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Bevezetés 

A hadtör ténelemmel foglalkozók számára nyi lvánvaló, hogy alapvetően kétféle had
történetírás létezik. A háborúkat , kü lönböző hadi eseményeket makro-szinten vizsgáló 
történetírás a hadászatra helyezi a hangsúlyt, ahol a parancsnokok nagy távlatokban és 
léptékekben gondolkodó stratégiája játszik kiemelt szerepet. Ezzel szemben a történelem 
harci cselekményei t mikro-szinten vizsgáló hadtörténetírást mindenekelőt t a harcászat 
érdekli . Annak feltárását és kutatását tekinti elsősorban feladatának, hogy a stratégák 
egész haderőre , hadseregekre vonatkozó parancsait hogyan hajtják, hajthatják végre a 
hadsereg kisebb egységei . Emellett bepillantást enged az élőerőként definiált katonák 
közösségi és egyéni életébe: az újoncok kiképzésének folyamatába, a katonaélet min
dennapjaiba háború és béke idején. 

A klasszikus hadtörténetírás e két vonalán túl, elsősorban angolszász területen, kezd 
teret nyerni egy újfajta hadtörténetírás is, amely megpróbál ja érdekesen, több szemszög
ből vizsgálva, ugyanezt mintegy összefoglalni. A hadsereg teljes keresztmetszetén át 
próbálja objektívan, pontosan, adatokat közölve bemutatni egy-egy háború, vagy hadjá
rat valós eseményei t . Arra is fény derülhet a vizsgálatokból, hogy egy-egy hadparancs 
teljesítése, melyet a parancsnoki székből ülve egy egyszerű tollvonással meghoznak, s 
túlságosan nagy je lentőséget nem is tulajdonítanak neki, az egyszerű katonák számára 
esetenként mennyi szenvedést , fáradságot és kitartást igényel. Látókörünk az ok-okozati 
összefüggések terén így szélesebbé válik. 

Jelen tanulmány az egyik leghíresebb skót felföldi gyalogezred, a 92. Gordon High
landers koalíciós háborúkban játszott történetén keresztül próbálja ezt a célt elérni. Spe
ciális szemszögből , a skót alakulat je l lemzőinek és tevékenységének bemutatásán ke
resztül próbál színesebb, árnyaltabb és definiáltabb képet festeni a Napóleon ellen 
harcoló brit hadigépezetről . Habár Nagy-Britannia szárazföldi katonai ereje a koalíciós 
háborúk időszakában a többi résztvevő hata lmakéhoz képest e lenyésző volt, az ibér-
félszigeti mel lékhadszíntéren aratott sikereivel Wellington bebizonyította, hogy csapatai 
Európa legjobbjai között tartandók számon, s kis lé tszámuk ellenére je lentós ütöerővel 
rendelkeznek. A brit szárazföldi hadsereg elit alakulatai közé tartozott három skót felföl
di gyalogezred (42. Black Watch, 79. Cameron Highlanders, 92. Gordon Highlanders) is. 
Közülük ezúttal az utolsóval kapcsolatban szeretnék átfogó vizsgálatot végezni. 

A téma aktualitását az adja, hogy ezek a skót Highlander alakulatok mind a mai napig 
létező katonai egységek, amelyek tevékenyen részt vesznek Nagy-Britannia mindenkori 



katonai akcióiban: a X I X . században részt vettek a búr háborúban, harcoltak Afganisz
tánban és a krími háborúban is. Az első és második vi lágháborúban Németországgal 
szemben védték a szigetország érdekeit . 1982-ben a Falkland-szigetekért harcoltak, az 
elmúlt évek nemzetközi konfliktusaiban - Afganisztánban és Irakban - is a harctereken 
találtuk a Highlander katonákat. A X X . század végén rendfenntartóként teljesítettek 
szolgálatot az egykori Jugoszláviában. Az öböl-háborúban bevetet ték őket Irak ellen. 

Mindezek után érdemes megvizsgálnunk az ezred históriájának korai szakaszát, amely
ben katonai körökben általános el ismertségüket , megbecsülésüket kivívták. 

1. 

Az ezred megalapításának előzményei; korai tapasztalatok 

Az igen nagy hírnévre szert tett skót ezred, a Gordon Highlanders katonáit Skócia 
északkeleti megyéiből verbuválták. Mive l az ezred felállítása a speciális skót felföldi ka
tonatoborzások keretén belül, kül- és belpolitikai érdekek szolgálatában történt, át kell 
tekintenünk a X V I I I . századi skót történelem főbb eseményeit . 

Skócia és Anglia, földrajzi helyzetükből adódóan, ősidőktől kezdve szoros kapcsolat
ban álltak egymással . Ez a viszony néha barátságos, de inkább ellenséges volt. A fejlet
tebb és gazdagabb Anglia többször tett kísérletet északi szomszédja leigázására, Skócia 
azonban sokáig képes volt önál lóságának megvédésére . 1603-ban a két ország perszoná-
lunióban egyesült a Stuart-dinasztia égisze alatt. Ez a közeledés 1707-ben, az angol és 
skót parlament uniójában öltött végleges formát. Mive l azonban az unió jobban szolgálta 
a gazdasági lag fejlettebb angliai és dél-skóciai területek lakosságának érdekeit , a még 
mindig az archaikus klánszervezetben élő skót felföldi lakosság egyre inkább hangot 
adott e légedet lenségének az új rendszerrel szemben. Ok a Stuart-dinasztia restaurációjá
ban látták a probléma megoldásának kulcsát. így a felföldi klánok adták a katonai alapját 
azoknak a próbálkozásoknak, melyeknek célja az „öreg t rónkövetelő ," Stuart Jakab visz-
szahelyezése volt Skócia trónjára. 

Jakab után nevezik jakobi táknak a Stuart-pártiakat, s jakobita felkeléseknek az ő trón
ra jut tatásáért kitört lázadásokat . 1 Az utolsó jakobita felkelés leverését követő szigorú 

' Összesen négy jakobita felkelésről beszélhetünk. Ezek közül is csak kettő volt jelentős. Az első felkelés 
közvetlenül az angol-skót uniót követő esztendőben, 1708-ban robbant volna ki. A tervek szerint a Firth of 
Forth öbölben francia csapatok szálltak volna partra. A sikeres partraszállást követően mozgósították volna a 
skót Felföld klánjait, és felkelést robbantottak volna ki Skóciában. A francia csapatok partraszállását azonban 
az angol üotta meghiúsította, így a felkelés is elmaradt. 

Az ezt követő kísérlet már sokkal veszélyesebb volt az angolokra nézve, s maguk a felkelők is értek el si
kereket. 1715-ben Earl of Mar vezetésével felkelt a skót Felföld a brit korona ellen. Tizenkétezer fős haderő az 
be tört Angliába, de Archibald Campbell, Argyll harmadik hercege Prestonnál útját állta, majd Sherriffmuir 
mellett tönkreverte a felföldi hadat. Ezzel a csatavesztéssel a felkelés elvérzett. Ehhez az 1715-ös felkeléshez 
kapcsolódik a híres Rob Roy legendája is, amit Sir Walter Scott írt meg regényében. 

1719-ben francia támogatással volt ugyan egy újabb kísérlet felkelés kirobbantására, de már a kezdeteknél 
kudarcba fulladt. 



megtor lások és a Skócia lefegyverzését elrendelő törvény" meghozatala alapján azt h i 
hetnénk, hogy a brit központi kormány valószínűleg egyszer s mindenkorra kiirtotta a 
militarizmusnak még a csíráját is a skót Felfölden. 

A gyakorlatban ennek pont az el lenkezője történt. A militarizmus új lendületet kapott, 

soha nem látott méreteket öltött - és éppen a londoni kormányzat indukálta. Tekintsük 

tehát át röviden egyrészt a X V I I I . századi brit külpolit ika dimenziói t , nemzetközi kap

csolatait, mozgásterét , másrészt pedig a Westminsternek Skóciát a brit birodalomba in

tegrálni szándékozó belpolitikai törekvéseit . 

A század második felében Nagy-Britannia részt vett a hétéves háborúban, majd az 

amerikai függetlenségi háborúban, végül a század végén a Franciaország elleni harcok

ban is, melyek a napóleoni háborúkkal egészen 1815-ig, a waterloo-i csatáig tartottak. A 

háborúk egyre több és több katonát igényeltek. 

Ebben a külpolitikai helyzetben egyre égetőbb problémát jelentett a skót Felföld gaz

dasági és társadalmi válsága. A szinte teljesen terméketlen földeken egyedül az állatte-

A legutolsó, egyben legnagyobb jakobita felkelés 1745-ben tört ki . Az „öreg trónkövetelő" Jakab fia, Ká
roly Edward maga hajózott Skóciába, ahol, nyolchónapos kampányt folytatva, a felvidéki klánok jelentős ré
szét zászlaja alá gyűjtötte. A már mintegy 6000 fős sereg akkor elhagyta a Felföldet, s gyors egymásutánban 
elfoglalta Perth és Edinburgh városait. Edinburgh-ban kikiáltották a Hannoveri-ház trónfosztását, s a Stuart
restaurációval Károly Edward apját, Jakabot tették meg Skócia királyává. Károly ezen felül bejelentette az 
önálló, független skót Parlament újbóli felállításának igényét. Ezután úgy szándékozott a helyzetét konszoli
dálni, hogy betör Angliába, és ott mér vereséget a hannoveriánus erőkre. A felvidéki csapatok puszta megjele
nése is félelemmel töltötte el az angol lakosságot. A kiltbe öltözött harcosok félelmetes látványa, barbár visel
kedése elrettentette őket, s az szóbeszéd járta, hogy a skótok gyermekeket esznek. A jakobita sereg 130 
mérföldre közelítette meg Londont, de Derby-nél katonái arra kényszerítették Károlyt, hogy forduljanak vissza. 
A honvágy által gyötört felföldek ugyanis nem értették, miért van szükség arra, hogy mélyen Angliában, ottho
nuktól távol hadakozzanak. Elkezdődött visszavonulásuk, ami az addig rettegő angoloknak lehetőséget terem
tett arra, hogy rendezzék soraikat, összegyűjtsék erőiket. A visszavonuló skótokat Vilmos herceg, György ki
rály fia kezdte el követni erős angol sereggel. Habár visszavonulásuk közben a jakobita hadak Falkirk mellett 
még tönkreverték Hawley angol tábornok seregét, mely útjukat próbálta állni, a felkelés már hanyatlásnak in
dult. A visszavonuló sereg egyre apadt, míg az őket követő angol erők egyre erősödtek. A végső ütközetre 
1746 áprilisában került sor az észak-skóciai Culloden More mellett. Ott az 5000 fős jakobita hadsereg véres és 
végzetes vereséget szenvedett Vilmos herceg 9000 fős hannoveriánus hadaitól. Ezek után Károly herceg is 
csak hathónapos, kalandos bujdosás után tudott elmenekülni az országból. Meyer 1961. és Arató 1978. 

2 A Hannoveri-ház uralmát komolyan veszélyeztető felkelést kegyetlen megtorló intézkedések követték. A 
felkelés résztvevőit kivégzésekkel, börtönbüntetésekkel, birtokelkobzásokkal sújtották. Ezen felül a felföldi 
társadalom jelentős része kényszerült az Amerikába történő kivándorlásra. Ennek okai azonban nem a szám
űzetésekben keresendőek, mint ahogyan azt a régebbi elméletek bizonyítani próbálták, hanem sokkal inkább a 
térségben bekövetkezett társadalmi és gazdasági változásokban. Ugyancsak a felkelés megtorlásaként született 
az úgynevezett lefegyverkezési törvény. Az új törvény szigorú büntetést szabott ki a fegyvertartásra és fegy
verviselésre vonatkozóan, valamint megtiltotta minden, tartánszövetből készült ruhadarab viselését. A tilalom 
még a háborús hangszernek minősített dudára is kiterjedt. A törvény rendelkezett a magániskolák bejegyzésé
ről, valamint a tanárok számára hűségeskü letételéről. Egy másik törvény 1747-ben eltörölte a klánfők azon 
örökletes jogát, hogy klánjuk tagjai felett bíráskodjanak. Ezzel az intézkedéssel a központi kormányzat a 
klánrendszer alapjait kívánta aláásni. Az, hogy ez sikerrel is járt, annak tudható be, hogy a klánrendszer a 
X V I I I . század elejére már hanyatlásnak indult. így a törvény jól előkészített talajra talált, csupán gyorsította a 
folyamatot. Tudunk kivételekről is: egyes a klánok tagjai még olyannyira kötődtek klánföjükhöz, hogy az új 
földbirtokosuknak kifizetett adójukon kívül évekkel a 45-ös felkelés után is elküldték járandóságukat a kül
honba száműzött régi klánfőnöknek. Az ilyen hűség és szilárd klánkötelék azonban ekkor már kivételnek szá
mított. Ezt a korszakot inkább a klántagok közötti kötelékek lazulása jellemezte. A brit kormányzat 
klánrendszer szétzúzására irányuló szándékait az bizonyítja talán a legjobban, hogy e szigorú törvények nem
csak a jakobita, rebellis, hanem a lojalista, whig-párti klánokat is sújtották. A felvidéki viseletet tiltó intézkedé
seket csak 1782-ben hatálytalanították, 1784-ben pedig a legtöbb elkobzott földet is visszaadták korábbi tulaj
donosaiknak. Ajakobitizmus akkor már nem jelentett veszélyt a brit kormányzat számára. L.: Törvény Skócia 
lefegyverzéséről \1A6.; Meyer 1961. 



nyésztés biztosított szűkös megélhetést . A földjeikről elűzött tömegek igen veszélyes fe
szül tségforrást je lentet tek a brit á l lamhatalom számára. A k i k elő tudták valahogy terem
teni a hajójegy árát, Amer ikába vándoroltak k i , és ott próbáltak szerencsét. A többség 
azonban még erre sem volt képes, így koldulásból , fosztogatásból, szé lhámoskodásból 
tartotta fenn magát . 3 

Ilyen körülmények között a brit hadsereg egyre növekvő igényeinek kielégítésére lo
gikus megoldásnak tűnt a skót Felföld fölös emberanyagának a felhasználása. Azt , hogy 
a felföldi katonai toborzások kölcsönösen szolgálták mind a brit á l lamhatalom, mind pe
dig a skót felföldi társadalom széles rétegeinek érdekeit , alátámasztja az a tény is, hogy a 
skót alakulatok a brit hadseregen belül annak elit részéhez tartoztak, s tör ténelmük fo
lyamán soha nem lázadtak fel a brit á l lamhata lom ellen. Éppen el lenkezőleg, a skóciai 
alakulatok mindig is jóval nagyobb arányban képviseltet ték magukat a brit hadseregben 
és a brit birodalom által megvívot t háborúkban egyaránt , mint ahogy az országuk lakos
ságának számarányához képest e lvárható lett volna. A Felföldön ez az arány pedig még 
magasabb volt . 4 A skót Felföld valójában - legalábbis ami az általunk vizsgált időszakot 
illeti - katonai alapon tagozódott be a Bri t Birodalomba/ Ennek speciális jellege abban 
mutatkozott meg, hogy a brit birodalom más részeitől eltérően a felföldi ezredek egy-
egy, a brit kormányhoz mindenképpen lojális parancsnok által verbuvált magánhadsere 
gek voltak. Az üzleti vál lalkozásként működő ezredek alapítójuk nevét viselték, aki 
szimbolikus jogokkal rendelkezett ugyan - ilyen volt például a házasság engedélyezése - , 
de tényleges katonai befolyással nem bírt. Nyereségét az a pénz jelentette, amit az ural
kodó fizetett neki az ezred felállításának fejében. 6 

A X V I I I . századi Nagy-Bri tanniában a szárazföldi fegyveres testületeket alapjában 
véve három kategóriába lehet sorolni. A könnyüfegyverzet tel ellátott milícia elsődlege
sen rendőri , rendfenntartó feladatokat látott el. Voltak továbbá olyan fegyveres erők, me
lyeket csak belföldi szolgálatra állítottak fel, ugyancsak rendfenntartó feladatok ellátásá
ra. Ezek az alakulatok főképp a birodalom lázadozásra hajlamosabb határvidékein 
kerültek alkalmazásra. így a forrongó Skóciában, de Írországban is leginkább ezek az úgy
nevezett „Fencib les" ezredek látták el a rendfenntartó rendőri erők feladatait. A fegyve
res testületek harmadik csoportját azok a teljes értékű, professzionális egységek képez
ték, amelyeket külföldi szolgálatra állítottak fel. Ezek teljesí tménye alapján ítélték meg a 
korabeli külföldi hatalmak Nagy-Britannia szárazföldi katonai erejét . 7 

A Gordon Highlanders ezred e harmadik kategóriába tartozó fegyveres testület volt. 
Elnevezését alapítójáról, a Gordon klán negyedik hercegéről , Huntley grófjáról kapta. A 

3 A korabeli skót Felföldön uralkodó állapotokról a neves skót író, Robert Louis Stevenson fest hü képet 
„Emberrablók" című regényében. 

4 A 250-300 000 fős felvidéki lakosságból túlzó becslések szerint 70 000, mérsékelt becslések szerint 37-
48 000 ember katonáskodott. Ez az erős militarizmus a képviselők számarányában is tükröződött. Míg a kato
nai képviselők számaránya a Parlamentben egész Nagy-Britanniára nézve 1:8 volt, addig Skóciára átszámítva 
1:5, a Felföldre leszűkítve 1:2. Mackülop 2000. 234-236. o. 

5 Mackiüop 2000. 240. o. 
6 Mackiüop 2000. 241-242. o. 
1 limes 1884.9-10. o. 
s A Gordon név eredetét tekintve territoriális, s habár szokás franciaországi helynevekkel összefüggésbe 

hozni, a skót család legkorábbi ismert lakhelye a Berwickshire-ben található Gordon volt. Az első olyan fel
jegyzett személy, aki ezt a nevet viselte Richer de Gordun, Gordon lordja volt. A család anglo-normann szár-



katonákat zömében a Gordon klán törzsterületéröl, az Északkelet -Skóciában található 

Aberdeenshire-bői verbuválták. A térség történetében számos e lőzményt találunk, fegy

veres testületek felállí tására, 9 hosszú távon azonban egyes egyedül a Gordon High

landers ezred megalapítását tekinthetjük sikeresnek. Az ezred, a speciális skót toborzási 

rendszer alapján, a Gordon klán fejének magánezredeként állt fel 1794-ben. 

Ezredalapítás és az azt követő korai évek 

A francia forradalom radikalizálódását látva a brit kormányzat egyre bizalmatlanab-

bul tekintett a régi rivális háza tájára. A Konvent agresszív külpolitikai lépései nyomán 

és a király kivégzését követően nyi lvánvalóvá vált, hogy a konfliktus békés eszközökkel 

történő megoldása immáron nem lehetséges. Ezt a francia fél is felismerte, s a Köztársa

ság 1793 februárjában hadat üzent Nagy-Bri tanniának és Hollandiának. 

A háborús állapot létrejöttével szükségessé vált a brit hadsereg megerősí tése , létszá

mának emelése . Ebben a külpolitikai helyzetben a Gordon klán negyedik hercege, Ale

xander Gordon maga írt levelet a kormánynak, hogy szívesen vállalná egy Highlander 

ezred felállítását az uralkodó és az a lkotmány védelmében." 1 

Mive l háborús veszély esetére a kormány már k i is dolgozott egy tervet, melynek ke

retében Britannia-szerte „Fencibles" alakulatokat állítanak fel, hogy megoldják az ország 

védelmét egy invázió el lenében, a kabinet nem sokáig késlekedett a válasszal. Az előze

tes tervek szerint Skóciában hét ezredet kellett felállítani a hét legerősebb, legbefolyáso-

mazású, tagjai a XI I . században telepedtek le Skócia déli részén. Egyikük, Adam de Gordon az 1270-es keresz
tes hadjáratban csatlakozott X I . Lajos francia uralkodóhoz. Röviddel azután, Robert the Bruce uralkodása alatt 
Sir Adam, Gordon lordja megkapta az aberdeenshire-i Strathbogie birtokot. Őt 1333-ban a Halidon Hil l- i ütkö
zetben meggyilkolták. Dédunokáját, aki szintén a Sir Adam nevet viselte, 1402-ben, a homildoni csatában ölték 
meg, és csak lányát, Elizabeth-t hagyta hátra örökösként. Elizabeth hat évvel később hozzáment Sir Alexander 
Setonhoz, a Huntley ház őséhez, aki elkezdte a Gordonok hatalmának jelentős mértékű kiterjesztését. Seton 
megjutalmazta mindazokat, akik felvették a Gordon nevet, és egy tál étellel („a bowl of meal") a hűbéresei let
tek. Abban az időben elég gyakori volt az úr és a vazallus között az effajta „örökbefogadás" és a szimbolikus 
jelentésű ajándékok adása. Azok, akiket így befogadtak a családba, „Bow' o' Meal" Gordonokként lettek is
mertek. Ezt követően a Gordonok Skócia egyik legerősebb klánjává váltak, olyan erőssé a Felföldön, hogy a 
klánfőnököt „Cock of the North" (Észak Kakasa) megtisztelő névvel illették. A Gordon név Skócia 50 legelter
jedtebb neve között szerepel. A Gordon klán székhelye az északkelet Skóciában található Aberdeenshire. Bell 
1988. 79-80. o. 

4 A Gordon Fencibles 1778-ban állt fel Aberdeenshire-ban, 1783-ban leszerelték, 3793-ban újratoborozták, 
majd 1799-ben véglegesen leszerelték. Aberdeenshire Fencibles: a Major Leith által 1794-ben alapított ezred 
Írországban teljesített rendfenntartó szolgálatot. Az 1778-ban felállított Aberdeenshire Highlanders ezred az 
amerikai függetlenségi háborúban került bevetésre, s végig is harcolta azt. Az ezredszámozásban a 8l-es szá
mot viselte. Az 1783-as béke után megpróbálták őket indiai szolgálatra küldeni, de mivel szerződésük csak az 
amerikai háború végéig szólt, leszerelték őket. Az 1759-ben felállított 89. Gordon Highlanders ezred hat évet 
szolgált Indiában. A szolgálat végeztével leszerelték az ezredet. Az 1793-ban Leith Hay of Rannis ezredes által 
alapított 109. Aberdeenshire Regiment írországi szolgálatot teljesített, majd a Walcheren-expedícióban vetették 
be. Az expedícióban nagy veszteségeket szenvedett, így visszavonták és leszerelték. Az Aberdeenshire vagy 6. 
North British Militia Regiment 1798-as alapítású. Rendőri feladatokat látott el Aberdeenshire területén. Neve a 
későbbiekben The Royal Aberdeenshire Highlanders-re változott, 1882-ben a 92. Gordon Highlanders 3. zász
lóaljává vált. Innes 1884. 9-10. o. 

1 0 A herceg tapasztalt, ezredalapításban jártas szakembernek számított. 1759-ben állította fel első alakula
tát, a 89. Highlanders ezredet. 1778-ban egy másik fegyveres alakulatot is alapított, a Gordon Fencibles-t. Ezt 
követően 1793-ban is felállított egy Fencibles ezredet, majd 1794-ben egy reguláris alakulatot, a Gordon 
Highlanders ezredet. Bulloch 1914. 192. о. és Greenhill Gardyne 1901. 7-8. o. 



sabb skót földesúr égisze alatt. Minthogy Alexander Gordon ezek közé tartozott, már 
1793. március 1-jei dátumozással meg is kapta az engedélyt egy „Fencibles" alakulat to
borzására, s egyben kinevezték őt az „Északi Fencibles ezred parancsnokává . " 1 1 

Az ezredet gyors és hatékony toborzó kampánnyal már júniusra sikerült felállítania. 
Június l-jén megtartották az első katonai szemlét, jún ius 4-én megünnepel ték a király, 
jún ius 29-én pedig Alexander Gordon születésnapját. Júliusban és augusztusban az ala
kulat Aberdeenben maradt, ahol az újoncok alapkiképzésben részesültek. Augusztus vé
gén Edinburgh-ba rendelték az ezredet, ahol 1794 tavaszáig maradt a vár helyőrségének 
részeként . 1 " Ezt követően a többi skót „Fencibles" ezreddel együtt angliai szolgálatra ve
zényelték. Ezt egy esetleges francia invázió veszélye tette szükségessé , melynek lehető
sége egészen Nelson admirál is 1805-ös trafalgari diadaláig élénken élt a britek fantáziá
jában . Az ezred 1796-ban tért haza Skóciába, azt követően 1799-es, végleges leszerelé
sükig otthon teljesítette rendfenntartói kötelességét . 1 

Az Egyesül t Királyság területét védő és rendfenntartó feladatokat ellátó Fencibles 
alakulatokon túl a brit kormánynak égetően szüksége volt expedíciós hadmozdulatokban 
bevethető reguláris csapatokra is. Ezért többek között a katonai toborzásokban már jár 
tas, ezredalapí tásokban tapasztalt szakembernek számító, s az előző esztendőben is bizo
nyító Alexander Gordonnak már 1794. február 10-én felhatalmazást adtak egy reguláris 
Highlander alakulat felállítására. A felállítandó ezred parancsnokává a herceg fiát, 
Huntly márkiját nevezték k i , aki korábban századosként a 42. (Black Watch) ezredben, 
ezredparancsnokként pedig a 3.(Scots Guard) ezredben teljesített szolgála to t . 1 4 Ez a k i 
nevezés mindenesetre nagy megtiszteltetésnek számított a kormányzat részéről. így a ko
ronához és a kormányhoz való feltétlen hűségen túl a Gordon kánfönök és Huntly márki
ja személyesen is érdekelt volt a tervezet sikeres megvalósí tásában. 

Ez bizonyult a legnehezebb feladatnak, amit a herceg valaha is elvállalt. Ezt egyrészt 
a Gordon Highlanders ezred reguláris jellege, másrészt az adott kor speciális körülmé
nyei magyarázzák. A Fencibles alakulatokba való belépés sokkal népszerűbb volt, mivel 
azok rendfenntartó feladatokat láttak el, belföldön, s szolgálati idejük is meghatározot t 
volt. 1759-ben az apa nélkül maradt fiatal herceg, kihasználva az árvasága miatt feléje 
áradó rokonszenvet, s a Culloden óta tartó e lnyomásból és nyomorból kitörni szándéko
zó fiatal Highlanderek kalandvágyát , még könnyedén gyűjtötte össze a 89. Highlander 
ezred ka tonái t . 1 5 Akkortájt fontos motivációt jelentett a seregbe való belépésnél , hogy az 
1746-os lefegyverzési törvényt - „Disarmed & Diskilted Act" - követően, egészen an
nak 1782-es visszavonásáig, a hadsereg kötelékében csak valamely Highlander ezred 
tagjaként lehetett legálisan hordani a tartanból készült ősi skót ö l tözéke t . 1 6 1794-ben 
azonban már büntetlenül lehetett hordani a tartant, s az immáron hatvanegy éves herceg 
sem tudta úgy fellelkesíteni a fiatalokat, mint harmincöt esztendővel korábban. Ráadásul 

1 1 „Colonel of our Northern Regiment of Fencible men." Gordon 1980. 79. o. 
12 Gordon 1980. 80-81. o. 
13 Greenhill Gardyne 1901. 8-10. o. 
14 Greenhill Gardyne 1901. 11. o. 
15 Bulloch 1913. 2. о. 
16 Sinclair-Stevenson 1968. 13. о. 



olyan területről kellett összetoboroznia az önkénteseket , ahonnan csak az előző eszten

dőben két másik ezredet is kiállítottak. Al lan Cameron 1793-ban a Gordonok befolyási 

övezetével nagyjából megegyező területről toborozta össze a 79. (Cameron Highlanders) 

gyalogezred újoncait, míg a másik ezredet, a már tárgyalt módon, maga Alexander Gor

don állította fel ugyanabban az é v b e n . 1 7 

A hercegnek azonban voltak segítői. A leghíresebb, s egyben a legromantikusabb to

borzási történetet saját félesége, a még mindig csodaszép Lady Jean nevéhez lehet kötni. 

E szerint a hercegnő felföldi s a p k á b a n 1 8 és katonai ö l t özékben 1 9 végiglovagolta a Gordon 

klán törzsterületének vásárhelyeit , ahol minden újonnan je lentkezőnek az ajkai közül, 

egy csók kíséretében ajánlotta fel az első napi zsoldot je lentő schillinget. 2 0 Az anekdota 

hitelességét kétségbe lehet ugyan vonni, de tény, hogy a történet mind a mai napig to

vább él minden egyes Gordon Highlander tuda tában . - 1 

Lady Jean állí tólagos szerepvállalásán túl a hercegnek sokat segítettek az újoncok to

borzásában az ezred élére kinevezett tisztek. Nekik egyébként kötelességük is volt meg-

17 Greenhill Gardine 1901. 12. о. 
1 8 Ez a sapka ma is az ezred tulajdonában van. Bulloch 1913. И . о . és Greenhill Gardine 1901. И . о . 
1 9 Ez nem volt szokatlan jelenség azokban az időkben. Az általános lelkesedés hangulatában sok nő viselte 

országszerte férje, vagy bátyja ezredének uniformisát. Bulloch 1913: 11. о. és Greenhill Gardine И . о . 
2 0 Memoir 1858. 23. о., Greenhill Gardine 1901. 11. о., Bulloch 1913. 11. о., Sinclair-Stevenson 1968. 7. 

és 17. о., Gordon 1980. 86. о. 

Az anekdota hitelességét megkérdőjelezők - így Lady Jean családja - oldalán is az az érv áll, hogy az 
egész romantikus történetet legelőször a Memoir 1858. említi. A térség és az ezred történetével foglaikozó, azt 
megelőző munkák (Stewart: Sketches of the Highlanders [1822.], Browne: History of the Highlands [1838.], 
Cannon 1851. Historical Record of the Ninety-Second Regiment [1851.]) nem említik a történetet. A legenda 
első részletes kifejtése William Grant Stewart: Lectures of the Mountain (1860.) könyvében található. Eszerint 
Tomintoul zsúfolt piacán, tollas felföldi sapkával a fején, tartanból készült rövid szoknyában és pantallóban, 
kísérőivel és lányaival övezve megjelent Lady Jean, s a skót dudások zenéjére táncot lejtett minden bátor ifjú
val, aki önként jelentkezett katonának férje ezredébe. A tánc mellé minden egyes regrutának egy guinea ütötte 
a markát, valamint a hercegnő a mellükre tűzött egy-egy kokárdát György király és Huntly grófja nevében. A 
könyv szerint a hölgyek elégedetten tértek haza, s az önkéntesek is boldogok és büszkék voltak, hogy a nemes 
hölgynek táncpartnerei lehettek. 

A történet továbbfejlesztését már egy vallomás formájában olvashatjuk Mrs. Simpson: Souvenir of 
Sympathy (1900.) című kötetében: „A kilencvenhét esztendős nagymamám mesélte nekem saját maga, hogy 
egy nap Elgin régi főterén meglátta arra lovagolni a hercegnőt, aki férfiakat keresett a férje ezredébe. Mikor a 
nemes hölgy megpillantott egy fiatal, életerős fickót a régi fogház előtt álldogálni, intett neki, hogy jöjjön kö
zelebb hozzá. Rövid beszélgetést követően a hercegnő leszállt a lováról, s egy pénzérmét tartva fogai között 
odalépett az ifjúhoz. Az udvarias fiú megtörölte a száját, s a következő pillanatban megtörtént a pénz csókkal 
kísért átvétele." A Mrs. Simpson által közölt vallomást követően már nagyon gyorsan szaporodtak az anekdo
tához kapcsolódó, különböző konkrét történetek. Greenhill ezredes már egy év múlva, vagyis 1901-ben, három 
esetet említ az ezred történetével foglalkozó könyvében. Az első szerint egy fiatal, ravasz farmer, miután meg
kapta a jelentkezésért járó schillinget a csók kíséretében, visszalépett a jelentkezéstől. Ezért büntetésképpen a 
schilling hússzorosát kellett visszafizetnie (smart money), de ő büszkén és boldogan mondta, hogy egy csók a 
hercegnőtől többet ér egy fontnál is. így kapta meg a csókot, s őrizte meg szabadságát egy fontsterlingért. A 
másik konkrét esemény egy ifjú patkolókovácshoz fűződik, aki csinos külsejéről, és hatalmas erejéről volt hí
res. Ezt a legényt már többször is meg akarták nyerni valamelyik ezred számára, de ő mindig elutasította a hívó 
szót. Ez esetben viszont nem tudott ellenállni a szépséges Lady Jeannek, s önként vállalta a katonáskodást. 
Megmutatva mindenkinek, hogy nem a pénzért állt be önkéntesnek, a csókkal járó schillinget bedobta a tö
megbe. Greenhill közöl még egy esetet, miszerint amikor egy Gordon Highlander megsebesült a csatában, baj
társa csak annyit mondott neki: „Drága barátom, te a hercegnő csókját kaptad fájdalmad elviseléséért!" Amint 
látjuk, a legenda az idő múlásával egyre teljesebb, és színesebb történetté kerekedett. Ez azonban nem problé
ma, т е п  szép mítoszokra minden nemzetnek, hadseregnek szüksége van. Ez egységes és öntudatos erővé ko
vácsolja a különböző egyénekből álló tömeget. Bulloch 1914. 200-202. о. 



határozott számú újoncot kiállítaniuk. Közülük is leginkább John Cameron századost ér
demes megemlí teni , aki rokoni és baráti kapcsolatai révén a legtöbb újoncot verbuválta 
az ezredbe. Unokafivére a Cameron klán főnöke, Lochiel volt, aki szívesen segített kato
nákat toborozni, mert unokatestvérén kívül szoros társadalmi és személyes kötelékek is 
fűzték őt az ezredalapító Alexander Gordonhoz. Inverness-shire-i birtokai révén egyrészt 
hűbérese volt a hercegnek, másrészt személyes j ó barátja is. így a Cameron klán törzste
rületein Lochiel minden befolyását bevetette a toborzás megkönnyí tése érdekében. Ezen 
kívül John Cameron szoros kapcsolatban állt több más felföldi klánfönökkel és úriem
berrel is. Közülük a legbefolyásosabbak Cluny MacPherson, MacNei l l of Bárra, 
MacDonald of Glencoe és Campbell of Barcaldine voltak. Barátai és rokonsága révén 
Cameron százados a skót Felföld valamennyi régiójából hozott önkénteseket . M é g a tá
voli Bárra szigetéről is tucatnyi újonc érkezett az ezredbe. 2 2 

Nem csupán Cameron százados toborzott azonban a skót Felföld távoli vidékeiről 
újoncokat. Kvótája teljesítése közben a többi tiszt is, lehetőségeihez mérten, kihasználta 
kapcsolatait, s az ország több távoli vidékéről is hozott embereket az ezredbe. 2 3 Nem 
meglepő tehát, ha az ezredalapí tó nevét viselő Gordon Highlanderek - 4 között jóval na
gyobb arányban találunk kelta származású skót felföldieket, mint az egy esztendővel ko
rábban felállított Cameron Highlanderek kö te lékében . 2 5 

Az ezred előírás szerinti, teljes létszámát 1794. június 24-re érte el. Az alakulat tiszti
karát egy alezredes, két őrnagy, tíz százados, huszonkét hadnagy és nyolc zászlós alkot
ta. Legénységi á l lományát huszonhét őrmester , huszonnyolc tizedes, hatszázhuszonhét 
közlegény és húsz dudás adta. Ezen kívül egy lelkész, egy orvos, egy szál lásmester és 
egy segédtiszt tartozott az ezredhez. Az ezredlétszám hétszáznegyvenki lenc fő vo l t . 2 6 Az 
első hivatalos ezredszemlét Sir Hector Munro altábornagy tartotta meg 1794. jún ius 25-
én Aberdeenben, ahol hálás köszönetet mondott az uralkodó nevében Alexander Gor-

2 2 Letter from Mrs. MacNeill of Bárra to Captain John Cameron, dated at the Island of Barra, June 1794. 
In: Greenhill Gardyne 1901. 12. o. 

23 Greenhill Gardyne 1901.12. o. 
2 4 Az ezred eredetileg az Aberdeenshire Highlanders nevet viselte volna, de 1794. június 24-én az ezred

alapító iránt való tiszteletből Gordon Highlanders-пек keresztelték át. 

" 5 David Stewart tábornok 1820 körül született „Highlanders of Scotland" című tanulmányában azt írja, 
hogy az 1794-ben felállított ezred legénységének háromnegyed részét kelta Highlanderek alkották. Stewart tá
bornok kijelentését azért tekinthetjük hitelt érdemlőnek, mert ő maga 1796-ban együtt állomásozott Gibraltár
ban a Gordon Highlanderekkel, az 1794-es hivatalos ezredlajstrom viszont nem szolgálhat bizonyságul szá
munkra a legénység etnikai hovatartozását illetően, mert nem különbözteti meg egymástól a kelta és a germán 
eredetű skótokat. Az egyes emberek neve mellett feltünteti azok életkorát, magasságát, születési helyét, foglal
kozását, előző katonai karrierjét (ha volt ilyen) és a belépés dátumát. Ezen adatokból csak a név és a születési 
hely segíthet a származás megállapításánál. A korszakra jellemző nagy migráció miatt azonban a kelta szárma
zásra valló nevek, s a felföldi születési helyek száma nem fedi egymást, sőt jelentős eltérések tapasztalhatók. 
Ezért nem marad más lehetőségünk, mint becslésekbe bocsátkozni, s alaposan átolvasni a néha-néha felbukka
nó nem hivatalos forrásokat. Greenhill Gardyne 1901. 12. és 16. o., valamint Bulloch 1914. 228-239. о. 

2 6 A legtöbben Invernessshire-böl (241 fő), Aberdeenshire-ből (92 fő), Banffshire-böl (58 fő) és Argyllból 
(33 fő) jelentkeztek katonának. Glasgow városából ötvennégyen, Edinburgh-ból huszonhatan jöttek. Rajtuk kí
vül volt 45 ír, 15 angol, 1 wales-i és 1 német újonc is. A katonák között a MacDonald, MacPherson, Cameron, 
Stuart, Gordon, Fraser és MacKay családnevek a leggyakoribbak, de nem volt olyan skót klán az országban, 
melynek nevét ne viselte volna legalább egy Gordon Highlander. A katonák átlagmagassága 168 cm, átlagélet
kora huszonhárom év volt. Cannon 1851. 1-2. о., Greenhill Gardyne 1901. 14. o., valamint Bulloch 1914. 
228-239. és 394-395. o. 



donnák, s minden segítőjének az ezred felállításáért. Ezt követően az ezred megtartotta 

első katonai parádéját Aberdeen lakosai előtt, akiknek nagy örömére szolgált a Gordon 

klán tartánjából készült katonai uniformisban masírozó Highlanderek l á tványa . 2 8 

Az ezred június 27-én Fort George-ba menetelt, ahonnan júl ius 9-én behajózták őket 

az angliai Southamptonba. Augusztus 16-án érkeztek meg, s három hetet töltöttek a k i 

kötővárosban. Akkor kapták meg a brit hadseregen belüli besorolásként a 100-as ezred

sorszámot. 1794. szeptember 5-én az ezredet ismét behajózták, s útnak indították a gib

raltári brit támaszpontra, ahol október 27-én értek partot. Az alakulat kiképzése ezen a 

dél-európai ál lomáshelyen fejeződött be. Ezt követően felvették őket a gibraltári helyőr

ség név jegyzékébe , 2 9 mely szerint az ezred 1794 decemberében nyolcszázhat főből állt. 

Gibraltáron több mint hét hónapot töltöttek. Ez alatt az idő alatt váltak fegyelmezett, iga

zi katonákká, s tanulták meg a katonaélet rendjét, szokásait . Az első hetekben az öltözék 

miatt több probléma is adódott a támaszponton. A helyőrség vezetése, nem lévén felké

szülve a skót helyőrség speciális igényeire, a szokásos brit katonai uniformissal látta el a 

Gordon Highlandereket is. A legénység, melynek legtöbbje még soha életében nem v i 

selt a kilten kívül más alsóruházatot , nem tudta, vagy nem akarta a megfelelő módon fel

venni a hadseregben rendszeresített fehér nadrágot. Elképzelhető , hogy mekkora megle

petést, majd derültséget keltett a fordítva felvett nadrágban pózoló skót legények látvá

nya az első katonai szemlén . 3 1 Az eset után, tiszti kérésre, maga Lord Huntly gondos

kodott megfelelő egyenruháról Highlanderei számára. 

27 Cannon 1851. 2. о. 
2 X A skót gyalogezredekben a tisztek és a közlegények ruházata eltérő volt. A tisztek rövid, kétsoros, álló

galléros kabátot viseltek, melyet gombbal és zsinórhurkokkal is össze lehetett kapcsolni. 1797-től az ezred ka
tonái mellényt is viseltek, s a kabátszövetet aranyozottnak rendelték el. A vállpántot megőrizték a kabáton. A 
közkatonák egyszerűbb kabátja hajtóka nélküli, egysoros csak, szalaghurkos gombolása volt. Az egyenruhák 
árát a katonák zsoldjából levonták. 

Az 1801 -es szabályzat minden őrmestert, tizedest, dobost évenként egy kabát, egy mellény, egy sapka és 
négy nadrág megvételére kötelezett. Kétévente egyszer hat yard plaid, hétévente egy tarisznya beszerzése köte
lező volt. 1801-től a nagykabát is kötelező lett, melyet 1802-ben katonai rangjelzésekkel láttak el a különféle 
csapatok megkülönböztetése érdekében. 

A tisztek vállöve (porté d'epée) a pallos felfüggesztését szolgálta. A tőrt fekete bőrövre csatolva viselték. 
A közkatonák kettős, fehér bivalybőr vállszíjához bal oldalon a lőszertartó erszény, jobb oldalon a szurony 
csatlakozott. Az őrmesterek pallosát a jobb vállon átvetett kardszíj tartotta. A könnyű és gránátos csapatok fel
szereléséhez muskéta is tartozott. 

A sapka 1830-ig a következőképpen nézett k i : kockás (piros, fehér, zöld színekből álló) pánt és az ezred 
színének megfelelő tollbokréta díszítette, melyet fekete szalaggal és drótokkal rögzítettek. A pántot hősi szim
bólumok díszítették, vagy az ezredgomb. A tiszti sapkát több toll is ékesítette. 

Kiegészítő viselet volt még a fekete vászon hátizsák, fehér ezredszámmal. 1805-től ehhez tarisznya és ku
lacs is járult. Fontos kiegészítőjük volt még a tarsoly, mely a közkatonáknál fekete rajtokkal díszített fehér 
kecskeszőrből készült. A tisztek erszénye sokkal dekoratívabb volt: bogáncsmotívumokkal ( Skócia nemzeti 
jelképével), kitüntetésekkel és ezredszámmal díszítették. Aktív szolgálatban a kiegészítő viseletet nem hordták. 

1808-tól eltörölték a copfot, a hajat rövidre kellett nyírni. A skótkockás takarót (a nagy kiltet) 1804-től a 
kis kilttel helyettesítették. A Highlander tisztek a kilt helyett szürke nadrágot és kamásnit viseltek. Wilkinson-
Lathan 1975. 40-46. o. 

29 Cannon 1851. 2-4. о. 
3 0 Az ezredlétszámot 29 tiszt (1 alezredes, 2 őrnagy, 7 százados, 9 hadnagy 6 zászlós és 4 törzstiszt), 29 al

tiszt, 727 közlegény és 21 dudás alkotta. Greenhill Gardyne 1901. 23. o. 
31 Greenhill Gardyne 1901. 23. o. 



Az alakulat 1794 decemberében kapta meg zászlóit, melyeket a Windmi l l H i l l nevü 
magaslaton szentelt fel a gibraltári helyőrség lelkésze. A szentelés után az ezredparancs
nok, Huntly márkija intézett megható és érze lemdús beszédet az ezred tisztjeihez és köz
legényeihez. Külön felhívta a figyelmet arra a felelősségre, mely az alakulat valamennyi 
tagját terheli az ezredlobogó becsületének és mél tóságának megóvásában, valamint szólt 
a kötelességről , mellyel a királyt és a hazát tartoznak szo lgá ln i . 3 2 

Az egyik zászló a „Union Jack," vagyis a Skóciát j e lképező Szent András , és az Ang
liát j e lképező Szent György kereszt egybegyúrásából kialakított brit zászló volt, a másik 
a sárga selyem ezredzászló, közepén a bogáncs- és rózsakoszorú által körülvett koroná
val és a „Gordon Highlanders" felirattal övezett 100-as e z r e d s z á m m a l . 3 3 

A zászlószentelést követő hónapok különösebb esemény nélkül teltek el. A Gordon 
Highlanderek egészen 1795 júniusáig megszokott helyőrségi életüket élték a gibraltári 
brit támaszponton. Akkor az alakulatot átvezényelték Korzika szigetére, mely a brit b i 
rodalom szerves ré szekén t 3 4 két éven át fontos katonai bázis volt a nyugat-mediterrán 
térségben. Az ezredet 1795. június 11-én hajózták be, s pontosan egy hónap elteltével 
szálltak partra a korzikai Bastiában. Ettől kezdve több mint egy esztendeig e városban ál
lomásozot t a skót alakulat, ahol helyőrségi feladatokat látott el. 1795. júl ius 27-én a szi
getet kormányzó alkirály, Sir Gilbert El l iot megszemlél te a felföldi uniformisban díszel
gő skót ezredet, s e l ismerő szavakkal nyilatkozott a katonák szemmel láthatóan j ó kon
díciójáról, harcias megjelenéséről . 

32 Cunnon 1851. 4. o. 
33 Cunnon 1851. 4. o. 
M 1794 júniusában a korzikai országgyűlés kimondta, hogy Korzika szigete unióra lép Nagy-Britanniával, 

uralkodójának III . György angol királyt kiáltotta ki , és megkezdte egy angol elveken alapuló alkotmány kidol
gozását. Korzika szigetén akkor már angol csapatok tartózkodtak, és hadmüveleteket folytattak a szigetet 1768 
óta birtokló franciák kiszorítására. Az utolsó francia erőd 1794 augusztusában esett el, attól kezdve a sziget an
gol katonai megszállás alatt, mint a Brit Birodalom szerves része funkcionált. Tandori 2004. 31. o. 



Az ezred korzikai tartózkodásának egyetlen izgalmas eseményére 1796. augusztus 14-
én került sor. Az ezred Napier őrnagy vezetésével kétszázhuszonkét főből álló különít
ményt állított k i egy titkos expedícióra, mely Elba szigete ellen irányult. A brit admiralitás 
szerette volna rátenni a kezét az Itália közvetlen szomszédságában található szigetre. A vál
lalkozás teljes sikert aratott, s a britek veszteség nélkül foglalták el Elbát, amely egészen az 
1802-es amiens-i békekötésig Nagy-Britannia fennhatósága alá tartozott. 3 5 A Gordonok al
kotta különítmény a sziget északi részén fekvő Portoferraio erődjének elfoglalásában vett 
részt, s a gyors sikert követően emberveszteség nélkül tért vissza Korzikára . 3 6 

1796 nyarára azonban a britek már belefáradtak az ál landó polit ikai cselszövésekbe 
és küzdelmekbe, amelyeket a korzikai vezetőkkel kellett vívniuk. A szigetet egyre in
kább kormányozhatat lan kősziklának tartották, mely haszontalanul vonja el a pénzt a brit 
á l lamkasszából . North államtitkár ennek kapcsán jelentette k i , hogy az ottani brit kor
mányzatra már nem szabad egyetlen fillért sem költeni. Augusztusra a korzikai brit ura
lom lényegében széteset t . 3 7 Az itáliai hadszíntér eseményeinek köve tkez t ében 3 8 pedig a 
brit kormány 1796 szeptemberében kiadta az evakuációs parancsot. 3 9 A brit csapatok 
visszatértek előző ál lomáshelyükre, a gibraltári támaszpontra . A Gordon Highlanderek 
1798 márciusáig maradtak ott, majd visszatértek az angliai Portsmouth-ba. 

Időközben gyökeres fordulatra került sor az európai hadszíntéren. Poroszország bé
két, Hollandia pedig szövetséget kötött Franciaországgal . Ezek után a Batáviai Köztársa
sággá váló egykori Hollandia hadat üzent hajdani brit szövetségesének. Példáját nem 
sokkal később Spanyolország is követte. A spanyol segítség főleg a tengeren vált a fran
cia fél hasznára. Az új kihívásokra Nagy-Britannia is gyorsan reagált. Első lépésként a 
britek elfoglalták a régi holland gyarmatok közül a Jóreménység-fokát és Ceylon szige
tét. 1797 áprilisában újabb csapás érte a briteket. Nagy-Britannia utolsó kontinentál is 
szövetségese, Ausztria is kénytelen volt előzetes békét kötni Franciaországgal . Ezt az 
előzetes békét a stájerországi Leobenben kötötték meg, s október 17-én szentesítették a 
végleges campoformiói békében. Ezt követően a britek sürgősen béketárgyalásokat kez
deményeztek Franciaországgal , de a túlzó francia követelések miatt akkor még nem sike
rült a két hatalomnak megál lapodnia . 4 1 

35 Greenhill Gardyne 1901. 31-32. o. 
36 Cannon 1851. 6. о. 
3 7 A gyors összeomlásnak az volt a fő oka, hogy a sziget kormányzásával megbízott személyek túlértékel

ték a brit államszervezési tapasztalatok helyi alkalmazhatóságát. Azt hitték, a brit alkotmány olyan tökéletes 
politikai rendszer, hogy egy teljesen eltérő hagyományrendszert! országban is alkalmazható. A korzikai társa
dalom és államszervezet szokásairól gyakorlatilag nem vettek tudomást. Ez nagyon gyakran nézeteltéréseket 
okozott a britek és az őslakos korzikaiak között. Ezen kívül - bár a britekre általában nem jellemző a viszály
kodás - egymással is olyan súlyos konfliktusaik támadtak, melyek valószínűleg önmagukban is lehetetlenné 
tették volna a stabil kormányzást. 

A fentebb említett okokon kívül a brit uralmat nagy részben aláásta a Korzikáról származó ifjú Napóleon 
briliáns módon felfelé ívelő karrierje is, mely a korzikaiak érzelmeit ismét Franciaországhoz közelítette. Na
gyon megerősödött a szigeten a republikánus párt, mely az első adandó alkalommal kész volt híveivel fellépni 
a britekkel szemben. Tandori 2004. 47. o. 

' , f l Napóleon ez időtájt aratta fényes győzelmeit az itáliai hadsereg parancsnokaként a szard és osztrák sere
gek felett az észak-itáliai hadszíntéren. Diadalai következtében a Szard Királyság letette a fegyvert, Ausztria 
pedig kiszorult a félszigetről. Nemsokára Bonaparte lett Észak- és Közép-Itália ura. 

34 Tandori 2004. 47. o. 
40 Cannon 1851. 8. о. 
41 Cannon 1851. 7-8. о. 



Nagy-Britannia tehát egyedül maradt az Európában egyre erősebbé és hatalmasabbá vá
ló francia riválissal, s annak szövetségeseivel szemben. Franciaország már 1796 decembe
rében megpróbálta a saját háza táján sarokba szorítani brit vetélytársát. Brest kikötőjéből 
egy tizennégyezer francia katonát szállító kisebb flotta indult útnak a felkelésre mindig haj
lamos Írország felé. December 22-én a francia hajók meg is érkeztek a délnyugat-írországi 
Bantry-öbölbe. Tervük szerint onnan kellett volna minél gyorsabban a negyvenöt mérföld
nyire fekvő Cork városába masírozniuk, mielőtt még a dublini ír parlament tudomást sze
rezne jöttükről. A francia csapatok partra szállását azonban a rossz időjárás megakadályoz
ta. Kelet felől nagyon erős, viharos szél fújt, mely felkorbácsolta a tengert, s szétszórta a 
francia hajókat. A francia admirális ezután a Shannon folyó torkolatánál szerette volna újra 
összegyűjteni flottáját, s a megváltozott terv szerint Limerickbe kellett volna a francia csa
patoknak menetelniük. ír közvetítőiktől azonban megtudták, hogy a lakosság még nem áll 
készen a felkelésre. Ezért a francia hajók hazatértek Franciaországba. Habár az invázió 
közvetlen veszélye elmúlt, a britek nem nyugodhattak meg. Írország ugyanis nyüzsgött a 
francia titkos ügynököktől, akik az ír lakosság körében igen aktív izgató tevékenységet fej
tettek k i a brit koronával szemben. Többek között nekik is köszönhető, hogy 1798 júniusá
ban erőteljes felkelés bontakozott k i az angolokkal szemben.4 2 

Az aggasztó körülmények nyomására a brit kormány reguláris csapatokat vezényelt át 
Írországba. A Gordon Highlanderek is a reguláris brit alakulatok között voltak. A felke
lés kirobbanását követően a Gordonok már jún ius 15-én megérkeztek Dublinba. 
I I I . György király az ezred parancsnokát , Huntly márkiját az írországi hadsereg dandár
tábornokává nevezte k i . 4 3 Az aberdeenshire-i ezred tizenhat napot töltött Dublinban az 
ottani helyőrség részeként. A dublini helyőrséget amúgy igen vegyes összetételű csapa
tok alkották, mivel a reguláris alakulatokon kívül beosztottak melléjük több belföldi, 
rendfenntartó feladatokat ellátó Fencibles ezredet is. A brit csapatok vegyes jellege a fel
kelés elfojtására felállított írországi hadseregben is szembetűnő volt. A Lord Huntly által 
vezetett dandárt szintén reguláris és irreguláris csapatok alkották. 

Az újonnan érkezett csapatok még Dublinban tartózkodtak, amikor Lake tábornok sú
lyos vereséget mért a felkelőkre Vinegar Hillnél. Pár napig úgy tűnt, hogy ezzel a vere
séggel véget is ért az írek felkelése, de Franciaország biztatására a felkelők tovább foly
tatták az e l lenál lás t . 4 4 Amikor ez bizonyossá vált, a brit felső parancsnokság 1798. júl ius 
2-án kiadta a parancsot Lord Huntly dandár tábornoknak az azonnali indulásra. A dandár 
öt napos menetet követően Gorey mellett vert tábort júl ius 7-én. Huntly márki jának ka
tonái több mint három hetet töltöttek ezen a délkelet-leinsteri á l lomáshelyen. Harci cse
lekményekben nem vettek részt, csupán biztosították a területet a felkelőkkel szemben. 
Eletük azonban távolról sem volt nyugodtnak nevezhető, mert lesből t ámadó el lenségre 
bármelyik pillanatban számíthattak. A foglyul ejtett brit katonákkal az ír felkelők példát
lan kegyetlenséggel bántak, ami természetesen mély felháborodást keltett a királyi csa
patokban, és sokszor vezettek megtorló akciókat a vélt, vagy valós ellenséggel szemben. 
A megtor lások azonban az esetek je lentős részében ártatlan ír kisnemeseket, parasztokat 
sújtottak. Ebben a feszült légkörben mutatkozott meg első alkalommal igazán a Gordon 

Greenhill Gardyne 1901. 40-41. o. 
Cannon 1851. 9. о. 

Greenhill Gardyne 1901. 41. o. 



Highlanderek jelleme, tisztjeik kiváló képessége. Az aberdeenshire-i regiment soha nem 
vett részt az atrocitásokban. Tisztek és közkatonák egyformán emberségesen bántak a 
helybéli egyszerű emberekkel. Nem rabolták k i őket, és soha semmit sem fogadtak el tő
lük fizetség nélkül. Erre a legjobb bizonyíték az a helybéli esperes által Lord Huntly 
dandár tábornoknak írt levél, melyben dicsérte az ezred katonáinak t isztességes magatar
tását, és megköszönte a parancsnoknak, hogy becsülettel fegyelmet tart emberei közö t t . 4 5 

Az esperes levelén kívül az 1798-as írországi felkeléssel foglalkozó több tanulmány is 
szót ejt Huntly márkijának emberséges Highlandere i rő l . 4 6 Valamennyi méltatás közül Sir 
John Moore tábornok naplórészlete a legsoka tmondóbb: „A 100. (Gordon Highlanders) 
gyalogezred példás magaviselete, s a helybéliekkel szemben mutatott barátságos visel
kedése elősegítette a két fél közötti békülést, és megmutatta az embereknek, hogy bátran 
visszatérhetnek otthonaikba." 4 7 

Július 29-én a Gordon Highlanderek elhagyták Gorey-t és Blessingtonba vonultak. 
Ott érte őket a hír, hogy Humbert tábornok vezetésével egy ezerkétszáz fős, tapasztalt 
katonákból álló francia sereg szállt partra Connacht északnyugat i részében, Killalá-
ban. 4 8 A franciák fegyvereket és egyenruhákat hoztak a felkelőknek, s azt várták, hogy 
azok majd tömegesen vonulnak zászlaik alá. Annak ellenére, hogy nagyon barátságosan 
és kedvesen közeledtek a helybél iekhez, a franciáknak csalódniuk kellett, mert a várthoz 
képest csak nagyon kevesen csatlakoztak hozzá juk . 4 9 A kontinensről érkezett katonai se
gítséggel azonban a felkelés így is új lendületet kapott. A francia-ír sereg Castlebar mel
lett legyőzte a Hutchinson tábornok vezényelte brit csapatokat.5 0 

A francia fenyegetés hírére a Gordon Highlanderek megindultak a cselekmények hely
színe felé. Ez azonban igen hosszú út volt akkortájt, hiszen a skót legényeknek az ír-
sziget délkeleti részéből az ország északnyugati régiójába kellett menetelniük. Szeptem
ber 16-án Moate városában - mikor már megtet ték az út ké tharmad részét - kapták meg 
a hírt, miszerint Lake tábornok Ballinamuck mellett bekerítette, s megadásra kénysze
rítette a francia csapatokat.5 1 Kudarcukat követően a franciák egy héten belül egy sorha
jó t és nyolc fregattot indítottak útnak Brest kikötőjéből Írország felé. Ez a hajóraj azon
ban már nem tudta kijátszani az angol hajók éberségét , s két fregatt kivételével a brit 
cirkálók elfogták valamennyi francia hajót. Ekkor derült csak k i , mekkora veszélytől 
menekültek meg az angolok. Sikerük esetén ugyanis a franciák mintegy hat-hétezer tal
pig felfegyverzett embert tudtak volna partra tenni a zöld szigeten. 5 2 

45 Cannon 1851. 9-10. о. 
4 6 Greenhill Gardyne 1901. 43. o. 
4 1 Moore I. 1904. 310. о. 
4 8 Az 1200 főből álló francia sereg Greenhill Gardyne 1901. adata (43. o.). Cannon 1851. ellenben a fran

cia csapatok számát mindössze 900 főre teszi (11. o.). Moore I. 1904. egyszerűen csak annyit ír a partra szálló 
francia erőkről, hogy számukat nem lehetett pontosan meghatározni, de nem voltak túl sokan (312. o.). 

44 Greenhill Gardyne 1901. 43. o. 
5 0 Ezek a brit csapatok igazából nem ke'pviseltek jelentős katonai erőt. A 6. Dragoon Guards, Fox Hunters 

és Fiaser Fencible ezredek alkotta dandár mindössze 1400 főből állt, s emellett a főparancsnok többször is hi
bázott az összecsapás közben. Rosszul választotta ki a harcteret, rosszul állította fel a csapatokat, s rossz idő
pontban támadta meg az ellenséget. Ezen kívül saját csapatai között sem tudott fegyelmet tartani, mert a 
Longford és Kilkenny milíciák egyszerűen dezertáltak ütközet közben, megpecsételve annak kimenetelét. 
Moore 1. 1904. 314. о. 

5 1 Greenhill Gardyne 1901. 44. o. 
52 Moore I . 1904. 325-326. о. 



Az inváziós veszély elmúltával az ír felkelés is véget ért, s a Gordon Highlanders ez
red katonái tényleges bevetés nélkül „megúsz ták" az egész csetepatét. Az egyedüli emlí
tésre méltó esemény, mely ezt követően Írországban az ezreddel történt, az ezredsorszá
muk megvál tozása volt. 1798 októberében a 91 . , a 92., a 93., a 94., a 95., a 96., a 97. és a 
99. sorszámot viselő ezredet feloszlatták. így az egykori 98. (Argyllshire Highlanders) 
ezredből a 91 . , a Gordon Highlanderekből pedig a 92. ezred lett . 5 3 

1798. október 30-án az ezredet átvezényelték az athlone-i helyőrségbe, ahol Sir John 
Moore tábornok főparancsnoksága alatt 1799. június 15-ig maradtak. Ekkor az európai 
események olyan fordulatot vettek, hogy a Westminster egy brit expedíciós haderő Hol 
landiába küldését határozta el. A 92. ezred is részét képezte ennek a brit expedíciós had
seregnek. Ezzel az ezred életébe egy új korszak köszöntött be. Az addigi, főleg helyőrsé
gi szolgálatot felváltotta az aktív katonai szolgálat időszaka. 

Hollandiától Spanyolországig - az első harctéri tapasztalatok 

Hadjárat a dünék között 

A Nagy-Britannia számára kedvezőt len európai helyzet, mely a campoformiói béké
vel teljesedett k i , 1798-ban megváltozni látszott. A francia kontinentál is hegemóniá t k i 
harcoló köztársasági hadsereg 1798-99-ben kénytelen volt nélkülözni a briliáns Bona
parte tábornokot , aki ez időben, egy közepes nagyságú hadsereg élén, Egyiptom meghó
dítására indul t . 5 4 

A kiváló hadvezér távolléte az európai eseményekre is rányomta bélyegét. A direktó
rium durva politikai érzéketlenségről tett tanúbizonyságot , mikor erőszakos polit ikával 
megdöntöt te a még független itáliai á l lamok ha ta lmát , 5 5 valamint katonai erővel elfoglal
ta Svájcot, melyből Helvét Köztársaság néven francia bábál lamot kreált. Stratégiai szem
pontból kétségtelenül sikeresek voltak ezek a francia akciók, de figyelembe véve a Bona
parte által elfoglalt Máltá t és Egyiptomot is, félelmet keltettek európai vetélytársaikban. 

A magát a kisál lamok védelmezőjévé kinevező I . Pál Oroszországa, a francia hatalom 
erősödésére mindig érzékenyen reagáló Ausztria, és az európai erőegyensúly fenntartásá
ra törekvő Nagy-Britannia készen álltak a franciák kontinentális dominancia megtörésé
re. 1799 tavaszára e három hatalom részvételével újjáalakult a Franciaország-el lenes ka
tonai koalíció, szám szerint a második. Márciusban a hadművele tek is megindultak. Szu-
vorov tábornok vezetésével az egyesült orosz-osztrák hadak megtámadták Észak-Itáliát , 
és sorozatos vereségeket mértek az el lenük küldött francia csapatokra. Az angolok visz-
szafoglalták Nápolyt , s a szövetségesek egész Itáliában offenzívában voltak. Június vé
gére a franciák Genova kivételével elvesztették összes itáliai szerzeményüket . 

Ezzel párhuzamosan a hadiszerencse a németországi hadszíntéren sem kedvezett a 
franciáknak. Károly főherceg először a Fekete-erdőig, majd a Rajnáig vetette vissza 

53 Cannon 1851. 11. о. 
5 4 Az egyiptomi hadjárat eseményeit a későbbiekben részletesebben tárgyalom. 
5 5 Elnyomták a Cisalpine Köztársaságban kitört francia-ellenes felkelést, megszállták Piemontét, Toscanát 

és Rómát, valamint, hogy teljessé tegyék Itália Franciaország általi leigázását, megtámadták és meghódították a 
Nápolyi Királyságot. 



Jourdan tábornok csapatait. Ezután a főherceg késedelem nélkül a Svájcban á l lomásozó 
Masséna ellen fordult, akire Zürich mellett mért vereséget. Ezzel újra megnyí l tak az al
pesi hágók a Császárság és Észak-Itália közö t t . 5 6 

Ezekhez a nagyszabású hadművele tekhez kapcsolódott a hollandiai hadszíntéren a 
brit expedíciós hadsereg partraszállása, franciák elleni bevetése. Az előzetes megál lapo
dások szerint orosz csapatok is részt vettek az akcióban. A másik két hadszíntérhez ké
pest ez mellékhadszíntér volt, je lentősége abban állt, hogy siker esetén Hollandiát kisza
kították volna a francia szövetségből, valamint el lenséges csapatokat vontak volna el a 
rajnai hadszíntérről. Ezen kívül az Egyesül t Királyság európai befolyásának növekedését 
várta az expedíc ió tó l . 5 7 

A tényleges erők szerint Nagy-Britannia a flottáján kívül t izenháromezer , Oroszor
szág pedig t izenhétezer katonával vett részt a hadműve le tben . 5 8 Mive l az immáron a 92. 
ezredsorszámot viselő Gordon Highlanderek is részét képezték a brit expedíciós erőnek, 
Lord Huntly katonái számára lehetőség nyílt, hogy bizonyítsák rátermettségüket . 

Az aberdeenshire-i gyalogezred 1799 júl iusában elhagyta Írországot, s a Doverhez 
közeli Barham Downs nevű táborba vonult. Ott gyülekezet t a hollandiai hadjáratban 
kulcsszerepet já t szó brit expedíciós hadsereg, melynek főparancsnoka Sir Ralph Aber-
cromby al tábornagy volt. A Gordon Highlandereket a negyedik dandárba sorolták be, 
amelyet a 25., a 49., a 64., a 69., a 79. ezreddel és az 1. ezred második zászlóaljával 
együtt vontak Sir John Moore tábornok parancsnoksága a l á . 5 9 A tábornok nem volt kü
lönösebben elégedett a dandárt alkotó ezredek minőségével , de ez a Gordonokra nem 
vonatkozott. Saját naplójából tudjuk, hogy „a csapatok bizonyosan kitűnő emberanyag
ból állnak, de ál talánosságban véve állapotuk silány, s csupán kevés ezred fegyelmezett, 
s j ó erőben lévő közöttük. A 92. (Highlanders) kivételt képez, mert ők k ivá lóak . " 6 0 

Az ezredet augusztus 8-án hajózták be az expedícióra. Az alakulat tényleges ereje ek
kor nyolcszázhuszonöt főből állt. Ebből hétszázharminc volt a közlegény, hatvanegy az 
altiszt és harmincnégy főből állt a tiszti á l lomány . 6 1 

Az expedíciós haderő augusztus 27-én szállt partra a hollandiai Den Heldernél . A 
partraszállás közben egy szerencsétlen baleset következtében egy csónak felborult, és t i 
zenöt Gordon Highlander katona a vízbe fulladt. A tengerparton a britek je lentős létszá
mú francia és holland csapatokkal találták magukat szemben, akik felvették a harcot a 
partraszálló vöröskabátosokkal . Kemény küzdelem bontakozott k i , s az expedíciós had
seregnek igencsak meg kellett dolgoznia a sikeres hídfőállás kialakításáért. Az ellenséget 
fokozatosan visszaszorították, s így az egész expedíciós haderő partra tudott szállni. A 
küzdelemben a britek négyszázötvenkét halottat és sebesültet vesztettek. 6 2 

A 92-esek közvetlenül nem vettek részt a partraszállásért vívott küzdelemben, így a 
balesetben elhunytakat nem számítva, veszteség nélkül megúszták azt. Az éjszaka fo-

56 Chandler 1966. 256. о. 
57 Greenhill Gardyne 1901. 50. o. 
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lyamán az ezred csatlakozott Moore dandárjához, s már másnap reggel elindult, hogy 
birtokba vegye a várost. Harcra azonban még nem került sor, mivel a franciák és a hol
landok kiürítették part menti erődí tményeiket , és magát Den Helder városát is. Moore 
csapatai azonban nem érezték magukat biztonságban a városban, mert a holland flotta a 
Den Helderrel szembeni Texel sziget partjainál állt horgonyon. Attól tartottak, hogy ágyú-
tüzet zúdítanak a városra, vagy az éjszaka leple alatt partra szállnak. A brit csapatok csak 
augusztus 30-án nyugodhattak meg, mikor az angol hajóhad bekerítette, és megadásra 
kényszerítette a holland flottát. A hollandiai hadmüvelet tehát sikeresen indult, de aggasztó 
volt, hogy az ellenség pontosan ismerte a britek haditervét. Az expedíciós haderővel szem
benálló, mintegy hétezer főnyi francia és holland erő visszavonult Alkmaar i rányába . 6 3 

Szeptember 2-án az expedíciós hadsereg elhelyezkedett a Zuyder-Zee térségében, a 
csapatokat kaszárnyákban helyezték el. így várták, hogy az orosz csapatok csatlakozza
nak hozzájuk. A 92-es regiment az Oude Sluys-i kaszárnyában kapott szállást a haderő 
jobbszárnyán . A brit hadsereg szokásaihoz híven a csapatoknak szigorúan megparancsol
ták, hogy kíméljék a helybéliek életét és jó szága i t . 6 4 A brit hadvezetés arra számított 
ugyanis, hogy a vöröskabátosok megjelenésével a holland csapatok, s a lakosság is átáll 
az ő oldalukra, s fegyvert fog a francia e lnyomók ellen. A hollandok azonban a brit csa
patok partraszállása el lenére sem tették ezt meg, sőt a franciákkal karöltve támadták meg 
szeptember 10-én György király katonáit. A támadást a francia Brune tábornok vezette. 
A harc hamarosan az egész térségben általánossá vált, s a briteknek csak az éj leszáll
tával sikerült visszaverniük a támadást . Az összecsapásban a 92. ezred elvesztette nyolc 
emberét , köztük John Ramsay századost . Ekkor vesztette életét az ezred történetében az 
első közlegény, Malcolm Ferguson, aki North Uistból származot t . 6 5 

Szeptember 13-án végre megérkezet t a várva várt erősítés, t izenkétezer orosz katona, 
Ivan Ivaniwitch Hermann al tábornagy parancsnoksága alatt. 6 6 Ezzel a szövetséges b r i t 
orosz expedíciós hadsereg létszáma elérte a harminc-negyvenezer fő t . 6 7 

Az erősítés megérkezését követően York hercege is csatlakozott a csapatokhoz, s át
vette felettük a főparancsnokságot . Ezek után a szövetséges haderő általános támadást 
indított a francia-holland csapatok ellen déli irányban. Ennek célja az Északi- tenger és az 
Ijssel-tó határolta félsziget elfoglalása lett volna. Sir John Moore dandárja a 18. drago
nyosok egy lovasszázadával együtt az expedíciós haderő balszárnyán helyezkedett e l . 6 8 

A haditerv szerint nyolcezer orosz és egy brit dandár a gátakon e lőrehaladva támadta 
volna meg Brune tábornok balszárnyát. Tőlük balra ötezer brit és kétezer orosz hajtott 
volna végre támadást a francia centrum ellen, míg Sir Pulteney elterelő hadmüveie te t 
folytatott volna a francia centrum jobb oldalán. Végül a Sir Ralph Abercromby vezette 
hadosztály, melyhez Moore negyedik dandárja is tartozott, megtámadta volna a francia
ho l l and jobbszá rnya t . 6 9 
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A támadást a brit-orosz csapatok szeptember 19-én hajnali négy órakor indították 
meg, s először minden ponton sikeres volt. A jobbszé len az oroszok elfoglalták Bergent, 
s a britek is sikeresen nyomultak előre. A támadás azonban elakadt, mivel az oroszok 
nem tudták megtartani Bergen városát, s a franciák visszavetet ték őket északra. Ahogy 
Moore tábornok naplójából kiderül, a támadó brit-orosz hadosztályok között akadozott 
az összeköttetés, s megesett, hogy a szövetséges balszárnyon egymásnak teljesen ellent
m o n d ó információkat kaptak a jobbszárnyon történő eseményekről . Végül azonban 
Abercromby hadosztály is tudomást szerzett az oroszok visszavonulásáról , s hogy a fran
ciák ne kerülhessenek a brit csapatok hátába, a középen és balszárnyon lévő brit hadosz
tályok is visszavonultak észak f e l é . 7 0 

A támadás tehát kudarcot vallott. A veszteségek mindkét oldalon számottevőek vol
tak. A francia-holland hadsereg háromezer embere és hatvan tisztje esett fogságba, va
lamint tizenhat ágyú került az expedíciós hadsereg kezébe. A halottakról és sebesültekről 
nincs információnk. 7 1 Az expedíciós hadsereg háromezer orosz és ezerötszáz brit katoná
já t vesztette el. Ezen kívül két orosz tábornok - köztük Hermann - is a franciák fogságá
ba esett sok katonájával együ t t . 7 2 

York hercege október 2-án újabb támadást indított a francia-holland vonalak ellen. A 
támadás iránya a Bergen és Egmont-op-Zee közötti területre koncentrálódott . Az Aber
cromby tábornok vezette hadosztály ezúttal a t ámadó sereg jobbszárnyára ke rü l t . 7 3 A 
tengerparton dél felé vonulva kellett az Egmont-op-Zeenél á l lomásozó francia balszár
nyat megtámadniuk . A Gordon Highlanderek is Abercromby hadosztá lyának részét al
kották a negyedik dandárban. így, mikor a brit-orosz expedíciós sereg támadásba len
dült, hadosztályuk részeként a 92-esek is elindultak dél felé a tengerparton. A Gordon 
Highlanders gyalogezred a homokos tengerparton vontatott ágyúk védelmével volt meg
bízva. Sir John Cameron százados visszaemlékezése szerint - melyet október 4-én, édes
apjának írt levelében vetett papírra - az egész hadosztály hosszú-hosszú sorokban el
nyúlva vonult végig a parton a tenger és a homokdűnék között . A hely olyannyira szűk 
volt, hogy egymás mellett gyakran csak hat-hét katona fért el. 

A hadosztá lynak a t izennégy mérföldnyire lévő Egnont-op-Zeeben á l lomásozó fran
cia csapatokat kellett megtámadnia . Ugyancsak Cameron százados leveléből tudjuk, 
hogy míg az expedíciós haderő Egmont-op-Zee látótávolságába nem került, a francia
holland csapatok folyamatosan visszavonultak, s kitértek az összecsapás elől. A városka 
határában azonban a franciák felvették a harcot az e lőrenyomuló vöröskabátosokkal , s 
ádáz küzdelem vette kezde té t . 7 4 

A 92. (Gordon Highlanders) gyalogezred akkor, Egmont-op-Zee mellett esett át az 
igazi tűzkeresztségen. A tengerparton és a dűnék között folyt csatában az aberdeenshire-i 
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alakulat katonái bebizonyították, hogy nem hiába tekintette őket Moore tábornok ked
venc gyalogezredének: méltóak a bizalomra, mellyel ezredalapítójuk megtisztelte őket. 

A franciák pusztí tó sortűzzel fogadták a tengerparton masírozó vöröskabátosokat , két 
ágyút is bevetettek ellenük. M i v e l a franciákat a brit sortüzektöl megvédték a homokdű
nék, Moore tábornoknak nem maradt más lehetősége, mint szuronyrohamra vezényelni 
embereit. A parton maradt tüzérségre mindössze a 92-esek, és a homokos talajon nehe
zen mozgó dragonyosok vigyáztak. A dandár többi ezrede megrohamozta a dünék vé
delmében megbúvó francia csapatokat. Moore embereinek minden keserves próbálkozá
sa ellenére a franciák visszaverték a támadókat . A briteket komoly veszteségek érték. A 
meneteléstől és küzdelemtől kimerült dandár vízhiányban is szenvedett, míg a franciák 
bőségesen el voltak látva mindennel. Ennek ellenére Moore katonái újra és újra megro
hamozták a védekező ellenséget. 

Miközben az 1., a 25., a 49. és a 79. ezred a dűnék között vívott véres csatát az ellen
séggel, a tengerparton is ádáz küzdelem bontakozott k i . A brit lovasságnak el kellett 
hagynia a tüzérséget, hogy felvegye a harcot a Bergen felől érkező ötszáz francia drago-
nyossal. Az ágyúk védelmére így egyedül a Gordon Highlanderek maradtak a parton. Ezt 
a franciák is észrevették, s gyorsan egy közel hatezer katonából álló oszlopot vezényel
tek k i a brit tüzérség megszerzésére . A Gordonok felvették a harcot a nyolcszoros túl
erőben lévő ellenséggel. A franciák, számbeli fölényükben bízva, makacs elszántsággal 
támadták a 92-esek vonalait, s a kölcsönös tüzpárbajt követően közelharcra került sor 
köztük. Az összecsapás hevességét bizonyítja, hogy a három és félórás küzdelemben 
mind a dandárparancsnok, Sir John Moore, mind pedig az ezredparancsnok, Huntly már
kija is súlyosan megsebesü l t . 7 5 

Sir John Moore először comblövés t kapott, de akkor még folytatta a küzdelmet. Má
sodik sebesülése azonban már leterítette, mert a puskagolyó a füle mögött hatolt be a fe
jébe , s a bal szeme alatt hagyta el az arcát. A dandár tábornok arccal előre a tengerpart 
homokjába zuhant, ahonnan, a nagy kavarodásban is felismerve őt, két Gordon High
lander vonszolta biztonságos helyre. 7 6 Miután a dandárparancsnokukat biztonságba he
lyezték, a katonák visszatértek bajtársaik mellé a harctérre, ahol minden egyes emberre 
égetően szükség vo l t . 7 7 Az ezredparancsnok a vállán sérült meg olyan súlyosan, hogy 
még esztendők múltával is szenvedett t ő l e . 7 8 

A franciák több mint három órán keresztül szakadatlanul rohamozták a skót vonala
kat, de nem tudták elragadni az ágyúkat. Végül a küzdelemnek MacDonald ezredes tarta
lékdandárjának beavatkozása vetett véget: az erősítés láttán a franciák visszavonultak. 7 9 

A Gordon Highlanderek teljesítették kötelességüket , megvédték a rájuk bízott tüzérséget. 
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Az ütközetben három tiszt és hatvanöt közlegény meghalt, t izenkét tiszt és kétszáznyolc 
közlegény megsebesü l t . 8 0 A későbbiekben még huszonkilencen haltak bele sebesüléseik
be, harmincnyolcan francia fogságba estek.8 1 

Ezt követően Abercromby tábornok hadosztálya bevonult Egmont-op-Zeebe, s az ex
pedíciós csapatok a harctér más részein is előrenyomultak. Elfoglalták Bergent és 
Alkmaart. A brit-orosz offenzíva még néhány napig lendületben volt, de a francia erősítés 
megérkezte után Brune tábornok megállította a szövetségesek előrenyomulását, és október 
8-án el lentámadásba kezdett. Az expedíciós hadsereg kénytelen volt feladni a nehezen 
megszerzett területeket, s október végére ismét ott tartottak, ahol két hónappal azelőtt part
ra szálltak. Végül a brit kormány evakuálta Hollandiából az expedíciós hadsereget.82 

A Gordon Highlanderek, nagy veszteségeikre való tekintettel, Egmont-op-Zeet köve
tően nem vettek részt a további hadművele tekben. Az ezredet október 28-án hajózták be 
Den Helder mellett Őfelsége „ K E N T " és „ M O N A R C H " nevű hajóira, s a következő na
pon már partot is értek Angl iában. Az ezredlétszám akkor - a tiszteket nem számítva -
négyszázki lencven fő vo l t . 8 3 

Az expedíciós hadmüveletekben tanúsított helytállásukért a Gordonok ezredlobogójuk
ra varrhatták az „Egmont-op-Zee" nevet. Ezzel kezdetét vette egy hosszú és dicsőséges 
karrier, melynek során az alakulat még számos kitüntető nevet csatolhatott ez első után. 

A piramisok földjén 

Az ezred 1800 áprilisáig tartózkodott Angliában, ahol az alakulatot feltöltötték, s új 
felszereléssel látták el. Ezt követően katonái visszatértek Gibraltárba, ahol a részét ké
pezték annak az ál landóan készenlétben álló, gyors reagálású hadtestnek, melyet szükség 
esetén bármikor be lehetett vetni a franciákkal szövetségben álló spanyolok el len. 8 4 

Miután a brit parlament úgy határozott , hogy az Egyiptomban ragadt francia csapatok 
ellen expedíciós sereget állít fel, a gibraltári gyors reagálású hadtestet á tvezényel ték 
Mál ta sz ige té re , 8 3 az egyiptomi hadjáratban részt vevő brit csapatok gyülekezési helyére. 

Ahhoz azonban, hogy pontosan lássuk a britek egyiptomi katonai expedíciójának 
okait, célját és jelentőségét , vissza kell kanyarodnunk Bonaparte hadjáratához, melyben 
Egyiptom és Szíria ellen vezette csapatait. 

Bonaparte már 1798 februárjában felismerte, milyen nehézségeket támasztana a fran
cia csapatok számára az olyannyira tervezett angliai partraszállás. „A tengeri fölény 
megszerzése nélkül - Bonaparte saját szavaival élve - partra szállni Angliában a legvak-

80 Cannon 1851. 18-19. о. 
81 Greenhill Gardyne 1901. 61. o. 
82 Greenhill Gardyne 1901. 64-66. o. 
83 Cannon 1851. 19-20. о. 
8 4 Ezt a gyors reagálású hadtestet a 8., a 18., a 28., a 40., az 50., az 58., a 90. és a 92. ezred, a királynő ez

redének második zászlóalja, a 42. (Black Watch) gyalogezred első és második zászlóalja, a Minorca, a De 
Roll's, a Dillon's ezred, a Corsican Rangers és a 11. dragonyosezred alkotta. Moore I . 1904. 371. о. 

8 5 Málta két esztendeig tartó brit blokád után 1800 szeptemberében Nagy-Britannia fennhatósága alá került. 
Cannon 1851. 24. о. 



meröbb és legnehezebb vállalkozás lenne, melyre hadsereg valaha is vállalkozott ." He
lyette két másik megoldást javasolt. Támadják meg Hannovert, vagy pedig hódítsák meg 
Egyiptomot. A hannoveri támadás ésszerűbb, és kétséget kizáróan könnyebben kivite
lezhető lett volna, de Egyiptom, amellett, hogy felkeltette Bonaparte fantáziáját, több 
szempontból is fontos hódítás lett volna Franciaország számára. Egyrészt a Szuezi-
szoros elfoglalásával elvághatták volna az Anglia és India közötti legrövidebb utat, más
részt olyan gazdag gyarmattal gazdagodott volna Franciaország, mely kárpótolhat ta vol 
na az elvesztett tengerentúli területekért, harmadrészt pedig bázisul szolgálhatott volna 
India majdani meghódí tásához. így, a Direktór ium legteljesebb egyetértésével , Bonapar
te tábornok az Egyiptom elleni hadjárat mellett dön tö t t . 8 6 

A döntést követően a franciák egy hónap leforgása alatt összegyűjtötték a hadjárathoz 
szükséges pénzt, hajókat és katonákat. 1798. május 19-én kétszáz hajóból álló, fedélze
tén harminchatezer főnyi hadsereget szállító francia flotta futott k i Toulon kikötőjéből 
Brueys admirális parancsnoksága alatt. A brit flottát sikerült szerencsésen kikerülniük, 
mert Nelson, egy Oszmán Birodalom elleni intervencióra számítva, tévesen ítélte meg a 
francia hajók útvonalát. Útközben Bonaparte kardcsapás nélkül meghódí tot ta Máltát , s 
júl ius l-jén zavartalanul partra szállt az Abu-Kír öbölben. A közeli Alexandriát rövid idő 
alatt elfoglalták a franciák, majd Kairó ellen indultak. Július 21-én a piramisok tövében, 
Gízában, a francia expedíciós hadsereg felmorzsolta az ellene felvonuló mameluk lovas
sereget, így bevonulhatott Kairóba. Augusztus l-jén azonban Nelson meglepte, s teljesen 
megsemmisí te t te az Abu-Kír kikötőjében megbúvó francia flottát, és a győztes francia 
hadsereget megfosztotta a hazatérés lehetőségétől . Bonaparte amúgy sem könnyű hely
zetét súlyosbítva Isztambul is hadat üzent Franciaországnak. A háború tehát folytatódott. 
Miko r Bonaparte tudomást szerzett a török hadsereg közeledéséről , 1799 februárjában 
eléjük ment Szíriába. Gázát és Jaffát könnyedén elfoglalta, majd nekikezdett Saint-Jean-
d'Acre erődjének os t romához. M i v e l az angolok a tenger felől biztosították a város szá
mára az utánpótlást , a franciák viszont szűkében voltak az ostromfelszerelésnek, az ost
rom elhúzódott , s végül kudarcot vallott. Április 16-án Bonapar ténak a Tábor-hegyi csa
tában fel kellett tartóztatnia a Damaszkusz felől érkező török sereget. Ezután visszatért 
Egyiptomba, mert Abu-Kírnál újabb török hadsereg szállt partra. Ezt a sereget júl ius 25-
én kergette szét Bonaparte. Lázadások is nehezítették a franciák dolgát, így a keleti á lom 
lassan rémá lommá vált. Ennek, és az otthonról érkező aggasztó híreknek a hatására Bo
naparte úgy döntött , hogy seregét hátrahagyva hazatér. Augusztus 23-án Berthier, 
Lannes és Murá t társaságában elhagyta Egyiptomot, s a Földközi- tengeren cirkáló angol 
hajókat kicselezve visszatért F ranc iaországba . 8 7 M i v e l a tábornok hazatérését követő 
események eléggé ismertek, inkább az egyiptomi eseményeket é rdemes áttekinteni. 

Habár a parancsnoka által magára hagyott francia expedíciós hadsereg sok nehézség
gel küszködött , elég erős volt ahhoz, hogy kopt, görög és arab szövetségesei segítségével 
ha ta lmában tartsa Egyiptomot. Ez a tény igen nagy nyugtalanságot okozott a Westmins
terben, ugyanis amíg Egyiptom és Szuez a franciákat uralta, az angolok nem érezhették 
biztonságban legféltettebb gyarmatukat, Indiát. A brit kormányzat ezért döntött tehát 
úgy, hogy expedíciós seregeket küld Egyiptomba. Az előzetes tervek szerint három 
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irányból támadtak volna rá az egyiptomi francia csapatokra. Északkelet felöl, a Sínai-
félszigeten keresztül egy török hadsereg, délkelet felől, a Vörös- tengeren felhajózva egy 
kisebb brit sereg Sir David Baird parancsnoksága alatt, s végül észak felöl a t izenötezer 
fős brit főerők, Sir Ralph Abercromby veze téséve l . 8 8 

Miután Mál ta szigetén összegyűlt a több mint t izenötezer katonát számláló brit expe
díciós hadsereg, 1801 januárjában hajóra szálltak, s vitorlát bontottak Egyiptom irányá
ban. A majdnem kétszáz hajóból álló flotta március 2-án vetett horgonyt az Alexandria 
melletti Abu-Kír öbölben, ugyanott, ahol három esztendővel korábban a Napóleon csa
patait szállító francia flotta is. 

A partraszállással azonban a rossz időjárás miatt egészen március 8-ig várniuk kellett. 
Ez a kényszerpihenő igencsak megnehezí tet te a britek dolgát, hiszen a franciák ezalatt 
összegyűjtötték csapataikat, s felkészülten várták a brit hadműveletet . 9 Tovább nehezí
tette a vöröskabátosok helyzetét, hogy a katonák egy je lentős része - mintegy ezer fő -
betegen feküdt a hajók gyomrában . Mindezek ellenére Abercromby tábornok március 8-
án reggel elindította a partraszálló hadműveletet . Az akcióban ötezerötszáz brit katona 
vett r é sz t , 9 0 köztük a 92. gyalogezred négyszázki lencvenhat Highlandere. 9 1 

A partraszállásban részt vevő egyik közlegény visszaemlékezése szerint már hajnali 
két órakor megkezdődöt t a csónakokba szá l l á s , 9 2 három órakor kiadták a parancsot, hogy 
kezdjenek evezni, s foglalják el a kijelölt helyüket. M i v e l az angol flotta három mérföld 
hosszan horgonyzott az öbölben, e feladat igencsak hosszú időt vett igénybe. A partra
szálló katonák csak reggel kilenc órára álltak készen a támadásra, mikor megkezdődöt t a 
hadművelet . Amint a csónakok a francia tüzérség lőtávolába értek, az tüzet nyitott rájuk. 
Ezzel egy időben az abu-kíri erőd ágyúi is e lkezdték ontani a tüzet a brit csapatokra. A 
franciák rendelkeztek néhány kisebb hajóval is, melyek a part menti sekély vizekről grá
nátokkal szórták meg a csónakokat . A forrás tanúsága szerint a tenger felszíne olyan 
volt, mintha felszántották volna. A katonák számára csigalassúsággal teltek ezek a per
cek, hiszen nem tehettek semmit, míg partot nem értek. Minden egyes lövést követően 
félelemmel várták, hogy hol csapódik be a vízbe az ágyúgolyó. A franciák számos csó
nakot elsüllyesztettek, melyek legénysége holtan, sebesülten és fuldokolva esett a vízbe, 
szörnyű látványt nyújtva, s egyben félelmet keltve bajtársaik sz ívében . 9 3 

A tengerészek azonban jó l végezték dolgukat, s a csónakok a körü lményekhez képest 
gyorsan a part közelébe értek. A katonák belevetették magukat a sekély vízbe, s hatal
mas szökkenésekkel igyekeztek a part felé. A francia lovasság, kihasználva a partraszál
lók még rendezetlen sorait, rárontott a brit gyalogságra, s hatalmas pusztítást vitt végbe 
közöttük. A zűrzavar azonban csak addig tartott, míg a vöröskabátosok vonalba nem fej-

88 Greenhill Gardyne 1901. 80. o. 
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lödtek, s néhány sortűzzel vissza nem vetették a francia lovasokat. A francia lovasság 
visszaverése után az immáron rendezett sorokban álló brit csapatoknak újabb pusztí tó 
sortüzekkel kellett szembenézniük, melyet jól kiépített állásaikból a francia gyalogság 
zúdított rájuk. Hála a britek alapos kiképzési rendszerének, a vöröskabátosok megőrizték 
lélekjelenlétüket, s baj о nettjeiket feltűzve rohamra indultak. 

A Gordon Highlanderek a partraszálló csapatok jobbszárnyán helyezkedtek el, s j ócs 
kán kivették részüket a küzdelemből . A szuronyrohamot követően kétszáz yardnyira 
visszavetették az ellenséget, s maguk mögött hagyták a halott, haldokló és sebesült kato
nákkal borított tengerpartot. Miután a britek a harctér valamennyi szakaszán visszaszorí
tották a franciákat, azok nem is erőltették tovább a dolgot, és visszavonultak az immár 
túlerőben lévő vöröskabátosok e l ő l . 9 4 

A hadművele tben a franciák háromszáz, a britek ötszáz katonájukat vesztették el. A 
92. ezreden kívül a 42., a 28., az 58., az 54. és az 1. ezred is kitüntette magát a partra
szá l láskor . 9 5 

Az expedíciós hadsereg március 12-ig a helyszínen maradt. A négy napban partra 
szállították a hadsereg még hajókon tar tózkodó részét, a tüzérséget, a lovakat, s az egyéb 
felszerelést, muníciót. Ellátták a sebesülteket és a betegeket. 

Miközben a hadsereg felkészült a támadásra, a Gordon Highlanderek a brit lovasság 
egy részével előre vonultak, hogy felderítő feladatokat lássanak el, s zavarják az Alexand
riába visszahúzódott francia csapatokat. 9 6 

Március 12-én, mikor a brit expedíciós hadsereg megkezdte előrenyomulását , az 
aberdeenshire-i ezred Coote vezérőrnagy dandárjának kötelékében, az előőrs részeként 
haladt előre az ellenség felé. A franciákra, akik időközben erősítést kapva felkészültek a 
britekkel történő összecsapásra, Mandora mellett találtak rá. Az e lőrenyomuló brit expe
díciós hadsereg mintegy t izenkétezer emberből állt, mellyel szemben a mandorai csata
mezőn hatezer francia katona sorakozott fel. A vöröskabátosok létszámbeli fölényét a 
franciák tüzérségi és lovassági fölénye némileg k iegyensú lyoz ta . 9 7 

A britek 1801. március 13-án két oszlopban támadták meg a franciák állásait. A jobbol
dali oszlop támadó élét a 90., a baloldaliét a 92. gyalogezred alkotta. A franciák vonalait 
elérve gyilkos tűzpárbaj vette kezdetét, melyet a francia lovasság támadása követett. A 
dragonyosok először a 90. ezredre támadtak rá, azok pedig pusztító sortűzzel verték vissza 
őket. Ezt követően a lovasság a Gordon Highlanderekre vetette magát, de ugyanúgy jártak, 
mint a 90. ezrednél. A 92-esek sortüzükkel végigsöpörtek a feléjük vágtató francia lovaso
kon, és kegyetlen mészárlást végeztek közöttük. Ahogy David Robertson őrmester írja, 
„fájdalmas látványt nyújtott a sebesült lovak kétségbeesett futkosása, szenvedése, agóniá
j a " . 9 8 A skót legények bajonettjeikkel könnyítettek az állatok kínjain. 
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A dragonyosok támadását visszavervén a Gordon Highlandereknek ismételten szem
be kellett nézniük a francia gyalogság sortüzeivel, melyeket ők is viszonoztak. Ekkor 
megérkezet t az erősítés, így a 17. és a 79. ezreddel együtt lassan megkezdték a velük 
szemben álló francia erők visszaszorítását. Ezután a balszárnyon harcoló Di l lon ezred 
segítségére siettek, amelyet a mandorai öregtorony mellett már-már bekerítettek a fran
ciák. A felmentés olyannyira sikeres volt, hogy két ágyút is zsákmányol tak, melyeket si
keresen előző tulajdonosaik ellen fordí to t tak ." A vöröskabátosok általános e lőrenyomu
lását látva, a franciák rendezetten visszavonultak Alexandria megerősítet t falai mögé. 

A város falai előtt egy kis magaslaton egy francia osztag beásta magát, s megkísérel te 
az ellenállást. A franciáknak ezt az előretolt állását György király 44. és 92. ezrede meg
rohamozta, s véres kézitusát követően elfoglalta. M i v e l azonban túlságosan közel voltak 
a megerősí tet t városhoz, szembe kellett nézniük az alexandriai tüzérség ál landó zaklatá
sával, melynek eleven céltáblát nyújtottak. A francia ágyúk megállás nélkül ontották a 
tüzet a két, túlságosan közel merészkedet t brit ezred katonáira. A heves ágyútüzben ren
geteg ember vesztette életét, s vált nyomorékká . 1 1 X 1 Mive l a gyilkos tüzet nem tudták v i 
szonozni, s a két ezred helyzete tarthatatlanná vált, Sir Ralph Abercromby mindkét ala
kulatot visszarendelte a francia ágyúk lőtávolságán kívülre. A magaslatot pedig a 
franciák újra birtokba ve t t ék . 1 0 1 

A Gordon Highlanders gyalogezred hatalmas veszteségeket szenvedett a március 13-i 
harcokban. Az ezredparancsnok, Sir Charles Erskine halálos sebet kapott. A parancsnok
ságot helyettese, Alexander Napier őrnagy vette át. Az ezredparancsnokon kívül tíz tiszt 
sebesült meg, közülük hárman halálosan. Az alakulat legénységi á l lományából kilenc
venkilenc főt vesztett. Huszonketten meghaltak k ö z ü l ü k . 1 0 2 Az összecsapás után az ezred 
mindössze kétszázötven hadra fogható katonával rendelkezett. 1 0 3 

A nagy vesz teségekre való tekintettel a Gordon Highlandereket márc ius 21-én a 
még francia kézen lévő Abu-Kí r erődjéhez vezényel ték , ahol a he lyőrséget szemmel 
tartó angol t engerészgya logosoka t kellett felváltaniuk. Hajnali há rom órakor a 92-esek 
elindultak Abu-Kí r felé, de még fél órája sem meneteltek, mikor a hátuk mögül el
hangzó lövések hangjára lettek figyelmesek. Az alexandriai francia he lyőrség ugyanis 
időközben erősítést kapott, s immáron ők vették kezükbe a kezdeményezés t . Menou 
tábornok vezetésével á l ta lános támadás t indítottak az Alexandria előtt á l lomásozó brit 
expedíc iós hadsereg vonalai e l l en . 1 0 4 Ezzel egy időben Abu-Kí r t izenkétezer fős fran-

9 9 Robertson 1842. 13. о. 
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nyeit, szenvedését, örömét, s gondolkodását. Nagy értéke az írásnak, hogy a szerző nem csupán egy-egy csata, 
vagy ütközet részleteit mutatja be, hanem az 1797 és 1818 közötti szolgálati esztendők valamennyi fontos, és 
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cia he lyőrsége , mely az éjszaka leple alatt észrevét lenül kiosont a városból , szintén rá
támadt a vele szemben álló brit csapatokra. 1 0 5 

Napier őrnagy a lövések hangjára azonnal megállí totta skót legényeit, majd késede
lem nélkül visszavezette őket a brit védelmi vonalhoz. Az aberdeenshire-i katonák a brit 
centrum bal oldalán, jobbró l az 1., balról pedig az 54. ezred katonái által támogatva, vé
delmi állást foglaltak. Éppen időben érkeztek, hogy fogadni tudják a francia támadást . 

A brit védelmi vonalat négy dandár alkotta. A balszárnyon a 8., a 18., a 90. és a 13. 
ezred alkotta dandár védte a brit vonalat. Tőlük jobbra, a centrum bal oídalán helyezke
dett el Sir Coote vezérőrnagy dandárja, mely az 1., az 54. és a 92. ezredből állt. A cent
rumjobb szárnyán a Guards, a Derroll 's és a Di l lon 's ezredből álló dandár helyezkedett 
el. A brit vonal jobb szárnyát a Stuart's, a 42.(Black Watch) és a 28. ezred a lko t ta . 1 0 6 

Habár a későbbiekben csak alexandriai csata néven emlegetett összecsapásban a fran
ciák főleg a brit védelmi vonal jobbszárnyát támadták, s próbálták áttörni, a balszárny 
közepén e lhelyezkedő brit csapatok sem unatkoztak. Miközben a jobbszárnyon a Black 
Watch Highlanderei és a 28-as angol gyalogosok véget nem érő küzde lembe bonyolód
tak a rohamozó francia csapatokkal, Menou tábornok erős t ámadó oszlopot küldött a 
centrum bal oldala ellen i s . 1 0 7 

A rohamozó oszlopot Sir Coote dandárja igen pontosan leadott sortüzekkel fogadta, 
melyek - Robertson őrmester szavait idézve - „döbbenetes pusztítást okoztak a franciák 
sorai között ." Ennek ellenére az ellenség nem hátrált meg, s folytatta e lőrenyomulását , 
mire a britek bajonettjeiket feltűzve várták a félelmetes francia szuronyrohamot. A gy i l 
kos kézitusában a vöröskabátosok tartották állásaikat, s visszaverték a támadókat . T ö b b 
szöri sikertelen próbálkozást követően a franciák végül két tábori ágyút vontattak a csa
tatérre, melyeket szögekkel , repeszdarabkákkal , s egyéb fémhulladékkal töltöttek meg, 
hogy gyilkos kartácstüzzel szörnyű pusztítást vigyenek végbe a rendíthetetlen brit kato
nák között. A vöröskabátosok ezért mindhárom ezredből különí tményeket küldtek k i , 
hogy visszavonulásra kényszerí tsék a tüzérséget. A franciák visszavonták ugyan egy k i 
csit ágyúikat , de még mindig lőtávolon belül maradtak, és továbbra is ál landó tűz alatt 
tartották a brit centrum bal oldalát. A katonák kénytelenek voltak a földre feküdni, hogy 
valamelyest védve maradjanak a kartácstűztöl. Végül az mentette meg a dandárt , hogy az 
egyik ágyú ismeretlen okból felrobbant, és hatalmas pusztítást okozott a tüzérek között, . 
A franciák ezért abbahagyták a tüzelést, s a megmaradt ágyút is v i s szavon ták . 1 0 8 

Ezt követően a franciák a brit centrum jobb oldalát támadták meg, ahol szintén ke
mény küzdelem vette kezdetét. Sir Coote dandárparancsnok akkor kiadta az e lőrenyomu
lási parancsot, és az 1., az 54. és a 92. ezred megindult a centrum jobb oldalát t ámadó 
francia csapatok ellen. A két brit dandár együttes erején megtört a franciák t ámadó len
dülete, és visszavonulásba kezdtek. 

1 0 5 Az abu-kíri francia támadást, melyre Őfelsége katonái a legkevésbé sem számítottak, Sir John Moore 
tartalékhadteste fogta fel, s verte vissza véres harcok árán a brit vonalak jobbszárnyának háta mögött. Soldiers 
at War 2001.47. о. 

1 0 6 A Derroll's, a Dillon's és a Stuart's ezred azért nem rendelkezett ezredsorszámmal, mert nem brit, ha
nem külföldi ezredek voltak. Greenhill Gardyne 1901. 92-93. o. 

107 Greenhill Gardyne 1901. 93. o. 
108 Robertson 1842. 17-18. о. 



Mivel erőfeszítései nem csupán középen, de a brit vonal jobbszárnyán is hiábavaló
nak bizonyultak, Menou tábornok az arcvonal minden szakaszán visszavonta csapatait. 
A franciák visszavonultak Alexandria falai mögé, s délelőtt tíz órára véget is ért az ale
xandriai csata, mely végeredményét tekintve óriási je lentőségű volt. A szárazföldön elért 
folyamatos francia sikerek és brit kudarcok után újra önbizalmat öntött a brit katonákba, 
s Nagy-Britannia lakosságába. Ezen kívül megmutatta Európa népeinek, hogy a brit szá
razföldi hadsereg ugyanolyan félelmetes és tiszteletre méltó erejű, mint a tengeri haderő. 
Végül , de nem utolsó sorban a franciák alexandriai kudarca egyben egyiptomi kalandjuk 
végét is előre ve t í t e t t e . 1 0 9 Sikerükért azonban a britek súlyos árat fizettek. A csata kezde
tén a brit expedíciós haderő nem egészen tízezer főt számlált , melyből háromszáz főt tett 
k i a lovasság. Ezen felül a brit vonalakat két-két huszonnégy és harmincnégy fontos 
ágyú védte. A támadó francia hadsereg kilencezer-hétszáz emberből állt, melyből ezeröt
száz főnyi volt a lovasság. A francia tüzérség negyvenhat ágyúval rendelkezett. 

A britek vesztesége halottakban és sebesültekben ezerötszáz főre rúgott, a halottak 
között volt az expedíciós haderő főparancsnoka, Sir Ralph Abercromby i s . 1 1 0 A Gordon 
Highlanderek összesen negyvenkilenc halottat és sebesültet vesztettek. Ez utóbbiak kö
zött volt a későbbi ezredparancsnok, Sir John Cameron százados is. 

A franciák vesztesége még je lentősebb volt. Ok négyezer emberüket vesztették el az 
összecsapásban. Pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre az elhunytakról , annyit tu
dunk csupán, hogy a csata után a vöröskabátosok ezernegyven franciát temettek el, a ha
lottak között több magas rangú tiszt is volt. A britek két ágyút is zsákmányol tak . Ezen 
kívül négyszáz lótetem is a harcmezőn maradt." 1 

1801. március 25-én a 92-esek az immáron brit kézbe került Abu-Kír erődjébe vonul
tak, ahol hatezer török katona csatlakozott hozzájuk. Végre sor kerülhetett némi pihenés
re és regenerálódásra - szerencsére megszerezték a francia helyőrség élelmiszerkészletét 
is. Sok szenvedést okozott viszont a brit csapatoknak a franciák között kitört malária
já rvány, valamint az arrafelé őshonos rovarok, skorpiók okozta halálos csípések, mará
sok. Az otthonosan mozgó törökök gyakran megmosolyogták az Egyiptomban oly ide
genül viselkedő, pirosra sült bőrű bőrű briteket. 1 1 2 

Míg a 92-esek, s a brit expedíciós hadsereg nagy része „sebeit nyalogatva" várta az 
újabb parancsot, Hutchinson főparancsnok egy osztagnyi brit katonával csatornát ásatott 
a Maadieh-tavat és a száraz Mareot is- tómedret elválasztó földszoroson keresztül. így az 
egész Alexandriától délre fekvő területet vízzel árasztotta el. A várost ezzel a britek el
szakították az ország többi részétől, s az ott ragadt francia csapatok csapdába estek. 1 1 3 

Ezzel egy időben egyesült br i t - török csapatok szálltak partra Roset tában, s elfoglal
ták St. Julien erődjét, valamint El Hamedet." 4 Ugyanakkor a felfegyverzett brit örna-

109 Greenhill Gardyne 1901. 94-95. o. 
1 1 0 Sir Ralph Abercromby halálát követően a brit expedíciós hadsereg feletti főparancsnokságot Hutchinson 

tábornok vette át. Moore I . 1904. 21. о. 
111 Greenhill Gardyne 1901. 95-96. o. 
112 Robertson 1842. 20-21. о. 
113 Greenhill Gardyne 1901. 97. o. 
1 1 4 A rosettai brit-török hadsereg mintegy 6200 katonából állt. Ebből 1200 volt a brit, s mintegy 5000 a tö

rök. A brit csapatokat Spencer ezredes vezette. Moore I I . 1904. 21. о. 



szádok több francia hajókaravánt is elfogtak, melyek Alexandria védőinek vittek volna 
felszerelést, ellátást. Ezáltal végképp elvágták az összeköttetést az alexandriai és kairói 
francia erők között. El lá tmány és utánpótlás hiányában az egyiptomi francia csapatok 
napjai meg voltak számlálva, bár egyelőre még kitartottak." 5 

Május 2-án az abu-kíri b r i t - török erök azt az utasítást kapták, hogy induljanak el, s 
csatlakozzanak a rosettai br i t - török csapatokhoz. így tehát az Abu-Kírban á l lomásozó 
hadsereg részeként a Gordon Highlanderek is útra keltek Rosetta felé. Útjuk a tengerpart 
mentén, homokos-sivatagos terepen keresztül vezetett, ahol főleg az ivóvíz hiánya miatt 
szenvedtek. Három nap múlva el-Hamedben találkoztak az időközben hétezer főre növe
kedett rosettai br i t - török egyesült e r ő k k e l . " 6 

Néhány napot ott töltöttek a csapatok, mert meg kellett várniuk a vízi úton érkező brit 
tüzérséget, majd május 8-án megindultak Kairó ellen. A főváros felé vezető útjukat már 
sokkal kellemesebb körülmények között tették meg, mivel a Nílus bal partján bőségesen 
el voltak látva é le lemmel és friss ivóvízzel. Menet közben a Gordon Highlandereket az 
1., a 30. és az 50. ezreddel együtt Doyle dandártábornok parancsnoksága alá he lyez ték . " 7 

Kairói útjuk közben csupán egyszer vettek részt a csapatok harci cse lekményben. Má
jus 9-én a sereg elérte a franciák által megerősített Rahmanieh falut, ahová néhány fran
cia ezred ásta be magát . A falu je lentőségét eredetileg az adta, hogy ellenőrizte és fel
ügyelte az Alexandria és Kairó közötti összeköttetést . Az Alexandriának ivóvizet 
biztosító Alexandriai-csatorna is ott csatlakozott a Nílushoz. 

A Rahmanieh elleni támadást a török csapatok kezdték, de a franciák néhány sortűz
zel visszakergették őket. Miután az expedíciós hadsereg vonalba fejlődött, a francia osz
lopok megtámadták annak a török hadsereg alkotta jobbszárnyát , de gondosan óvakodtak 
a vöröskabátosok elleni támadástól . Ezt felismerve a britek a törökök segítségére siettek. 
Néhány sortüzet követően a francia csapatok nem folytatták a hiábavaló küzdelmet a túl
erővel szemben, s fegyvereiket letéve megadták magukat." 8 

Út közben, május 17-én elcsíptek egy francia karavánt, mely a sivatagon keresztül vitt 
volna erősítést Alexandriából Kairóba. A britek ötszázhatvankilenc katonát ejtettek foglyul 
- gyalogságot, lovasságot, tüzérséget, s tevés harcosokat vegyesen - ötszázötven tevét, egy 
ágyút, valamint sok-sok lovat és szamarat is z sákmányo l t ak . " 9 Öt nap múlva, május 22-én, 
az expedíciós hadsereg megérkezett Kairó falai elé, ahol letáborozott, s előkészületeket tett 
az ostromra. A várost május 27-ére körbekerítették, de nem volt szükség a harci cselekmé
nyek megkezdésére, mert a Kairót védő francia csapatok, belátva reménytelen helyzetüket, 
feladták a várost. Nem sokkal a kapitulációt követően megérkezett Kairó falai alá a Sir 
David Baird vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló indiai brit hadsereg i s . 1 2 0 A britek sike
re ezzel kiteljesedett, s már csak Alexandria falain lobogott francia trikolór. 

115 Greenhill Gardyne 1901. 97. o. 
1 1 6 Miután csatlakoztak Spencer ezredes csapataihoz, Őfelsége katonáinak száma 4500 főre nőtt a seregen 
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Mielőt t az immáron t izenhétezresre nőtt br i t - török expedíciós hadsereg visszatért 
volna Alexandria falai alá, hogy egyesülve a hátrahagyott hatezer-ötszáz vöröskabátossal 
megkezdje a város ostromát, időt szakítottak a fenséges piramisok megtekintésére i s . 1 2 1 

A Kairót védő francia katonákat jú l iusban indították útnak Rosetta felé, hogy ott be
hajózzák, s útnak indítsák őket Franciaországba. A 92. ezredet a francia foglyok mellé 
rendelték kíséretképpen. Roset tába történő megérkezésük után a Gordonok visszatértek 
az Alexandria falait szemmel tartó brit táborba. 

Alexandria ostromát 1801. augusztus 16-án éjszaka kezdték meg a brit csapatok. Sir 
Coote tábornok hadosztálya az éjszaka leple alatt csónakokba szállt, a város déli oldalát 
határoló Mareotis-tavon keresztül megkerül te a várost, és annak nyugati oldalán, a ten
ger és a tó közötti keskeny földszoroson partra szállt. Nagyon fontos volt, hogy mindezt 
teljes titokban, a franciák figyelmét elkerülve hajtsák végre. Ennek érdekében Sir Doyle 
vezérőrnagy dandárja - a 30., az 50. és a 92. ezred - valamint Sir John Moore tábornok 
könnyű hadteste elterelő hadmüveietet hajtott végre a város keleti oldalán található elő
retolt francia állások ellen. 

A támadás hatására a várvédők világító rakétákat lőttek k i , amelyek felfedték az elte
relő hadművele tben részt vevő brit csapatok hadmozdulatait; megismét lődni látszottak 
március 13. eseményei , mikor is a Gordonoknak a Mandora toronnyal szemben lévő ma
gaslatot kellett heves ágyútűzben megrohamozniuk. Az eredmény azonban ezúttal sokkal 
kedvezőbb volt a britek számára. A vöröskabátosok sokkal könnyebben és kisebb vesz
teségekkel foglalták el az előretolt francia állásokat, mint öt hónappal k o r á b b a n . 1 2 2 Rá
adásul tökéletesen sikerült elterelniük a várvédők figyelmét az Alexandria nyugati részén 
észrevétlenül partraszálló csapatok hadmozdulatáról is. A városban lévő francia helyőr
séget így tökéletesen elszigetelték mindentől , s mindenkitől . Alexandria minden oldalról 
brit csapatokkal volt körbevéve. Északról a Királyi Hadi tengerészet sorhajói őrködtek, 
hogy francia hajó még véletlenül se merészkedhessek a közelbe. A város keleti és nyuga
ti oldalán lévő földszoroson mindenhol vöröskabátos katonák nyüzsögtek, míg délről , az 
elárasztott Mareotis-tavon, felfegyverzett angol csónakok akadályozták meg, hogy bárki 
is abból az irányból Alexandr iába juthasson. 

Mive l a franciák még így sem voltak hajlandók megadni magukat, a britek kihajóztak 
néhány huszonnégy fontos ágyút Őfelsége hajóiról, és az előretolt ál lásokba vontatták 
azokat. Augusztus 19-én este, mikor minden készen állt az akcióhoz, több irányból 
ágyúzni kezdték Alexandriát . Vízről és szárazföldről egyaránt tüzeltek a városra, aminek 
meg is lett az e redménye . Másnap reggel a francia helyőrség kapitulált , s átadta Ale
xandriát a brit csapatoknak. 1 2 

A 92. (Gordon Highlanders) gyalogezred egyike volt azon alakulatoknak, amelyek 
legelőször tették be a lábukat Alexandriába. A m i ott a szemük elé tárult, minden képze
letüket felülmúlta. A városvédő francia csapatok olyannyira híján voltak az é le lemnek, 

1 2 1 Robertson őrmester igen aprólékosan ecseteli a brit csapatok turistakirándulásait a híres piramisoknál. 
Az európai katonák igényeinek megfelelni kész helybéli arab idegenvezetők és tevehajcsárok buzgólkodásait 
olvasván az ember akaratlanul is a modern, idegenforgalomra építő egyiptomi turizmusra gondol - a pirami
sokból elcsent kő-, illetve szobordarabkákat hazacipelő brit katonák pedig a mai kor európai turistáit juttatja 
eszünkbe. Robertson 1842. 28-30. о. 

1 2 2 A 92-esek „mindössze" 7 embert vesztettek az akcióban. Greenhill Gardyne 1901. 103. o. 
123 Robertson 1842.31-33. о. 



hogy már a dragonyosok lovait ették, s bármilyen ennivalót hajlandók voltak megvásá
rolni , amit a britek felkínáltak nekik. Ennél is szörnyűbb látványt nyújtott azonban a le
gyengült francia katonák között kitört vérhasjárvány eredménye . Rengeteg halott és hal
dokló feküdt összezsúfolva, egymás hegyén-hátán. A vérhas terjedésének csak kedvezett 
a friss ivóvíz hiánya, s a helyette fogyasztott enyhén sós víz émelyí tő hatása. M i v e l a vá
rosba hatoló brit csapatok sem voltak felkészülve a járványra , a betegség közöt tük is 
gyorsan felütötte a fe jé t . 1 2 4 Ez persze csak tovább növelte a hadjárat veszteségei t . 1 " 5 

A brit csapatok október elejéig maradtak Egyiptomban. I I I . György király, és Nagy-
Britannia parlamentjének két háza még ott tar tózkodásuk alatt köszönetet mondott nekik 
kiváló és sikeres harci teljesítményükért. A hadjáratban részt vevő valamennyi brit ala
kulat megkapta a jogot, hogy ezredlobogóján a megtisztelő „Sphinx" és „Egypt" szava
kat viselhesse. 1 2 6 Csupán a 90. (Cameron Highlanders) és a 92. (Gordon Highlanders) 
gyalogezred varrhatott egy harmadik nevet is az ezredzászlajára. A március 13-án meg
vívott, Mandora torony előtti hősies és véres összecsapás emlékére , mikor a két skót ez
red hosszú-hosszú órákig állt helyt a többszörös túlerőben lévő ellenséggel szemben, lo
bogójukra tűzhették a dicsőséges „Mandora" nevet is. E fegyvertény tovább növelte a 
skót Felföld elismertségét brit katonai berkekben. 

1801. október 6-án a Gordon Highlanderek Abu-Kírba meneteltek, ahol hajóra száll
hattak, s megindultak hazafelé. Mál ta szigetét október 19-én érték el, s majdnem egy hó
napot töltöttek ott. November 15-én ismét hajóra szálltak, s Gibraltárt érintve folytatták 
útjukat Nagy-Bri tanniába. 1802. január 30-án érkeztek meg az írországi Cork városába, 
ahonnan február 12-én Kilkennybe masíroztak. Az ezred akkor harminchárom tisztből, 
negyvenkét altisztből, huszonkét dudásból és ötszázötvenkilenc közlegényből állt. 
Kilkennyben általános orvosi vizsgálatnak vetették alá az ezredet, amely után négy őr
mestert, két tizedest, egy dudást és ki lencvenkét közlegényt egészségi problémáik miatt 
felmentettek a további katonai szolgálat alól, s leszerelték őket. Április 5-én ugyancsak 
Kilkennyben érte őket az amiens-i békeszerződés híre is, melyben Nagy-Britannia - T r i 
nidad és Ceylon kivételével - összes, a koalíciós háborúk addigi szakaszában megszer
zett területéről lemondott. Portugália átengedte Guyanát Franciaországnak, a török szul
tán megtarthatta összes birtokát, Málta visszakerült a Johannita Lovagrend tulajdonába, 
Franciaország pedig beleegyezett, hogy kivonul Közép- és Dél - I t á l i ábó l . 1 2 7 

A hadi állapot megszűntével a Gordon Highlanders ezred katonái arra számítottak, 
hogy újonc ezred lévén leszerelik őket, s végre-valahára visszatérhetnek otthonukba. Ezt 

124 Robertson 1842. 34-35. о. 
1 2 5 A brit expedíciós hadsereg összvesztesége: a hadjáratban 23 tiszt, 20 altiszt és 505 közlegény meghalt, 

169 tiszt, 149 altiszt és 2728 közlegény megsebesült. (Közülük valószínűleg a későbbiekben többen is belehal
tak sérüléseikbe!) Nyolc tiszt, 2 altiszt és 73 közlegény akció közben eltűnt. Az összveszteségből a Gordon 
Highlanderek vesztesége a következő: 13 tiszt megsebesült (közülük négyen belehaltak sebeikbe), 23 altiszt és 
közlegény hősi halált halt a harcmezőn, 128 altiszt és közlegény megsebesült (közülük a későbbiekben 
harminchatan belehaltak sebesüléseikbe). Rajtuk kívül 63 tiszt, altiszt és közlegény halálozott el betegségben. 
A franciák vesztesége jóval nagyobb volt ennél: 3000 emberük esett el a különböző csatatereken, 1500 beteg
ségben, járványban halt meg közülük. A sebesültek számát nem ismerjük, de 27 680 katona esett a hadjárat fo
lyamán brit fogságba. Ezen kívül a francia közlegények közül hatszázan dezertáltak, valamint a francia polgári 
lakosság 768 tagja is brit fogságba került. Greenhill Gardyne 1901. 104. o. 
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a hitet tovább erősítette, hogy még április 12-én az ezredet Belfastba vezényelték, ahol 
hajóra rakták katonáit, s nyolc év távollét után behajózták őket Skóciába. A várakozá
sokkal ellentétben azonban az ezredet hazatérését követően sem szerelték le, hanem, 
Huntly márkijának kifejezett parancsára, továbbra is fegyverben tartották. A főparancs
nok döntésének helyességéről egy esztendő múltán bizonyosodhattak meg a kételkedők, 
mikor ismételten kiújult a háború Franciaország és Nagy-Britannia között. 

Koppenhága elfoglalása és a dán flotta megszerzése 

1803. jún ius 10-én a Gordon Highlandereket ismét Angl iába rendelték, ahol az Essex 
grófságbéli Colchesterben helyezték őket kaszárnyába. Az elkövetkező éveket ott töltötte 
az ezred, bevetésre készen. Erre azért volt szükség, mert a brit kormányzat Nelson 
trafalgari diadaláig rettegett egy esetleges francia partraszállástól . Ennek bekövetkezte 
esetében pedig szükség lett volna minden katonai erőre. 

A brit hadsereg növelését szolgálta a parlament alsóháza által 1803. június 28-án ho
zott hadsereg utánpótlási törvény („Army of Reserve Act") is, mely kimondta, hogy 
Anglia területéről további harmincnégyezer , Írország területéről tízezer, Skócia területé
ről pedig hatezer katonával kell növelni a hadsereg létszámát. Ennek a törvénynek a ke
retében állították fel a Gordon Highlanders gyalogezred második zászlóalját, mely kizá
rólag belföldi szolgálatot látott el, illetve a későbbiekben abból pótol ták az első zászlóalj 
vesztesegeit. 

1806 januárjában az ezredet Londonba rendelték, hogy díszőrségként vegyenek részt 
Nelson admirál is temetésén. A ceremóniát követően visszatértek az essexi Colchesterbe, 
ahol a következő év júl iusáig maradtak, amikor is Harwich kikötővárosába irányították 
őket, ahol behajózták az ezredet Koppenhága felé, hogy Nagy-Britannia Dánia elleni 
hadjáratában teljesítsenek szolgálatot. A skandináv ál lamot azért támadta meg az Egye
sült Királyság, mert annak igen je lentős hadiflottáját Napóleon fel szerette volna hasz
nálni a szigetország e l l e n é b e n . 1 3 0 Ezt megelőzendő a Westminsterben elhatározták, hogy 
a dán hajóhadat vagy megkaparintják a franciák elől, vagy elsüllyesztik. 

A behajózott brit csapatok 1807. augusztus 8-án horgonyoztak le a dániai Elsinör 
mellett a tengerszorosban. A következő néhány napban a hadsereg dandárokba és had
osztályokba szerveződve gyülekezett . A Gordon Highlandereket Sir Arthur Wellesley 
vezérőrnagy - Wellington majdani hercege - parancsnoksága alá helyezték a 43., az 52. 
és a 95. ezreddel együtt. A hadsereg főparancsnoka Lord Catchart al tábornagy volt. 

1 2 8 Nagy-Britannia hadra fogható katonai ereje ezekben az esztendőkben (1803-1807) 150 950 emberből 
állt, melynek alig kétharmada (98 314 fő) alkotta a reguláris hadsereget. A maradék egyharmadot a félmilitáris 
milíciák adták. Ezen kívül több mint 200 000 ember szolgált még a Nemzetőrségben és a Parti Őrségben. Ezzel 
a haderővel szemben Franciaország fegyveres erejét - hollandiai, svájci és itáliai hadseregét nem számítva -
427 000 fő alkotta. Greenhill Gardyne 1901. 112. o. 

129 Greenhill Gardyne 1901. 113. o. 
1 3 0 1805-ös adatok szerint a dán hadiflotta 63 200 tonna vízkiszorítású hajóhaddal rendelkezett, mely akkor 

az ötödik legnagyobb volt a világon. Csupán Nagy-Britannia (571 500 tonna), Franciaország (182 200 tonna), 
Spanyolország (138 700 tonna) és Oroszország (131 900 tonna) hadiflottája haladta meg méreteiben Dániáét. 
Glete 1993. 553-695. o. 



Augusztus 14-én az angol flotta Elsin0r mellől továbbhajózott Koppenhága felé. Két 
nap múlva a brit csapatok, hadihajók által fedezve, partra szálltak Vedeck városánál , 
amely Elsin0r és Koppenhága között, nagyjából félúton helyezkedik el. A partraszállást 
megpróbál ta ugyan megakadályozni egy csapatnyi dán dragonyos, de az angol hajó
ágyúk tüze gyorsan elkergette őket a partszakaszról . 

Sir Arthur Wellesley dandárja az elsők között volt, melyek dán földre tették a lábu
kat. David Robertson őrmester visszaemlékezéséből kiderül, hogy az először partot ért 
csapatok a dán dragonyosok után vetették magukat, hogy biztosítsák a hadsereg többi ré
szének a zavartalan partraszállást. Ennek megtörténte után az expedíciós hadsereg elin
dult Koppenhága felé. Augusztus 24-én a brit expedíciós hadsereg megtámadta a dán fő
várost, s szinte ellenállás nélkül el is foglalta azt. 1 3 1 

Lord Wellesley-re akkor azt a feladatot bízták rá, hogy vonuljon ki a városból , s 
szükség esetén akadályozza meg, hogy dán csapatok Koppenhága felmentésére vonulja
nak. Augusztus 27-én kapta meg az első aggasztó hírt, hogy nagyobb dán sereg közele
dik Koppenhága felé délnyugat felől. A hír hallatára Sir Arthur tüstént a dánok ellen in
dult. Két nap múlva, Köge város mellett találkozott is a két el lenséges haderő. A dánok 
majdnem négyszeres létszámbeli fölényben voltak, hiszen a t izenötezer katonájukkal 
szemben mindössze négyezer vöröskabátos á l l t . 1 3 2 

A britek jobbszárnyát a 43., balszárnyát az 52., centrumát pedig a 92. gyalogezred al
kotta. A 92-esek könnyű százada és a 95-ösök négy százada a vonalak előtt vette fel a 
harci érintkezést a dánok hasonló alakulataival. A dánok egy domboldalon helyezkedtek 
el, arcvonalba fejlődve. Mögöt tük hat-nyolc hatfontos ágyú nézett a brit vonalak felé. 
Lovasságuk a gyalogság mögöt t helyezkedett el. A két szemben álló fél között kisebb sík 
terület húzódott , ideális terepet kínálva fel az összecsapás ra . 1 3 3 

A dánok csekélyke tüzérségük nyitótüzével kezdték az ütközetet , de nem sok kárt 
okoztak a brit csapatokban, mert tüzéreik igen gyengén céloztak. Mindössze egyetlen lö
vésük okozott némi kárt: a 92-esek első századából ölt meg egy katonát. A tüzérség pró
bálkozásait a gyalogság sortüzei követték, amelyek több vöröskabátost is megsebesí tet
tek. Ezután a dán lovasság indult rohamra, de a zárt alakzatba tömörült brit gyalogság 
könnyedén visszaverte a támadást . A lovasság visszavonulását követően Sir Arthur ka
tonái már nem várták meg a gyalogság támadását , hanem maguk indultak rohamra a túl
erőben lévő ellenség ellen. A britek támadása olyannyira sikeres volt, hogy létszámfölé
nye dacára a dán gyalogság nem tudott megállni a „vörös fergeteg" előtt, s futásban 
keresett menedéket . A brit dandár nem adta meg a lehetőséget a menekülőknek, hogy 
még egyszer összeszedjék erejüket: a megfutó dánokat Kóge városán keresztül űzték 
vissza dél f e l é . 1 3 4 

Sir Arthur Wellesley példás módon teljesítette feladatát. Amellett, hogy teljesen szét
verte a Koppenhága felmentésére igyekvő dán hadakat, rengeteg hadizsákmányt , és hadi
foglyot is ejtett. Ezernyolcszáz dán közkatona mellett harminc tiszt és egy tábornok is 

131 Robertson 1842. 38-39. о. 
1 3 2 A Letter from Denmark to his Parents by Pte. Archibald Gellen, 92nd Highlanders. GHRM (PB 286.) 
133 Robertson 1842.40. o. 
134 Robertson 1842.40-41. o. 



brit fogságba esett. Emellett a nyolc ágyú, huszonkét hadi lobogó és számos, utánpótlást 
szállító társzekér került a vöröskabátosok k e z é b e . 1 3 5 

A britek veszteségei e lenyészők voltak. A Gordon Highlanderek közül ketten meg
haltak, egy katona pedig megsebesül t az ü tköze tben . 1 3 6 A dánok ezzel szemben igen sú
lyos veszteségeket szenvedtek. A hadifoglyokon túl öt-hatszáz főt tett ki az elesettek és a 
sebesültek s z á m a . 1 3 7 

A k0ge-i összecsapást követően Sir Arthur dandárja a Koppenhága melletti Ostead 
faluba vonult, s egészen 1807. október 20-ig, a dán kapitulációig ott is maradt. További 
katonai akciókban nem vettek részt, napjaikat pihenéssel tö l tö t t ék . 1 3 8 

1807. szeptember 7-én az angol flotta körbezárta, és megadásra kényszerítet te a dán 
hadiflottát. Ezt követően a brit expedíciós hadsereg a dán kormány által aláírt hivatalos 
kapitulációig Koppenhágában maradt. A kapituláció aláírása után a dán hadiflotta hivata
losan is Nagy-Britannia tulajdonába ke rü l t . 1 3 9 

A 92-esek nagy részét, mintegy hatszáz embert október 20-án behajózták a dánoktól 
zsákmányol t nyolcvannégy ágyús NEPTUNAS sorhajóra, mely azonban, az angol tenge
részek hibájából, Elsinórt elhagyva zátonyra futott. A tengerészek és a hajón tar tózkodó 
katonák a hajótörés után Hewan szigetére eveztek, ahol ideiglenesen menedéket leltek a 
háborgó tengertől, s a feldühödött dánok bosszújától egyaránt. Ehhez a Svédországhoz 
tartózó apró szigeten t izennégy napot töltöttek a skót legények, végül néhány kisebb hajó 
érkezett Angliából , hogy hazavigye őket. 

November 12-én az ezred partot ért Angl iában, ahol Weeley-ben kaszárnyába kerül
tek, és 1808. március 23-ig ál lomásoztak ott. Akkor újra Colchesterbe vezényelték az 
alakulatot, ahol egyrészt Skócia északi megyéiből származó önkéntesekből , másrészt az 
Írországban á l lomásozó második zászlóaljból feltöltötték a reguláris feladatokat ellátó 
első zász lóa l ja t . 1 4 0 

1808. április 29-én a Gordon Highlanderek újra Harwich kikötőjébe masíroztak, ahol 
behajózták az ezredet, hogy Sir John Moore parancsnoksága alatt egy svédországi kato
nai akcióban vegyen részt. Az utolsó pillanatban azonban megváltozott a parancs, így a 
skót legények Skandinávia helyett az Ibériai-félszigeten kerültek bevetésre. Ottani al
ka lmazásuk története azonban már egy újabb dolgozat tárgya lehet. 

135 Robertson 1842.41. о. 
1 3 6 A Letter from Denmark to his Parents by Pte. Archibald Gellen, 92nd Highlanders. GHRM (PB 286.) és 

Cannon 1851. 36. o. 
1 3 7 A Letter from Denmark to his Parents by Pte. Archibald Gellen, 92nd Highlanders. GHRM (PB 286.) 
138 Robertson 1842. 42. o. 
139 Cannon 1851.37-39.0. 
1 4 0 A feltöltést követően az első zászlóalj, a tisztikart nem számítva, 49 őrmestert, 22 dudást és 964 közle

gényt számlált. Cannon 1851. 39. о. 
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Teofil Bíró 

THE HISTORY OF THE 92ND (GORDON HIGHLANDERS) REGIMENT OF FOOT 
IN THE WARS OF THE COALITIONS 

Summary 

International conflicts in the second half of the 18th century (the Seven Years' War, the 
American War of Independence, the French Revolution and the Napoleonic Wars) urged the Brit
ish government to gradually increase the strength of the country's land forces. It seemed to be rea
sonable to make use of the manpower of the economically disadvantaged and overpopulated Scot
tish Highlands. In the last wave of the recruitment campaign that was launched in the Highlands 
after the last Jacobite Rising in 1745-1746 and ended in 1800, the Gordon Highlanders Regiment 
of Foot, recruited from and garrisoned in Aberdeen, was raised in 1794. 

Principally, the Regiment was called to life by the growing needs of the Wars of the Coalitions. 
At that time, Great Britain did not only fight at sea and in the colonies, but also took part in the 
wars against France on the Continent more and more frequently and with increasing numbers of 
troops. 

Except for the Egyptian Campaign in 1801, which was an integral part of the struggle against 
Napoleon, the Regiment was deployed in Europe throughout the period. They fought in Holland in 
1799, in Denmark in 1807, in Belgium in 1809, in Portugal and Spain between 1808 and 1813, in 
France in 1814 and again in Belgium in 1815. Their Battle Honours ("Egmont-op-Zee," "Sphinx," 
"Egypt," "Mandora," "Peninsula," "Corunna," "Fuentes d'Onor," "Almarez," "Vittoria," "Pyrenees," 
"Nive," "Orthes" and "Waterloo") all prove the Regiment's involvement and valuable service in 
the battles, and represent the glorious stages of the early regimental history. 

The study gives an account of the first period of the Gordon Highlanders' history, from the ante
cedents and the establishment of the Regiment to their deployment in the Iberian Peninsula in 1808. 



Teofil Bíró 

L'HISTOIRE DU 92 е REGIMENT D'INFANTER IE BRITANNIQUE (GORDON HIGHLANDERS) 
A L'ÉPOQUE DES GUERRES DE COALITION 

Resume 

Les conflits internationaux de la deuxieme moitie du 18e siecle - guerre de sept ans, la guerre 
d'independance en Amerique du Nord, la revolution francaise et les guerres napoleoniennes - ont 
incite le gouvernement britannique a augmenter progressivement les effectifs de son armee de 
terre. II paraissait logique d'exploiter les ressources humaines des Hautes Terres d'Ecosse, une re-
gion economiquement en retard avec un excedent de population. Les recrutements y ont debute 
apres la derniere insurrection jacobite de 1745-46 et ont dure jusqu'en 1800. Cest lors de la der-
niere vague de ces recrutements que le regiment d'infanterie Gordon Highlanders etabli a Aberdeens-
hire fut forme en 1794. 

Le regiment est ne pour repondre aux besoins grandissants des guerres de coalition. En plus de 
la mer et des colonies, la Grande Bretagne intervenait contre la France de plus en plus souvent sur 
le continent et avec des forces accrues. 

Hormis la campagne d'Egypte de 1801 - qui faisait partie integrante de la lutte contre Napo-
leon - le regiment fut toujours engage en Europe dans la periode examinee. Les theatres de leurs 
operations militaires furent les Pays-Bas en 1799, le Danemark en 1807, la Belgique cn 1809, le 
Portugal et 1'Espagne entre 1808 et 1813 avant de retourner en Belgique en 1815. Les inscriptions 
sur le drapeau du regiment temoignent de leur participation utile et active aux combats: «Egmont-
op-Zee», «Sphinx», «Egypt», «Mandora», «Peninsula», «Corunna», «Fuentes d'Onor», «Almarez», 
«Vittoria», «Pyrenees», «Nive», «Orthes» et «Waterloo» indiquent chacun les differentes etapes glo-
rieuses au debut de leur histoire. 

La presente etude examine la premiere periode de 1'histoire du regiment, de sa formation - et 
des evenements precedant celle-ci - a 1808 lorsqu'il a ete envoye sur la peninsule iberique. 

Teofil Bíró 

DIE GESCHICHTE DES 92. (GORDON HIGHLANDERS) BRITISCHEN INFANTERIEREGIMENTS 
ZUR ZEIT DER KOALITIONSKRIEGE 

Resümee 

Die internationalen Konflikte der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts - Siebenjähriger Krieg, 
nordamerikanischer Unabhängigkeitskrieg, französische Revolution und Napoleon-Kriege -
spornten die britische Regierung an, die Stärke ihrer Festlandtruppen ständig zu erhöhen. Dabei er
schien es als eine logische Lösung, das Menschenmaterial der schottischen Highlands heranzuzie
hen, die wirtschaftlich rückständig waren und über einen Bevölkerungsüberschuss verfügten. Im 
Jahre 1794, in der letzten Welle der militärischen Werbung auf dem Gebiet der schottischen High
lands, die nach dem letzten Jakobiten-Aufstand von 1745^6 begann und bis 1800 dauerte, erfolgte 
die Aufstellung des Infanterieregiments Gordon Highlanders mit Standort in Aberdeenshire. 

Das Regiment wurde im Grunde von den immer größeren Anforderungen der Koalitionskriege 
ins Leben gerufen. Großbritannien nahm nunmehr nicht nur auf der See und in den Kolonien, son
dern immer öfter und mit immer größeren Kräften auch auf dem Kontinent im Kampf gegen 
Frankreich teil. 



Abgesehen vom Ägypten-Feldzug des Jahres 1801 - der einen organischen Teil des Kampfes 
gegen Napoleon bildete - wurde das Regiment in unserer Zeit bis zuletzt in Europa eingesetzt. Die 
Schauplätze der Kampftätigkeit des Regiments waren 1799 die Niederlande, 1807 Dänemark, 
1809 Belgien, zwischen 1808-1813 Portugal und Spanien, 1814 Frankreich und schließlich 1815 
erneut Belgien. Die auf die Regimentsstandarte damals aufgezeichneten Namen beweisen stolz die 
nützliche und aktive Teilnahme der Einheit in den Kämpfen:,Egmont-op-Zee," „Sphinx," „Egypt," 
„Mandora," „Peninsula," „Corunna," „Fuentes d'Onor," „Almarez," „Vittoria," „Pyrenees," „Nive," 
„Orthes" und „Waterloo" bedeuten allesamt jeweils ein ruhmreiches Kapitel in der frühen Ge
schichte des Regiments. 

Die vorliegende Studie gibt einen Überblick über die erste Phase der Geschichte des Re
giments, von der Vorgeschichte und Aufstellung bis zum Jahre 1808, als es auf die Iberische Halb
insel beordert wurde. 

Теофия Биро 

ИСТОРИЯ 92-ГО БРИТАНСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА  (GORDON HIGHLANDERS) 
В ПЕРИОД КОАЛИЦИОННЫХ ВОЙН 

Резюме 

Международные конфликты второй половины  XVI I I века  - семилетняя война, северо
американская война  за  независимость, французская революция  и  войны Наполеона  - побу
ждали британское правительство  к непрерывному повышению численного состава своей 
сухопутной армии. Логическим решением казалось воспользоваться человеческим материа
лом Шотландского севера, бывшего экономически отсталым  и  располагавшим избытком  на
селения. В  последней волне военных вербовок  в  Шотландии, начавшихся после последнего 
якобитского восстания  1745-1746 гг., в  1794 году был сформирован пехотный полк  Gordon 
Highlanders  в  Аберденшайре. 

Этот полк  по  существу  был вызван  к  существованию  все  более возраставшими требова
ниями коалиционных войн. Великобритания теперь  уже не  только  на море  и в  колониях, но 
все чаще  и со все  более крупными силами вступает  в  борьбу на суше против Франции. 

За исключением военной кампании  в  Египте 1801 года, которая была органической ча
стью войны против Наполеона, полк  в это  время  до конца воевал  в  Европе. В 1799 году  те
атром военных действий полка была Голландия,  в  1807 году -  Дания,  в  1809 году - Бельгия, 
в 1808-1813 году -  Португалия  и Испания,  в  1814 году - Франция,  и в  конце концов в  1815 
году вновь Бельгия. Результативное  и активное участие в  боях с  гордостью подтверждается 
следующими надписями, нанесенными на полковое знамя:  „Egmont-op-Zee," „Sphinx," 
„Egypt," „Mandora," „Peninsula," „Corunna," „Fuentes d/Onor," „Almarez," „Vittoria," .Pyre
nees," „Nive," „Orthes," „Waterloo,"- все они  являются одними из славных этапов прежней 
истории полка. 

В настоящей статье рассматривается первый период истории полка, начиная  с  формиро
вания полка  до 1808 года, до отправления его на Иберийский полуостров. 


