a p h a t t a meg 
végleges békebeli beosztását, t. i. hadosztályparancsnok lett 
Kassán. 

1816. ápril is h a v á b a n Máriássy e lhagyja tehát Linzet, 
hogy életének utolsó ka tonai állomáshelyére, Kassára indul-
jon. 

IV. A kassai hadosztály parancsnokságától a baíiz alvi kriptáig:. 

1815-ben a napoleoni h á b o r ú k örökre és végleg e lmul tak 
és ezzel Már iássynál is lezáródott a szinte á l landóan mozgal-
mas, eleven, színes és eseménydús ka tona i élet a maga összes, 
szinte eddig soha nem látott emelkedési és h í rnév szerzési 
lehetőségeivel. Ez volt Máriássy éltető eleme, s életének első 
felében Máriássy hivatalból be j á r t a fél Európá t , sok mindent 
látott, sokat tapasztal t , s így rengeteget tanul t , sok minden-
félében vett részt, de Aászont sok fá rada lmon, betegségen, 
szenvedésen is keresztülment , úgy, hogy élete eddigi folya-
m á n szinte túl tenget t és sokszor fá rasz tó volt a folytonos 
változatosság. 

Ámde Máriássy nyugha ta t l an szellemének ez az életmód 
igen megfelelt . Az ő egyénisége az egy helyben ülő filiszter 
életet ki se b í r ta volna, s így egyike volt azon keveseknek, 
ak ik pá lyavá lasz tá suka t remekül el talál ták. 

Ámde Drezda u tán , a veszedelmes sebbel, s az évek 
sokasodásával (hiszen Máriássy ekkor már ha tvanad ik élet-
évéhez közeledett) a tábori élet mindig terhesebb lett, s 
t a lán szerencse, hogy 1815-tel Máriássyra nézve a mozgal-
mas és változatos katonaéle t elmúlt, hiszen sebével ekkor 
már fél ig-meddig inval idus lett és szinte megérett a helyőr-
ségi szolgálatra. 

így tehá t kezdetét vette Kassán az egyhangú, mozdulat-
lan és színtelen garnizon élet, ami Máriássynak, aki élete 
j avá t a harc téren töltötte, legalább eleinte módfölöt t szokat-
lan, üres és una lmas lehetett . 

A nyugha ta t l an , mozgékony, mindig tet tre kész Máriássy-
nak tehát , — ha n y u g d í j b a menni nem akar t , — át kellett 
venni a kassai hadosztályparancsnokságot , ami azt jelen-
tette. hogy most már á l landóan Kassán kellett ülnie, amiben 
ta lán csak egy vigasztaló volt, hogy közel volt szülőföldjéhez, 
Bat izfalvához, Nagyőrhöz, Márkusfa lvához . 

Nyaran ta , f ü r d ő r e menet, vagy onnan jövet, esetleg 
mind a kétszer betért Batizf 'alvára, ahol hosszabb időt töltött 
imádot t édesanyja s í r ja közelében. És évről-évre most már 
télen és szolgálati időben Kassa, nyá ron f ü r d ő és Batiz-
falva, ősszel, szüret i időben pedig Tál lya Máriássy rendes 
tar tózkodási helye. 



1816. augusztus havában is Bat izfalván lá t juk, innen 
megy á t , a trencséntepliczi fürdőre , ahol körülbelül egy hó-
napot tölt. Szeptember 21-én már ismét Bat izfalván van, 
hogy a hónap végén bevonuljon Kassára, s itteni tartózko-
dását csak november elején szakí t ja meg, amidőn Tállyán 
körülbelül két hetet tölt. 

Ügy látszik télvíz idején néha eljárt Mármarosba, vagy 
egyebüvé a Beszkidekbe medvevadászatra . így 1817. telén 
is Nagy-Mihályon a Sztáray grófok vadászterületén jár és 
gr. Sztáray Antal márciusban Bécsből ír ja is, hogy rendkívül 
sajnál ja , hogy nem volt otthon Nagymihályon, amikor Má-
riássy ott járt , azután megkérdezi, hogy: „Hast du die 2 
Biirenheutte bekommen und fü r deine schönen Grenadiers 
verwendet?348 

Kassán Máriássy végezte a maga katonai és egyéb teen-
dőit, s persze gondja volt mindenre. így pl.: 1817-ben úgy 
látta, hogy Wied herceg kassai „Erziehungs Haus"-a támo-
gatásra szorul, s valami jelentékenyebb összeget jut ta tot t is 
ezen intézménynek, mert Wied herceg Páduából megköszöni 
Máriássynak, hogy kassai nevelőintézetének olyan jelentős 
segélyt adományozott.349 

1818-ban szolgált Kassán a Mazzuehelli gyalogezredben 
egy Petzek nevű hadbíró, akivel úgy látszik Máriássynak 
valami heves összetűzése volt és akivel szemben valószínű-
leg igen erőteljes kifejezéseket használt. Petzek nem hagyta 
annyiban a dolgot, hanem panaszt emelt Máriássy ellen, s az 
ügy felment Bécsbe az udvar i haditanács elnöksége elé és 
bizony Máriássy erőteljes kifejezéseiért felülről megkapta 
az: „orrot." 

1818. november 24-én kelt leiratával Ferdinánd főherceg 
hivatalosan értesíti Máriássyt, hogy Petzek panasza elintézés 
végett a bécsi „Hofkriegsraths Praesidium" elé lőn terjesztve, 
ahonnan a mult hó 30-án kelt válasz leérkezett, amely sze-
rint: „den Herrn Feldmarschall ieutenant jedoch jene unan-
gemeszene Ausdrucke deren Sie sich in dem Eifer gegen den 
Auditor Petzek bedient, zu rügen seyn." Petzek hadbíró pe-
dig „unanstendiges Benehmen"-je miatt, no meg azért is, 
mert neki Kassán igen zord a klima és ezért egészségi álla-
potára hivatkozva úgyis áthelyezését kérte, áthelyezték 
s így a Mazzuehelli ezred más hadbírót fog kapni.350 

1819-ben, május végén Kassán já r t János főherceg, aki 
Höningen cernirozásakor Máriássy elöljárója volt és aki 
ekkor: „General Genie Direktor" volt, s ugyanezen év júniu-

348 1817. március 15. Bécs. Gr. Sztárav Antal levele, u. ott. 
349 1817. április 25. Pádua. Wied herceg levele, u. ott. 
350 1818. november 24. Buda. Ferdinánd főherceg leirata, u. ott. 



sában a „Commandierender" Ferdinánd főherceg megküldi 
Máriássynak az orosz Szent Anna rend első osztályát, a 
Sándor cár aláírásával ellátott orosz nyelvű eredeti pátens-
sel együtt, amely csak most érkezett meg Pétervárról, s 
melyben el van mondva, hogy Máriássy 1814-ben a harc-
téren tanúsított magatar tásával érdemelte ki ezen kitünte-
tést. 

Ugyanezen esztendő őszén a legendás hí rű báró 
Simonyi óbester intéz levelet Máriássyhoz, melyben elő-
adja , hogy huszár ezrede 86 esztendőn keresztül, tehát fenn-
állása óta minden hadi viszontagság közepette követte a 
négy ezred lobogót, amelyeket azonban, mivel már erősen 
elhasználódtak, ú j akka l kell kicserélni. Ezen ú j lobogókat 
szeptember 26-án óha j t j a ezredének ünnepélyesen átadni, 
amely ünnepségen jelen lesz a nádor, Ferdinánd főherceg a 
„Commandierender", s persze meghívja erre Máriássyt is, aki 
valószínűleg el is ment az ünnepélyre.351 

1819. nya rán (júniusban) Máriássy Trencsén-Tepliczben 
volt, s u tána egy ideig valószínűleg Batizfalván tartózkodott . 

A következő évben (1820) nyáron Henriette würtenbergi 
hercegnő Budán a nádorék vendége volt. Úgy látszik a herceg-
nőt Budán megkínálhat ták tokaji borral, amely nagyon íz-
lett neki, mire a kíséretében lévő báró Mvlius a nádor fő-
hercegi udvarmesteréhez Beckershez fordult , aki természe-
tesen ezen ügyben nyomban írt Máriássynak, kérve őt, hogy 
a würtembergi király részére bizonyos mennyiségű 181 l-es 
tokaji bort vásároljon. 

Mivel Máriássynak 181 l-es bora már nem volt. Üjházy 
sógortól szerzett 140 a rany ára tokaj i t és küldette Budára.352 In-
nen kezdve a nádorék Máriássyt tokaji bor vásárlás ügyében 
többször igénybe vették, így pl: 1822-ben is vele szereztet-
nek a cambridgei herceg részére finom tokaji bort.353 

1820-ban Pesten nagy katonai tábor volt, amelyen úgy 
látszik részt vett Máriássy is, mert augusztus 15-én báró 
Csollich vezérőrnagy ír neki egy levelet, amelyből következ-
tethetünk. hogy Máriássy is ott volt a pesti táborozáson. 
Csollich többek közt ezeket í r j a : „Ich habe auch . . . ein an-
gemessenes Quart ier f ü r Sie an der Steinbruch-Linie zuge-
dacht, wo ein geräumiger Speisesaal sich befindet."354 

351 1819. szeptember 8. Debrecen. „Die vier S tandar ten — í r j a Si-
monyi — denen das Regiment seit seine Er r ich tung durch 86 Jahren 
in allen Kriegs Schiksallen folgte, wurden wegen ihrer grossen A b -
nützung dermaln mit neuen verwechselt ." 

352 1820. júl ius 20. Buda; 1820. júl ius 29. Buda. — Beckers leve-
lei, — u. ott. 

353 1 822. j a n u á r 7. Buda. Desfours Vince levele, — u. ott. 
354 1 820. augusztus 15. Pest. Báró Csollich levele, — u. ott. 



Bár nincsen konkrét ada tunk arra, hogy Máriássy Pestre 
•ment és elfogadta a szállást, de mivel minden alkalmat meg-
ragadott a kassai garnizon élet egyhangúságának megtöré-
sére, egészen valószínű, hogy ott volt, sőt esetleg ott kellett 
lennie a pesti táborban. 

1820. vége felé vagy 1821. elején valami baleset érhette 
Máriássyt, mert ba rá t j a , Szontagh február elején (1821.) 
Bécsből azt í r ja neki, hogy néhány kassai tiszttől „habe mit 
den gröszten Leidwesen vernommen, dasz Ihre gänzliche 
Herstellung des erlittenen Unfalls noch keineswegs erfolgt 
ist."355 Hogy miféle baleset érte ekkor Máriássyt, azt ebből 
a szűkszavú levélből megállapítani nem tud juk . 

1821. tavaszán nagy esemény történt Kassán, ugyanis a 
minden oroszok cár ja Laibachból hazatérőben keresztül u ta-
zott a városon. Ferdinánd főherceg, a „Commandirender" 
közli Máriássyval. hogy a Laibachból hazautazó cár má jus 
14-én ér magyar területre, Körmendre, 15-én Veszprémben, 
16-án pedig Budán lesz, s itt marad 17-én is, 18-án ér Egerbe 
és 19-én Kassára. 20-án pedig Bár t fá ra . 21-én pedig már a 
galíciai Pilsnora ér. s innen tovább Varsón át Pé te rvár ra 
veszi ú t já t . 

A cár incognito utazik s más név alatt, tehát kivonulás, 
vagy másféle tisztelgés nem adatik, azonban ahol éjjelre 
megszállt, ott tiszteletére egy altisztből, egy „Aufführer , , -
ből és 9 közemberből álló őrség állítandó, de csak akkor, ha 
az illető helyen katonaság van.356 

Az orosz cárt Kassa város részéről Fedák polgármester, 
a katonaság részéről Máriássy fogadta, s persz^ a város meg 
is vendégelte. Természetesen a „Bewirtungs Conto"-t a város 
prezentálta kifizetés végett a katonaságnak, amiből azután a 
bécsi haditanácsig felérő aktázás keletkezett, de ebből leg-
alább az orosz cárnak Kassán való tartózkodásáról érdekes 
részletek derülnek ki.357 

Ügy látszik 1816-ban Máriássy szeretett volna Linzben 
maradni, s erről 1821-ben írhatott Weissenwolf ba rá t j ának , 
aki 1821. decemberében kelt levelében megvigasztalja Má-
riássyt, hogy Linz elhagyásával semmit sem vesztett: „Linz 
ist übrigens Gemuthhalber sehr herabgesuncken und fast 
zu sagen traurig, junge Weiber gibt keine und die Mädchen 
werden abgeschmackt, weil sie keine Männer bekommen, die 

355 1821. f eb ruá r 4. Bécs. — Szontagh levele, — u. ott. 
356 1821. m á j u s 15. Buda. Fe rd inánd főherceg parancsa , — u. ott. 
357 1821. október 10. Bécs. A főhad i tanács (Bellegarde Feld-

marschall) leirata Máriássyhoz, s ennek október 20-án kelt válasza, — 
u . ott. 



einzige Wurmbrand hat seithero ihren \\ i twen Stand mit 
Baron Löhr's Hand vertauscht".358 

1822. tavaszán a monarchia londoni nagykövete, herceg 
Esterházy levelet intéz Máriássyhoz, melyben sir John Wal-
ker-t, a Bath rend nagykeresztesét és angol „divisions Gene-
ral"-t, aki őt Kassán meglátogatja, megkülönböztetett figyel-
mébe és vendégszeretetébe ajánlja.351 ' 

Ugyanezen év késő tavaszán Batizfalván ta lá l juk Má-
riássyt, aki június 1-én a Hunfa lván lévő „Curial Platz"-át 
200 forintért 32 évre, „pfandweise'" bérbeadja a hunfalvi 
zsidó hitközségnek.360 

1822. nya rán Máriássyt valajni fontos megbízatással 
(valamiféle rendcsinálás okából) kiküldték Péterváradra. Az 
elintézendő ügy úgy látszik elég kellemetlen lehetett, s a 
hely sem volt Máriássynak éppen kedvére való, mert már 
szeptember elején szeretett volna innen szabadulni. Irt is e 
tárgyban Bécsbe régi ba r á t j ának Radossevich vezérőrnagy-
nak, aki szeptember elején a következőképen válaszol: ..Lie-
ber F reund! Es war mir recht leid, dasz es dich getroffen 
hat eine so unangenehmen Comission beizuwonen. Aber es 
konnte nicht änderst seyn, weil man einen tüchtigen Mann 
dazu haben wollte. 

An eine, Ablösung ist nicht zu denken, du must 
also trachten, das Gescheit bald zu beendigen." Nem 
hiszi, hogy neki szükséges lenne egész végig Péterváradon 
maradni és az ügy befejezését ott megvárni, hanem csak ad-
dig, míg „die Hauptsache erhoben ist."361 

E levélből mindenesetre meg lehet annyit állapítani, 
hogy Péterváradon fő és mellékügyeket kellett elintézni, s 
valamennyi kellemetlen volt, a legkellemetlenebb Máriássyra 
nézve mégis az volt, hogy egyelőre innen nem szabadulhatott . 

fe l tek-mul tak a hónapok, eltelt a szeptember, beköszön-
tött az ősz. elmúlt már november is és december elseje még 
mindig Péterváradon találta Máriássyt. Hű ba rá t j a Beckers 
sajnálkozik is, „dasz dich unangenehme Geschäfte weit ent-
fernt von deiner Division aufhal ten ." Egyébként Radetzky 
üdvözletét tolmácsolja. 

1822. decemberében szabadulhatott csak Máriássy Péter-
váradról és tért vissza Kassára, hogy itt ismét visszazökken-

358 1821. december 25. Lintz. — Weisenwolff levele, u. ott. 
359 1 822. m á j u s 18. London. — Hg. Es terházy levele, u. ott. 
360 1822. június 1. Batizfalva. Eredeti okirat , a lá í rva : „Schwarz 

Isaak Richter" és még kilenc hunfa lv i zsidó, reányomva a hi tközség 
német és héber kör i ra tú pecsétje. A Korponav család feketefalusi leve-
les l á d á j á b a n : XLVI/2248. jelzet alat t . 

361 1822. szeptember 12. Bécs. — Radossevich levele, a családi 
levél tárban. 



jen már megszokott helyőrségi életmódjába, amelyet bi-
zony elég r i tkán tarkí tot t valami nevezetesebb esemény és 
meglehetősen egyhangú eseménytelenségben teltek és rohan-
tak tova az évek. 

1823-ban egyik bará t ja , báró Trapp meghívja Máriássyt, 
Bakonyi ba j tá rsával együtt Bécsbe, harmadik fiához 
keresztapának és kéri, hogy ez a f iú az ő keresztnevét (And-
rás) viselhesse. — A báró kérelméhez csatlakozik felesége 
is, aki még Prágából ismeri Máriássyt.362 

Ezen esztendőben egy Passini nevű kap i tány a Liech-
tensteini herceg divíziójába óhajtot t átlépni és megkérte Má-
riássyt, hogy a ján l j a be őt a hercegnél. Máriássy ezt meg is 
tette és 1823. április 25-én írt ezen ügyben a hercegnek, 
figyelmébe a jánlva Passinit és kérelmét. 

Máriássy ajánló soraira a herceg a következő választ 
küldte: 

Hochgeschetzter Herr Kamerad! 
Ich habe ihr verehrtes Schreiben von 25tcn vorigen 

Monats durch den Herrn H a u p t m a n n Passini erhalten. — 
Die Anempfehlung, welche hochdieselben diesem H a u p t m a n n 
gaben, ist für mich der sprechendste Bemeisz der guten mili-
tärischen Eigenschaften deszelben, da ein Mann, roi Sie, der 
so kräftig und innig den Dienst liebt, den Soldaten zu beur-
theilen zu p rü fen und zu leithen versteht, jener ist. welcher 
gewisz am genauesten die Eigenschaften und Talente ab-
wiegt, die jene besitzen, welche das Glück und die Ehre ha-
ben. unter Ihrem lehrreichen und einsichtsvollen Kommando 
zu stehen."363 

Rendkívül elismerő, sőt hízelgő szavak! E levélből 
mindenesetre lá t juk, hogy Máriássynak a hadseregben óriási 
tekintélye és súlyos szava volt. Egészen természetes, hogy 
Passinit a herceg divíziójába befogadta. 

Ezen időtáj t történt, hogy egy Amadé gróf ra valami fél-
tékeny f é r j rálőtt, ami, úgy látszik meglehetős feltűnést kel-
tett. Ezzel az esettel kapcsolatban Radossevich t réfásan inti 
és figyelmezteti Máriássyt, hogy vigyázzon, nehogy egy el-
keseredett f é r j őrá is reá süsse a pisztolyt. „Lieber Bruder, 

362 1823. április 14-én Bécsben kelt levél, melyben báró Trapp 
vezérőrnagy többek közt ezeket í r ja : „Als Soldat musz ich nur wün-
schen, dass meine Söhne auch dieselbe Bahn der Ehre betretten, welch 
höheren Wunsch kann dann der Vater wohl liegen, als ihnen in so 
würdigen Männer die Muster zu zeigen, deren Thaten, deren Helden-
sinn und mü.itairische Tugenden ihnen auf selbiger leitende Sterne 
werden mögten." — U. ott. 

363 1823. május 8. Bécs. — Liechtenstein herceg a l tábornagy le 
vele Máriássyhoz Kassára, — u. ott. 



nehme dich in Acht — í r j a — dasz nicht auch über dich ein 
erbitterter Ehemann die Pistollen abdruckt."364 

1824. nya rán Ferdinánd főherceg mármarosi utazása al-
kalmával , ennek kíséretében volt Máriássy is, s augusztus 
végén gróf Desfours \ incze Máriássynak Kassára megírja, 
hogy: „Seine königliche Hocheit sprechen noch immer mit 
\ ergniigen von der merkwürdigen Reise in der Marmaros 
und von der angenehmen so beherrlichen Reise-Gesell-
schaft ." \ égteleniil sa jnál ja , hogy ő is nem lehetett ott.365 

Ugyanezen év őszén Máriássy valahol a Beszkidekben 
medvevadászaton járhatott, mert I l lvay kap i tány Máriássy-
nak októberben Kassára írt levelében megköszöni, hogy: 
„Euer Exzellenze waren so gnädig der Division eine Beren-
haut als Geschenk zu überschicken."366 

1824/25. telén Máriássy úgy látszik nagyon beteg lehe-
tett, amint azt jó bará t ja , Radossevich tábornok leveléből 
megtudjuk: „Es hat mich — ír ja — jetzt umsomehr erfreuet, 
von dir etwas zu hören, weil ich wuszte, dasz du sehr kraiik 
marst. Der Himmel seys gedankt, dasz du nun vollkommen 
hergestellt bist. Gott erhalte dich lieber Bruder recht vielle 
Jahre zur Freude deiner Freunde, unter denen ich gewisz 
ä la téte stehe." Azután megköszöni a küldött tokaji bort, 
amelyet mind Máriássy egészségére isznak.367 

Úgy látszik Máriássynak az 1813-ban Drezdánál és egye-
bütt szerzett sebei sok ba j t okoztak és azóta minden nyáron 
fürdőbe kellett neki menni, ahol többek közt összebarátko-
zott az utolsó Illésházyval is, aki úgy látszik kedvelte Má-
riássyt, mert amikor megtudta, hogy 1825. nyarán Máriássy 
nem jön Trencsén-Tepliczre, a következő sajnálkozó sorokat 
ír ta neki: „Sehr leyd wird es mir seyn, wenn dich Geschäfte 
oder Verhältnisse abermals verhindern solltn das hiesige 
Bad zu gebrauchen, dasz dir im Grunde doch nützlich wäre.'" 
Végül még megkérdi: „Quomodo cum Jeanetta?"3 6 8 Jelzi 
Illésházi, hogy ő az idén befejezi fürdői kúrá já t , tehát ez-
után egyhamar Trencsén-Tepliczre nem megy, de viszont a 
megtartandó országgyűlésre (amelyre I. Ferencz királv Ber-
gamóban, július 3-án kelt regálisával természetesen Máriás-
syt is meghívta) sem szándékozik elmenni,369 így tehát nem 
tudja , mikor találkozhatnak. 

Az idő telésével korosodó Máriássy a hivatalos érintke-
zésben úgy látszik ekkor már nem mindig találta el azt a 

364 1823 m á j u s 20. Bécs. Radossevich tábornok levele, u. ott. 
3 ' 5 1824. augusz tus 2~. Sárvár . Gróf Desfours Vince levele, u. ott. 
see f824. október 14 Tllvav k a p i t á n y levele. — u. otí. 
s67 1 825. f e b r u á r 7. Bécs. Radossevich levele, u. ott. 

08 1825. m á j u s 25. Dubhicz . l l lésházv levele, u. ott. 
19 Az eredeti regális megvan a családi tevéitárban. 



hangot, amelyet a tisztekkel vagy a felsőjéggel szemben 
használni kellett volna. így aztán a Petzek-féle esetet követ-
ték a Draveczky és a Mihalóczy esetek, s mindegyik „orrok"-
kal végződött. 

1824. vége felé vagy 1825. elején történt ugyanis, hogy 
Máriássy éles összeütközésbe került Dráveczky Ferencz 
nyugalmazott kapi tánnyal , aki ligy, mint Petzek is, nem 
hagyta magát, hanem a felsőség elé terjesztett panasziratá-
ban előadta mindazon erőteljes kifejezéseket, amelyeket Má-
riássy vele szemben használt, 

Dráveczky panasza meghallgatásra talált. Ugyanis Estei 
Ferdinánd főherceg general kommendáns 1825. január 28-án 
Budán kelt elnöki i ra tában Máriássyval a következőket 
közli: ..Schlieszlich musz ich jedoch dem Divisions Commando 
bemerken, dasz in den jeweilige erlaszenen Befehlen, so viel 
möglich sich solcher Ausdrücke zu enthalten ist, welche 
durch Persönlichkeiten die Untergebenen kränken kön-
nen."3'0 

1826-ban történt a Mihalóczy eset. Ugyanis Mihalóczy 
Károly Máriássy gyalogezredbeli főhadnagy nőül óhaj to t ta 
venni Hir th Magdolna buda i polgárleányt. A főhadnagy an-
nak rendje és módja szerint be is adta nősülési kérvényét , 
amire nyilatkozott természetesen az ezred tulajdonos Má-
riássy is. mégpedig olyan hangnemben és modorban (hiszen 
tudjuk, hogy ő mennyire házasság ellenes volt, s magán kí-
vül volt. ha valaki nősülni óhaitott), hogy a bécsi udvar i 
tanács ezt már megsokalta és a Máriássvhoz intézett leiratá-
ban többek közt kijelenti, hogv kénytelen Máriássy nyilat-
kozatában más ezredeket érintő, de a tárgyhoz nem tartozó 
egészen téves kijelentések „so wie über den darin überhaupt 
herschenden unziemlichen Ton sein Miszfallen zu erkennen 
zu geben."m Ebből lá tha t juk , hogy keménven megnyom-
hatta a tollat az öreg úr. ha ilyen, meglehetősen kellemetlen 
..orrot" adtak neki. — Talán mondanunk sem kell, hogy a 
bécsi udvar i hadi tanács a főhadnagynak a nősülési engedélyt 
megadta. 

1826. nya rán Máriássy ismét megkérte az obligát sza-
badságot. hogy a trencsén-tepliczi fü rdőre mehessen. Június 
21-én tuda t j a vele Radossevich vezérőrnagy, hogy: „Du hast 
deinen Urlaub nach Trentschin erhalten und ich beneide 
dich sehr fü r dieses wohltätige Bad und fü r den Genusz 
dieser herrlichen Gegend."372 

Nem tudni bizonyosan, hogv váj jon ezen a nyáron 

370 1825. j a n u á r 28. Buda. Ferd inánd főherceg leirata, u. ott. 
371 1826. márc ius 29. Bécs. — A had i tanács leirata, u. ott. 
372 1826. június 21. Becs. — Radossevich levele, u. ott. 



Máriássy lrencsén-Tepliczben vagy inkább Pöstyénben 
volt-e? Ugyanis Meskó András, az árvái uradalom főügyésze 
augusztus 11-én Árva várából Máriássynak datált levelét Pös-
tyénbe küldi, onnan azonban a pósta a levelet Kassára irá-
nyítot ta . Tehát Máriássy vagy egyáltalán nem volt itt e 
nyáron, vagy augusztus fo lyamán már távozott innen. Meskó 
többek közt azt ír ja, hogy: „richte auch diesen Brief nach 
Pöstyén ins Bad,"373 ami tehát azt jelenti, hogy eddig is ide 
címezte előző leveleit, valószínű tehát, hogy Máriássy mégis-
csak Pöstyénben volt. Ezt látszik bizonyítani I l lésházynak 
egy levele, melyben megír ja ..lieber Bruder ' - j énak , hogy 
igen sajnál ja , hogy erre a nyá r ra nem a trencséntepliczi 
fü rdő t választotta, amit annál inkább fáj lal , mert ez volt 
mindig az egyetlen alkalom, amikor együtt lehettek.374 

Máriássy tehát ezen a nyáron mégsem Trencsén-Tepli-
czen. hanem Pöstyénben fürdőzöt t és gyógyult. 

1827. őszén Radossevich Máriássvtól bará t ja , gróf 
Saurau főkancellár és belügyminiszter^ részére igen jó tokaji 
bort kér. lehetőleg az 1822-es termésből. Legjobban szeretné, 
ha Máriássy sajá t pincéjéből adná a bort, mert akkor tudná, 
hogy jót kap.375 

Ezen esztendő őszén Máriássy ismét beteg lehetett (való-
színűleg hólyagbaja kínozta), mert december elején Szon-
tagh kap i t ány ír neki Bécsből, s jelzi, hogy levelét megkapta 
és: „Freue mich, Ihre wiedergenesung daraus entnomen zu 
haben. Die allgütige Vorsehung möge Sie noch viel Jahren in 
guten Wohlseyn erhalten."376 A szűkszavú levélből nem t u d j u k 
megállapítani, hogv ekkor Máriássynak miféle betegsége le-
hetett. de valószínű, hogy most is sebeivel vesződött. 

1827-ben András nap já t a Szepességen ekkor is latin 
rigmusok gyártásával ünnepelték meg, s ezekből persze ki-
jutott Máriássynak is, akit : 

..Vive precor. purus donee sol luxerit Orbi" 
kezdetű latin verssel köszöntött egy ismeretlen poéta.177 

373 Mit der un te r thän iger Andeu tung — foly ta t ta Meskó — dasz 
ich am 26 t cn dieses selbsten gegen Posten nach Preszburg au fb rechen 
werde, u m meinem Hoder Bruch curieren". 1826. augusztus 11. 
Árva vára . — Meskó András levele, u. ott. 

374 (1826) Tllyésházv G. S. levele: „Lieber Bruder! Recht innigst 
bedaure ich. dasz du das hiesige Bade f ü r dieses J a h r zurückgesetzt 
hast . Es ist nur u m so mehr leyd, da dieses die eintzige Gelegenheit ist. 
wo wir zusammen seyn können. Unterdessen: die Aertzte haben ihre 
eigene Capr icen und ich wünsche hertzlich, dasz deine Gesundhei t 
noch recht viele J ah re h indurch gutt und s t andha f t seve." — U. ott. 

375 1827. szeptember 10. Bécs. — Radossevich levele, u. ott. 
376 1827. december 16. Bécs. — Szontagh k a p i t á n y levele, u. ott. 
377 Az ismeretlen poéta valószínűleg késmárki tanár , vagy diák 

lehetett . A vers kéz i ra tban ma is meg van. Címe: „Excellentissimo 



1828. tavaszán igen kellemetlen meglepetés érte Máriás-
syt. Ugyanis neszét vette, hogy át a k a r j á k helyezni Nagy-
szebenbe, ahová azonban ő semmi áron elmenni nem akar t . 
Hiszen Szebenben és t á jékán nem ismert talán senkit, míg 
Kassán, Sárosban, Abau jban és főleg a Szepességen minden-
kit ismert, itt tehát mégis csak kellemesebben telt az idő, 
mint egy idegen helyen. 

Máriássy megtudván, hogy miféle veszedelem fenyegeti, 
március 18-án egy előttünk ismeretlen és meg nem nevezett 
hatalmassághoz („Euer Durchlaucht") intézett levelében ki-
fejti mindazon okokat, amelyek miatt a szebeni áthelyezést 
nem fogadhat ja el. Megírja, hogy a tegnapi (március 17) 
postával BécsEől magán és ágensi tudósítás ú t j á n értesítet-
ték, „dasz ich nach Hermannstadt übersetzt bin. Diese Nach-
richt ist mir höchst unangenehm, somit ich dadurch in mei-
nen häuslichen Angelegenheiten . . . zurückgesetzt bin; ich 
habe hier in Ungarn viele wichtige Familien processe," ame-
lyeket folytatni kell, birtokai a Szepességen vannak, „end-
lich musz ich wegen meinen DÍele?i Blesurn fast alle Jahr 
sowie auch heuer das Trencsiner Bad gebrauchen; und ob-
gleich meine Gesundheit etwas zerrüttet ist. so hät te ich es doch 
geduldig ertragen im Falle ein Krieg ausbrüche aus meiner 
Friedensstation in die Campagne auszurücken." így azonban 
beláthat ja hercegséged, hogy nekem igen kellemetlen lenne 
egyik békeállomásról a másikra átmenni. Kérem tehát ismé-
telten és mégegyszer, hagy janak meg engem mostani állomás-
helyemen. de ha az nem volna lehetséges, akkor neki, mint 
ka tonának nem marad más hátra, mint itteni ügyeinek el-
intézése u tán ú j állomáshelyére indulni.378 

Máriássyt 1828. nyarán valóban Nagyszebenben talál-
juk. de nem végleg és állandóan lőn oda helyezve, hanem 
ideküldték rendet csinálni. A felsőség úgy látszik mégis csak 
meghallgatta kérelmét s így különleges megbízással, s csak 
ideiglenesen helyezték ide, egyébként állandó állomáshelye 
Kassa maradt . 

1850. nyarán 1. Ferenc kirá ly regálissal Máriássyt az 
országgyűlésre h ív ja meg.379 Ugyanezen év őszén gróf Gyu-
General i Andreae Máriássy de Bat isfa lva, liberó baroni , pa t rono moe-
cenatique, profundiss imo cum venerat ionis cultu observandissimo, diem 
onomast icum celebranti 1827. 

Vive, precor, p u r u s donee sol luxeri t Orbi , 
Vive tuis semper fact is f o r t una secundet, 
Vive tuis superi meritis dent dona beata , 
Donee agas vi tám tibi sit socia unica vir tus ." 

Azután egy szójátékos rész következik. A családi levél tárban. 
378 1828. március 18. Kassa. — Máriássy András levele, u. ott. 
379 1 850. júl ius 15. Bécs. — I. Ferenc k i rá lv eredeti regálisa, — 

11. ott. 



lay Ignácot kinevezik a bécsi udvari haditanács elnökévé. 
Gyulay Máriássynak személyes jó ismerőse lévén, természe-
tesen az elnöki kinevezéshez gratulált. Gyulay november 
vége felé válaszolt, mindenekelőtt megköszönte a gratulációt 
s azután így folytatta: .,So angenehm es mir war, bei dieser 
Gelegenheit Ihre freundschaft l ich geäusserte Theilnahme zu 
entnehmen, eben so sehr bedaure ich Hochdieselben wegen 
der Sie betroffenen Unpiiszlichkeit und wünsche das Ihre 
U iedergenesung in Balden erfolgen möge."380 

1831-ben Mtóriássy úgy látszik már érezte, hogy a tény-
leges szolgálatból nemsokára távoznia kell. s így természet-
beni lakását is elveszti, megvásárolja tehát Kassán 9000. más 
feljeg yzés szerint 22.500 forintért ..az lovagló oskolával által 
ellenben, napnvugatrul pedig a Haske Ignácz nr szomszéd-
ságában'" fekvő házat, amely Egerfarmosi Kandó Gábor cs. 
kir. kamarás ezredes tulajdona volt,381 s amely a külváros-
ban a sörfőző kapun kimenve balkéz felől feküdt, s másik 
szomszédja városi épület volt. Azonban az adásvételi jog-
ügylet megkötése előtt az óvatos és körültekintő Máriássy 
előbb írásban megkérdezi Kassa város tanácsát, hogy vájjon 
a serfőző utca a Kandó ház környékén planirozva leszen-e 
és annak idején ki lesz-e kövezve? Továbbá, hogy vájjon a 
szomszéd a telkét applanálhat ja-e annyira, hogy a szomszé-
dos épületek fundamentumai ezáltal földteleníttetnek? 
(„fundamenta aedium vicini sui terra denudentur.") 

Kassa város tanácsa az első kérdésre igenlő választ ad, 
a másodikra pedig azi feleli, hogy a szomszéd a telkét pla-
nirozhatja, mert mindenki tehet a telkén amit akar, de ha 
ezzel a szomszédnak kárt okoz, tartozik őt rebonifikálni. : ib2 

A beérkezett válaszok után Máriássy megkötötte az 
adásvételi jogügyletet, s 1831. március 18-án (illetve 21-én) 
Kassa város tanácsa Máriássy plenipotenciáriusát, Ujházy 
Antalt a Kandó ház birtokába ellentmondás nélkül be is ik-
tatta.383 A vétel elintézése után Máriássy nyomban megkez-
dette a ház renoválását és átalakítását, ami a fennmaradt 

380 1 830. november 25. Bécs. — Gr. G y u l a y Ignác levele, u. ott. 
381 1851. márc ius 14. Kassa. „ D o r n u m . . . in civitate exteriori ad 

e x i t u m per p o r t á m braxa to r ia lem a sinistris locatam et inter vicini-
tates pa r t e ab u n a domus domini Ignat i i Haske, ab alia vero aedificii 
civitatis an tehac pro p o r t a r u m seribis deservientis s i tua tum." Kivonat 
Kassa város Liber fundual is-ából . — A családi levéltárban. 

382 Kassa város 1851. március 11-én kelt 1417. számú ügyi ra ta , 
it. ott. 

383 Kassa város 1851. március 11-én kelt 1417. számú ügyi ra ta , 
u. ott. 



számlák tanúsága szerint összesen kerek 7500 forintba ke-
rült.384 

1852-ben Máriássy 75 esztendős lett és a hadvezetőség 
elérkezettnek látta az időt, hogy Máriássyt nyugdíjazza. Má-
riássy életében egyrészt szomorú, de másrészt örvendetes 
esemény volt ez, mert a tényleges szolgálatból való távozás 
keserűségét a legfelső körök igyekeztek részint ú j a b b ki-
tüntetésekkel. részint pedig elismerő írásokkal tompítani. 

1832. május 9-iki kelettel I. Ferenc kirá ly Máriássyt leg-
felsőbb elismerésének kiemelése mellett évi 3000 forinttal 
nyugdíjazza, s egyben az „Oberst Feld Zeugmeister'"-i ka-
raktert adományozza.385 

Május 20-án kelt i ra tában a budai .kommandierender" ' , 
Ferdinánd főherceg búcsúzik el a távozó Máriássytól a kö-
vetkező sorok kíséretében: 

„Bei der R ü c k k u n f t von meiner Reise nach der unteren 
Donau fand ich die Verordnung, wodurch seine Maiestät 
der Kaiser Sie in Anerkennung Ihrer so guten und langen 
stets mit gleichen Eifer geleisteten Dienste zum General 
Feld Zeugmeister ernant und zugleich in den Ruhestand 
übersetzt haben. 

Mit Vergnügen ersah ich in den Einen die oeffentlich 
auszeichnende Anerkennung Ihrer Verdienste, so wie ich 
überzeigt bin, dass Seine Maiestät durch das Andere Ihnen 
nach so vieljähriger unermüdeten Anstrengung jene wohl-
verdiente Erhohlung und Ruhe verschaffen wollten, die 
selbst zu verlangen, Ihnen Ihr immer reger Eifer und mili-
tairische Ehrgefühl , zu viele Uiberwindung gekostet haben 
würde. 

Ihnen fü r die stets bereitwillige thätige Mitwirkung ver-
bindlich dankend, womit Sie meine, und des mir anver t rau-
ten General Commando erlassenen Anordnungen und ge-
troffenen Maasregeln zweckmässig unterstützten, bedauere 
ich sehr, Sie wieder aus diesem Wirkungskreis tretten zu 
sehen, hoffe aber um so mehr, dass die Ruhe welche ihr 
Diensteifer Ihnen bisher nicht gestattet hat, zur Erhohlung 
und recht langen Erhal tung Ihrer Gesundheit beytragen 

:i84 A számlák egybegyűj tve megvannak a családi levéltárban. 
Kívül a borí tékra Máriássy rá í r ta : „Mein Haus in Caschau habe ge-
kauf t um 22,500 Gulden W. W„ der ganze Bau vermög Berechnung 
bestet 7500 fl., in summa kostet 30,00 fl. W. W." 

ass J832. május 9. , „ I n . . . Hoflager zu Graz . . . Ausgefertiget zu 
^ ien am 13 ten Mai 1832". Ugyanekkor a bécsi hadi tanács nevében gr. 
Hardegg is értesíti erről Máriássyt, május 13-iki kelettel, a decretumot 
pedig 1832. május 19-én Budán kelt komit ivájával Ferdinánd főherceg; 
küldi meg. — Mind u. ott. 



wird. Mit vorzüglicher persönlichen Zuneigung und Hoch-
schätzung verbleibe stets . . . " stb.386 

Azonban Máriássy nemcsak a táborszernagyi címet, 
nemcsak szép elismerő sorokat, hanem az 1832. augusztus 
5-én kelt legfelső elhatározással a valóságos belső titkos ta-
nácsosságot is megkapta.3 8 7 Szeptember fo lyamán Máriássy 
Bécsben volt és a titkos tanácsosi a j tónál ló szeptember 13-án 
értesíti, hogy őfelsége 16-án vasá rnap déli 1 órakor Schön-
b r u n n b a n fogja tőle a titkos tanácsosi esküt kivenni, ami a 
mondott időben meg is történt, s ekkor Máriássy egyúttal 
megkap ta a valóságos belső titkos tanácsosi decretumot is. 
Ennek szövege értelmében ezt a ki tüntetést , mint az ellenség 
előtt bátor, a békében pedig kötelességét teljesítő ka tona 
kapta . Természetesen a titkos tanácsosi taksá t Máriássynak 
elengedték.388 Nyugd í j azása u tán Máriássy a kassai volt 
Kandó házban éldegélt csendesen. N y a r a n t a eliárt Isehlbe 
fürdőzni , azu tán Bat izfa lvára , ősszel Tá lyá ra szüretelni. 

1854. n y a r á n is pl. Ischlben ta lá l juk Máriássyt és június 
18-án innen ír valami ügyben Ferd inánd főhercegnek, aki 
er re válaszolva, levelét így fejezi be: „Nehmen Sie die Ver-
s icherung meinen besonderen Wertschätzung und Zunei-
gung zugleich mit dem Wunsch an, dasz die Baade Chur . 
welche Sie nun in Ischel gebrauchen, Ihnen recht gut an-
schlagen möge."389 

1857-ben Máriássy eddigi tar tózkodási helyét, Kassát, 
e lőt tünk ismeretlen okból bizonytalan időre Bécs-csel óhaj-
tot ta fölcserélni, amiről a divizionáriusságban utóda, báró 
Wieland a l tábornagy egy „Cert i f icat"-ot állított ki.390 

1859-ben V. Ferd inánd ki rá ly meghív ja Máriássyt az 

386 1 832. má jus 20. Buda. Ferdinánd főherceg levele, u. ott. 
387 1 832. augusztus 5. Bécs. A v. b. titkos tanácsosi kinevező ok-

irat és 1832. augusztus 29. Bécs. Obermayer József Offizial levele, 
melyben felkéri Máriássyt, hogy az udvar i titkos kancelláriánál titkos 
tanácsosi ügyének vitelére megbízottat állítson, a családi levéltárban. 

388 1832. szeptember 13. A titkos tanácsosi aj tónálló értesítése u. 
ovt. — 1832. szeptember 16. Bécs. A titkos tanácsosi decrétum, melyet 
Máriássy „als Militär, welche derselbe in den verschiedenen 
Dienstesstufen durch eine lange Reihe von Jahren sowohl vor dem 
Feinde durch Muth und Tapferkeit , als im Frieden durch treue Er-
füllung seine jeweiligen Pfl ichten geleistet hat, allergnädigst zu wür-
digen geruhet." — U. ott. — 1833. j anuár 13. Buda. — A m . kir udv. 
kamara értesíti Máriássy* hogy a felség a titkos tanácsosi taksát el-
engedte. — U. ott. 

389 1834. június 26. Kolozsvár. Ferdinánd fhg. levele, u. ott. 
390 má jus 1. Kassa. „Certif icat f ü r Seiner Excellenz den hier 

domizilirenden unangestellten k. k. Herrn Feldzeugmeister Freiherrn 
Andreas von M á r i á s s y . . . welcher seinen hiesigen Aufenthaltsort we-
gen eigenen Angelegenheiten auf unbestimmte Zeit zu verändern und 
nach Wien zu verlegen wünscht." — U. ott. 



országgyűlésre, 1841. nya rán Ischlben van, 1845-ban ismét 
meghívatik az országgyűlésre, de erre már a kilencvenedik 
éve felé közeledő Máriássy nem ment el, hanem maga he-
lyett Máriássy Albertet küldte el. s neki a következő meg-
bízó levelét adta : 

„Biztosi levél." 
Melynek erejénél fogva meghatalmazom 's activisálom tek. 
Márkusfalvai Márjássy Albert urat , tek. Gömör vármegye 
táblabíráját , hogy a folyó ezer nyolc száz negyvenharmadik 
esztendőben május tizennegyedik nap ján beállandó Ország 
Gyűlésen személvemben megjelenvén, annak egész lefolyta 
alatt, a köztanácskozásokban s törvények alkotására leendő 
befolyásában, magát országunk sarkalatos törvényeihez szo-
rossan alkalmaztatva, helyettem és személyemben foglalatos-
kodhasson, szeretve tisztelt k i rá lyunk 's édes Hazánk hasz-
nukra és j avukra consematio értelemben mindeneket tehes-
sen . . . 

Költ Kassán, má jus 7-én 1843. 
(P. H.) 

Br. Mariassy 
Hadi Tármester s. k.".391 

1844-ben Lembergben állomásozó egyik rokona érdeklő-
dik levelében Máriássynál. hogy: „Wann gedenken Euer Ex-
cellenz nach Isch l zu reisen? Dieses Bad. welches Euer Ex-
cellenz stets heilbringend war, wird auch dieszmahl die 
wohlthätige Wirkung nicht versagen."392 Ügv látszik tehát, 
hogy Máriássy még ekkor is foglalkozott az isehli fü rdőre 
utazás gondolatával, azonban magas életkora és törődöttsége 
kizárta, hogy ilyen hosszú és fárasztó út ra szánja magát. 

Még 1846-ban, halála előtt néhány héttel is Máriássy a 
fürdőre utazás tervével foglalkozik, s e tá rgyban ír is Rad-
vánszky Antalnak s kéri, hogy június 25-étől kezdve Szliá-
cson quartélyt foglaljon számára. Radvánszky teljesíti is az 
Öreg úr kívánságát, s április végén megírja, hogy egy föld-
szinti sarok szobát a személyzetnek alkalmas mellékszobák-
kal s kocsiszínnel le is foglalt, öt forint foglalót is adott és igen 
örül, hogy Máriássy ezidén a szliácsi fürdőt keresi fel, s 
reméli, „dasz der Gebrauch dieser Heilquelle Euer Excellenz 
sehr gut ausschlagen wird."303 

A sors keze azonban ezt a tervet keresztülhúzta. Má-

391 A családi levél tárban. 
392 1 8 4 4 _ június 6. Lemberg. — Máriássy kap i t ány levele, — u. ott. 
393 1 846. ápril is 28. Besztercebánva. Radvánszky Antal levele, 

u. ott. 



riássy soha többé nem ment fürdőre , mert 1846. június 17-én. 
éjjel 11 órakor Kassán örök álomra hunyta szemeit!™4 

Haláláról unokaöccsei a következő gyászjelentést ad ták 
ki: 

„Márkus és Batisfalusi Máriássy András, és Ágoston, 
császári királyi aranykulcsosok, szomorodott szívvel jelentik, 
szeretett jó nagy Bátyoknak 

Márkus és Batisfalussi Báró Mariassy András 
vezér hadi fegyvertár mester; 37. magyar gyalog ezred tu la j -
donossának császári királyi a rany kulcsosnak, b. t. tanácsos-
nak; Maria Theresia rendje vitézének; úgy szinte orosz czár 
Szent Anna rendje nagy keresztessének; élete 90-ik évében 
folyó év 's hó 17-én éjjel 11 órakor agkórságban sz. k i r 
Kassa városában történt halálát. 

A boldogultnak utolsó tisztelete sz. kir. Kassa városá-
ban f. hó 23-ik nap ján reggeli 10 órakor tar ta t ik : hült te-
temei pedig a" Batisfalusi sírboltba boldog emlékű édes 
Anya mellé tétetnek le. 

Költ Kassán Sz. Iván hava 18-án 1846." 
A Pesti Hír lap 1846. július 19-én (711. szám) röviden 

így parentá l ja el Máriássyt: „Halálozás. Báró Máriássy And-
rás cs. kir. tábornok, f. évi június 18-án éjjeli 11 órakor, agg-
sági gyengültség' következtében, életének 90-ik, katonai pá-
lyának 70-ik évében Kassán meghalálozott. Béke hamvai-
nak." 

Június 23-án fényes, parádés katonai temetés meg-
csodálhatásában volt része a kassai népnek. Báró Berchtold 
al tábornagy rendezte Máriássy temetését és a temetési me-
net a következő volt: A menetet 

1. egy szakos lovaskatona nyitotta meg, egy tiszt veze-
tése alatt. Azután következtek 

2. huszár trombitások, akik „den ordinairen Marsch" 
fú j t ák , ezeket követte 

3. a „Conduct"-ot vezető vezénylő tiszt (altábornagy, 
„generál ma jor brigadier" és esetleg Victor ezredes), aki 
után nyomban következett 

4. három szakasz Ferdinánd huszár, azután 
5. gróf Lázár kap i tány vezetése alatt egy gyalogos 

zászlóalj, ezt követte 
6. „Die Erziehungs Knaben", azután 
7. két lóápoló vezette „das Klage-Pferd" és a kammer-

diener, ma jd 

394 Élete utolsó hetében régi meghit t szakácsával D u r á n y György-
gyei asztali edényét stb. le l tározgat ja . Utolsó levelét 1846. június 1-én 
S tephany Már tonnak, bat izfa lvi gazdat iszt jének írta. 



8. a Vilmos gyalogezred zenekara, azután 
9. az egyházi férf iak, s ezeket követte 
10. a koporsóban a cadaver, körülvéve nyolc fő-, 12 al-

tiszt, 24 városi és megyei huszár és 36 fáklyavivő ember 
által. 

11. A koporsó mögött haladt a páncélos lovas nyomában 
12. a rokonság és a meghívott gyászoló vendégek tömege. 

Ezeket követi 
13. az egyenruhás polgári gárda, u tánna 
14. egy fél lovas üteg, azután 
15 egy fél eskadron Ferdinánd huszár zá r j a be a mene-

tet, amely u tán még 
16. a gyászolók kocsijai következnek.395 

Máriássy holttestét Kassáról Bat izfalvára szállították, 
ahol az édes anv ja által 1800-ban épített kriptában3 9 6 a me-
gye és a felvidék színe-java és rengeteg nép jelenlétében te-
mették el. s ahol hamvai — sajnos, cseh megszállott földben 
— ma is pihennek. 

Máriássy nem halt meg végrendelet nélkül, Már a napo-
leoni háborúkban gondolt a halálra és 1810 elején Batizfal-
ván megszerkesztette latin nyelvű végrendeletét, amelyet 
1811. j anuár 14-én Márkusfa lván báró Fischer Imre a 16 
szepesi város királyi adminisztrátora, Benedekfalvi Detrich 
Menyhért, szepesi szolgabíró. Gerhardt Tamás és Máriássy 
Károly táblai ülnökök, továbbá Szemerei Florváth Tádé sze-
pesi esküdt ülnök előtt felolvasott, s azt ép észszel és lélek-
kel saját végakara tának jelentette ki. 

Máriássy idővel ehez a végrendelethez még négy codi-
cillust szerkesztett és pedig egyet 1837. május 4-en Batiz-
1 alván, egy másodikat 1839. június 10-én ugyanot t „bev mei-
ner Abreisze nach Wien", amely codicillus 1839. október 
14-én Bécsből való hazatérése u tán ú j r a lőn datálva, a har-
madik codicillus 1840. november 1-én Tállyán a szüret al-
kalmával végül az utolsó 1844. február 28-án Kassán kelt.397 

Máriássy végrendelete és codicillusai 1846. június 29-én 
lőnek felbontva és a végrendeletet végrehaj tó Jamniki Jóny 
Vincze szepesi alispán által kihirdetve. 

A végrendelet első pont ja a temetésről intézkedik, mond-
ván. hogv mivel mint katona ember nem tudha t j a előre, hogy 
mely föld fogja porhüvelyét befogadni (,.qualisnam terra ex-

395 1846. „Ordnung des Leichenzuges" fe l i ra tú leírás a családi le-
véltárban. A temetésre vonatkozó iratok, számlák stb. egy kiilön cso-
móban. 

396 \ 7 1800-ban építet t k r ip ta fe l i ra ta : „övé inek és övéi nyuga l -
mára emeltette a k r ip tá t néhai Máriássy Ferenc özvegve Grádeczi 
Horváth Stansith Anna Mária 1800-ban." — Weber: I. m. 560. 1. 

397 Valamennyi megvan a családi levél tárban. 
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uvias meas exceptura sit") s mivel mint vezérőrnagy, Mária 
Terézia rend lovag és kamarás a jog szerint neki járó teme-
tési pompát megkívánhatná, mégis életében a haszontalan 
csillogásnak kedvelője nem volt, s így azon esetben, ha bir-
tokain halna meg, akar ja , hogy teste mindenféle ceremónia 
nélkül, a jó barátok kísérete mellett a legjobb édes anya által 
felépített batizfalvi kr iptába, édesanyja koporsója mellé 
helyeztessék.398 

Imádott édes any já ra gondol első eodicillusának 5. 
pon t jában is, midőn úgy intézkedik, hogy a batizfalvi kas-
télyban lévő bútorai Máriássy Andrásé legyenek. „das Bild 
meiner lieben Mutter ausgenommen, welches in die Botzdor-
fer evang. Kirche hinter dem Altar aufgehängt werden 
musz." — Nem akar ta tehát, hogy az édes any ja képe profán 
helyre kerüljön, ezért Isten házába szánja, s ide is került , 
s tudomásom szerint e kép ma is a nevezett oltár mögött van. 

1846. június 24-én elkezdték Máriássy kassai lakását lel-
tározni, s holmijának egy részét a főörökösök, Máriássy 
András és Ágost, elárverezték. Katonai dolgai között kard-
ját Máriássy Ferenc 1899-ben a nagyváradi 37. számú Jó-
zsef főherceg gyalogezrednek adományozta azon golyóval 
együtt, amely Drezdánál eltalálta. 

„Quare au rum? bonum fer rum" feliratú vas pecsétgyű-
rűje néhai báró Máriássy Gézához került , akinél e sorok 
írója a címeres, devizes gyűrű t még látta. 

Végrendeletének codicillusaiban természetesen megemlé-
kezik főbüszkeségéről, ezredéről is, amelyet 1829-ben el 
akar tak tőle venni és más tulajdonosnak adni, rigy hogy ő 
csak második „Inhaber" lett volna. Ezen Máriássy persze 
módfelett felháborodott és megírta Bécsbe, hogy ha ezt vele 
megteszik, ő azonnal nemcsak quietál, de összes kitüntetéseit 
leteszi és óvakodni fog később még csak meg is említeni, 
hogy ő valaha „in Österreich" szolgált. Máriássy energikus 
fellépése használt és az ezredet nem merték tőle elvenni.399 

Első eodicillusának (1837) 9. pont jában ezrede részére 
4500 forintos, s ezrede „Erziehungs-Haus"-a részére 1000 fo-
rintos a lapí tványt tesz, s az utóbbinak kamata a növendé-
kek képzésére fordítandó. 1839-ben ú jabb 1000 aranyat jut-
tat ezredének, melyet az akkori galíciai „Commandirender", 
báró Vétsey al tábornagy nemcsak megköszön, de ezért a 

398 Quia tarnen etiam vita mea comite inanis splendoris amatőr 
neu t iquam fui, in casum ilium, si in bonis meis obire contigerit, oolo, 
lit corpus meum absque ceremoniis character i raeo competentibus, 
penes comitivam bonorum amicorum criptae Batizfalvae per opt imam 
mat rem meam erigi p rocura tae et dota tae inseratur, ibidemque penes 
tumulum eiusdem collocetur." 

sog Weber: I. m. 560. /. 



bécsi haditanács is elismerését fejezi ki és jelentik az esetet 
a felségnek is.400 

Máriássy ezredének minden apró-cseprő ügyével törődik 
és mindent maga intéz még öregkorában is. így pl: 1841-ben 
történt a jellemző eset, hogy ezredének egy Radanovics nevű 
hadnagya Sommariva marquis mellett brigád ad ju táns lett, 
kérte tehát Máriássyt, mint ezredtulajdonost, hogy a lovas 
szolgálatban csákó helyett inkább gránátos föveget viselhes-
sen, amely könnyebb, mint a csákó. — Máriássy válasza a 
következő volt: „ Ich habe als Divisionair viele Divisions 
Adjutanten von der Infanter ie gehabt, und niemals ist mir 
eingefellen einen zu erlauben den Hut zu tragen," tehát Ra-
dánovics is hordjon csákót, mert a huszárok ebben és nem 
kalapban lovagolnak és előírás szerint „dür fen nur die 
Grenadier Off iz ier Hüt te tragen."401 

Ezen folyóirat 1928. évi fo lyamának 228—234. lapja in 
talál juk Szontágh Gusztáv Károly önéletrajzából közölve a 
Máriássyra vonatkozó részt, ahol az író Máriássyt mint kato-
nát ki tűnően jellemzi, de nem említi Máriássy emberi tu la j -
donságait. 

Mint embert Máriássyt jellemzi mély vallásossága, szü-
leinek, de különösen édes any j ának imádatos szeretete. Ha 
valakin, úgy ra j t a beteljesedett az írás, szerette szüleit, te-
hát Isten e földön hosszú élettel a jándékozta meg. 

Erős családi érzés ha t j a át Máriássyt. Szereti és istá-
polja családjának derék, érdemes tagjait , de a haszontala-
nokkal érezteti, hogy nem sokra becsüli őket. Egyes család-
belinek neveltetését ő maga vállalja, Jóskát és Imrét már 
korán elhelyezi a hadseregnél, később (1814-ben) Máriássy 
József fiát Dánielt ezredébe hadnagynak veszi be, m a j d 
(1828-ban) Máriássy Andrást bead ja a bépsi katonai akadé-

400 1859. november 20. Kassa. Máriássy s. k. a következőket í r j a : 
..Seit der Zeit, alsz Seiner Majesta t Kayser F ranz mir mein p rawes 
Regiment zu verleven die hohe Gnade hatten, habe ich selben jähr l ich 
200 fl. Cm. vererth, damit aber dasz Regiment auch nach meinem 
Tode ein kleines Andenken haben sol, habe mich endschloszen mit 
meinem Absterben dem Regimente 1000 # in Gold" adni. — A családi 
levéltárban. 

401 1841. má jus 27. Debrecen. Radánovics kérvénye, s r a j t a Má-
riássy 1841. június 10-én Bat izfalván kelt elintézése, u. ott. Egyébkén t 
a családi levél tárban megta lá l juk Máriássy ezredének 1818. és 1821. 
évi Conduitte-l istáit , „Berichte vom Regimente Baron Mariassy von 
No. 1.—57. auf das J ah r 1822." fe l i ra tú csomót, azu tán egy vastag i rat-
csomót: „Regiments Correspondenz pro 1827" fel irat tal , azu tán : „Frey-
herr von Máriássy 57 t cn hungr . Linien Infanter ie Regiment Conduiíte 
Liste pro anno 1827. der Her rn Ober Off ic ie rn k. k. ordinaire und Re-
giments Cadet ten, des obigen Regiments" fe l i ra tú vastag folio pap í r 
füzetet. 



miába kadet tnek és igen örül, amidőn egy 1829. április 14-én 
kelt levélből megtudja , bogy a f iú az összes növendékek kö-
zül második lett. Erre nyomban ír báró Herzogenberg al-
tábornagynak, az akadémia „Local Directorá"-nak és a jól 
tanuló Andrást figyelmébe ajánlja.402 

A hadseregnél szolgáló családtagokat állandóan inti, fi-
gyelmezteti, hogy tisztes, becsületes, adósságmentes életet él-
jenek. Erre ő maga ad példát, amikor a nagy cselédség és 
fényes külsőségek mellett is óvakodik adósságot csinálni. S 
ha pénz dolgában megszorul, leszállítja igényeit, összehúzza 
magát, kevesebbet költ, de adósságot nem csinál. Ezzel szem-
ben. ha nem kell. nem takarékoskodik és nemcsak fizetését, 
hanem még évi kb. 5000 forintot kitevő, igen tekintélyes Zu-
1 agyát is elkölti. 

Dacára annak, hogy a házasságtól irtózott, s ettől min-
den katonát lehetőleg visszatartott, mégis a női nemet ked-
velte, amit különösen Titsi ba rá t j a incselkedő levelei árul-
nak el.403 Szerette Máriássy a mozgalmas életet, a mulatsá-
gokat, fényes ünnepélyeket, bálokat, amelyeken lehetőleg 
mindig részt vett. Szerette a szép holmikat is, s különösen a 
szép porcelánok iránt érdeklődött. Viszont nem kedvelte a 
Szepességet, amely neki túl csendes és egyhangú volt. 

A kötelesség teljesítésnek valósággal fanat ikusa, s bármi 
parancsot kap, azt híven engedelmeskedve, pontosan telje-
síti. Életét nem sokra becsiili, fatalista, s talán ez is egyik 
oka rettenhetetlen bátorságának. Életmódja korrekt, nevének 
makulát lanságára fölöttébb kénves és rátartó, mindezen tu-
lajdonságok nyitották meg előtte a magasra emelkedés lehe-
tőségét és tették személyét általánosan tiszteltté és nagyra-
becsültté. 

Halálával a Máriássyak egyik messze kimagasló, erő-
teljes, bátor, szigorú, de igazságos és jószívű tagja szállott a 
batizfalvi kr iptába, akinek távozása hatalmas iirt hagyott 
úgy a családban, mint a monarchia régi hadseregében. 

Dr. Iván ifi Behl. 

402 1814. júl ius 22. Berzéte. Máriássy József Andrásnak megköszöni, 
hogy Dániel f iát a báró Kienmajer lovas ezredből, ahol altiszt volt. a 
maga ezredébe h a d n a g y n a k kinevezte. „Ez oly különös örömöt gerjesz-
tett a tya i szívemben, melynek leírására toll elégtelen." — „Reménylem, 
hogy az i f j ú , kinek kipal lérozására gyermekkorától fogva semmit el 
nem mula t t am" , jó viseletével „a méltóságos Urnák vele közlött és 
közlendő urá malaszt i ra magát méltóvá fogja tenni." — Családi levéltár. 

403 jTgy ízben 1800. ápri l is 6-án Turinból Weissenwolf b a r á t j a 
is azt í r j a neki. hogv: „Neues haben wir hier gar nichts, dasz schöne-
Geschlecht ist hier sehr reitzend." — U. ott. 



HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

Adatok Tliury György kapitány életéhez. 

A XVI. század török-magyar világának egyik legtöbbször 
emlegetett, históriás énekszerzőktől megénekelt népszerű alakja 
kétségkívül Thury György volt. Életrajzi adatait Takáts Sándor 
állította össze levéltári kutatások alapján, nagy gonddal. Tanul-
mányában1 nemcsak Thury György vitézi tetteinek színes elő-
adására helyezett nagy súlyt, hanem azoknak a küzdelmeknek 
ismertetésére is, melyeket az akkori várőrségek többnyire ma-
gyar legénységének a hiányos ellátás és a bizonytalan zsoldfize-
tés miatt állandóan folytatnia kellett. Thury György is állandóan 
pénzzavarban volt, akkor is, amikor huszárfőlegény volt, akkor 
is, amikor várkapitánnyá emelkedett, — de sohasem a maga hi-
bájából, hanem a királyi kincstár állandó üressége miatt. Pedig 
nem lehet tagadni, hogy az udvari kamara ne igyekezett volna 
kötelezettségeinek megfelelni, azonban maga is olyan bizonyta-
lan jövedelmi forrásokból táplálkozott, hogy alig állott módjá-
ban költségvetésileg megállapított keretek között teljesíteni fel-
adatait. Fizetett, ha tudott. Az alábbi kimutatás is, mely Thury 
György fizetésére vonatkozik, azt igazolja, hogy az udvari ka-
mara készségesen fizetett, ha volt miből. 

Ez adatok szerint Thury György 1556 március 7-étől 1557 ápri-
lis 5-ig volt Léva kapitánya. Mint ilyen saját személyére havi 100 
forintot kapott a természeti járandóságokon kívül. 1557 április 
4-étől fogva 1558 február 14-ig nemcsak a kapitányi tisztet töl-
tötte be, hanem a provisorit is s mint ilyen, külön fizetésben ré-
szesült. Ez adatok kiegészítik Takáts Sándor előadását. 

A kamarai kimutatás arról is tanúskodik, hogy a kamarai 
számvitel pontos és még a részletek tekintetében is megbízható 
volt. 

Ratio egregii Georgii Tury. 

Oldalt: Léva, (1557—1558.) 
Idem a 7. Mártii anni 1556 usque ad tertium Április anni 

1357 functus est officio capitanei in arce et oppido Lewa, ut ex 
extractibus rationum provisoris Blasii Seytherv constat, habuit-
que ordinem ad equites 112. Acl quorum singulum habuisse scri-
bitur per mensem flor. Renenses 4. ac pro persona sua flor. 100 
singulis mensibus, praeter triticum. avenam, vinum, larda et sa-
les. Ad tempus igitur praemissum cedunt illi solvendi flor 5959 
<len. 20. 

1 Régi m a g y a r kap i t ányok és generálisok. Budapest , 1922. 43—119. 11. 



A 4. Április 1557 usque 14. Februarii anni 1558 fűit et capi-
taneus et provisor, cui ad priorem limitationem praeter victualia 
additi fuerunt (áthúzva: sibi) ratione provisoratus flor. 150. Fűit 
autem in eo officio hac conditione per menses 10 K. Ad quem 
terminum cedunt ei solventli ad equites et eius salarium 

flor. 4813 den. 20. 
ac ad provisoratum flor. 151 den. 25. 

Summa clebiti facit flor. 10903 denar. 65. 
Solutio: 

A 1. Maii anni 1557 usque 14. Februarii anni 
1558 a Camera Aulica percepit Renenses 1554 erf. 25, qui faciunt 
Hungaricos flor. 1067 den. 20. 

Ex Camera Hungarica habuit Hung. flor. 4919 den 50. 
A Blasio Seythery percepit ad rationem sui 

salarii flor. 519 den. 50. 
Ac acl solutionem equitum suorum Hung flor. 865 den. 50. 
Idem Twry tempore sui officii provisoratus 

percepit ad rationem salarii Hung. flor. 551. 
Ad rationem vero provisoratus percepit 

Hung. flor. 164 den. 74. 
(Más írással: in quam in reddenda ratione Georgius Turi 

manifeste convietus est.) 
Summa convictionis ex rationibus (áthúzva: ipsius Thwry, 

facit Hung. flor. 654 den. 27 
Decidendi extra instructionem soluti vicecastellanis in tri-

tico avena, vino et pecunia Hung. flor. 128 den. 64. 
Idem percepit superflue in tritico et avena a Blasio Seyt-

hery flor. 60. den. 12. 
Summa solutionis facit Hungaricos flor. 8738 den. 67 K. 

Et sic restarent ei solvendi Hung. flor. 2164 den. 97 
Sed quia magister solutionum campestrium non misit ad Came-
rara Hung, solutionem totam eius temporis, quo 1 wry in Lewa 
servivit, sed saltern a prima die mensis Maii anni 1557 usque 
14. Februarii 1558, igitur non potest absque prioribus solutioni-
bus certa ratio iniri. an ipsi Tury aliquid debeatur, vel ille debi-
tor, proinde requiruntur rationes super solutionibus per Magi-
strum Campestrium Solutionum factis, videlicet a 4. Martii anni 
1556 usque 5. Április anni 1557. 

Kívül: Ordinatio et solutio Georgii Twry. 
I gijanott alul: Missa Lincium, 18. Április 1662. 
(Eredetije Jankovich Miklós gyűjteményéből, vétel útján a 

M. Tud. Akadémia Tört. Bizottságának másolatgyü jteményében.) 
Közli: Dr. Lukinich Imre. 



Adalék Kossuth toborzó körútjának történetéhez. 

Kossuth Lajos toborzó körútja, mint ismeretes, 1848 szep-
temberében folyt le a nagy magyar alföld városaiban. Erről az 
útról legrészletesebben Horváth Mihály értesít (Magyarország 
függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben. Genf. 1865. I. 
k. 514—515. 11.), aki elmondja, hogy „Kossuth működése Pest és 
Csongrád megye népesebb városaiban nagy siikerrel találkozott. 
Ő mindenütt a nemzet nevében intézkedett s rendelte meg a nép-
felkelést: és a nép mindenütt lelkesedéssel hallgatá szívrázó szó-
noklatát, telyesíté parancsait. Czeglédről már az nap estéjén, 
melyen ott Ivossuth megjelent, mintegy ezer ember indult meg a 
táborba, köztük több száz önkéntes a Földváry-féle csapatból, 
mely szolgálata idejének kiteltével, éppen akkor érkezett volt 
haza a ráczok ellen működő táborból. Más nap Kossuth a felkelt 
nép vezéreit s az illető polgári biztosokat kinevezvén, ismét egy 
pár ezret, köztiik lovasokat is, indított a fővárosba. Hasonló volt 
az eredmény Nagykőrösön, hova még az nap ment át. Mind e 
két várost, valamint lakosai számára, úgy a sükerre nézve is 
meghaladta Kecskemét. A város piacán számos ezernyi nép előtt 
tartott szónoklatának rendkívüli volt hatása. A nép szemében a 
harag és a lelkesedés könyűi ragyogtak; a szónoknak szüksége 
egyátal jában nem volt, hogy kormánybiztosi minőségében lépjen 
fel a hatalom és parancs kényszerítő súlyával. A fegyverfogható 
férfiak nagyobb része, tisztviselőitől vezényelve, tömegesen kelt 
fel." 

Mindazt, amit Horváth Mihály a közvetlen értesülések alap-
ián, mint szemtanú írt Kossuth alföldi toborzó útjának rendkí-
vüli nagy sikeréről, egészében megerősíti Kossuth Lajosnak 1848. 
szeptember 26-án este Szolnokról írt levele, melyet feleségéhez 
intézett. A levelet a friss benyomások hatása alatt írta, éppen 
azért az ma is hatást gyakorol az olvasóra stílusának frisseségé-
vel és közvetlenségével. A levél, mely tudtommal idáig nem volt 
kiadva, a toborzás adatainak részletezőbb feltüntetése következ-
tében, melyek valódiságában nincsen okunk kételkedni, forrás-
értékkel bír. 

Szolnok, Sept. 26. este. 
Kedves Angyalom! 

A ettem kedves kezed sorait; de lelkemnek mondhatlanúl fáj t 
az aggodalom, a roskadozó csüggedés, melly sorain végig ömlik. 
Irtsd ki lelkedből Angyalom. Engem nem veszély, engem érde-
metlen dicsőség veszen körül, szavaim szárnyán a honnak véd-
angyala látszik lebegni, 's utamban ezrenkint kél fel a Magyar, 



Még csak 4 helyen voltam 's e négy helyről 11,000 férfiú 
kelt fel szavamra, gyalog és lovon tömegestől, "s 3 nap alatt a 
Dunánál lesz. 

Én ha végig megyek a Magyar hazán, egy népvándorlás kél 
fel utamban, mellynek híre maga meg képes állítani az ellen-
séget. 

Ha tudtam volna, hogy illy készségre találok, nem kellett 
volna Pestről mozdulnod. Nem igen hiszem, hogy az ellenség 
Pestig jöjjön. 

Alig ha a helyet, hogy elibe mennék, utánna nem keilend 
mennem. 

Kecskeméten országos vásár volt. Ki mentünk zászlómmal, 
kísérőimmel. Szóllottam a nép ezreihez Isten szabad ege alatt 's 
a nép ezerei meg esküdtek velem a nagy Istenre, hogy egytől 
egyig fel kél a hazát megvédeni. Olly jelenetet soha sem láttál. 
Mikint csókolták ruhámat, s vitték proclamatióimat minden felé. 
Másnap már futárok jöttek Csongrádból. Kecskemétről pedig ma 
és hónap 5.000 ember megyen Jellasich ellen. 

On nan ma Abonyba mentem. Messze föld. És mondák, hogy 
ott hidegen fognak fogadni. Dehogy fogadtak hidegen. A hideg-
nek mondott nép felgyúlt mint a villám; és meg esküdött, és fel-
kél tömegestől. 

Estére ide jöttem Szolnokra, már Heves megyébe. Jöttömnek 
hire meg előzött. A nép ezerenkint várt és szabadítónak kiáltott. 
Itt találtam egy pár száz Sárosi önkéntest, 's azok vállaikra vet-
tek s úgy vittek egy fél mértföldnyire be a városba. Holnap nép-
gyűlést tartok 's azután beszaladok Pestre magamat tájékozni. 
Egyet alszom s megyek Csongrád, Szentes, Vásárhelyre, Szegedre. 

így vagyok eddig. Légy hát nvugodt Kedves Angyalom. Más 
nem nyomja lelkemet, mint az. hogy olly szorongatott lelked 
van. Az én római lelkű kedves drága nőm. A idorulj fel lelkem 
angyala. Engem az Isten nem hagy el az igaz ügyben. De nyomja 
lelkemet az is, hogy utazol, olly messze a gyermekekkel, szegény 
kedves angyalaimmal. Minő bajt okoznak ők neked, egy kocsiba 
szorulva annyian, ismeretlen vidéken, talán még férfi cseléd nél-
kül is, mennyi bosszúság, baj. szomorúság emészti gyenge egész-
ségedet, mellyhez életem szikráia van csatolva. Kérelek az Iste-
nért i r j Pestre Kálmánhoz, majd által adja, de pecsételd be leve-
ledet, a mai pecsételetlenül jött. 

És most áldásom s örök szerelmem, életedhez kötött életem 
veled. Áldás gyermekeinkkel, 

hű imádó 
Lajosod 

Kívül: Nőmnek. 
Ugyanott más írással: 1848 szeptember 26. 

(Eredeti je vétel útján a M. Tud. Akadémia Történettudományi 
bizottságának gyűjteményében.) 

Közli: Dr. Lukinich Imre. 



Adalék a dél magyarországi hadi mozgalmak történetéhez 
1849 június—júliusából. 

Dr. Ernst von Frisch, a salzburgi állami „Studienbibliothek" 
nagyérdemű igazgatója, sok olyan levelet őriz családi iratai közt, 
amelyeket nagy-nagybátyja, Dusensy Adolf, a Wallmoden-vérte-
sek kapitány-hadbírája 1848 és 1849-ben Magyarországból irt 
atyjához, Dusensy Frigyes prágai jómódú kereskedőhöz és fér-
jes testvérnén jeihez. 

E levelek közül nem csekély történeti értékkel bírnak a dél-
magyarországi harcterekről írottak 1849 június—augusztus hó-
napjaiból. 

A nagyműveltségű, humánus és erősen császári érzelmei elle-
nére is tárgyilagosságra törekvő hadbíró e levelekben mint szem-
tanú élénken festi a zűrzavaros hadi és polgári állapotokat a 
Bácskában, a magyarokra kedvezőtlen kimenetelű kátiji ütközet 
(1849 június 7) utáni viszonyokat és a Jellachich vereségéről ne-
vezetes hegijesi (július 14.) ütközet lefolyását. 

Érdekes adatok vannak Dusensy 1849 augusztus 27-i leve-
lében a Pétervárad átadása felőli alkudozásokról is; fölötte jel-
lemző aztán elbeszélése ugyanott Haynauról. akinek parancsára 
mélységes ellenszenvvel kényszerült mint hadbíró Pestre jelent-
kezni. 

Dr. Frisch szíves engedőiméből az értékes levéltöredékeket — 
az ő általa az eredetiekről vett másolatok után — a következők-
ben közöljük s Dusensynek Haynauról tett megjegyzései kap-
csában még ezeket említjük meg: Dusensy élesen elítélte Haynau 
kegyetlenkedéseit s egy jóakarójához (úgy látszik a bécsi legfőbb 
hadi törvényszék egyik befolyásos tagjához) bizalmas jelentést 
is tőn e felől, amelyet a császár is elolvasott és helyeselt. Kár, 
hogy ezt a jelentést Dr. Frisch a bécsi levéltárakban nem tudta 
megtalálni. Ugyanebben az ügyben, illetőleg a császár által ki-
bocsátandó közbocsánat dolgában, egy őrnagy-hadbíróval titokban 
Bécsbe is fölment Dusensy. A bécsi tervnek neszét vévén Haynau, 
adta ki ismeretes nagy kegyelmi rendeletét, hogy a császár által 
kibocsátandó amnesztiát megelőzze illetőleg paralizálja s ezzel a 
bécsi minisztériumot blamálhassa.. . Sajnos, noha érthető, hogy 
csak éppen per summos apices érinti leveleiben Dusensy ezt a 
nevezetes epizódot. . . 

A levéltöredékekben említett egyik Amélie Dusensy meny-
asszonya, Erős pozsonymegyei földbirtokos fiatal özvegye; a má-



sik Amélie Dusensy nénje Wenzigné; Charlotte (Lotti) Exnerné, 
szintén testvérnénje . . . 

A levéltöredékek, ime, itt következnek: 

1. 
1849. június 19. — Piros (Péterváradnál). 

„Bis Slankament1—Titel, dem Uebergang vom rechten aufs 
linke Donau-Ufer, war unser Zug ein fast friedlicher und sehr 
interessant zu nennen. Dass ich in der Türkei, niimlich in Belgrad, 
war, mein interessanter Besuch bei Knizanin, dem serbischen 
Heerführer, wird Dir aus früheren Briefen, die ich an Lotti ex-
pedirte, bekannt worden sein, das später Erlebte mit seinen 
Gräueln theilte ich kurz skizziert in einem Schreiben an Dr. 
Weissei2 mit. 

Soviel kann ich Dich aber schon hier versichern, dass unser 
Leben schon mehrere Wochen in vielen Beziehungen dem des 
Robinson Krusoe gleicht, nur .dass jener bloss mit Noth an 
Lebensmitteln zu kämpfen hatte, während bei uns der gleiche 
Kampf mit dem Anblick von Jammer und Grausamkeiten ver-
bunden ist, wie sie meine Phantasie nie geträumt. 

Was soll ich Dir sagen von meilenweiten Gegenden, in denen 
jeder Ort bis auf die kleinste Hütte niedergebrannt oder gänz-
lich zerstört ist, wo die Kirchen nicht geschont, die Bilder zer-
trümmert u. mit Mensehenkoth absichtlich besudelt sind, die In-
wohner aber theils gemordet wurden, theils weit weg flüchten 
mussten u. nun mit Wagen, \ i eh , Weib und Kind dorfweise, den 
Zigeunern gleich, im Freien kampieren! So vertilgten sich gegen-
seitig Serben u. Ungarn, die hier gemeinschaftlich wohnten u. 
sich obdachlos machten. Der gebliebene obdachlose Rest wird nun 
von der Cholera mehr als decimiert u. es ist herzzerreissend zu 
sehn, wie diese Leute in kleinen Colonien auf \\ iescn u. Feldern 
lagern u. bei jedem solchen Häuflein kleine, frischaufgeworfcne 
Grabhügel stehn, auf jedem ein aus einem Stück Holz selbst 
fabriziertes Kreutz. Von Priester oder Arzt, Medizin u. Segen 
keine Rede. Aber auch wir, die Armee, standen durch 14 Tage 
bei mehr als 50 Grad Hitze ohne Zelte, ohne Obdach auf weit 
u. breit, im Lager. Unsere Nahrung war Suppe u. trocknes Rind-
fleisch; u. abends nichts, denn Milch war um keinen Preis zu 
bekommen; an Wasser war die höchste Noth, denn dieses, hier 
überhaupt schlecht, befindet sich in wenigen Brunnen, welche von 
einer Armee von 12.000 Mann u. etwa 5000 Pferden auf einem 
Fleck bald erschöpft sind. Wein wTar spärlich u. für mich nicht 
durstlöschend. Kein Wunder, dass die Cholera, die wir schon 
hatten, sich verzehnfachte, u. daher sah u. hörte man fast unter 
jedem agen einen Cholerakranken ächzen. Die Leichen von 
Mannschaft u. Offizieren sah man an allen Ecken durchs Lager 
tragen u. — ohne Sarg in Kleidern verscharren. Dies Lager stand 

1 Sza lánkamén. 
2 Ezredorvos . 



vor Neusatz u. die Zeitungen werden wohl den nächtlichen Leber-
fall schildern, den wir auf Neusatz machten, um die Brücke 
nach Peterwardein abzubrennen, was aber nicht gelang. Der 
Kanonendonner in jener Nacht u. in den darauf folgenden la-
gen war ein namenloser u. das Resultat — dass die Brücke steht 
u. Neusatz, dieses schöne Städtchen, ein Schutt- u. Aschenhaufen 
ist, dessen Bewohner grossentheils in jener Nacht verbrannten u. 
ermordet wurden. Der Ueberrest der Bevölkerung lagert, zu 
Bettlern gemacht, vor dem Ort u. schaut stier in den Schutt-
haufen, das Grab seiner Habe. Und auch solche Flüchtlinge wur-
den unter dem Titel Magyaronen von einzelnen Soldaten um das 

enige, das sie in ihren Armen retteten, beraubt, ein Corporal 
deshalb allsogleich erschossen, doch hilft so ein Beispiel bei der 
allgemeinen Hab- u. Raubsucht, die sich noch unter Parteihass 
zu maskieren weiss, gerade was ein 1 ropfen dem Meere. 

Ich übergehe die Schilderung des Treffens bei Kátij. das ich 
mit angesehn u. wo allein von unserer Cavallerie zwischen 600 
bis 800 Ungarn niedergemacht wurden, viele darunter, die schon 
ihre Waffen weggeworfen hatten, doch ist die Erbitterung so 
gross, dass niemand geschont wurde. Alte Krieger gestanden, 
dass dieser Feldzug mit keinem der früheren an Grausamkeit zu 
vergleichen sei. Mangel an Aerzten macht das Elend noch grösser. 
Welch schweren Stand ich dadurch habe, dass man von oben an 
in jedem Menschen dieses Landes einen Hochverrat her oder 
Spion erblickt u. ihn gehängt oder erschossen haben will,3 mit 
welchen Schwierigkeiten man bei unserer Mobilität wegen der 
Beweise zu kämpfen hat, davon kann ich Dir wohl schwer einen 
Begriff geben. Bei den \ erhören hättest Du mich oft auf einem 
^ asserbüttel sitzend ein Brett auf dem Sehooss haltend schrei-
ben. die Beisitzer um mich herum stehn sehen können. Die \ er-
handlungen selbst sind eine Parodie auf alle Justiz! 

Da wir in der Stellung vor Neusatz von der Cholera aufgerie-
ben worden wären, rückte die Armee in der Bácska vor, doch 
musste ein I heil zur Zernierung von Peterwardein am linken 
Donau-Ufer zurückbleiben, weil, wie gesagt, die Brücke abzu-
brennen nicht gelang. Dazu wurden natürlich die Truppen der 
mindesten Qualität, 5. u. 6. Bataillone ausgewählt. Da aber das 
Kommando meinen Felclmarschall-Leutnant4 traf, musste ich, 
trotz aller meiner Intriguen, um zum. Regiment einzurücken, doch 
hier bei der Zernierung verbleiben u. so bezogen wir als Haupt-
quartier das Dorf Piros bei Neusatz, wo ich diese Zeilen schreibe. 
I nser Cernierungscorps ist so schwach, dass wir sehr auf der 
Huth sei müssen wegen eines sehr leicht denklichen Ueberfalls 
bei nächtlicher Weile aus der Festung, weshalb wir auch stets 
angezogen schlafen, Sattel u. Zeug immer in Bereitschaft haben. 

Als wir das Dorf Piros bezogen, sahen wir, dass es nicht ab-
gebrannt sei, auch fanden wir Hunde, Gänse etc., die auf Lebeu 
deuteten, aber nicht eine menschliche Seele! Und als wir in die 
Hütten gingen, fanden wir alles an Hauseinrichtung zerbrochen, 

3 Kiadó a láhúzása . 
4 Báró Kr iegern . 



zerschlagen, zerstört. ir machten uns aus diesen Trümmern 
nach u. nach unsere Wohnungen zurecht, leben von den Früch-
ten, Hühnern u. Gänsen, die herumliegen u. -laufen u. bilden so, 
streng genommen, eine gut organisierte Räuberbande. Später er-
fuhren wir, dass der Ort halb von Serben, halb von Ungarn be-
wohnt war. Die Ungarn vertrieben im Laufe des Bürgerkriegs 
die Serben u. zerstörten ihre Wohnungen u. Fahrnisse; als wir 
nun anrückten, bekamen die Serben Muth u. rächten sich an den 
Ungarn, flohen aber alle, als wir kamen: u. so leben wir wie 
Alterthumsforscher in einem unverschütteten Herculanum u. 
Pompeji, das zum Glück noch so viel Früchte u. Thiere hat, dass 
wir nach der jammervollen Kost vieler Wochen doch endlich die-
ses Bedürfnis wieder ordentlich befriedigen können. Dennoch 
sehnen wir uns von der Cernierung fort u. überhaupt nach dem 
Ende dieses unglücklichen Feldzugs; der jüngste, passionierteste 
Leutnant ist dieses Krieges müde, es ist ein Krieg, wie er unter 

ilden. nicht aber unter civilisierten Völkern geführt wird. 
Durch Krankheit u. Mord gehn mehr Menschen zugrunge als im 
offenen Kampf. 

Ich habe mehr Interesse als hundert andere, jüngere Leute 
an diesem abentheuerliehen Leben gefunden, weil ich das Glück 
oder Talent habe, überall die rosenfarbene Seite herauszufinden; 
doch jetzt sehne ich mich gewaltig nach einer endlichen Aende-
rung dieser Zustände. Mich drückt die lange Trennung von mei-
ner Amélie, gerade zu einer Zeit, wo sie voll Kummer, da ihr 
ganzer Besitz in ungrischen Händen steht u. sie keinen Heller 
Revenüen hat. Ich habe ihr meine Ersparnisse alle vorgestreckt 
u, werde ihr auch geben, was ich sonst von meinem Vermögen in 
meinen Händen habe, aber leider kann das bei einer Frau mit 5 
Kindern, die nicht plötzlich in eine Hütte ziehn u. von Brod al-
lein leben kann, nicht für lange hinreichen! Mich drückt die Art 
der Erfüllung meines Berufs in einer Zeit voller Anarchie u. bei 
dem oft blinden Terrorismus hoher Befehlshaber5 u. dem Kampf 
mit tausend anderen Schwierigkeiten bei dem Wunsche, das Ge-
wissen rein zu erhalten von Vorwürfen u. bedauerlichen Rück-
erinnerungen in der Zeit des Friedens u. der erloschenen Parteien-
wuth. Mich drückt der zerfetzte Zustand, in dem ich mich an 
Kleidung u. den nöthigsten Bedürfnissen befinde, während ich 
zu besorgen habe, dass meine ziemlich werthvollen Fahrnisse an 
\\ äsche, Kleidung u. Hauseinrichtung, deren ich mich nun bald 
vor einem Jahre binnen 6 Stunden entledigen musste, in der 
Aufbewahrung bei Kreissekretär Raffay in Olmiitz zugrunde 
gehn. wo sie mit vielen Offiziersbagagen unter einander liegen. 
Mich drückt der Anblick von tausend Gräulthaten u. auf diese 
zurückführender Thorheiten der Menschen, gegen die ein. unbe-
deutender Mensch wie ich vergebens kämpft; mich drücken 
endlich die tausend kleineren Widerwärtigkeiten, welche in einem 
Leben unserer Art. besonders bei nicht sehr grossen Mitteln, un-
vermeidlich sind. So z. B. die stete Sorge um meine Pferde u. 
meinen Burschen, die in den Strapazen in fortwährender Gefahr 
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sind. So hat z. B. jetzt eines meiner Pferde eine Augenentzündung 
u. kein Curschmied befindet sich auf weit u. breit. W ie nun 
weiterkommen, wenn einem Pferde etwas geschieht u. man nicht 
die Mittel hat, um jeden Preis gleich ein anderes sich zu schaf-
fen — u. vom Weiterkommen, ja vom schnellen Weiterkommen 
hängt, besonders in unserer Situation, oft das Leben ab. So z. B. 
bekam mein Bursche neulich einen Cholera-Anfall, ich war im 
Lager mit ihm, musste die Pferde fremden Händen anvertrauen 
(und müssige Hände sind jetzt selten) u. war genöthigt, unter 
meinem gedeckten W agen während eines starken Regens mit 
diesem Cholerakranken die Nacht zuzubringen. Zum Gliick kenne 
ich keinen Ekel u. meine Gesundheit ist riesig. So hat z. B. fast 
jeder in unserm Hauptquartier jetzt die Diarrhöe, ich glaube, 
viele aus Furcht vor der Cholera — ich aber fühle mich ganz 
wohl. Freilich sind der Beispiele nicht wenige, dass Leute hier 
binnen 24 Stunden gesund u. todt waren, doch sterben müssen 
wir alle u. man gewöhnt sich hier bei uns, möchte ich sagen, an 
den Tod — nur gefangen und misshandelt möchte ich nicht wer-
den, das ist meine tägliche Bitte an den Himmel, u. wegen die-
ser Gefahr verfluche ich unsere gegenwärtige Bestimmung u. 
werde Gott danken, wenn wir wieder zur Hauptarmee stossen."' 

2. 
1849. június 29. — Piros. 

,.Liebe Lotti! W ie das Datum Euch zeigt, bewohne ich noch 
Piros, ein kleines Dörfchen, von dem man in geringer Entfernung 
die Festungsmauern von Peterwardein sieht, das zu zernieren 
bisher unsere Aufgabe war. Morgen aber brechen wir auf, da 
mein Feldmarschall-Leutnant Kriegern, wie es scheint, die Avant-
garde der Südarmee kommandieren wird. Somit gehen wir neuen 
Abentheuern u. Gefahren entgegen, denen in diesem völkerrechts-
widrigen Krieg, wo die Gefangenen nach Herzenslust gemordet 
werden, der Non-combattant so gut wie der Kämpfende ausge-
setzt ist, weshalb ich es bei weitem vorziehe, den Treffen in der 
Suite des Commandanten beizuwohnen, statt bei den Depots zu 
bleiben, da ich auch in diesem Krieg lieber niedergemacht als 
gefangen werden möchte. . . Mit weniger Scharfsinn als Ihr be-
sitzt, werdet Ihr die Bemerkung gemacht haben, dass dies eigent-
lich eine artige Räuberwirtschaft sei, auch ich finde das. Doch 
wird mir. mache ich deshalb eine Bemerkung, Mangel an Kennt-
nis der Kriegspraxis vorgeworfen. 

Noch drolliger ist es um die Justiz bestellt. Von Richter, Ob-
rigkeit oder dergleichen ist hier im Orte keine Rede, alles ist ge-
mordet oder geflüchtet. Der heimgekehrte griechische Geistliche 
ist selbst der ärgste Plünderer der ungrischen Häuser.6 Mir also 
wurde vom FM.-Lt. für die Dauer unserer Anwesenheit das Orts-
gericht übertragen; das Verfahren ist mündlich, das Schlussver-
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fali reu gewöhnlich mit dem Stocke. Kläger u. Geklagte gibt es den 
ganzen lag u. diese sprechen serbisch u. ungrisch, 2 Sprachen, 
die ich beide nicht verstehe. Die gewöhnlichsten Gesuche sind 
Klagen der wenigen hier zurückgebliebenen ungrischen Weiber, 
dass eben wieder Ratzen gewaltsam entweder Frucht oder Haus-
einrichtung unter dem Yorwande, es sei ihr geraubtes Eigenthum, 
wegtragen. Ich nehme eine Patrouille, eile an den Ort, arretiere 
die Kerln. lasse sie am Platz prügeln u. das Verfahren ist ge-
schlossen. Dann kommen wieder Weiber mit einem Haufen Kin-
der u. bitten um etwas Frucht, sonst müssen sie verhungern. Eine 
derselben jammerte, class ihr die Cholera doch einige Kinder 
nehmen möge, denn sonst sterben alle Hungers. Was ist zu thun? 
Ich dekretiere ihnen ein paar Metzen Frucht zu, die wir anderen 
Plünderern abnahmen, als sie eben damit in der Nacht abfahren 
wollten. Nachts heulen fortwährend die Hunde, weil die Ratzen 
unter dem Schutze der Finsternis in die verlassenen Ungarhäuser 
gehn. Gerätschäften herauszuschleppen. 

..Und da sitzt man mitten drin, 
Nein, dafür hab ich keinen Sinn!" 

(Raimund) 
Da könnte ich Euch noch erzählen, wie neulich ein fremder \ or-
spanns-Bauer hier über Nacht an der Cholera starb und wie jubs! 
ein Ratze seinen Wagen samt Pferden über die Donau eskamo-
tiert hatte, wie dann des Todten Verwandte kamen, wie wir den 
Todten zur Agnoscierung nach 3 Tagen wieder ausgruben u. ihnen 
V agen u. Pferde wieder verschafften. Doch das ist ein Fall un^ 
ter tausend Gräueln, die spurlos vorübergehn, denn trotz einer 
ganz summarischen Justiz ist mit nichts fertig zu werden. Unsere 
Soldaten, meistens Gränzer, sind liebe Leute u. zeigen einen 
staunenswerten Sinn für Unparteilichkeit, indem sie keinen Ras-
senunterschied zwischen Serben u. Tngarn machen u. bei beiden 
nehmen, was ihnen gerade zu Gesicht steht . . ." 

3. 

1849. július 11. — Kisker a római sáncoknál. 
„ . . . Während die Nordarmee vereint mit der russischen 

Heeresmacht im Siegesjubel jauchzen, stehn wir hier mit der 
Hand am Säbelgriff, jeden Augenblick gewTärtig. dass sich der 
verzweifelte Feind mit seiner ganzen Macht auf uns wirft, um 
Peterwardein, das hinter uns liegt, u. sich noch in seinen Händen 
befindet, zu erreichen u. sich nach Umständen aufs rechte Ufer 
oder nach Serbien u. Bosnien zu schlagen. Lange kann es nicht 
mehr dauern, sonst geht in Noth u. Elend alles zugrunde. Hier 
herrscht schon eine furchtbare Theuerung, es fehlen Hände zum 
Mähen und Ernten, die Cholera hat die Zahl derer gelichtet, die* 
die Ungarn nicht mitgeschleppt haben, die Soldaten zerstören in 
blinder Wuth, was sie nicht nehmen können u. zum Schluss zei-
gen sich hier noch Heuschreckenschwärme, von denen man sich, 



wenn man sie nicht sieht, wie mir Augenzeugen sagen, keinen 
Begriff machen kann. 

Ob wir dieser Tage über den Franzenskanal vorrücken oder 
den Feind in der festen Position hier hinter dem Kanal zwischen 
Donau u. Theiss erwarten, weiss niemand u. beides wird pro u. 
contra besprochen. Eben rückt der Ban7 mit dem ganzen Haupt-
quartier in diesem kleinen Dorf ein. Fast 5 ganze Cavallerieregi-
menter sind hier in Quartiere gelegt, eine Unzahl Geschütze u. 
mehrere 1000 Mann Infanterie lagern um den Ort. Alles will 
essen, der Dienst müss betrieben, die Pferde getränkt werden. 
Kannst Du Dir einen Begriff von diesem Treiben in einem ein-
zigen Dorfe machen? Es ist ein Gefühl zum Ersticken, besonders 
bei einer unausgesetzten Hitze von mehr als 30 Graden. Jeder 
sehnt sich nach dem Ende dieser Strapazen. \\ as aber habe ich 
dann zu erwarten? Ist es zu hoffen, dass man dann unser abge-
hetztes Regiment 30 bis 40 Stationen aufwärts wird marschiren 
lassen? Ich fürchte: nein! und es blüht uns die schöne Aussicht, 
in dieser verwüsteten Gegend, allenfalls in Theresiopel oder Arad 
stehn zu bleiben für Gott weiss wie lange . . . " 

4. 
1849. július 18. Karlócza. 

,.Lieber Vater, liebe Geschwister! Nehmt vor allem eine Kar-
te Ungarns zur Hand, wenn dies Schreiben Euch verständlich 
werden soll, das — haltet es unserer kriegslustigen Zeit zugute — 
nichts enthalten kann, als Bruchstücke einer Kriegsgeschichte. 
Meine letzte Mittheilung beschrieb, wenn ich nicht irre, meinen 
Aufenthalt in Piros, als wir Peterwardein am linken Donau-Ufer, 
also um Neusatz, zernierten. Im Kriegsrath wurde eine \ orrückung 
bis an den Franzenskanal beschlossen, wozu meine Division bei-
gezogen wurde. Unsere Cavallerie stiess auf eine feindliche Ab-
theilung, die des lodes gewesen wäre, hätten nicht die Bauern-
jacken (weil meistens die Uniformierung unserer Truppen so 
wie die der Rebellen ist), den Divisionär irregeführt, der sie für 
Freunde hielt und ihnen Zeit Hess, über die Theiss zu entkommen. 
Die Kanallinie hätten wir halten sollen, bis uns von irgend einer 
Seite Verstärkung zugekommen wäre, denn wir sind mehr durch 
die Qualität als Quantität unserer Infanterie schwach u. wissen, 
dank den freundlichen Gesinnungen des Landes, durchaus nicht, 
wie stark der Feind, der uns gegenüber steht. A or uns den 
Franzenskanal, links die Donau, rechts die Theiss, endlich zum 
Rückzug die fast uneinnehmbare Position zwischen A ilovar, Mo-
sorin u. Titel, hätten wir mindestens mit einiger Beruhigung dem, 
wie zu erwarten stand, von den Russen gedrängten, wenn auch an 
Zahl uns überlegenen Feind entgegensehn können, obgleich das 
durch I heiss u. Donau bis zum Nichts verengte Terrain (ohne 
Brücke) in unserem Rücken, in welchem sich auch noch die 
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feindliche Festung Peterwardein befindet, unsere ganze Stellung 
hier jedenfalls zu einer höchst bedenklichen machte 

Demungeachtet wurde am 13. ein Ueberfall des Feindes über 
den Franzenskanal beschlossen und die ganze Armee brach den-
selben l a g um 5 Uhr nachmittags auf u. marschierte die Nacht 
durch, um den Feind morgens bei Hegyes zu überraschen. Als es 
am 14. tagte und das Feuer begann, war man aber sehr über-
rascht, auf beiden Seiten, fast schon im Rücken, durch ein mör-
derisches Feuer des Feindes angegriffen zu sein. Das Feuer 
dauerte ununterbrochen von 4 Uhr morgens bis gegen 11 Uhr 
mittags, um welche Zeit unsere Armee mühsam auf wenigen 
Brücken bei Werbass über den Kanal zurückging, nachdem sie 
bereits einen grossen A erlust an Todten, Verwundeten und mehr 
noch Gefangenen, erlitten hatte. Ich war in Werbass Augenzeuge 
dieses Rückzugs u. sah da die schwere Anzahl Verwundeter u. 
eine Masse von Leuten, meistens Gränzern, die ohne hinreichen-
den Grund das Gefecht verlassen hatten. Ich eilte in meine, eine 
kleine Stunde hinter Werbass liegende Station Kis-Kér zurück, 
um meine Bagage aufzuladen. Das Hauptquartier des Bau kam 
auch gegen 12 Uhr nach Kis-Kér, während die Truppen noch im-
mer im Kampf, dem Feind den Lebergang über den Franzens-
kanal bei Werbass wehrten. Weil sich aber dies mit den ermatte-
ten Truppen, mindestens für die Länge, unthunlich darstellte, 
gab der Banus Befehl zum Abkochen u. befahl den weiteren 
Rückzug auf nachmittags 5 Uhr. Ich traf demnach auch meine 
Anstalten u. setzte mich um 2 Uhr auf eine Bank vors Haupt-
quartier. als plötzlich ein Offizier mit der Nachricht herange-
sprengt kam. dass unsere Truppen weichen u. der Feind schon 
über dem Kanal im Anzug auf Kis-Kér sei. Es blieb daher alles 
für die Truppen bestimmte Fleisch in den Töpfen u. der auf 5 
Uhr anbefohlene Rückzug löste sich in eine Flucht um 2 Uhr 
auf. Euch von dieser auch nur ein mattes Bild zu geben, ist mei-
ne Feder zu schw ach. Bagagen, Kanonen. Karren u. Truppen bunt 
durcheinander bedeckten die w^eite Ebene hinter Kis-Kér, das 
gleich nach unserem Abzug schon Hussaren-Abtheilungen besetzt 
hatten. So ging es in brennender Sonnenhitze fort bis 1 l hr 
nachts, wo wir bei Kátv lagerten, wild durch einander, wie man 
sich gerade zusammenfand. Von Essen war an diesem Tage kei-
ne Rede; nachts dachte die erschöpfte Mannschaft nicht einmal 
daran. Da man in dieser Verwirrung dem verfolgenden Feind 
sich entgegenzustellen nicht imstande gewesen wäre, die Position 
auch nicht haltbar war, brach man schon um 5 Uhr morgens am 
15. Juli wieder auf u. bezog die Position bei Titel, welche eine 
von Natur gebaute Festung ist. Um Mittag befand sich ein Theil, 
abends die ganze Armee auf jenem Plateau. Aus dem Gesagten 
werdet Ihr bemerkt haben, dass die Armee vom 13. Juli 5 Uhr 
nachmittags bis 15. umdieselbe Zeit, mit Ausnahme der Zeit von 
1 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens vom 14. auf den 15., nicht einen 
Moment Ruhe hatte. Denkt Euch dazu, dass wir 30 Grad Hitze 
u. nachdem die Cholera nachlässt, das Fieber in so hohem Grade 
haben, dass nur wenige (unter diesen, Gott sei Dank, ich) davon 
ganz frei sind. So habt Thr ein schwaches Bild unserer Lage. 



Ausser den vielen Gefangenen, ganzen Compagnien, blieben auch 
viele der Verwundeten in den Händen des Feindes. Mein Regi-
ment verlor 17 Mann u. 58 Pferde. Rittmeister Baron Freiberg, 
früher Adjutant des Prinzen Coburg, blieb tot am Platze, Ober-
leutnant Hebberger von den Hardegg-Kürassieren verlor den 
rechten Arm; ich trug ihn (mit dem Stumpfen) selber vom Wa-
gen ins Bett zu Kis-Kér u. er musste, um nicht den Ungarn in die 
Hände zu fallen, in diesem Zustand meilenweit fahren. Ich selbst 
sass am 14. Juli von 2 Uhr nachmittags bis 1 Uhr nachts un-
unterbrochen zu Pferde. Da machte ich bei Káty vor den 5 
Estandarten meines Kürassierregiments, das ich dort zufällig la-
gernd traf, halt, warf mich nieder u. schlief trotz des zu gewär-
tigenden neuerlichen Angriffs der Ungarn bis 5 Uhr morgens den 
lestesten Schlaf meines Lebens ohne Polster, ohne Decke. In Titel 
hatten wir nur einen Tag Ruhe, weil Peterwardein am linken 
Lfer durch unsern Rückzug entsetzt, der ungrischen Armee Ge-
legenheit gäbe, sich mit ganzer Macht hineinzuwerfen, unsere, 
auf eine so grosse Macht nicht berechnete Zernierung zu durch-
brechen u. dadurch uns den Rückweg über Slankament8 aufs 
rechte Donau-L fer abzuschneiden oder nach Gusto Slavonien u. 
Kroatien zu bedrohen. So hatte ich gestern wieder einen 8-stün-
digen Marsch hierher nach Karlowitz, wo ich nun ein gutes 
Quartier bezog, zu essen fand, mich heute früh sogar ordentlich 
waechen konnte — Genüsse, die nur der zu schätzen weiss, der 
sie, wie wir, entbehren musste. 

So prekär unsere gegenwärtige Existenz, da, wie es heisst, die 
Ungarn ober uns Plätten haben u. über die Donau gehn, so sind 
wir doch trotz des stündlich möglichen Angriffs von ihrer Seite 
jetzt wie im Himmel gegen die Lage der vorigen Tage u. ich 
füge hier eigens eine kleine, aus dem Kopf entworfene Karte bei,9 

um Euch genau die Lage zu explizieren, in der wir uns befunden 
hätten, würden uns die Ungarn ununterbrochen verfolgt haben, 
was sie mit menschlichen Kräften konnten, weil sie fast 12 Stun-
den Anstrengung vor uns voraushatten: nämlich die Zeit vom 15. 
5 Uhr nachmittags bis 14. 4 Uhr morgens, wo A v i r ihnen entgegen 
marschierten während sie im Lager standen. Hätten sie, statt in 
kis-Kér zu halten, uns in der Nacht am 14. Juli verfolgt, sodass 
sie am 15. morgens bei Kátv. wo wir lagerten, innerhalb der Rö-
merschanzen mit ganzer Macht gestanden wären — w7as sie konn-
ten, denn in die Römerschanzen führen viele Eingänge u. unsere 
Truppen waren zu erschöpft um sie zu halten, auch von der 
Í' lucht zu aufgelöst — so wäre n i cht s übrig geblieben als sogleich 
weiter zu weichen, um Morosin u. Yilovar zu erreichen, das sich 
in unseren Händen befand u. das, wie gesagt, mit Titel eine 
Festung bildet, w êil links die Donau, rechts die Theiss u. vorne 
lauter undurchdringliche Sümpfe sind. Da hinein aber führen 
nur die auf dem Plan bezeichneten zwei Dämme u. diese wraren 
durch etwa 1000 W ägen von flüchtigen Serbenfamilien so durch-
fahren, dass wir, trotzdem uns die Ungarn nicht verfolgten, viele 

8 Szalánkamén. 
9 Ez h iányzik . 
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Stunden brauchten, um uns Bahn zu brechen. Es wäre daher im 
Fall einer ernsten A erfolgung durch die Ungarn uns allen nur die 

ahl geblieben, links in der Donau zn ersaufen, (oder) am Platz 
uns niedermetzeln zu lassen, rechts in der Theiss zu ersaufen 
oder rüchwärts im Sumpf zu ersticken. Der Platz, wo diese schö-
ne Alternative uns drohte, ist auf meinem Plan mit einem 
Todtenschädel bezeichnet, der mich jetzt, wo die Gefahr vorüber, 
recht herzlich lachen macht, wie ich überhaupt nach Mittheilung 
so trauriger Ereignisse Euch zu Euer Beruhigung versichern muss, 
dass trotz allem meine Laune die herrlichste; ob dies Nerven-
überreizung oder was die Ursache immer sei, der Erfolg ist ein 
günstiger u. umso auffallender, als diese Heiterkeit u. Theilnahme 
an allen mit der tiefen Melancholie u. Abspannung, die mich 
zu Anfang des Feldzugs ergriffen, so sehr kontrastiert. 

Indem ich mir vorbehalte, einst in besseren Zeiten (oder 
vielleicht in schlimmeren, wenn die Gicht, die mich — horribile 
dictu — seit einem lahr ganz verlassen, wieder plagt) Euch noch 
manches mündlich zu erzählen, was ich in dieser Zeit erlebte, so 
auch Euch meine Ansichten über das Militär überhaupt u. 
seine einzelnen Glieder mündlich mitzutheilen, folgt hier noch 
die Mittheilung eines Ereignisses, das mich in dieser Zeit per-
sönlich betraf. 

Als auf blossen mündlichen Befehl am 14. Juli um 2 Uhr 
nachmittags alles, was beweglich war, u. transportiert werden 
konnte, fortgeschafft wurde, sass ich bereits zu Pferde u. folgte 
mir mein Wagen, auf dem ein gutes Pferd meine ganze Bagage 
nachführt. Das Pferd war einige Tage marode gewesen, sollte 
aber wieder gut sein. Als es aber 20 Schritte gegangen war, blieb 
es, vermuth lieh infolge von Schmerzen, stoekstützig stehn u. war 
trotz aller Mühe und Schläge nicht vom Fleck zu bringen. Wie 
nun den Wagen vor dem Feinde weiterschaffen. dessen Schüsse 
bereits seine Nähe verriethen. u. welch schauderhafter Gedanke, 
meine ganze Bagage, worunter auch etwas Silbergeld, ein mir 
theures Bild u. alle meine Kleider u. Wäsche sich befanden, im 
Stich zu lassen! Die Wägen rannten wild an mir vorüber, an 
fremde Hilfe war in diesem Augenblick nicht zu denken, so wre-
nicr als dass noch ein nicht beniitzter Bauernwagen aufzufinden 
wäre. In reiner Verzweiflung ritt ich in das nächste Haus u. ver-
sprach einem Bauern, was er verlange, wenn er meinen "W agen 
weiterführt. Er entschuldigte sich aber, keine Pferde zu haben, 
worauf der Kutscher eines Offiziers, der eben mit der Bagage 
seines Herrn fortfuhr, mir noch zurief, es stünden Pferde im 
Stall. Entzürnt über den Bauer ob der Lüge, herrschte ich ihn an 
u. befahl ihm. sogleich einzuspannen, wobei einige Soldaten mit 
Fluchen mir gegen ihn zuhilfe kamen. Tm demselben Augenblick 
fingen 4 Kinder das fürchterlichste lammergesehrei an u. be-
schworen den A ater, bei ihnen zu bleiben. Dies entwaffnete mich 
umso mehr als der ater noch weinend hinzufügte, die Kinder 
hätten keine Mutter, der Knecht sei auf A orspann. ich solle da-
her seine Pferde nehmen, nur ihn zurücklassen. Ich machte da'-
her noch schnell kurze A ersuche, andere Pferde zu finden, wäh-



rend welcher Zeit mein Diener aber für den Fall des Misslingens 
bereits seine Pferde eingespannt hatte. Meine Mühe war auch 
wirklich vergebens u. so besprach ich mit dem Bauern, dass ich 
seine Pferde nehmen müsse, liess ihm aber mein Pferd, das, wenn 
es gesund ist, seine beiden werth ist, zurück u. gab ihm noch, 
um die mir verhasste, in der Armee leider nur zu oft vorkom-
mende Willkürherrschaft möglichst zu mildern, noch 4 Ducaten, 
die ich zufällig bei mir hatte, mit der Weisung, class ich ihm 
seine Pferde, da der Feind hier einziehe, nicht zurückbringen 
könne, wenn er nicht selbst mitwolle, dass ich ihm aber zurück-
tausche u. 10 fl. für die Fuhr gäbe, wenn er mir Pferd n. Duca-
ten zurückbringe, worauf er jedoch sichtlich ungern einging. 
Später erst fiel mir ein, dass es ihm auch schwer werden dürfte, 
obgleich ich ihm meine Adresse liess, mich aufzusuchen, da er 
schwerlich durch unsere A orposten durchgelassen wird u. so bin 
ich jetzt im Besitz von 2 Pferden, die ich doch nicht als mein 
Eigenthum ansehn kann u. von denen ich nicht weiss, wie ich 
sie gegen Rückerhalt meines Pfandes zurückstelle. \ oilä la guerre! 

Am Missrathen unseres neulichen Ueberfalls glaubt man \ er-
rath als Ursache annehmen zu sollen u. vorgestern wurde (ob 
damit in Zusammenhang, weiss ich nicht) ein Hauptmann aus der 
Operationskanzlei wegen A erdacht des Yerraths in Untersuchung 
gezogen . . . " 

5. 
1849. aug. 27. — Karlócza. 

Liebe Lotti! Wie eine Lichterscheinung in die Nacht meines 
hiesigen Aufenthalts kam Dein gestriges Schreiben, denn ausser 
einem Schreiben von Amélie, vom 5. August datiert, erhielt ich 
dieses Monat noch nicht eine Zeile, weder von ihr, noch von mei-
ner Familie, noch von einem meiner Kameraden vom Regimente, 
die sich Gott weiss wo im Banat herumtreiben! So gut sind die 
Einrichtungen unserer lieben Feldpost. Du kannst Dir denken, 
mit welcher Hast ich Deine Zeilen durchflog, aber ich erschrak 
völlig, als ich darin als Grundbedingung der Erfüllung meiner 
Hoffnungen10 den Auftrag las: mich krank zu machen, d. h. zu 
stellen. Mich krank zu machen, habe ich soweit es mit erlaubten 
.Mitteln geht, alles gethan. Ich trinke bloss Wasser, esse Obst 
soviel mir schmeckt, gehe abends so leicht gekleidet wie bei der 
Hitze des Tages, schlafe bei offenen Fenstern — lauter Dinge, 
die hier streng verpönt sind — alles vergebens. Obgleich man 
kaum einem fieberfreien Menschen auf der Strasse begegnet, ob-
gleich fast unser ganzer Divisionsstab krank ist — ich bin frisch 
u. gesund. Mich krank stellen — ist, offen gesagt, unter meiner 
A\ ürde, widerstrebt meinem Charakter und wäre ausserdem auch 
für einen geübteren Comödianten eine schwere Aufgabe, da wir 
hier sehr eng beisammen leben u. gemeinschaftlich speisen, es 

10 Dusensy azt remélte, hogv egy befolyásos bécsi hadügyminisz-
tériumi főtisztviselő ú t j á n megszabadul attól, hogy H a y n a u parancs-
noksága alá kerül jön. 



daher schwer wäre, den Feldmarschall-Leutnant, mit dem ich 
den ganzen Tag bin, davon zu überzeugen. Mein Trost aber liegt 
darin, dass sich seit Deinem Schreiben die Weltgeschichte ge-
waltig geändert hat u. dass die A oraussetzung des Herrn Mini-
sterialrath Komers; ich sei bei Feldzeugmeister Haynau, eine fal-
sche ist. Ich fühle mich in meiner gegenwärtigen Bestimmung 
hier recht unglücklich, aber: unter den unmittelbaren Befehlen 
des Feldzeugmeisters Haynau zu stehen, so unglücklich bin ich 
bisher noch nicht.11 obgleich auch dies Schicksal mich täglich 
treffen kann, da die Südarmee, zu der ich gehöre, obgleich ich 
von ihr getrennt bei dem selbständigen Zernierungscorps von 
Peterwardein bin, sich eben dieser Tage auflöst. Um Dir das Ge-
sagte verständlicher zu machen, theile ich Dir mit. dass gestern ein 
Kurier zu uns aus dem Hauptquartier kam, der mir erzählte, dass 
Haynau alle Offiziere der Ungarn, die früher in der österreichi-
schen Armee dienten, standrechtlich erschiessen, die Anführer 
kriegsrechtlich hängen lasse; dann, dass er den Auditor Joanno-
viteh zu sich beschieden und ihm gesagt habe: „Sie werden jetzt 
hier arbeiten: es freut mich zu hören, dass Sie ein geschickter 
u. vorzüglich ein schneller Arbeiter sind, der nicht viel Umstände 
macht. Ueberigens bleiben Ihnen die Diäten auch hier, die Sie 
bei der Südarmee genossen haben, und das (indem er wie Geld 
zählend den Daumen u. Zeigefinger rieb) ist doch die Hauptsache! 
Ist Dir eine indignierendere Rede vorgekommen? Als ich dies 
hörte, lernte ich mich in meiner bisherigen Lage trösten, denn, 
kämpfe ich hier auch mit vielen Schwierigkeiten u. Gewissens-
skrupeln. so bin ich doch noch nicht zum Henker eines Truppen-
kommandanien herabgesunken.12 

Seit dieser Mittheilung besteht meine wesentlichste Sorge 
darin, zur Hauptarmee einberufen zu werden; in dem Falle 
könnte ich wirklich krank werden oder bei dem ersten Versuch, 
mich zu einer Handlung zu zwingen, die gegen meine richter-
liche Ueberzeugung geht — meine Charge quittieren. Wir wollen 
hoffen, dass es nicht zu diesem Aeussersten kommen wird. Ein 
strenger Richter will ich, ein gehorsamer Henker werde ich nie 
sein.13 

Die 4 Cavallerieregimenter der Südarmee, darunter auch 
meines, sollen jetzt schon kantoniert werden, wie mir jener Ku-
rier sagte. Kaiserdragoner sollen hier bleiben. Sachsenkürassiere 
nach Oedenburg (!) kommen. Die Bestimmung meines Regiments 
u. der Hardegg-Kiirassiere wusste man noch nicht, doch werden 
wir wohl hier unten irgend eine Station erhalten. Dieser Ent-
scheidung sehe ich mit Bangen entgegen, denn Du kannst Dir 
denken, was für eine Existenz in diesem auf lange zugrunde ge-
richteten Lande zu erwarten steht. Vorläufig bin ich vom Re-
giment dem FML. Kriegern, welcher das Zernierungskorps von 
Peterwardein kommandiert, als einziger Auditor bei 15 Bataillo-

11 Kiadó aláhúzása. (Dusensy mégis, kedve és akarata ellen Hay-
nau parancsnoksága alá került.) 

12 Kiadó aláhúzása. 
13 Kiadó aláhúzása. 



Tien (!) zugetheilt. Dazu kömmt noch, dass hier, wo Serben u. 
Ungarn in gegenseitiger Vernichtung wetteiferten auf weit und 
breit keine Civilgerichtsbarkeit existiert u. dass alle diese Kla-
gen u. Verhandlungen vor mein Forum gebracht werden, sodass 
ich Verhandlungen der bizarrsten Art habe. Gestern sollte Peter-
wardein sich ergeben; wir ritten deshalb vor die Festung, wo 
wir mit dem Kommandanten parlamentierten. Er erklärte aber, 
dass die Offiziere überzeugt, die ungarische Sache sei verloren, 
zur Uebergabe bereit seien, dass aber die Mannschaft dies nicht 
glaube, daher sich nicht ergeben wolle, u. so gehen heute einige 
Unteroffiziere u. Gemeine der Festung in das Hauptquar-
tier ab, um sich vom Stande der Sache zu überzeugen 
u. wir erwarten in 5 Tagen die Uebergabe, die aber, da sie durch-
aus auf Gnade und Ungnade verlangt wird, doch noch zweifel-
haft bleibt. Entschliessen sie sich zu trotzen, so bleibt kein Weg 
als der des Aushungerns oder förmlichen Belagerns, was beides 
den grösten Theil des Winters in Anspruch nehmen und namen-
los viele Menschenleben noch kosten würde, da jetzt schon, ohne 
AVinter, die Zernierungstruppen auf den dritten Theil ihres ur-
sprünglichen Standes eingeschmolzen sind u. manche Compag-
nien gar keinen gesunden Offizier mehr haben. . . Interessant 
war das gestrige Parlamentieren unter den Mauern des pittoresk 
gelegenen Peterwardein, das wie ein Gespenst aus dem Wasser 
emporsteigt. Das schöne Neusatz gegenüber ist wörtlich ein 
Schutt häufen, wie ich mir Herculanum denke. Vom Thurme 
Peterwardeins flatterte die trikoloré Fahne u. der ungrische Par-
lamentär, Oberstleutnant Holand (Ernst v. Hollán), erschien in 
ungrischer Uniform mit dem Kossuth-Orden (!) geschmückt u. 
2 Hussaren mit dem ungrischen Wappen am Tschako begleiteten 
ihn. Er sprach als Kommandant einer Besatzung, doch hat das 
Bewusstsein des Schicksals, das seiner harrt, den Ton seiner Rede 
gewaltig modifiziert.'" 

6. 
1849. szept. 1. — Karlócza. 

„Alle meine Schritte, aus meiner Existenz hier erlöst zu wer-
den, sind vergebens, u. ich darf mich nicht viel rühren, um nicht 
vom Regen in die Traufe zu kommen, denn würde ich zu den 
Blutgerichten Haynau's gezogen, wäre mir's noch unlieber. 

Ich bin noch immer der einzige Auditor bei dem aus 15 Ba-
taillon des verworfensten Gesindels bestehenden Zernierungs-
korps von Peterwardein. Du kannst Dir die Arbeit denken, die 
aber zu ertragen ein Kinderspiel wäre gegen die Kämpfe, die 
man mit ihr übernimmt in dieser Anarchie u. Willkürherrschaft. 
Wehe einem gewissenhaften Richter in solcher Zeit!"14 

14 Kiadó a láhúzása . 



1849. december 6. Pest. 
„Liebe Lotti! Das Perpetuum mobile ist ein sittsames häus-

liches Fräulein im Vergleich zu meiner Beweglichkeit... — Neu-
lich speiste ich bei Haynau. dem Herzog Alba Ungarns.15 Eine 
interessante Erscheinung, dieser Mann. — Gestern war Fürst 
Bretzenheim als Bittsteller für 2 Gefangene bei mir, die höchsten 
Damen laufen sich die Füsse ab u. suchten Protectionen. Wäre die 
Sache nicht so traurig an sich, man müsste sich der Triumphe, 
die man gegen die Haute-volée feiern könnte, wirklich freuen. 
Man findet jetzt seine besten Freunde im Stockhaus u. am Gal-
gen, doch freue ich mich sehr, dass die Hinrichtungen gerade 
jetzt, wo ich zugetheilt werde, mit wenigen Ausnahmen ihr Ziel 
haben dürften. Nur keine Hinrichtungen wegen eines rein poli-
tischen Verbrechens!16..." 

15 Kiadó a láhúzása . 
10 Kiadó a láhúzása . 



H A D T Ö R T É N E L M I I R O D A L O M 

A világháború 1914—1918. Különös tekintettel Magyarországra és 
a magyar csapatok szereplésére. (Szerkeszti és kiadja a m. kir. 
Hadilevéltár, Budapest, 1957.) 

VII. kötet. 
A m. kir. Hadilevéltár összefoglaló hatalmas művének nem-

rég megjelent A II. kötete, az 1914. év két utolsó, eseményekben 
és válságokban gazdag hónapját tárgyalja, szokott tárgyilagos-
sággal. alapossággal és magas színvonalú szakszerűséggel. 

A leírt események kezdő, „Általános helyzete" — 1914. októ-
ber hava — a központi hatalmaknak katonai szempontból talán 
legsivárabb időszaka. A galíciai és lengyelországi sikertelen őszi 
hadjárat után nem. volt alaptalan az az aggodalom, vájjon meg 
tudiuk-e állítani az orosz hadak előnyomulását a központi hatal-
mak fővárosai — Berlin, Bécs, Budapest — ellen. Annál is inkább, 
mivel a Marne-i kudarc után. a várt döntő német siker elmaradt 
és vele az így felszabadult német főerőknek az orosz hadszín-
téren való alkalmaztatása is bizonytalanná vált. Mindkét hadszín-
tér külön-külön figyelmet kívánt. Ezzel előtérbe jutott a két-
arcvonalas háború problémája, összes nehézségeivel együtt, f o -
kozta a feszültséget, hogy úgy Conrad, mint Hindenburg és 
Ludendorff felfogása az volt, hogy a háború sorsa orosz földön, 
illetve a keleti hadszíntéren, dől el, míg Falkenhayn és a német 
császár azt a nézetet képviselték, hogy a döntést előbb a franciák 
és angolok ellen kell kierőszakolni. És ezzel kapcsolatban felütötte 
fejét a koalíciós háború egyik, örökké visszatérő, főnehézséget 
az egységes katonai vezetés, illetve parancsnoklás kérdése. Ezen 
igen érdekes, nyilvánosan alig ismert bizalmas elgondolásokat, 
javaslatokat és az e tárgy körül, a német és az osztrák-magyar 
hadvezetőség között forgott levelezést, részletesen és lebilincselően 
tárgyalja a mű bevezető fejezete. 

Az orosz hadszíntéren november elején beállott válság — a 
szövetségesek általános visszavonulása — ellenére, mindkét vezér, 
úgy Conrad, mint Hindenburg, azzal a gondolattal foglalkozik, 
hogy hadaik átcsoportosítása után, a kezdést magukhoz ragadva, 
harapófogószerű átkarolással támadják meg a nagy A isztulaívben 
Nyugat felé előretörő orosz főerőket. A lodzi csata, melyet a német 
9. hadsereg vív Mackensen parancsnoksága alatt, s a krakó-czes-
toehovai csata, melyben az osztrák-magyar 1., 2. és 3. hadsereg küzd 
Conrad vezérlete alatt november második felében — ezen tervek 
eredményei. Nagyjelentőségű hadászati sikerük — bár az ellensé-
get döntően meg nem vertük — az. hogy az oroszok előnyomulását 
Németország és a Monarchia szívébe, végleg megakadályoztuk. A 
két szellemes, merész csataterv keletkezését és végrehajtását tár-
gyaló fejezetek, amelyekben valóban megismerjük „a hadviselés 



művészetét", a \ II. kötetnek legérdekesebb és legtanulságosabb 
részei. 

Közelebbről érdekelnek bennünket viszont a hadműveletek a 
Kárpátokban november havában, melyeknek célja tudvalevőleg 
az volt, hogy a Magyarország területére betört orosz 8. hadsereget 
visszaverjük. Ezen rendkívül súlyos viszonyok között, nehéz te-
reppel, dermesztő hideggel, ellenséges fölénnyel szemben lefolyt 
harcok jellemzésére legjobb, ha e nehéz küzdelemben volt ellen-
felünket, Brussilow orosz lovassági tábornokot idézzük: „ . . . K ü -
lönösen a magyarok védték borzalmas és kétségbeesett elszánt-
sággal a magyar síkságra vezető útakat." (508. old.) 

De nem kevésbbé meleg érdeklődéssel követjük a limanova-
lapanówi hadjárat izgalmas eseményeit, mert az itt aratott győ-
zelem oroszlánrésze ismét a magyar csapatokat illeti meg. lNiagy 
katonapolitikai eredménye pedig az volt, hogy a félelmetes 
„orosz gőzhengert" nemcsak hogy megállítottuk, hanem vissza-
fordulásra is kényszerítettük. Magáról a hadjáratról — főleg 
tervéről és végrehajtásáról — az orosz szakirodalom állapította 
meg, hogy „hadászati mestermű" volt. (469. old.) 

Kötetünk további kiemelkedő fejezete Przemysl második 
körülzárásának ismertetése a várőrség eredménytelen kitörései-
vel, az osztrák-magyar tábori haderővel való együttműködés 
céljából, melyek — sajnos — már magukban hordották a siker-
telenség csíráját és a vár későbbi tragikus sorsát. Figyelmünket 
lekötő részletek továbbá a nagyvonásokban leírt Keletporosz-
országi harcok, a flandriai harcokat befejező igen véres és sú-
lyos yperni csata, amelyben az angol expedíciós hadsereg majd-
nem teljesen megsemmisült, ugyanakkor, amikor Langemarknál 
a német önkéntes ifjúságból álló tartalék hadtestet ugyanaz a 
sors érte. Rövid ismertetés tárgyát teszik még a tengereken lezaj-
lott események. 

Rendkívül érdekfeszítő, a különben is mindenképpen tartal-
mas kötet zárófejezete, összefoglalja a több mint 5 hónapos 
háború fontosabb politikai és katonai eseményeit, de rámutat 
egyúttal azon tényezőkre, hibákra és múlasztásokra is, melyek-
nek a háború eddigi menetére befolyásuk volt. Megállapítja, 
hogy a sok vér és anyagi áldozat árán elért csatasikerek dacára, 
a háború sorsa és vége akkor — 1914/15 fordulóján — teljesen 
bizonvtalanná vált. Kifejezésre jutott ez abban is, hogy a semle-
ges, de a háborúba beavatkozni szándékozó államokat — Olasz-
országot, Romániát. Bulgáriát — visszatartotta a fegyveres fel-
lépéstől. Hadászatilag a nyugati hadszíntéren a versenyfutás a 
tengerhez holtversennyel végződött. A téli időszak előrehalad-
tával az arcvonalak mindinkább megmerevedtek. A c s a p a t o k 
támadóereje csökkent és fokozódott egvúttal az anyag- és lövő-
szerhiánv. ami a hadviselő feleket végül a védelemre kénysze-
rítette. Megkezdődött az állásharc. 

Meggyőző erővel vázolja a Hadilevéltár a továbbiakban a 
központi hatalmaknak súlyos katonapolitikai helyzetét (Szer-
bia elleni kudarcunkat és annak következményeit), az év végén és 
mindazon fontos esyéb tényezőket, melyek a két szövetséges-
társ politikai és katonai együttműködését megnehezítették és 



amelynek egyik főoka, az egységes vezetésnek már említett hiánya 
volt. 

Nagy gondot okozott különösen Ausztria-Magyarországban a 
tábori haderő harcierejének helyreállítása. Az emberben szenve-
dett veszteségek addig el nem képzelt arányokat öltöttek, ame-
lyekre nem voltunk előre felkészülve. Két igen szemléltető táblá-
zat mutatja be az 1914. év végéig beállott veszteségeket, illetve 
egyrészt a háború kitörésekor, másrészt az év végén még rendel-
kezésre állott emberanyagot. Hogy csak egy számot ragadjunk ki 
az érdekesnél érdekesebb adatokból: a hadrakelt sereg létszáma a 
háború kitörése óta több mint 1 Vi millió fővel — körülbelül 44 
%-kal — apadt! Az ismertetés rámutat a továbbiakban azon ko-
moly körülményre, hogy a tiszti veszteségek pótlása milyen nehéz-
ségekbe ütközött. Súlyos kérdés volt az anyagi felszerelés pót-
lása is. Nagy volt a hiány a ruházatban, de különösen a fegyver-
zetben, továbbá a tüzér lövőszerben; az év végéig például közel 
1 millió puska veszett el! 

Mindezt összegezve, az 1914 végén beállott általános helyzet, 
a Hadilevéltár megállapítása szerint — kivonatosan — ez volt: 
„ . . . A harc eldöntésére nem volt remény, . . . Nyilvánvaló lett, 
hogy a háború hosszúidéig fog elhúzódni, libben pedig a központi 
hatalmak részére fölötte nagy veszély rejlett, mert a gazdasági 
AÍszonyok folytán az idő ellenünk dolgozott!" 

A hétszázoldalas kötet tanulmányozását 30 kitűnő térképváz-
lat és az eddigi összes harctéri események igen ügyes áttekintése 
könnyíti meg. Elismeréssel és köszönettel tartozunk a m. kir. Hadi 
Levéltárnak, hogy nagy munkája, mely nemcsak a világháború 
történetének tudományos alapon való feldolgozását, hanem egy-
úttal a magyar katona dicső szereplésének megörökítését tűzte ki 
célul, ismét egy újabb lépéssel haladt előre. 

vitéz Németh La jos. 

Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. Tizenegyedik 
rész II. kötet. (Hunyadi Mátyás 1458—1490.) Nagy nyolcadrét, 
282 oldal. 5 térkép és csatavázlat melléklettel. (Budapest, 1937. 
Gr ill-kiadó vállalata.) 

Bánlaky altábornagy hadtörténeti munkájának sorozatában 
elérkezett a XV. század második részéhez. A most megjelent 
könyv (a nagy munka XI. részének 11. kötete) Hunyadi Mátyás 
király uralkodásának katonai történetével foglalkozik. 52 feje-
zetbe tagolva írja le az eseményeket Mátyás király megválasz-
tásától 1458-tól. a királynak 1490-ben bekövetkezett haláláig. Na-
gyon szemléltető képet nverünk a Mátvás trónraléptekor ural-
kodott zűrzavaros kiil- és belpolitikai helyzetről és mindazokról a 
harcokról, amelyeket Mátyás, királyi trónjának biztosítása érde-
kében külső hatalmak és belső pártütők ellen vívott. A szerző, 
élénk tárgyalási módján, mindvégig érdekesen írja le a Giskra 
elleni hadjáratokat, Mátyás király háborúit Frigyes német csá-
szár ellen, amelyek végiil 1462-ben megegyezéssel értek véget. 
Mátyás ezután a Délvidék felé fordult, megkezdte oláhországi és 
boszniai had járatait, de közben, 1460 után, újból sok gondot okoz-



tak neki a cseh rablók felvidéki betörései és Podjebrad cseh 
királlyal támadt bonyodalmai, amelyek újabb háborúhoz vezet-
tek. A következő évtizedekben Mátyásnak ügyesen kellett hadat 
viselnie sokszor két irányban is, főleg, amikor a déli határszélen 
be-betörő törökök újabb veszélyt hoztak Magvarországra. De 
Mát^ ás királynak ebben az időben — életpályájának delelőpont-
j á n — a törökverésnél nagyobb tervei voltak. A nagy nyugat-
európai politikába való avatkozás távolabbi céljai elkábították, 
úgyhogy életének és uralkodásának hátralévő tizedeiben érdek-
lődését sokkal inkább ezek az események kötötték le, mint a 
Magyarországot közvetlenebbül fenyegető török veszély elhárí-
tása. Legnagvobb nemzeti királyunknak ezt, a magvar szempont-
ból nagyon kedvezőtlen külpolitikai irányvonalát régebbi tör-
ténetkutatóink nem figyelték meg kellően. Csupán az újabbkori 
történetkutatás hozta felszínre ezt a kérdést és világította meg 
helyesen Mátyás királynak ezt a nem szerencsés politikáját. Bán-
laky altábornagy — bár munkájában túlnyomórészben régi for-
rásmunkák nyomán halad — igen találó történeti érzékkel ugyan-
ezt állapítja meg, amikor felismeri Mátyásnak azt a hibáját, 
hogv folyton növekvő: ,.hír ós hatalomszomjától sarkalva 
a déli frontnak csak a legszükségesebb mértékben való figye-
lembevétele mellett minden erejét, tehetségét, a nyugati 
frontra helyezte át" (93. o.). Ezzel tehát háttérbe tolta nagyhírű 
atyja végrendeletében reáruházott feladatát, a török hatalom le-
törését. A szerző szerint, ha korai halála meg nem akadályozza 
őt abban, hogy a nyugati kérdés elintézése után minden erejét a 
törökre vesse, bizonyára ezt a feladatot is megoldotta volna. így 
azonban a magyar államrendszer védelmének egvik fő és nemzeti 
szempontból legközvetlenebb és legerősebb pillérjét már nem 
tudta megépíteni. Ez volt az oka a törökök későbbi térhódításá-
nak és ezzel kapcsolatban Magyarország romlásának. 

Bánlaky altábornagy minden hadjárat, nagyobb hadművelet 
után érdekes, egyéni elmélkedésének és megfigyelésének alakjá-
ban szűri le tapasztalatait s ezekkel a visszatekintő magyaráza-
tokkal még érdekesebbé teszi a hadműveletek és csaták leírásait. 

Markó Árpád. 

Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés és töríénete. Budapest, Egye-
temi nyomda, 1936., fűzve 328 1. negyedrét. 

A szellemtörténeti kutató és feldolgozó módszer segítségével, 
az utóbbi években megjelent könyvek és értekezések már általá-
nos megnyugvásra eldöntötték az „áruló" Görgey kérdését és 
megadták szabadságharcunk e legnagyobb katonájának az őt 
megillető igazságszolgáltatást. Kosáry könyve mégsem felesleges 
munka, nemcsak azért, mert a Görgey-kérdés körül folyó szemé-
lyi és irodalmi viták történetét igen érdekesen és összefoglaló 
módon ismerteti, hanem azért is, mert igen sok új, széleskörű kuta-
tásra támaszkodó adattal világítja meg Görgev szerepét, és Kos-
suthnak ebben a kérdésben elfoglalt merev és egyoldalú állás-
pontját. 



A könyv célja mint azt a szerző a bevezető fejezetben mondja 
— nem az, hogy döntsön az „áruló" vagy „nem áruló" Ítéletek 
között, hiszen a vádat az újabbkori kutatás már megdöntötte, 
hanem az, hogy a vádak alakulását, az egykor magasztalt, majd 
elátkozott vezér köré szövődő célzatos, rosszakaratú rágalmak 
visszhangját, tetteinek bírálatát, és Görgeyr tevékenységének ké-
sőbbi irodalmi, többféle ábrázolását elénk vetítse. Szóval azt az 
útat, amelyen Görgey alakja, kortársai, a későbbi közvélemény 
és irodalom véleményétől és ítéletétől kísérve haladt, feltűnésétől 
egészen visegrádi magányában bekövetkezett haláláig. 

Kosáry könyve nemcsak tárgyánál fogva, de általábanvéve is 
újabb hadtörténeti irodalmunk értékes művei közé sorolható. A 
hadtörténetkutatók pedig elismeréssel és örömmel állapíthatják 
meg a könyvről azt, hogy' ez a fiatal és nem katona írótársuk, 
feladatát igen jól oldotta meg. A könyv szerkezete egységes, ke-
rek; feldolgozási módja logikus, áttekinthető, stílusa gördülékeny, 
írásmódja eleven, érdekes. Az olvasást csupán a sok sajtóhiba és 
több, szedési vagy tördelési hibából származó érthetetlen mondat 
zavarja. 

Jellemzései jók, a szabadságharc hadműveleteinek tárgyalá-
sánál figyelembe vette a legújabb szakmunkák megállapítását, 
ezért a fővezérek közötti ellentéteket, a hadvezetés hibáit és elő-
nyeit helyes megvilágításban vázolja. A könyv politikai vonat-
kozásaiban szintén alapos kutatói munkát állapíthatunk meg, az 
adatok feldolgozásából pedig azt a szomorú valóságot, hogy a 
48-as események történetét azelőtt milyen egyoldalú és elfogult 
források nyomán ismertük. 

A szerző 8 fejezetre osztja könyvét. A kérdés előzményei és 
háttere után részletesen foglalkozik Kossuth multszemléletével, az 
emigrációs irodalom és a külföldi vélemények ismertetésével, vala-
mint a magyar közvélemény kialakulásával \ ilágos után. Azután 
a száműzött Görgey életét, a Budapesti Szemle és Kossuth „Ira-
taidnak Görgey vei foglalkozó részleteit magyarázza és igen találó 
képet fest a későbbi „Honvéd egyletek", tisztán szélsőséges, déli-
bábos történetszemléletbe merült felszínes működéséről és a 48-as 
kérdés és a Görgey-probléma helyzetéről, az 1867-i kiegyezés moz-
zanataival kapcsolatban. A könyv befejező fejezetét a Görgey-
vád és irodalom összefoglaló ismertetésének és e kérdéseknek a 
mai higgadt, tárgyilagos történetírás revíziója révén tisztult fel-
fogásának szenteli. 

Igen érdekesek Kosáry könyveinek azok a részletei, amelyek 
a Görgey—Kossuth ellentét okaival, fejlődésével és annak a 
Kossuth multszemléletéből fakadó elmérgesedésével foglalkoznak. 
A könyvben fokról-fokra kísérhetjük annak a bizalmatlansági 
légkörnek sűrűsödését, amely Görgey valódi hadvezéri és emberi 
értékeit az akkori közvélemény elől szinte szándékosan eltakarta. 
Hogy az áruló hírnév úgyszólván élete végéig Görgey nevéhez 
tapadt, annak okát Kosáry legfőképen Kossuth magatartásában 
találja, aki még az emigráció késői éveiben sem volt hajlandó 
elejteni az árulásnak elhamarkodott vádját és viddini levelében 
— mely önigazolás és egyben vádirat Görgey ellen — kifejezésre 
juttatott ítéletét lezártnak tartotta. Ezért követői ez ellen fel-



szólalni kegyelethiánynak tekintették még akkor is, mikor pedig 
már mindjobban kiderült Görgey ártatlansága. A Kossuth-kultusz 
túlzása, amely a kormányzót történeti nagyság tekintetében, 
(hosáry a Független Magyarország 1899. szeptember 3-i számá-
ból idézi), Szent László, sőt Mátyás királynál magasabb polcra 
helyezte, a világháború előtt szinte lehetetlenné tette azt, hogy 
valaki a hazaárulás vádja nélkül Görgey védőjéül szegődjék. 
A régiek közül ehhez úgyszólván csupán Gyulai Pálnak volt 
bátorsága, de szava az ekkori elfogult politikai légkörben vissz-
hang nélkül maradt. 

Igen tanulságos olvasmány Kosárynak ez az első nagyobb 
munkája. Nemcsak egy arra érdemes nemzeti nagyság áll most 
már még tisztábban előttünk, hanem tanulságos azért is, mert 
meglátjuk belőle azt, hogy a csupán lelkesedő és objektív meg-
fontolásoktól, bírálatoktól mereven elzárkózó történetírás, (mint 
amilyen volt a szabadságharc irodalmának jóformán valamennyi 
terméke a világháború előtt), milyen károsan befolvásolhat ia és 
hamis vágánvokra terelheti egv nemzet véleményét és ítéletét és 
milyen homokba épített alapokat rakhat le a későbbi történet-
írás részére, ha nem sikerül a való igazságot idejekorán felderíteni. 

Kosárv Domokos további munkásságához sok reményt füzünk. 
Markó Árpád. 

Szentpétery Imre: A Bölcsészettudományi Kar Története, 1635— 
1935. — A királyi Magyar Pázmánv Péter-tudományegyetem 
története, IV. kötet. Budapest, 1955. XIX. és 716. lap. 

A Budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem 1935-ben ün-
nepelte alapításának és fennállásának háromszáz esztendős jubi-
leumát. Ez alkalomból az egyetem karai elhatározták, hogv az 
egyetem, illetve az egyes karok történetét kebelbeli s z a k f é r f i a k k a l 
megíratják. 

A budapesti egyetem történetével már eddig is többen foglal-
koztak (pl. Kazy, Fejér György, Pauler Tivadar. Thewrewk Emil 
és mások), azonban egyik mű sem olyan alaoos. részletes és terje-
delmes, mint a mostani négykötetes jubiláris munka, amely 
valamennvi egyetemi kar múltjának kimerítő leírását tartalmazza. 

A bölcsészettudományi kar történetének megírását a kar a 
diplomatika és a történelmi segédtudományok ieles tanárára 
bízta, aki ezen megtisztelő megbízatásnak a nála megszokott pon-
tos lelkiismeretességgel tett eleget. 

Bennünket Szentpétery munkájából főleg az a rész érdekel, 
amelvben a haditudományok oktatásáról van szó. 

Tudjuk, hogy nálunk a XIX. századig az elméleti katonai 
tudományokat nem tanították. A fősúlyt nálunk nem is ezekre, 
hanem a gyakorlati tudásra s emellett a vitézségre és egvéb kato-
nai erénvekre vetették, s noha nekünk csak gyakorlatilag kép-
zett tisztjeink és főtisztjeink valának, mégis pl. csak a XA III. szá-
zadban nem egy hírneves hadvezér került ki köziiliik. 

A szomszéd Ausztriában az alsóausztriai rendek már 1680-
ban szükségét érezték, hogy Bécsben egy rendi akadémiát alapít-
sanak. azaz egy olyan iskolát, amelyben többek közt számtant. 



mértani, katonai és polgári építészetet, táborépítéstant, erődítést 
és várharcot is tanítsanak. Azonban sem ez, sem az udvari Fagen 
Schule, sem a gróf Löwenburg, sem pedig a Savovai Emánuel 
özvegye, herceg Lichtenstein Anna által alapított eféle iskolák a 
célnak meg nem feleltek. Észrevehette ezt az ekkor uralkodó 
Mária Terézia is, aki 1752-ben megalapította az Adeliges Cadet-
ten Corps-ot, amely már 1756-ban felvette az Akadémia nevet, s 
amely 1769-ben a bécsi előkészítő iskolával egyesítve, a katonai 
Mária Terézia akadémia nevet kapta.1 

Ez a helyzet Ausztriában, a XVIII. század végén, amidőn 
nálunk még csak híre-hamva sincs a katonai elméleti kiképzés-
nek. A napoleoni háborúk azonban Magyarországon is meggyőz-
ték a Karokat és Rendeket arról, hogy valamiféle magasabb kato-
nai iskolát kell felállítani, s az 1802. évi 4. t.-cikkből látjuk, hogy 
ezzel a kérdéssel már a felség és az országgyűlés is foglalkozik; 
felmerül egy a nemes if jak felvételére szolgáló katonai akadémia 
felállításának eszméje, azonban mindaddig, amíg ez meg nem tör-
ténik, a felség megengedi, hogy a pesti egyetemen felállíttassék 
egy tanszék, a katonai tudományok tanítására. 

Ugyanekkor gróf Festetics György, Rhédey Lajos és Pár-
niczky Mihály nagy összegű alapítványokat (40.000 frt.. 11.000 
frt.) tesznek, hogy mindaddig, amis- Magyarországon katonai 
akadémia fel nem állíttatik, a magyar if jak a bécsi katonai aka-
démián alapítványi helyeken képeztessenek ki. 

Látjuk tehát, hogy a felség a pesti egyetemen a hadtudomá-
nyok tanításának tervét jóváhagyta, s a Ratio Educationis 1806. 
évi kiadásának 114. §-a említi is a haditudományoknak (hadi 
építéstan. pyrotechnika, ágyútan stb.) pesti tanszékét. Marczi-
bánvi István udvari tanácsos pedig ezen tanszék felállítására 
50.000 forintos alapítványt tesz. Mivel azonban az alapítványtevő 
azt kívánta, hogy a tanszéken az előadási nyelv a magyar legyen, 
ezen a kívánságon az egész terv szerencsésen meg is bukott és a 
tanszék felállítása elmaradt. 

Az 1808. évi 7. t.-c. a katonai Ludovika Akadémia felállítását 
rendelvén el. ezzel a hadtudományoknak a pesti egyetemen való 
tanítása jó időre lekerül a napirendről. 1869-ben merül fel újra 
a század eleje óta szunnvadó terv, amidőn báró Eötvös József 
kultuszminiszter a véderőről szóló törvény elfogadásával kapcso-
latosan ugyan — de Szentnéterv szerint nem a maga elgondolása 
alapján — előterjesztést tett a felségnek, hogy a pesti egyetemen 
a haditudományok négy tanár közt megosztva adassanak elő. A 
felség az előterjesztésben foglaltakhoz hozzájárult és felhívta a 
minisztert, ho<rv dolgozza ki a tantervet, amelyben a hadügytörté-
net is szerepelt. 

A tantervet a kultusz-, honvédelmi- és közöshadügyminiszter, 
továbbá az egyetem képviselői ki is dolgozták: az előadó taná-
rokat. akik persze katonák voltak, a kultuszminiszter ki is ne-
vezte és az egész tanfolyamot az egyik katonatanár igazgatása 
alatt a bölcsészettudományi karhoz kapcsolta. A tanfolvamon az 

1 V. ö. Schwarz Johann: Geschichte der Savovsehen Rit terakademie 
zu Wien. Bécs, 1897. 



előadások az 1868/69. tanév második félévében kezdődtek meg, s 
1869/70. óta négy előadó a ..Hadtan", katonai földrajz, ,.Harctan", 
fegyvertan, útász-szolgálat, „Földszíntan, földszínrajz és fölvétel", 
a tábori szolgálat, a tábori és állandó erődítés alapszabálvai. a 
hadügy történelme címen, heti egy-egy órás előadásokban oktatta 
ezen tárgyakat. Mivel azonban az előadókkal is bajok voltak, meg 
az if júság sem látogatta az előadásokat. 1873-ban ez a tanfolyam 
megszűnt. 

1873 ntán a legújabb időkig katonai tantárgyakat az egyete-
meken nem adtak elő. Ujabban. (1950), amint az általánosan tu-
dott dolog, az egyetemeken hadtudományi enciklopédiaszerű 
kollégiumokat ismét tanítanak, azonban — sajnos — hadtörté-
nelmet ez időszerint az egyetemeken nem adnak elő. 

Dr. Iványi Béla. 

Pfannl Jenő: A győri vár a középkorban. Különlenyomat 
a Győri Szemle 1956. évfolyamából. 8° 52. 1. számos képpel. 
Győr. 1957. 

Nagyon nehéz feladatra vállalkozott a szerző ennek a dol-
gozatának megírásával, mert a mi hajdani váraink és várkasté-
lyaink legnagyobb része vagy teljesen elpusztult, vagy annyira 
átváltozott, hogy a középkori állapot rekonstruálása legtöbbj 
esetben lebírhatatlan akadályba ütközik. Az utóbbi eset történt 
Gvőrött is s így azt ami a középkorból megmaradt, ma már alig 
lehet kitapogatni. Annyival is kevésbbé. mert Lambert Kristóf 
várparancsnok — 1529-ben — a törökök közeledtére felgyúj-
tatta. a várat, amely középkori alakjában nem is épült fel többé 
soha. Ennélfogva a szerző — nagyon helyesen — csupán a késő 
középkorra, vagyis az olasz bástyarendszer befogadását közvet-
lenül megelőző időszakra vonatkoztatja fejtegetéseit. Ugyanis, 
néhány régi metszeten még felismerhetők Győr későközépkori 
várának nyomai. így a bécsi National-Bibliothekben őrzött 
Agnelli-féle tervrajzon, a püspöki palotán, a székesegyházon és 
egy négyszögletű tornyon kívül, a régi várfalakból is látható 
körülbelül 220 méternyi darab. A zenoi Domenico-féle olasz 
metszet a Káptalandombot körülfogó régi várfalak jókora T-észét 
is feltünteti. A szerző ezeken kívül a Püspökvár alatti pince-
hálózatot is felhasználja a középkori helyzet megállapítására, 
mert ezek a földalatti helyiségek kétségkívül a vár XVI. század-
beli újjáépítését megelőző időkből valók. A püspöki palotáról, 
a XV. század végére vonatkoztatva, egy faldarabot kivéve, elég 
tiszta képet rajzol a szerző. Magábazárt várkastély volt, amely-
nek a Rába felől erős pillérekkel megtámasztott falai, még 8 
méter magasságban is. 1 méter vastagok voltak. A külső vár-
falak. a mai helyzet alapján ítélve, legalább 10 méter magas ak 
lehettek, 

A püsnöki palota lábainál terült el a kiilső vár. az akkor 
még igen kicsiny Gvőr város. Vizesárok és magas falak övez-
ték. Az árokba a Rába adta a vizet. A kiilső várfalak kerülete 
mindössze 620 méterre rúgott. Győr városának a XV. század 
végén 2 kapuja s valószínűleg 6 szögletes és 5 kerek tornya volt. 



A tornyok féltestükkel a falsíkok elé szögeltek s hátul nyitot-
tak voltak; átmérőjük 9—12 méter lehetett. 

Az óvatos szerző a 19. laphoz csatolt rekonstrukción világo-
san megkülönbözteti a megbízhatóan megállapítható s a csak 
valószínű részeket azoktól, amelyekre vonatkozóan csupán fel-
tevésekre vagyunk útalva. Ezenkívül pontos helyszíni felméré-
seket is végzett s így a régi leíró és ábrázoló forrásanyaggal 
együtt, gondosan felhasznált mindent, ami a szóbanforgó igen 
nehéz kérdés tisztázásához hozzájárulhatott. 

Sz — 6. 

Saád Ferenc: A magyar tüzérségi szaval: történele. Pécs, 195b. 
Kultúra-műintézet. Nagy nyolcadrét, fűzve 64 oldal. 

Saád Ferenc százados bölcsészdoktori értekezésének tárgyául 
a régi magyar hadtörténet egyik érdekes nyelvészeti kérdését 
választotta. Hálás feladat, mert magyar katonai nyelvünk múlt-
járól vajmi keveset tudunk; ezekkel a kérdésekkel szakíróink alig 
foglalkoznak. Különösen fontos éppen a tüzérség régi magyar 
szavainak felderítése és megmagyarázása, mert ez a fegyvernem 
nem magyar eredetű s mégis azt látjuk, hogy a tüzér mesterség 
számtalan tősgyökeres magyar szóval és szólásmondással gyara-
pította régi magyar hadinyelvünket. 

A 12 fejezetből álló munka az ágyúk elődeiről, a puskapor 
nélküli hadigépekről és a számszerí j jrúl írt fejezettel kezdődik, 
azután áttér az ágyú elnevezés legrégibb nyomainak kutatására. 
A könnyű ágyú megjelölésére, a X\ I. század okirataiban már 
a pattantyú szót használták. A következő fejezetekben részletesen 
foglalkozik a különféle mozsár-, ágyú-, szakállas-, gát- és vár-
puskák, továbbá a seregbontók, elnevezéseinek fejtegetésével. A 
szerző az ágyú és a vele rokonfegyverek elnevezéseinek kutatásá-
val kapcsolatban, igen helyesen kitér a puskapor, a lövedékek, az 
alkatrészek, a" segédeszközök és szerszámok egykorú neveinek 
magyarázására is, végül pedig a tűzérmesterséggel kapcsolatos, 
egyéb tüzesszerszámok (petárda, rakéta, tüzeskorsó stb.) régi ma-
gyar elnevezéseit kutatja. Igen helyesen állapít ja meg, hogv mi-
lyen nagy mulasztást követett el a nyelvújítás akkor, amikor a 
meglévő régi magyar tüzér szakkifejezések átvétele vagy logikus 
átalakítása helyett, gyökértelen és erőszakosan alkotott tüzérségi 
elnevezéseket hozott forgalomba. Munkája hézagpótló forrás-
munka a magyar tüzérség történetében, amelynek nemcsak had-
történészek. hanem nyelvtudósok is hasznát veszik. A szerző 
maga is filológus, így megértjük azt, hogv a munka feldolgozási 
módjánál a hangsúly a szavak nyelvészeti boncolgatásán van, nem 
pedig azon, hogy ezek az ősi magyar szakkifejezések milyen he-
lyet foglaltak el a tüzérség szervezéstörténetében. Szívesen láttuk 
volna azt, ha több, — főleg harcászati vonatkozású, — adatot ka-
punk a szerző lelkiismeretes forráskutatásai révén, a magyar 
tüzérség régi történetéből. Ez azonban semmit sem von le a munka 
értékéből. így is figyelemreméltó és nélkülözhetetlen segédeszköz 
a magyar haditörténetkutatás minden munkásának. 

Markó Árpád. 



Carlo Montü: Storia clell'Art iglieria Italiana. 111. kötet (1815— 
1870). Nagy 8°, 1226 1., 328 képpel. Róma, 1936. 

Annakidején már részletesen megemlékeztünk ennek a kiváló 
munkának I. és II. kötetéről; azóta a két elsőnél terjedelmesebb 
111. kötet is megjelent. Amennyire szűkreszabott terünk engedi, 
erről akarunk most szólani. Ez is, mint a másik két kötet, rend-
kívül érdekes és hasznos olvasmány, nemcsak nekünk tüzérek-
nek, hanem a hadtörténelem minden művelőjének is. Ismertetése 
azonban annal nehezebb feladat, mert úgyszólván minden része 
egyformán fontos és ennélfogva nagyon bajos eldönteni, hogy 
melyikről írjunk és melyiket mellőzzük. Ez a kiválogatás annál 
is inkább körülményes, mert mindaz, amiről ez a kötet szól, csak-
nem teljesen ismeretlen minálunk Magyarországon. 

A levéltárakban és könyvtárakban hosszú, fáradságos mun-
kával összegyűjtött temérdek adat lehetővé tette, hogy a tudós 
szerző és jeles munkatársai teljes képet adjanak mindarról, amit 
az itáliai tüzérség harctéri alkalmazásáról és 1815 és 1870 közötti 
fejlődéséről, taktikai, műszaki és szervezési téren tudni kell. 
Híres régi tüzérek vonulnak el hosszú sorban az olvasó lelki sze-
mei előtt s a hadtörténelem eseményeibe szorosan beleszőve, az 
olasz mérnökök, tudósok és szervezők közremunkálkodását olvas-
hatjuk. 

A szóbanforgó korszaknak 1848-ig terjedő része, a tüzérség 
történetében a későbbi reformokra való előkészítés, de egyszers-
mind már a fejlődés időszaka volt, még pedig nem csupán Pie-
montban, hanem az akkor még szétdarabolt Itália többi államá-
ban is. 

A piemonti tüzérség állományát, 1818-ban, 2089 főben szabták 
meg; ,,Nagymestere" 1820-ban Carlo Alberto carignanoi herceg (a 
későbbi király), 1828-ban pedig Giovanni Quaglia tábornok lett. 
Ugyanebben az évben alakult meg a piemonti hegyitűzérség is. 

Azonban a legfontosabb események egyike Giovanni Cavalli 
kapitány (később tábornok) 1832 februáriusában kelt „Emlék-
irata" volt, amelyben a modern piemonti tüzérségnek ez a meg-
teremtője, hátultöltő ágyú tervét mutatta be. A hátultöltés gon-
dolata már igen régi, ele a megvalósítására tett kísérletek egytől-
egyig megbuktak, nagvobbára a dugasztás tökéletlen voltán. Ca-
valli érdeme, hogy olyan — ékkel zárható — ágyút szerkesztett, 
amelyben a dugasztást rézkarika segítségével oldotta meg, olyan-
formán, hogy a záróék egész nyomása ennek a karikának hátsó 
felületére nehezedett. Ezt a rendszert véglegesen 1843-ban fogad-
ták el. 

Cavalli azon a napoleoni alapelven állott, hogy a tüzérséget 
lehetőleg egyszerűsíteni és könnyíteni keli. Ez sugalmazta egy 
másik újításának, az igen könnyű, úgynevezett ..vadásztűzérség-
nek" tervét. Ezt azonban nem fogadták el. bárha voltak benne 
olyan javaslatok, amelyeket évtizedekkel később, mindenütt 
megvalósítottak. Ilyen volt például a kezelőlegénységet védő 
pajzs, továbbá a hátraszökkenés korlátozása is. Meg kel! állapí-
tani, hogv az újításokat akkor is el nem tagadható bizalmatlan-
sággal fogadták a szakkörök s így a legéletrevalóbb találmány is 
csak hosszú idő multával lett közkinccsé. 



Tervezett Cavalli mozsártalpakat, ostromló lövőszerszámok 
alá szánt különféle típusú talpakat, úgyszintén csavaros irányzó-
gépet és messzelátós irányzékot is. Majd, 1845-ben, barázdált-
fúratú ágyúk gyártását javasolta. Az ilyen ágyúval felszerelt első 
üteg csak 1856-ban készült el s Sebastopol ostrománál lett volna 
hivatva közreműködni. Ámde a várat bevették a szövetségesek, 
még mielőtt az üteg odaérkezett volna. 

A csövek anyaga, az 1848 előtti időkben, bronz vagy öntött-
vas volt. Az ütegek összeállításában a napoLeoni rendszer érvénye-
sült. amennyiben minden tábori üteget 6 ágyúval és 2 tarackkal 
szereltek fel. 

1815 és 1848 között a nápolyi királyságban is elsőrangú szak-
emberek foglalkoztak a tűzértudományoknak főként műszaki 
részével, ellenben Toscanában nem mutatkozott számottevő hala-
dás. Némi francia befolyás nyomain kívül, csak valami öntudat-
lan ú jításra való törekvést észlelhetünk. 

A pápai tüzérség az 1817-ben történt szabályozás szerint. 56 
tisztből és 960 főnyi legénységből állott. Ezt a létszámot 1822-ben 
8 tiszttel szaporították s 240 főnyi legénységgel csökkentették. 
1844-ben az egy ezredbe összefoglalt pápai tüzérség 8 századra 
tagozódott. 

* 

1848-ban vagyunk. Megkezdődik Piemont háborúja Ausztria 
ellen, Lombardia és Venezia visszaszerzése végett. Ez a háború 
már a mi hadtörténelmünkbe is közvetlenül belevág. Az 1848-i 
hadjárat volt a piemonti tüzérség első nagy tűzpróbája, amely az 
április 8-án vívott goitoi ütközettel kezdődött, s folytatódott más-
nap Monzambanonál és Borghettonál, majd 50-án Pastrengonál. 
Május 6-án volt a santalueiai ütközet, 50-án pedig a goitoi csata, 
amelyben olasz részről 1 könnyű és 2 nehéz tábori üteg, továbbá 
1 lovasüteg vett részt. Július 25. és 25. között 7 piemonti üteg 
küzdött Cusfozánál, az 1849 március 25-án vívott novarai csatá-
ban pedig tizenhárom. 

Az 1848-i hadjáratba a nápolyi királyság is küldött csapato-
kat. amelyek két. egyenkint 8 lövőszerszámból álló üteget is vittek 
magukkal. 

1849 április 25-én francia csapatok szállottak partra Civita-
vecchiában, a pápai állani területén. Már 50-án megpróbáltak 
Rómába hatolni, de a pápai vártüzérség visszaverte őket. Június 
5-án kezdette meg Oudinot tábornok az örökváros ostromát s 
50-án, a vártüzérség szívós ellenállásának leküzdése után, Róma 
francia kézre került, 

Az 1854-ben kezdődött krimi háborúba később Piemont is 
beleavatkozott a szövetségesek oldalán. 1855 áprilisában szállottak 
ha jóra az első csapatrészek, amelyek 8 ágyút és 4 tarackot is vit-
tek magukkal. Ez a kis tüzérség fokozatosan 6 ütegre s néhány 
vártűzér osztagra szaporodott. Augusztus 16-án, a Cernaja mellett 
folyt csatában, két piemonti üteg különösen kitüntette magát. 

Feltűnő jelenség, hogy a rövid, de igen érdekes 1859-i háború 
történetével nálunk senki se foglalkozik. Pedig éppen tűzérszem-
pontból nagvon fontos, mint a sima- és a barázdáltfúratú tüzér 



lövőszerszámok első nagy mérkőzése. A franciákkal szövetkezett 
Piemont tüzérsége i859 május 20-án, Montebellonál került először 
szembe tíz év előtti ellenfelével, a cs. kir. tüzérséggel. Május 50-án 
és 51-én a \ inzaglio, Confienza és Palestro melletti harcokban hat, 
a június 24-én vívott sorsdöntő solferinói csatának San Martino 
körül lezajlott részében nyolc piemonti üteg szerepelt. Mindezek 
nek a harcoknak a tüzérségre is jellemző mozzanatait képen és 
térképen is bemutatja a szerző. 

Az 1859-i háborúban tűnt ki először a szövetségesek baráz-
dáltfúratú ágyúinak nagy fölénye az osztrák tüzérség símafúratú 
lövőszerszámaival szemben. De itt derült ki az is, hogy a francia-
rendszerű barázdáltfúratú ágyúk, hatás és a lövés pontossága dol-
gában felülmúlják a Cavalli-féle (kétbarázdás) csöveket. Szüksé-
gessé vált tehát, hogy a már meglevő piemonti lövőszerszámok 
csöveit is, amennyire lehetett, franciamódra barázdálják s az 
újakat is ilyen rendszerben gyártsák. 

A nápolyi tüzérség ebben az időben se dicsekedhetett nagy 
találmányokkal, de azért nem lehet azt állítani, hogy elmaradt 
volna a többi országok mögött. Átvette a hátultöltő rendszert s 
1860 elején elkészült az első barázdáltcsövű ágyú, Pinto had-
nagy tervei szerint. Ugyanebben az évben, április 4-én, a nápolyi 
király tüzérsége nyomta el a palermói lázadást. 

A pápai tüzérség, tehetségéhez képest, szintén igyekezett lé-
pést tartani az általános haladással. Arzenáljában 1861 után 
12 drb franciarendszerű 6-fontos ágyút gyártottak, ugyancsak 
franciamódra készült talppal. 

Az 1860 március 25-én kelt királyi dekrétum Toscana és 
Emilia haderejét is a piemontiba olvasztotta. Az ilyenmódon 
egyesített olasz tüzérség 8 (közte 4 tábori) ezredre tagozódott s a 
Markákban és Umbriában esett át a tűzkeresztségen. A I \ . had-
test szeptember 11-én lépett pápai területre. Tüzérsége 18-án Cas-
telfidardónál harcolt. Résztvett Ancona ostromában (szeptember 
20—29.), majd a nápolyi királyság ellen indított hadjáratban. 
Október 1-én (Garibaldi alatt) a Volturno melletti csatában, 
20-án Maceranonál. 26-án San Giulianonál, november 4-én Mola 
di Gaetánál küzdött, végül 1860 november 12. és 1861 februárius 
15. között derekasan kivette a részét Gaeta ostromából is. 

Sajátságos tünet, hogy a hátultöltő ágyúk még ezután is ió-
ideig nem tudták az elöltöltőket kiszorítani, sőt ezen a téren való-
ságos visszaesés mutatkozott. így például 1865 végén, az olasz 
tábori tüzérség könnyű ütegei 8-fontos. nehéz ütegei 16-fontos 
barázdáltfúratú, de elültöltő ágyúval voltak felszerelve. 

Az 1866-i osztrák-olasz háborúban, a június 24-i custozai csa-
tában, 56 olasz üteg harcolt. Július 5. és 17 között Borgoforte ost-
roma foglalkoztatta az olasz tüzérséget, július 21. és 26. között 
pedig a Bezecca. Primolano, Borgo és Versa melletti ütközetekben 
vett részt. 

Az utolsó hadiesemény, amellyel ez a kötet foglalkozik. Róma 
bevétele. 1870 szeptember 20-án. hajnali 5 óra felé. öt hadosztály 
tüzérsége kezdette meg a támadást, fél tíz órára már he is fejezte 
az előkészítést s egv negyedórával később, a illa Patrizin, meg-
jelent a fehér zászló. 



Ezekben az utolsó háborúkban ismét Cavalli-rendszerű hátul-
töltő és franciafúratú ágyúkat használtak az olaszok. Az a törek-
vés, hogy a csövek ellenállóképességét a csőfalak vastagítása nél-
kül fokozzák, életet adott annak a gondolatnak, hogy a bronz 
csöveket, — a fúraton át —, sajtol ják. Giuseppe Bianchi ezredes 
vetette fel elsőként ezt az eszmét, 1864-ben, amelyet később Báró 
Uchatius altábornagy valósított meg, nálunk a 75. M. tábori és 
hegyiágyúkon. A kötetben tárgyalt korszak vége felé az elültöltő 
acél tarack, majd a 24-fontos hátultöltő, gyűrííscsövű ágyú is meg-
jelenik. 

Talán nem kell különösebben hangsúlyoznunk, hogy az, amit 
a fentiekben elmondottunk, csak igen sovány kivonata a vastag 
kötet tartalmának, de talán elegendő arra. hogy felhívja az érdek-
lődést erre a valóban hézagpótló munkára, melynek tanulmányo-
zását mégegyszer melegen ajánljuk tüzér bajtársainknak. 

Egyúttal pedig legőszintébb örömmel üdvözöljük a tudós szer-
zőt. aki eddig szolgálaton kívüli tábornok volt, de a III. kötet 
megjelenése óta altábornaggyá lépett elő, annak bizonyságáéi, 
hogy Olaszországban a tisztek tudományos érdemeit is kellően 
megbecsülik és jutalmazzák. 

Gyalókay Jenő. 

Horváth, Eugene (Prof.. Phil. D.): Origins of the Crimean War. 
Documents relative to the russian intervention in Hungary and 
Transylvania 1848—49. Repr. from the South Eastern Affairs. 
(Anglo-Hungarian Documents, 1841—1850. Nos 557. to 1522.). 
Bpest, 1937. Sárkány, 8-r, 296. 1. 

\z angol kormány 1850-i drámai hatású kékkönyvének ki-
egészítésére szolgál ez a kiadvány, amely katalogizálja az 1849-i 
orosz beavatkozásra vonatkozólag eddig megjelent okmányokat, 
s az így nyilvántartásba vett régi anyagot kiegészíti a londoni 
külügyminisztérium, a bécsi állami és több más levéltár és kéz-
iratgyűjtemény eddig kiadatlan anyagával. A kötet címe emlé-
keztet arra, hogy a krimi háború előzményei közt nevezetes sze-
repet játszik a magyar szabadságharc, amely az oroszok ellen 
ingerelte a nyugati közvéleményt és a két nyugati nagyhatalom 
kormányát, bátorította ellenükben a portát és óvatosságra intette 
— Palmerston üzeneteiben közvetlenül — az osztrák kormányt. 
Már 1848 áprilisában föltűnt az orosz mozgolódás a dunai feje-
delemségekben. de egv ideig inkább az volt az aggodalom, hogy 
osztrák csapatok avatkoznak be a havasalföldi ügyekbe. Osztrá-
kok javára készülő orosz beavatkozás gyanúját először 1848 okt. 
9-én fejezi ki a jassyi francia konzul. Puchner gondol reá már 
nov. 1-én; a tényleges segélykérés és a jan. 24-i török tiltakozás 
részletesen olvasható az okmányokból. A török kormánynak érez-
nie kellett a török tartományból történő beavatkozásnak meg-
alázó voltát, és azt is, hogv elhatározásait illetéktelenül befolyá-
solja az orosz és az osztrák nagyikövet akkor, amikor keresztül-
viszi. hogy a török területre menekülő osztrák katonaságot fegy-



veresen engedje átvonulni; a magyart azonban fegyverezze le. 
De egy alkalommal majdnem sikerül az orosz intrikának a törö-
köt aktív magyarellenes beavatkozásra bírnia: Omer pasa a 
bukaresti francia és angol konzulok szavára várja meg a Havas-
alföldre történt állítólagos magyar betörés cáfolatát (ápr. 5-ról 
Colquhoun bukaresti angol konzul Palmerstonhoz). Az ok-
mánytárban különösen a háborús propaganda érdekes. Az oszt-
rákok és oroszok nem győzik hangoztatni, hogy a magyar moz-
galom szociálista, amelynek támogatására minden ország szemetje 
tódult, lengyelek, mint Klapka. Vetter és Benitzkv (!). Szörnyű 
rablásokat, pusztításokat visznek végbe a magvarok, akik Piski-
nél árulással győztek. A magvar kormány csaknem tehetetlen e 
propagandával szemben. Pulszky Londonban elhelyez néhány 
cikket, szóvá téteti a magvar ügyet a parlamentben, népgyűlése-
ken: az angol diplomácia kutatia a valóságot. A harc okát helye-
sen világítja meg az a terjedelmes jelentés, amelyet Browne őr-
nagv, a magyar kormány ügvvivője ad át a konstantinápolvi an-
gol követnek; Grandt, a bukaresti konzulátus tisztviselője Nagy-
szebenben marad Bem bevonulásakor inárc. 11-én. és jelentésében 
— mintegy a magyarokról elterjesztett rémhírek cáfolatául — 
megírja, hogv egyetlen fosztogatás se történt és egyetlen házat se 
gyújtottak föl. A hamis híreket ígv részben helyesbíti a közölt 
okmányanyag, mégis nagv kár. hogy kényszerű takarékosságból 
elmaradt a jegvzetelés és a mutató. A nevek az okmányokban 
gyakran tévesek, nehéz végigkísérni egy-egy eseménvsorozatot, 
mint pl. Westonné esetét, akit osztrák szolgálatban álló férje, az 
angolszármazású Weston őrnagy, a bukaresti angol konzul segít-
ségével Gyulafehérvárról magához hozat. Bem előzékenységét 
használva nagy bosszúságára az orosz parancsnoknak, aki hallani 
sem akar a magyarokkal való nem harcos érintkezésről. Az oszt-
rák és orosz jelentések ferdítései (Nagyszeben „védtelen" város, 
melvben az orosz helvőrség márc. 11-én minden támasz nélkül 
állott!) sokszor a magvar olvasót is megállítiák: a hírszolgálat 
tévedései: (Windischgrätz előcsapatai Aradnál jan. \7égén) szin-
tén a mutató és jegyzet szükségét bizonyítják. A másutt közölt 
iratok katalógusát nem ellenőriztem, az egész terjedelemben 
közöltek közt egvetlen ismétlésre bukkantam (a 997. ^z.-ban tel-
jesen megvan az 1490.). 

Török Pál 

Bollettino delVIstiiuto Storico e di Cultura dell'Arma del 
Genio. 1937. évf. 6. fiizet. 8° 99 1. számos képpel. Roma, 1937. 

Mint rendesen, úgy ebben a füzetben is találunk olyan köz-
leményeket. amelyek általánosságban a katonát, különösképpen 
pedig a hadtörténelem műszaki részének művelőit érdekelhetik. 

Ettorre d'Aiello: ..II servizio militare dei trasporti per vie 
d'acoua interne in Ttalia durante la guerra 1915—1918" című 
tanulmányában behatóan ismerteti az itáliai belvizeken — folyó-
kon. csatornákon és tavakon — katonailag megszervezett szál-
lítószolgálatot a világháború alatt. A forgalom elérte a havi 
60.000 tonnát, vagyis a 2000 tonna napi átlagot. A szállítás a leg-



különbözőbb pontokról, Portogruaroba. Pordenoneba, S. Giorgio 
Nogaroba, Cervignanoba, Aquilejába, Gradoba és Isola Moro-
sinaba irányult. 

Conte Carlo Cansacchi: „Note biografiche di alcuni capitani 
ed uomini d'arme di Amelia, illustratisi anche come architetti 
ed ingegneri militari"' címen, az alábbi jeles hadiépítészekről 
szól: 

Gianotto d'Alviano 1351-ben Todi városának erődítményeit 
hozta rendbe. 

Ser Iacubuccio di Amelia 1422 és 1424 között Roceafranca. 
Eraclio, Limigiano és Collemanio várain végzett erődítő munká-
latokat. 

Gerolamo Geraldini, 1463-ban Firenze kormányzója, ennek 
a városnak védőövét állíttatta helyre. 

Gio. Battista Geraldini kiváló hadimérnök volt. 1480-tól 
kezdve Milánó és Ferrara erődítményeit tökéletesítette. 

Gio. Battista Nini (1500—1559) a Colonnák castroi várkas-
télyát, akkori vélemény szerint, megvívhatatlanná tette, majd 
1549 után a palianoi fellegvár átépítésével foglalkozott. 

Stefano Cansacchi, szintén kiváló hadimérnök, 1533-ban — 
VII. Kelemen pápa parancsára — Anconába ment, hogy az ottani 
vár építését vezesse és gyorsítsa. 1536-ban. mint ostiai vár-
nagy, teljesen megújította a várkastélyt, majd később a híres 
Sangallonak volt segítőtársa, Róma védőövének újjáalkotá-
sában. 

Luca Sandrit III. Pál pápa Parma megerősítésével bízta meg. 
1548-ban Amelia védőfalainak újjáépítésével foglalkozott. 

Filippo Casciolit a velencei köztársaság a dalmát partok 
erődítményeinek helyreállítására küldötte ki. Később, hasonló 
megbízatással, Corfu, végül Kréta szigetére ment. Az utóbbi he-
lyen halt meg 1624-ben. 

Végül Olimpiádé Racani (1795—1853) kerül szóba. Ez 15 
éves korában megszökött hazulról s francia szolgálatba állott. 
Az 1812-i háború után Davout hadtestével Hamburgba vonult: ő 
dolgozta ki a város védelmének tervét s az erődítő munkákat is 
vezette. 

Egy névtelen szerző Trani várkastélyáról szól, amelyet nem-
régen nemzeti műemléknek nyilvánítottak. Ez — II. Frigyes 
uralkodása alatt — 1233 és 1240 között épült. Belső magva 70 
és 50 méter oldalhosszúságú négyszög több udvarral és egy ká-
polnával. Nagyon gondos helyreállításra szorul, s az oda nem 
való későbbi toldalékoknak el kell tűnniök. 

Cyalókay Jenő. 

KIR. GRSZ. LEVÉLTŐ ! 
1 K^ NYVT ^ ° £ 





A besztercei hadosztály állománya 1Ü49 május 22. és julius 20. között.*) 
r 

Csapattest 
M á j u s 22. 

Ember Ló Á g y ú 

Jun ius 11. 

Ember Ló Ágyú 

Jun ius 20. 

Ember Ló Ágyú 

Jul ius 6. 

t m b e r Ló Á g y ú 

Jul ius 11. 

Ember Ló Ágyú 

Ju l ius 20.4) 

Ember Ló Ágyú 

Megjegyzés 

honvédzász lóa l j 

1 2 . 

31. 

50. 

73. 

76. 

83. 

84. 

III. vadászezredből . 

1. t a r t a l ékzász lóa l j . 

2. 

I. és 2. tes tőrszázad 

Lengyel gyaloglégió 

Marosszéki ő r se reg . 

8. huszá rez redbő l . 

II. 

15. 

Lengye l dzs idások . 

Tüzérség 

700 

800 

500 

700 

700 

800 

300 

800 

900 

600 

200 

30 

924 

739 

924 459 

592 

825 

719 

838 

636 

1217 

806 

739 

825 

737 

704 

445 

1217 

1010 

290 

505 

505 

510 

231 

225 
? 

807 807 

463 

? 

249 

30 

258 

33 

249 

30 

258 

33 
283 

154 82 122) 183 130 12 

505 

293 

335 

504 

551 

2C4 

439 

330 

? 

192 

35 

816 
? 

? 

? 

? 

? 
288 

60 

141 

? 

30 
? 

60 

141 

? 

30 
? 

19 

x) A b i r t o k o m b a n levő 
hivatalos á l lomány-
k i m u t a t á s o k a l ap j án . 

2) 7 d a r a b 6 - fon tos | 
4 „ 7 fon tos , ágyú 
1 ,, 1 - fontos ' 

3) Az itt közölt számok 
összege csak 3471, a 
h i ányzó 335 fő a 2. 
t a r t a l é k z á s z l ó a l j r a s 
a tüzé r ség re esik. 

4) Ebből a h a n y a g u l 
összeál l í tot t k imuta-
tásból c supán a meg-
b ízha tó ada toka t köz-
löm. 

Mindössze 7030 7729 373 12 7890 421 12 38063) 3537 



A Grofenhjelm-hadosztály állománya, 1849 iunfus 18-án1) 
Sfandesausweis 

Det. Stab 
10. Jäger-Division, 2, Brigade-Stab (Genera lmajo r Pavlov) 
2. Uhlanen-Division, 2. Brigade-Stab (Genera lmajor Wladisawljevic) 
Jäger-Regiment „Tomsk" (4 Bataillone) Obers t Bähr 

„ „ . .Koliwan" (4 Bataillone) Obers t Samarin 
Ühlanen-Regiment „El isabethgrad" (8 Escadronen) Obers t Hermaier 
1 Escadron des Don'schen Kosaken-Regiments Nr. 50. 
Von der 10. Artil lerie-Division: leichte Batterie Nr. 1. (t2 Geschütze) Oberst Pus i rewsky 

Nr. 2. „ Obers t Klower 
Summe 

Off. Mann Pferde 
11 44 
2 7 ? 
2 7 ? 

68 3696 ? 
72 3890 ? 
30 912 824 

2 120 130 
5 269 167 
4 262 165 

196 9207 1286 

9403 
Hiezu österreichische Truppen: 

(Oberst l ieutenant Springinsfeld) 

Batail lone des Infanter ie -Regiments „EH. Karl-Ferdinand" Nr. 51. (8 Comp.) 
Bukov. Cordon-Batail lon (4 Comp.) 

„ ., -Division (2 C o m p ) 
1 Division des LW. Bataillons des Inf. Regiments „Parma" Nr. 24 (2 Comp.) 

„Sivkovich" Nr. 41. (2 Comp.) 
Savoyen" Nr. 5. 
EH. Max" Nr. 3. 

1 
1 Escadron des Dragoner-Regiments 
1 Zug des Chevauxlegers-Regiments 
1 3-pfünder Batterie (6 Geschütze) 
V8 6 -pfünder ., (3 Geschütze) 

Summe 
Tota le : 

20 950 ? 
13 620 ? 
6 315 '? 

6 410 
5 403 '? 

3 110 1Í3 
1 32 33 
1 96 56 
1 56 40 

56 2991 242 
252 12198 1528 

12450 

i) Bécsi HadileDéltár: Feldacten des k. k. Armee Corps in Siebenbürgen, i849. Fase. XIII. A. Nr. 6. a. 





1 : 75.000 



A besztercei hadosztály harcai. V. melléklet. 
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