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Lenkey századának hazatérése 1848-ban 
Az 1848/49. évi magyar forradalom és szabadságharc katonai vezetői közül 

Lenkey János tábornok nevéhez nem fűződnek kiemelkedő győzelmek. Ne
ve mégis jól ismert, két okból is. Részben azért, mert az állomáshelyét el
hagyó és parancs nélkül hazatérő Wurtemberg huszárezredi század a Kár
pátokon átkelve az ő parancsnoksága alatt érkezett Máramaros megyébe, 
részben pedig azért, mert a történteket Petőfi Sándor versben köszöntötte. 
Az utókor kevésbé tudja azonban, hogy a költemény csak megkésett ösz-
szefoglalója annak a közhangulatnalk, amely a szökött huszárok védel
mére kelt az esetet hivatalból elítélő és azonnal vizsgálatot kezdeményező 
hadügyminiszterrel szemben. A század elszánt, a katonai fegyelmet súlyosan 
sértő magatartásának híre akkor terjedt el az országban, amikor már érzékel
hető volt, hogy a délvidéki fegyveres szerb mozgalmak komolyan fenyegetik 
az alkotmányos átalakulást. A közvélemény — amely rokonszenvvel fogadta 
az itáliai szolgálati helyéről csak nagy késéssel elbocsájtott Mészáros Lázárt — 
nehezen értett egyet a hadügyminiszter érvelésével, hogy neki hivatalból el 
kell ítélnie a század önkényes eljárását. Megyék és városok feliratban sürgették 
a nádort, a kormányt, a hadügyminisztert, hogy kegyelmezzen meg a század
inak — vagy legalábbis ne alkalmazza velük szemben a katonai törvények 
szigorát. Az ország polgári lakossága e rendkívüli eseményen keresztül került 
szembe a katonai eskü és a haza iránti kötelesség ellentétével, azzal a konflik
tussal, amellyel 1848 októberétől a császári-királyi haderő magyar származású 
tisztjeinek személyesen kellett megbirkózniuk. Valószínű, hogy a Württemberg 
huszárok példája, s az országos közvélemény egyértelmű állásfoglalása sokuk
nak megkönnyítette a döntést. 

Lenkey századának hazatérését levéltári kutatások és korabeli visszaemlé
kezések alapján — a későbbi hasonló huszárszökéseket is áttekintve — már 
1941-ben tisztázta egy alapos kismonográfia.1 Petőfi halálának 120. évfordulója 
kapcsán született meg az a tanulmány, amely a Nemzeti dal mozgósító szerepét 
kutatva, Máramaros megye levéltárát felhasználva, új adatokat szolgáltatott a 
huszárok szökéséhez.2 Elsősorban a Hadtörténelmi Levéltárnak a bécsi 
Kriegsarchivban készült másolatai alapján egy másik tanulmány a huszár
század március—.májusi galíciai szerepét vizsgálta és tett kísérletet annak 
meghatározására, hogy mi volt az a röplap, amely megadta a végleges lökést 
a hazatéréshez.3 Jelen tanulmány a fentieket új adatokkal, elsősorban az Or-

1 Rédvay István: Huszá ra ink haza té rése 1848/40-ben. Bp., 1941. 50—60. o. 
2 Benkő Samu: A his tór ia és a ve rs . Igaz Szó, 1969/11., 882—892. o. Közl i : u ő . : Sorsformáló é r 

telem. Művelődés tör ténet i dolgozatok, Buka re s t , 1971. 279—294. o., ill. uő: Ha ladás és m e g m a r a 
dás . Művelődés tör ténei t a n u l m á n y o k , Bp. , 1979. 514—530. o. (Jegyzetek az 1971. évi kötetben.) 

3 Rosonczy Ildikó: Ada lékok Lenkey huszá r századának haza té réséhez . Folia Historica 7. (A 
Magya r Nemzet i Múzeum k iadványa) Bp. , 1979. 141—159. o. 
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szagos Levéltár anyagai alapján kívánja kiegészíteni, mindenekelőtt a kormány 
magatartásának4 és a közvélemény reagálásának, illetve a század további sor
sának bemutatásával. Egyben megkísérli, hogy a szökés néhány mozzanatát 
jobban megvilágítsa. 

Az előzmények 

Lenkey századának hazatérését számos tényező idézte elő. Ezek mindegyike 
a forradalmi, a békebeli állapotokat és fegyelmi viszonyokat megrendítő fej
lemények következménye. Mindenekelőtt annak, hogy a württembergi király
ról elnevezett 6. huszárezred ezredesi osztályának 2. századát Mariampolból, 
eredeti állomáshelyéről március 22-én a kerületi székhely katonaságának meg
erősítésére Stanislawba vezényelték. A lengyel mozgalmakat kezdetben értet
lenül szemlélő legénységet — az emlékezések szerint — maga Lenkey intette 
türelemre és elnézte, hogy a lakosság barátkozik a huszárokkal. így történhe
tett, hogy egy tüntetés során, amikor a kivezényelt lengyel gyalogság sorait át
törték a demonstrálók, a huszárok láttán megálltak, s Lenkeynek beszédével 
sikerült őket szétoszlásra bírni. Ez az eset felkeltette a szemtanú Kalliany tá
bornok dandárparancsnok gyanúját, amit rövidesen további fejlemények csak 
megerősítettek. Április 27-én ugyanis egy újabb tüntetés alkalmával egy fiatal 
lengyel nemes halálos sebet kapott. Temetésén díszruhába öltözött huszárok is 
részt vettek. Egy korabeli tudósítás szerint vitték a koporsót, míg az adataiban 
többnyire megbízható visszaemlékezés szerint párban haladtak a koszorút vivő 
lányokkal. 

Ezt követően a századot május 13-án visszarendelték Mariampolba és helyette 
az ezred „egy jobb hírnévben álló" századát vezényelték Stanislawba. Lenkey t 
május 19-én Brzezanba, az ezredtörzshöz rendelték, s ott gróf Paar ezredes 
a lengyelekkel való összejátszással gyanúsította és hatnapi fogsággal sújtotta. 
A legénységet is keményen vallatóra fogták, majd amikor ez nem járt ered
ménnyel, jutalmat ígértek annak, aki bármit tud az összeesküvésről és jelenti 
azt. A huszárokat a gyanúsítás is elkeserítette, de még jobban annak híre, hogy 
a századparancsnokságot a kegyetlenségéről híres gróf Festetits kapitány veszi 
át. Növelte elégedetlenségüket az is, hogy a század ideiglenes parancsnoka, 
Schimpf alkapitány csak harmadszorra fogadta el és továbbította a legénység 
kérelmét, hogy kapitányukat ne büntessék miattuk.5 

A huszárok rossz hangulatát tetézte, hogy tájékozottak voltak a hazai fejle-
miényekről, többek között a 12 Pont azon követeléséről, hogy az idegenben 
lévő magyar katonákat hozzák haza. Mivel az egyik tudósítás szerint a Pesti 
Hírlap is eljutott hozzájuk, olvashatták azt az április 26-i kormányközleményt, 
mely szerint a minisztérium a Morvaországban és Galíciában állomásozó magyar 

4 Arra, hogy a minisztertanács a dezertálás hírére azonnal a királyhoz intézendő kegyelme-
zési kérvény mellett döntött, 1. Urbán Aladár: Lenkey százada. Élet és Tudomány, 1962/10. 291— 
295. o. 

5 Az események rekonstruálása a Pesti Hírlap (PH) aug. 6-i tudósítása, valamint egy részt
vevő emlékezései alapján; utóbbit 1. Wurtemberg huszárok hazaszökése 1848-ban. (Egy Wur
temberg huszártól) Honvéd, 1869. 29—31. sz. L. még Rosonczy : i. m. 143—146. o. — A Stanislawba 
órkezés dátuma Paar ezredes alább idézendő jún. 19-i jelentéséből, a Mariampolban való visz-
szatérésé a PH aug. 6-i, említett beszámolójából. Az emlékezés két demonstrációról tud, mind
kettőt gr. Thun császári biztos ellen rendezték, s a század a második alkalommal szerepelt vol
na, amikor a lakosság a nemzetőrség lefegyverzésének elrendelése ellen tüntetett. 
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katonaság „behozatalát elkerülhetetlenül szükségesnek látja". Mindezen túl a 
Württemberg huszárokhoz már az áprilisi napokban érkezett „a pesti nép
gyűléstől" — előttünk ismeretlen tartalmú — hazahívó levél, amelyet a galiciai 
főhadparancsnokság előterjesztésére Zanini tábornok, akkori osztrák hadügy
miniszter már április 16-án megküldött István nádor királyi helytartónak. Nem 
tudjuk, hogy az illetékesek a fővárosban folytattak-e valamiféle nyomozást ez 
ügyben. Május 2-án mindenesetre a nádor saját kezűleg vezette rá a bécsi érte
sítésre, hogy „ez a levél nem a népgyülekezetbal volt kiadva, és hogy az írónak 
neve csak álnév, s így mint mystificatio tekintendő". Másnap — a mellékleteket 
visszaküldve — István nádor az értelemben válaszolt Zanini hadügyminiszter
nek.6 

A legénység tehát a rendelkezésre álló információk alapján joggal — és türel
metlenül — várta, hogy megjöjjön a parancs, amely őket hazájukba rendeli. De 
a magyar tisztek is remélték, hogy ez a rendelet előbb-utóbb megérkezik. Répásy 
Mihály őrnagy, a 6. huszárezred ezredesi osztályának parancsnoka 1848. május 
7-én így írt Stanislawból Répásy János Szabolcs megyei f őpénztároshoz : „Még 
nálunk a magyar hadi minisztérium életbe léptetésének és működésének semmi 
jelét nem adta, pedig szeretnénk, hogy a zűrzavarok lecsillapodásával bennün
ket minél előbb a hazába parancsolnának."7 

Ilyen előzmények után — tudjuk meg a visszaemlékezésből — május 26-án 
Hajdú Mihály közvitéz levelet kapott szülőföldjéről, amelyben két nyomtat
vány is volt. Az egyik Petőfi Nemzeti dal c. költeménye, „a másikban lelkünkre 
volt kötve, hogy minden áron és mielőbb haza siessünk a hon iránti szent tarto
zásunkat leróni . . ."8 A nyomtatott röplapról közelebbi ismereteink nincsenek, 
mert mind Schimpf alkapitány jelentése, mind az emlékezés szerint Fiáth 
Pompeius főhadnagy elolvasás után darabokra tépte, amikor azt az egyik tize
des neki megmutatta. A korabeli nyomozás Galíciában több példányt talált 
egy „Néhány szó külföldi katonáinkhoz" című, „Egy invalidus" aláírással ellá
tott és Pesten május 4-én kelt nyomtatványból. Boyneburg altábornagy, a budai 
főparancsnokság vezénylő tábornoka június 5-én fel is terjesztette ennek a 
röpiratnak német fordítását az osztrák hadügyminisztériumhoz azzal a meg
jegyzéssel, hogy valószínűleg az váltotta ki Lenkey századának dezertálását. 
Néhány nap múlva Latour osztrák hadügyminiszter egy körlevele arról tájé
koztatta az érdekelt katonai parancsnokokat, hogy ebből a röplapból több pél-

6 A Batthyány-kormány április 12-i 20-i és 24-i ülésein foglalkozott a magyar ezredek haza
hozatalának kérdéseivel; 1. Az 1848—1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. (S.a.r. F. Kiss Er
zsébet) Bp., 1989. 18., 31., 35—36. o. A PH 1848. április 26-i közleményét 1. Okmánytár Magyar
ország függetlenségi harczának történetéhez. 1848—1849. (S.a.r. Pap Dénes) Pest, 1868. I. k., 62— 
G3. o. Zanini és István nádor levélváltását 1. Országos Levéltár (OL) N 31. Regnicoláris Levéltár, 
István nádor közpolgári iratai 1848:1015. (A válasz mellékleteként visszaküldték az említett le
velet is.) 

7 Répásy őrnagy máj. 7-én kelt levelét közli V. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabad
ságharc levelestára. Bp., 1950. I. k. 226—223. o. A levél írója a két nappal későbbre Stanislawba 
összehívott kerületi ülés idejére „revoluciótól" tart. Lehet, hogy ez volt az a demonstráció, 
ahol Lenkey huszárjainak jelenléte megakadályozta a lakosság és a katonaság összeütközését. 
Ha igen, akkor ez az eset keltette fel a dandárparancsnok gyanúját. 

8 Wurtemberg huszárok hazaszökése 1848-ban. Honvéd, 1869. 31. sz. A névtelen emlékirat 
szerzője valószínűleg korabeli feljegyzései alapján állította össze emlékezéseit, amelynek csak 
egy részét, a mariampoli laktanya elhagyásáig, ill. a Dnyeszter átúsztatásáig terjedő részleteit 
közölte a Honvéd 1869. évi 29—31., 33—34. száma. A Szilágy-Somlyó 1888. évi 22—27. száma ezt 
újra közölte, majd a 28—33. és 36—38. számok közreadták a folytatást egészen az óbecsei tá
borba történt megérkezésig. (A Szilágy-Somlyóban megjelent teljes anyagot Mándy István új
ból közölte az Adalékok Zemplén vármegye történetéhez 1908. évi folyamában.) 
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dányt találtak a Lembergen állomásozó magyar legénységű Porosz herceg és 
Mihály nagyherceg gyalogezredek laktanyáiban.9 

A röplap azzal a kérdéssel kezdődik, hogy hallottak-e a megszólítottak az 
ország újonnan kiharcolt alkotmányáról és tudnak-e arról, hogy a magyar ezre
deknek haza kell térniük. Ha igen, miért nem sietnek haza, hol türelmetlenül 
várják őket, s oly nagy szükség van reájuk. Talán kihalt belőlük a nemzeti 
érzés és hagyják, hogy más népek nyakára ültessék őket? Ezért, ha nem veszett 
ki belőlük a honfiúi érzés, ne szolgáljanak nyomorult zsoldosként, hanem 
siessenek haza és csatlakozzanak „társintézményükhöz", a nemzetőrséghez, 
segítsék annak kiképzését, hogy megvédhessék a haza szabadságát. Keressék 
meg „tisztalelkületű "magyar tisztjeiket, s induljanak velük haza — vagy ha 
azokból kihalt a haza iránti hála és kötelesség érzete, úgy induljanak meg ők, 
s meglátják, hogy egyesülésükkel milyen erős lesz az ország. — Az előzmények, 
a század feszült hangulata következtében érthető, ez elegendő volt ahhoz, 
hogy a röplap felolvasása után hangosan megfogalmazódjék és általános helyes
lésre találjon: haza kell menni, de azonnal! 

A kései kutató a fenti szöveg ismeretében csak arra nem talált választ, hogy 
május 28-án éjjel, a huszárok szökésről értesülve, Kalliany dandárparancsnok 
miért jelentette a lembergi főhadparancsnokság vezetőjének, Hammerstein al
tábornagynak, hogy a huszárok azért dezertáltak, mert röplapon értesítést kap
tak, hogy „a haza veszélyben". Ez a kitétel ugyanis nem fordult elő a szöveg
ben. Mivel a röplap tartalma Stanislawban nem volt ismert, sőt Kalliany azt 
sem tudhatta, hogy a huszárok kezébe ilyen röplap került, fel kell tételeznünk, 
hogy az értelmezés Lenkeytől származik. Ö ugyanis a szökés estéjén Stanislaw
ban tartózkodott, s az esetről értesülve Répásy őrnaggyal együtt ment Kalliany 
dandárparancsnokhoz, aki azután a szökevények után küldte Lenkeyt. A kapi
tány ugyanis fogságából szabadulva május 27-én Brzezanból Mariampolba ér
kezett, ahol — mint 1849-ben aradi kihallgatásán elmondta — csak tiszttársai
val érintkezett, a legénységgel nem. Másnap, a huszárok szökésének napján 
kora reggel Stanislawba kocsizott, s előtte csak az illetményét hozó őrmesterrel 
találkozott. A kétségtelenül forrásértékű, a Honvéd 1869. évi számaiban meg
jelent emlékezés szerint május 28-án reggel Lenkey először Vincze Ferenc 
őrmestert hívatta, de azt, hogy mit beszéltek, nem tudni. Majd a raktáros, 
Bódog László tizedes — aki kedvence volt — járt nála. Utóbbinak Lenkey az 
emlékezés szerint elmondta, hogy bár ártatlan, be kellett adnia leköszönését, 
ha nem akarja, hogy csúful megfosszák állásától és címétől. Azt is elmondta, 
hogy most Stanislawba utazik, majd .rögtön hazájába megy és jelentkezik a 
most szervezett honvédségbe.. . (Lenkey május 30-i jelentéséből kitetszően a 
nemzetőrségről beszélt.) Vagyis Lenkey mind a röpiratot ismerő Fiáth Pompeius 
főhadnagytól, mind pedig Bódog László tizedestől értesülhetett a röplapról, 
annak tartalmáról. Miért egészítette ki annak mondanivalóját — ha valóban 
tőle származik — ,,a haza veszélyben'* motívumával? Mindenekelőtt talán 

9 A röplap megsemmisítésére : Honvéd, 1869. 31. sz. és Schimpf alkapitány jelentése, Mariam-
pol, 1848. máj. 28. L. Hadtörténelmi Levéltár (HL) 1848/49-es gyűjt., 1/160. A „Néhány szó kül
földi katonáinkhoz" c. röpiratról — megadva magyar címét — Paar ezredes jelentése az oszt
rák HM-hez, 1848. jún. 19. HL 1848/49-es gyűjt., 1/322. Boyneburg altábornagy felterjesztése az 
osztrák HM-hez, Buda, 1848. jún. 5. és mellette a röpirat német fordítása: uo. 1848/49-es gyűjt., 
1/210. és 1210a. Latour tájékoztatója a Lembergben talált röplapokról: uo. 1848/49-es gyűjt., 
1/208. A röplap német szövegét közli Rosonczy Ildikó: i. m. 157—158. o. Ennek magyarra for
dítását adja ugyanő A Lenkey kapitány százada megmutatta az utat . . . c. dokumentum-válo
gatásában. L. Csoóri Sándor—Sára Sándor: 80 huszár, ötlettől a filmig. Bp., 1980. 47—49. o. 
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azért, hogy a század tettének indokait erősítse. De az is szerepet játszhatott 
ebben, hogy Lenkey a Brzezanba vagy a Stajnislawba eljutó osztrák és magyar 
lapokból is értesülhetett a magyarországi gondokról. Ezt látszik bizonyítani az 
a Máramarosból június 1-én, a huszárok megérkezésének másnapján kelt tudó
sítás, amely szerint „a nemes csapat" nem kívánt egykedvű szemlélője lenni 
„a fenyegető veszélynek, mely létünket fenyegeti". Ezen általánosság mellett 
azonban hozzáteszi, hogy „a bécsi események és horvát mozgalmak hírére, a 
trón és a haza iránti szeretet nemes túláradása" miatt indultak a huszárok haza. 
Ha ezek nem csupán a tudósító szavai, a bécsi és a horvát eseményekre való
színűleg csak Lenkey hivatkozhatott.10 

Visszatérve Lenkey és Bódog László tizedes találkozására, nem valószínű, 
hogy utóbbi beszélt volna a század szökési tervéről, annál kevésbé, mivel az 
még nem volt kidolgozva. Azt azonban feltételezhetjük, hogy kapitányuk vég
leges eltávolítása és azonnali hazatérésének híre is szerepet játszott a huszárok 
gyors döntésében. Lenkey is úgy vélekedett a már említett aradi kihallgatása 
alkalmával, hogy a helyébe lépő Festetits kapitány iránti gyűlölet, „valamint 
az én távozásom lehetett főoka a század eltávozásának". 

A szökés és a fogadtatás 

Az elmondottak érthetővé teszik, hogy a május 26-án Hajdú Mihálynak ér
kezett levél, pontosabban a hazahívó röpirat miért tett olyan nagy hatást a 
huszárokra, hogy azok két nap múlva már útban voltak a Kárpátok felé. Az 
emlékezés szerint a legnagyobb óvatossággal jártak el, s másnap (szombaton) 
lóápolás közben csak suttogva — „a lovak nyaka fölött" — folyt a tervezgetés. 
Mint azt később Schimpf alkapitány jelentette, a laktanyában lakó Fiáth fő
hadnagy és gróf Orsich hadnagy sem tapasztalt semmi gyanúsat. Pedig fi
gyelték a legénységet, mivel Rátonyi tizedes ezen a napon adta át Fiáth főhad
nagynak a nála maradt röplapot. Mint a főhadnagy beszámolójára visszaemlé
kezve Schimpf alkapitány megjegyezte, a kétségtelenül feszült hangulat elle
nére egyetlen — utólag — gyanús jel volt: a huszárok megkérdezték, hogy mi
kor fognak Magyarországra vonulni? 

A század tisztjei azonban nem lehettek teljesen nyugodtak, ezt bizonyítja, 
hogy az emlékezés szerint 28-án, vasárnap az istentiszteleten a szokásos ima 
helyett egy káplár a katonai rendtartást olvasta fel, amely szerint a szökést, a 
hűtlenséget és az ellenséggel való cimborálást halállal, vagy — kegyelemből — 
tízszeri vesszőfutással büntetik. Az elrettentés azonban nem járt eredménnyel. 
Ebéd után az altisztek Vincze őrmester vezetésével előbb egy kocsmában gyüle
keztek, majd tapasztalva, hogy figyelik őket, az egyik tizedes szállására 
mentek. Ezt követően a legénységet fürdés ürügyén — tisztek nélkül — a közeli 
Dnyeszter partjára vitték. Itt egy üres gabonásdereglyébe húzódva a legény
séggel együtt hozták meg a döntést: még aznap este indulnak. (A tudósítás 

10 Kalliany vezérőrnagynak a lembergi főhadparancsnoksághoz intézett jelentése nemcsak azt 
említi, hogy a huszárok írásos felszólítást kaptak, hogy „a haza veszélyben", de arról is tud, 
hogy ez a „körlevél" azt javasolta, hogy siessenek tisztjeik nélkül haza: Stanislaw, 1848. máj. 
28. HL. 1848/49-es gyűjt., 1/161. Hammerstein altábornagy ezt rögtön jelentette a budai főhadpa-
rancsnokságnak, Lemberg, 1848. máj. 30. OL H 75. Hadügyminisztérium iratai, beadványok 
(HM/b) 1848:708. A Máramarosból jún. l-jén kelt tudósítás a PH 1848. jún. 8-i sz.-ban jelent meg. 
Lenkey vallomását az aradi hadbíróság előtt 1. Az aradi vértanúk. (S.a.r. Katona Tamás) Bp. 
1979. II. k., 142—143. o. 
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szerint megesküdtek: aki visszatér, vagy lop, a halál fia.) Mindenkinek köte
lezővé tették a fegyverzet ellenőrzését, a lószerszámok és a ruházat megvizsgá
lását, ha szükséges, azok cseréjét. Már a laktanyában döntöttek arról, hogy 
sem a díszruházatot, sem a század pénztárát nem viszik magukkal. 

A század tervének kivitelét megkönnyítette, hogy laktanyában voltak elhe
lyezve, így a készülődést feltűnés nélkül ejthették meg. A kivitelezést az is segí
tette, hogy Orsich hadnagy még aznap reggel Stanislawba ment, Fiáth főhad
nagy pedig a városkában töltötte a délutánt — mint később kiderült, Schimpf 
alkapitánnyal vacsorázott. A raktáros altiszt mindenekelőtt lőszert osztott, s 
ettől a pillanattól az őrség töltött fegyverrel vigyázta a laktanya bejáratát. 
Arról is gondoskodtak, hogy a közeli Dnyeszter kompátkelőjét is őrizzék, hogy 
az ő elvonulásukig senki át ne kelhessen. Ugyanis hazaindulva a századnak 
délnyugatnak, a közeli Stanislaw dandárparancsnoksági székhelyen át — vagy 
azt megkerülve — kellett vonulnia. Ha szándékukról értesülnek, a város helyőr
sége elállhatja útjukat. 

Amennyire az megállapítható, a legénység eredetileg tisztek nélkül, Vincze 
őrmester vezetésével szándékozott hazatérni. Az emlékezés szerint Rátonyi 
tizedes ajánlotta, hogy előremegy Stanislawba és felkéri Lenkeyt: vezesse ő a 
(századot. Ezt azonban elvetették azzal, hogy a kapitány „sokkal okosabb", 
mintsem hogy ebben a vállalkozásban résztvegyen. Rátonyi azonban módját 
ejtette, hogy elhagyja a laktanyát, egy közvitéz útján értesítse Fiáth főhad
nagyot, átkeljen a Dnyeszter en és Stanislawba menjen. Az emlékezés szerint 
Rátonyi eltűnése után Juhász tizedes egy jó lovon utánaeredt Rátonyinak, akit 
félúton, — a Stanislav és Mariampol közötti összeköttetést biztosító ún. Ordo-
nanzpost állomásnál — Orsich hadnaggyal együtt talált. A hadnagy jelentése 
szerint aznapi eltávozásáról nyolc óra után indult Stanislawból, amikor az em
lített állomásnál kocsiját Rátonyi tizedes és egy közlegény feltartóztatta. Tőlük 
értesült, hogy a század elhatározta, aznap este kilenc órakor megindul haza, s 
őket azért küldték előre Stanislawba, hogy titokban megkeressék Lenkey kapi
tányt és felkérjék, álljon a század élére. A jelentés szerint a hadnagyot halállal 
fenyegetve követelték, hogy csatlakozzon. (Orsich jelentéséből tudjuk, hogy 
Rátonyi arra hivatkozott: esküt tettek, hogy minden elvonulásuk útjába kerülő 
akadályt, „legyen az bármekkora és jelentkezzen az bármilyen formában vagy 
bárki személyében", le fognak küzdeni.) Mielőtt Rátonyi továbbindult volna 
Lenkeyért, megérkezett Juhász tizedes, aki ezt megakadályozta. Ekkor — Orsich 
jelentése szerint — a Rátonyi val érkezett közvitézt Juhász a század elé küldte, 
hogy jelentse: feltartóztatta Rátonyit. Ezt .követően Orsichnak sikerült rábe
szélnie Juhász tizedest, hogy a rendelkezésre álló fogattal Mariampolba men
jen Orsich „bagazsiájáért". Bár az Ordonanzpost négy közlegénye is ott volt, 
Orsichnak — Rátonyi jóvoltából — sikerült elérnie, hogy megszabadult, s 
gyalogszerrel, toronyiránt, azonnal megindult Stanislawba, hogy jelentse a fej
leményeket.11 

Orsich hadnagy este nyolc óra után indult vissza Stanislawból. Mariampolban 
este hét és nyolc között Schimpf alszázados és Fiáth főhadnagy a vendéglőben 
vacsorázott. Az előbbi jelentése szerint a főhadnagy azzal szórakoztatta század
parancsnokát, hogy miként képzeli a röpirat szerzője, hogy felsőbb parancs 

11 Az események ismertetése a Honvéd 1869. 33—34. sz., továbbá Orsich hadnagy máj. 31-j 
jelentése alapján: 1848/49-es gyűjt., 1/324. Az esküről a PH aug. 6-i tudósítása szól. 
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nélkül megindulhassanak haza. Schimpf alszázados — mint elismeri — a le
génységet jó szelleműnek minősítette, amit a főhadnagy is megerősített. Ekkor 
érkezett az egyik közlegény és jelentette Fiáth Pompeiusnak, hogy a század 
nyergel és útra készül. (Nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy a legény
ség így csalta haza tisztjét.) Schimpf ekkor azonnal a laktanyához küldte a 
főhadnagyot, míg ő sietve jelentette a fejleményeket a stanislawi hadosztály
nak. (Magán hírvivővel, hiszen a jelentést nem bízhatta a valamelyik huszárra.) 
A főhadnagy a laktanya kapujában két karabélyos őrt talált, akik beengedték. 
Amikor azonban az udvaron meglátta a komoly készülődést, sietve visszafor
dult és futva menekülni akart. Az őrség azonban fegyverhasználattal fenye
getve megállította, elfogta és visszakísérte. Itt az egyik folyosón hat karabélyos 
huszár őrizte, miközben elrendelték, hogy szolgája készítse útra lovát, kocsiját 
és a szükséges poggyászt. 

A főhadnagy elfogása a laktanya előtt történt, voltak szemtanúi is. 
így amikor Schimpf alszázados nyolc óra után odaérkezett, az épület előtt 
civil csoportosulás várta a fejleményeket. A napos tizedes már útközben jelen
tette neki, hogy a század felnyergelt és útrakész, Fiáth főhadnagyot pedig el
fogták, s az elvonulásig őrizet alatt tartják. Az alszázadost a laktanya kapujá
ban két kivont karddal őrt álló lovas huszár tartóztatta fel és nem engedte 
tovább. Fiáth letartóztatása óvatosságra intette Schimpf alszázadost, akinek 
egyébként semmi kényszerítő eszköz nem állott rendelkezésére. Egyet tehetett: 
megkísérelte eltéríteni szándékuktól a huszárokat. (Arra ugyanis nem számít
hatott, hogy indulásukat késleltetve segítséget kap. Stanislaw kb. 25—30 km-re 
volt, s onnan legfeljebb gyalogságot küldhetett a dandárparancsnok Mariampol-
ba. Az ott állomásozó huszárszázad hűségét nem tehetette próbára.) Május 
31-én kelt részletes jelentése szerint megkérdezte az őröktől, hogy mi a szán
dékuk, mire azt a választ kapta, hogy egy olyan országban, ahol ártatlan létükre 
becsületüktől megfosztják őket, tovább nem maradnak. Schimpf kapitány hiába 
hivatkozott arra, hogy a kihallgatásukon előadott panaszukat felterjesztette a 
hadosztályparancsnoksághoz, hiába emlegette a katonák esküjét és kötelességét, 
s hiába javasolta, hogy várják meg nyugodtan azt az időt, amikor a magyar 
ezredek megkapják a menetparancsot a hazatérésre. A kurta válasz az volt, 
hogy régen áltatják már őket ezzel az ígérettel, őket várják otthon, s szilárdan 
elhatározták, hogy hazatérnek. (A jelentés szerint hozzátették: tartson velük az 
alkapitány — ha kedve van.) 

Míg e szóváltás folyt — mondja a jelentés — úgy kilenc óra körül a lakta
nyában elhangzott a kiáltás: „Seid ihr fertig!", majd kinyílt a (kapu és a század 
kettessévei, kivont karddal ellovagolt parancsnoka előtt. Végül jött Fiáth fő
hadnagy kocsija, amelyet fegyveresek vettek körül, követte azt a két huszár
feleség kocsija, akik markotányosnőként szolgáltak. A főhadnagy odakiáltott 
az alszázadosnak, hogy íme látja, s adandó alkalommal tanúsítsa, hogy őt erő
szakkal viszik el. A század eközben egyenesen a Dnyeszter partjának tartott 
és átúsztatott a folyón. Az emlékezés szerint Fiáth főhadnagyot és kocsiját,, 
illetve az asszonyokat szállító kocsit a komp dereglyéjén vitték át. A folyón 
való átkelés minden nehézség nélkül zajlott, csak egy kard „pengéjét" és egy 
huszár csákóját sodorta el a víz. Schimpf alkapitánynak a jelenetet érintő 
leírása azzal végződik, hogy a túlpartról hallatszó zajokból arra lehetett követ
keztetni, hogy a század sebesen: ügetésben és vágtában (,,im Trabb und Galopp") 
távolodott. A jelentés azt mondja, hogy a Stanislawban vezető úton indultak, de 
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ez csak annyiban helytálló, hogy a hazavivő úton a város felé kellett megindulni. 
Az összeesküvők azt előre eldöntötték hogy Stanislawot, a dandárparancsnok
ság székhelyét elkerülik, s a Czerniow — Nadwora — Delatyn útvonalon köze^ 
lítik meg a magyar határt. Schimpf alkapitány első, május 28-án este kelt 
jelentése szerint a századból 6—8 ember és ugyanannyi ló maradt vissza. 
Értesülve Orsich hadnagy elfogásáról, illetve arról, hogy a huszárok az ő bagá-
zsiáját is magukkal vitték, ekkor még azt jelentette, a huszárok a hadnagyot 
is kényszerítették, hogy velük tartson. 

Orsich hadnagy, május 31-i jelentése szerint, gyalogosan tizennégy óra táj
ban érte el Stanislawot és azonnal jelentkezett Répásy őrnagynál. Az őrnagy 
tudta, hogy Lenkey a városban van, hiszen Mariampolból megérkezve nála 
jelentkezett, ezért a hadnagyot a kapitány megkeresésére küldte. Lenkey május 
30-án Körösmezőn kelt és a miniszterelnökhöz intézett jelentésében úgy nyilat
kozott, hogy Orsich őt kereste meg és ő tett jelentést Répásy őrnagynak és 
Kalliany vezérőrnagynak. A sorrend azonban nem érdekes. A fontos az, hogy 
Lenkey Kaliliany tábornoktól megbízást kapott, hogy siessen a huszárok után és 
próbálja visszahozni őket. Az aradi hadbíróság előtt tett vallomása szerint azért 
választották ezt a megoldást, mert a huszárok nagy előnye miatt nem lehetett 
szó az üldözésükről. (Egyébként is csak az ezred Stanislawban állomásozó másik 
századát küldhették volna utánuk.) Lenkey ekkor nyílt paranccsal és azzal a 
meghatalmazással ment a század után, hogy visszatérés esetén biztosítva van 
büntetlenségük. Lenkey május 30-ai jelentésében így ismerteti küldetését: „. . . . 
e tárgybani jelentésemre azon parancsot vettem, hogy a század után siessek és 
iparkodjak azt állomására vissza vezetni. Ahogy utol értem, felszólítottam kato
náimat, hogy térjenek velem vissza Mariampolba, de egy fejemnek tartván 
karabélyát agyonlövéssel és megkötözéssel fenyegettek, végre is azt nyilatkoz
tatták, hogy bántani ugyan nem fognak, de minden esetre magokkal visznek; 
magok közé véve Nadwornán keresztül gyalog kellett mennem, később enged
tek felülni szekérkémre Fiáth főhadnagy ú r r a l . . . " Aradi vallomásában Lenkey 
úgy emlékezett, hogy a századot Nadworna előtt, pihenőnél — abrakoltatásnál 
— érte utol, s az „előőrsök" állították meg. Az emlékezés valószínűsíti, hogy 
ez a találkozás Nadworna előtt, a Bystrica hídjánál lehetett, ahol az utó védek 
siker reményében tartóztathatták volna fel az üldözőket. 

Mai napig talány, hogy Lenkey milyen megfontolásból vállalta a megbízást: 
tekintélyében és a huszárok ragaszkodásában bízott, hogy vissza tudja hozni 
a századot — vagy maga is ezt tartotta a hazatérés leggyorsabb és legegy
szerűbb útjának? Az emlékezés szerint Lenkey kardjához kapott, amikor meg
állították kocsiját. (Nem lovon indült a század után. Az elfogott Orsich had
nagy is kocsin közlekedett.) Rédvay István feltette magának a kérdést, hogy 
mit gondolt Lenkey akkor, amikor a lengyel Kárpátok tövében visszatérésre 
szólította fel huszárjait, s azok nem engedelmeskedtek. Következtetése így 
hangzik: „A legvalószínűbb, hogy már Stanislauban elhatározta, hogy hazájába 
tér. Csak azért vállalkozott a huszárok visszatérítésére, hogy annál biztosabban 
és feltűnés nélkül távozhassék. A körülmények ugyanis mind erre engednek 
következtetni." 

Rédvay nem állítja és az emlékezés sem ad ahhoz támpontot, hogy feltéte
lezzük: Lenkey tudott az előkészületekről és szándékosan távozott Mariampol
ból, hogy ne legyen jelen a dezertálás pillanatában. Tehát csak arról lehet szó, 
hogy a kapitány megragadta a hirtelen támadt lehetőséget, hogy „feltűnés nél-
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kül" távozzék. Erre azonban nem volt szükség, hiszen Paar ezredes goromba 
felelősségrevonása miatt — és mert nem volt hajlandó „helyesbíteni" a len
gyelekkel kapcsolatos „kétértelmű magatartását" — azonnal beadta lemondá
sát. Az ezredes pedig — mint július 19-én kelt jelentéséből tudjuk — az adott 
helyzetben azt tartotta jónak, ha a kapitányt kilépési kérelme eldöntéséig 
azonnal szabadságolja Magyarországra. Maga Lenkey mondta vasárnap reggel 
Bódog László tizedesnek, hogy most Stanislaw ba megy, majd rögtön hazájába 
távozik. Miért vállalkozott tehát arra, hogy megkísérli a huszárok visszahozá
sát? Nem könnyű erre válaszolni. Azt azonban feltételezhetjük Lenkey egy 
1848. március 12-én Stanislawból Károly bátyjához írott leveléből, hogy az 
akkor negyvenegyedik évében lévő nőtlen kapitány magányos, nyomott ke
délyű ember volt. A katonaság az egyetlen közösség, amelyhez kötődött, innen 
emberséges bánásmódja katonáival, s azok ragaszkodása. Paar ezredes június 
19-i jelentése ambiciózus, de szangvinikus természetű embernek jellemzi a ka
pitányt, aki megnyilatkozásaiban egzaltált, s a kezdetektől fogva a szükségesnél 
nagyobb hazafiságot nyilvánított. Jóllehet ebben a véleményben feltételezhet
jük az ezredes magamentését is, hiszen az ő ellenséges és durva magatartása 
provokálta Lenkey lemondását, nem kétséges, hogy a jellemzés megérteti: 
az önérzetében és becsületében sértett — a gyanúsítást visszautasító — ka
pitány a kihallgatást követően miért adta be azonnal lemondását. 

A foglárfogság alatt azonban elgondolkodhatott lépése következményeiről. 
Huszonhat évi szolgálat után elhagyja a hadsereget — és mi lesz azután? Mi 
várja otthon? Miként fizeti vissza jelentős adósságát? Kalliany tábornok meg
bízatása felvillantotta a lehetőséget: ha visszahozza megszökött embereit — 
akiknek büntetlenséget ígérnek —, úgy igazolja magát, s maradhat a hadsereg
ben. Maga Lenkey mondta el a máramarosszigeti ünnepélyes fogadáskor, hogy 
a tábornok azt ígérte: ha visszahozza a századot, ezzel visszaszerzi becsületét 
és rangjába visszahelyezik. így értjük meg az emlékezés kitételét, hogy Lenkey 
elsírta magát, mivel huszárjai fegyvert fogtak rá. Az esemény az emlékezőben 
nyilván szokatlansága miatt maradt meg (vagy frissen rögzítette azt feljegyzé
seiben). Az elmúlt napok feszültségei után és a kapitány szélsőségekre hajla
mos kedélyének ismeretében is furcsa ez az érzelmi kitörés. Talán megmagya
rázza, ha feltételezzük, hogy Lenkey sírva fakadását nem a neki szegezett 
ikarabély okozta, hanem a csalódás, hogy szétfoszlott a hirtelen felcsillant 
reménység, hogy élete visszatérhet a szokott kerékvágásba. 

A század tehát .május 29-én a reggeli órákban két tiszti foglyával vonult át 
Nadwornán. Lenkey idézett jelentése elmondja, hogy a városon át gyalog kel
lett haladnia. Ezt az emlékezés is megerősíti azzal, hogy mielőtt a várost elér
ték, az akkor még kocsiján ülő Lenkey németül mondott valamit Vincze őrmes
ternek. (Feltehetően saját védelmében, vagyis fogoly voltának igazolására a 
kapitány maga kérte, hogy gyalogmenetben kísérjék.) A kivont karddal lova
goló, tisztjüket közrefogó huszárok nagy feltűnést keltettek a városka katonái 
és fináncai között, de ellenállással nem találkoztak. Az emlékező szerint amikor 
az útiparancsuk után érdeklődtek, kardjukat mutatták. A városka után Lenkey 
és Fiáth egy kocsiban utaztak, s a jó állapotban lévő úton délután két óra körül 
megközelítették a lengyel határt. Az elővéd felnyittatta a határsorompót, s 
amikor az útrendet kérték tőlük, közölték, hogy az a századnál van. Amikor 
Lenkey a zömmel megérkezett, azt felelték, hogy a kívánt dokumentum az őr
mesternél van. Vincze őrmester odaérve a kardját mutatta, közölve, hogy 

— 11 — 



ilyennel.minden ember el van látva. Ebben nincs semmi hihetetlen, miként ab
ban sem, hogy a határállomás kis lengyel katonai őrsége nem volt ellenséges. 

Átkelve a határon Lenkey — mint tette azt Nadworna elhagyása után is — 
még egyszer felszólította a századot a visszatérésre. Ekkor már nyilván tudta, 
hogy ennek semmi foganatja nem lehet, tehát ezt is az esetleges önigazolás 
szándékával tette. Ezt követően a lóról szállt század megindult a közeli gerinc
vonulat felé, s minden bizonnyal az Oriska-hágón keltek át és ereszkedtek le 
a Tisza völgyébe. Az esti órákban, hat óra körül érték el Körösmezőt, ahol 
gondoskodtak ellátásukról. Talán még mindig az üldözéstől tárva nem szállásol
tak be a városkába, hanem azon kívül éjszakáztak. A század ügyeit eddig az 
őrmester intézte. Az emlékezés szerint azonban már Nadwornánál azzal fogad
ták a fegyverrel feltartóztatott Lenkeyt, hogy ,,Nekünk vezér kell! Velünk kell 
jönnie!" Most Körösmezőn — május 30-án reggel — Vincze őrmester felkérte 
a kapitányt, hogy álljon a század élére. Lenkey ezt — az emlékezés szerint — 
először visszautasította, s az asztalra borulva zokogott. Egy idő után azonban 
kijelentette, hogy megbocsátja, amiért fegyvert emeltek rá. „Ha becsületem 
veszve van — mondotta volna —, haljak meg veletek, ha a kegyelem úgy ren
deli, hogy harcba mehetünk." A század parancsnokságát átvéve feltétlen enge
delmességet követelt majd azonnal levelet intézett Máramaros megye „törvény
hatósági elnökéhez" (főispánjához), amelyben, röviden elmondva a történteket, 
közölte: „Nagyobb szerencsétlenségek elkerülése tekintetéből kényszerítettnek 
érzem magamat a parancsnokságot átvenni és századomat a megye székváro
sába vinni, hol rendelést várok további állomásunkról, még a magyar hadi 
minisztériumtól maga útján parancsot nem veendek." Lenkey azt is közölte, 
hogy egységének létszáma két tiszt, egy őrmester, kilenc káplár, 117 közvitéz, 
két tisztiszolga, vagyis 131 ember és 137 ló. Egyben jelezte, hogy a század 29-én 
estéig Mariampoltól Körösmezőig 21 óra alatt 17 osztrák mérföldet (közel 130 
km-t) tett meg, de ha a lovak egészségi állapota megengedi, másnap a megye
székhelyen lesznek. Aznap a Tisza völgyében Rahóig haladtak, s ott éjszakáztak. 
(Itt már előreküldött szálláscsinálók gondoskodtak elhelyezésükről.) Másnap, 
május 31-én megindultak Máramarosszigetre. Útközben Németbocskón tar
tottak pihenőt, ahová a városból kocsikon már sokan eléjük jöttek. Sziget hatá
rában a nemzetőrök fogadták őket, s déli egy órakor értek a megyeháza elé, 
ahol Pogány Károly alispán köszöntötte a huszárokat. Lenkey röviden vázolta 
a századán és rajta esett sérelmeket, s azt, hogy miként tértek haza. Közölte, 
hogy a megye rendelkezésére áll, s nem jelentkezik a szigeti helyőrség őrna
gyánál. Az alispán válasza megelőlegezte az országos közvélemény állásfoglalá
sát: kijelentette, a huszárokat nem tekintik szökevénynek, vagy esküszegőnek. 
Azt a zászlót hagyták el, amely alatt a népek szabadságát tiporják el. Üdvö
zölte tehát hazatérésüket és felajánlotta a megye támogatását.12 

12 Schimpf alkapitány máj. 28-i jelentését 1. a 9. jegyzetnél; a máj. 31-i jelentés: 1848/49-es 
gyűjt., 1/323. (Ez utóbbi részletes jelentés sem tud arról, hogy a legénységhez eljutott röplap „A 
haza veszélyben!" kitételt tartalmazta volna. A huszárok nem erre hivatkoztak.) Paar ezredes 
Lenkeyt minősítő jún. 19-i jelentése: 1848/49-es gyűjt., 1/322. Lenkey máj. 30-án Körösmezőn 
kelt, a miniszterelnökhöz intézett jelentése- HM/b 1848:708. Az egyidejűleg Máramaros megyé
hez intézett hasonló, de a század létszámáról és ellátottságáról is szóló jelentést 1. OL István 
nádor lt. Miniszteriális ir. (Nádori min.) 1848:1390, közli Benkő Samu id. műve. Rédvay István 
feltételezését 1. i. m. 56. o. A szökésnek a Dnyeszter átúsztatásától lejátszódó eseményeire, be
leértve a Máramarosszigetre való megérkezést és fogadtatást 1. Szilágy-Somlyó. 1888. 28—30. sz. 
Lenkey 1848. márc. 12-i levelét 1. HL Personalia 99/B ; magyar fordításban közli T. Ágoston 
László: Három ismeretlen Lenkey-levél. Honismeret, 1963/5. 34—35. o. (Hermann Róbert szíves 
közlése.) 

— 12 — 



Közben, túl a Kárpátokon, az osztrák katonai szervek lázas levelezésbe kezd
tek. Kalliany dandárparancsnak még május 28-án éjjel jelentette a történteket 
a lembergi főhadparancsnokságnak. Eszerint Lenkey maga ajánlkozott, hogy 
tekintélye révén visszahozza a századot, s erre kapott a vezérőrnagytól írásos 
felhatalmazást. Másnap Brzezanból az ezredparancsnok jelentette, hogy staféta 
útján utasította Répásy őrnagyot a szökevények üldözésére. Május 30-án 
Hammerstein altábornagy a bécsi hadügyminisztériumnak számolt be a várat
lan fejleményekről. Közölte, hogy a történtek kivizsgálására Kalliany vezér
őrnagyot és Battistig törzshadbírót Mariampolba küldte és egyben mellékelte 
a szökés kapcsán kibocsájtott hadparancsát. A tényleges tennivalót Paar ezredes 
Répásy őrnagyra hárította, aki jelen volt Lenkey felhatalmazásakor, s jól tud
ta, hogy már akkor reménytelennek tűnt a szökevények üldözése, így számára 
sem maradt más, mint a levelezés. Ezért Vécsey Ágoston őrnagytársával május 
30-án az ezred nevében Máramaros megye alispánjához fordult „a hitet szegve 
elszökött" század ügyében, amely a hűségéről és engedelmességéről híres ma
gyar ezredekre „szégyent és gyalázatot hozott". Hallatlan tettét „az eszeveszett 
század" még azzal koronázta, hogy az ott szolgáló magyar tiszteket „a leggono
szabb fenyegetések között erőszakkal magával vitte". A levélírók bizalmukat 
fejezik ki, hogy egyetlen „igaz magyar érzésű ember" sem pártolhatja ezt a 
törvényeket és rendet felborító cselekedetet, mert így anarchia állhat elő, s 
akkor „a személyes és vagyoni bátorság többé biztosítva nem lehet". Ezek után 
nem kevesebbet kértek „egész bizalommal", minthogy „a hűtlen század" a 
megyei illetékesek segítségével „a legközelebbi katonai parancsnoknak mint 
szökevény foglyok által adassanak". Nem valószínű, hogy a két őrnagy bármi 
reményt is fűzött kívánságához. Hivatalos buzgalmukat mindenesetre teljessé 
tették azzal, hogy június 1-én a század esetleges továbbvonulása esetén számba
jöhető megyéket: Bereget, Szabolcsot, és Szatmárt is megkeresték hasonló 
tartalmú levelükkel.13 

Lenkey és százada számára természetesen a magyar hatóságok, mindenek
előtt a kormány állásfoglalása volt fontos. Május 30-án Lenkey nemcsak Mára
maros megyének jelentette írásban megérkezésüket, hanem ugyancsak Körös
mezőről kelt jelentését — mint erre már utaltunk — eljuttatta a miniszter
elnökhöz is. Ez a jelentés a rávezetett megjegyzés szerint június 3-án délután 
fél négykor érkezett „sürgönnyel" a miniszterelnökségre, s további fél óra 
múlva kézhez vette azt a hadügyminisztérium. Mivel aznap éjjel utazott el 
Innsbruckba Batthyány Lajos miniszterelnök, az őt helyettesítő Széchenyi 
István hívta össze az esti órákra a minisztertanácsot. Elgondolhatjuk, hogy 
milyen gondot okozott a hír a kabinet tagjainak, mindenekelőtt Mészáros Lázár 
honvédelmi miniszternek, aki csak május 23-án érkezett meg Itáliából, hogy 
hivatalát átvegye. Alig három hete zajlott le Budán Ledererer lovassági tá
bornok, a budai főhadparancsnokság vezetője ellen az a tüntetés, amelyet a 
katonaság önkényesen, a kormány tudta nélkül fegyveresen vert szét. A magyar 
katonai vezetésnek ezekben a hetekben az volt a legnagyobb gondja, hogy 
miként késztesse engedelmességre az országban állomásozó idegen legénységű 

13 Kalliany vezérőrnagy máj. 28-i jelentése: 1848/49-es gyűjt., 1/161. Paar ezredes máj. 29-i 
jelentése: uo. l/161a. Hammerstein altábornagy máj 30-i jelentése: uo. 1/171. (a napiparancs szö
vege ou. l/171a.) Répásy és Vécsey őrnagy Máramaros megyéhez: HM/b 1848:333; Szatmár me
gyéhez: uo. 1848:265. A Szabolcs megyéhez küldött levelet közli V. Waldapfel Eszter: i. m. IV. 
k. Bp., 1965. 477—478. o. A Bereg megyéhez küldött változatot közli rövidítve Rosonczy Ildikó, 
1. 80. huszár. 52—53. o. 
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sorkatonaságot és — a világos királyi parancs ellenére — Bécsből még mindig 
utasításokat elfogadó főhadparancsnokságokat. Ilyen körülmények között a 
Galíciában az engedelmességet megtagadó, állomáshelyüket önkényesen el
hagyó — dezertáló — huszárok tettének helyeslése bátorítás lehetne az itt tar
tózkodó idegen katonaságnak. A kérdés politikai súlya miatt a megbeszélésen 
minden miniszter megjelent. A tanácskozás eredményeként az amnesztia mellett 
döntöttek. 

Széchenyi rövid naplóbejegyzéséből nem következtethetünk a miniszterta
nács vitájára, de megkönnyíti az ott elhangzottak rekonstruálását az este tíz 
órakor Batthyány számára készített jelentés, amelyet Széchenyi írt alá. Esze
rint a tömegesen elkövetett „kihágás" olyan sajnálatos esemény, melyet „a 
jelen időben úgy elnézni veszélyes példa, mint megbüntetni keserves köteles
ség". Mivel azonban a minisztertanács résztvevői előtt már ott volt másolatban 
Hammerstein lembergi főhadparancsnok budai főhadparancsnoksághoz intézett 
jelentésének másolata, amelyben szerepelt a röpirat állítólagos „a haza veszély
ben" kitétele, ez hivatkozási alapul szolgálhatott a mentő körülményekre. 
Eszerint „amennyiben országszerte hangzik a ma fontos szó: a haza veszélyben 
van", s az ország lakosai javaikkal és vérükkel is készek áldozatokat hozni „a 
királyi korona és a haza megmentésére", akkor a röpirat nyomán támadt 
„bűnös eltökélet" részben „a király és a haza iránti hívségben" gyökerezik. 
A minisztentanács ezért úgy véli, hogy a század a katonai törvények által előírt 
büntetés alól mentesítést kapjon a király által megadott és a hadügyminiszter 
által kihirdetett amnesztia révén. A hadügyminiszter — folytatódik a levél — 
a kellő vizsgálatot elrendelte, de a „teljes büntetés" (amit t.i. Hammerstein 
altábornagy követelt) csak „szomorú következményeket vonna maga után". 
A levél azzal fejeződik be, hogy a valószínűleg bekövetkező hasonló események 
elkerülése érdekében célszerű volna, hogy „azon egész huszárezred más nem 
magyar ezredekkel felváltatván, sietve és haladéktalanul Magyarországba át
helyeztessék". 

Mészáros Lázár az elkövetkező napokban megtette a szükséges intézkedése-
Két, hogy a dezertálás körülményeit kivizsgálják. A minisztertanácsi döntésről 
pedig a bécsi magyar külügyminisztérium közvetítésével értesítette az osztrák 
hadügyminisztériumot. Csak ezt követően bocsájtotta ki június 6-i kelettel azt a 
minisztériumi tájékoztatást, amely „mély fájdalommal" tette közzé a Württem
berg huszárezred egyik századának „talán túlbuzgó hazafiságból összeesküvés 
által" állomáshelyéről történt eltávozását és az országba jövetelét. Az eset 
— bár az első ilyen — mondja a nyilatkozat, „ellenségeinknek újabb fegyvert 
ad kezeibe". A miniszter kijelenti, hogy „állásánál fogva" rosszalja a történte
ket, s katonai bizottságot nevezett ki „magyar főtisztekből", amely az okokat 
„a hadi törvények értelmében" kinyomozza. A büntetés pedig a király hatá
rozatától fog függeni. Az országos közvélemény ebből, a kormány hivatalos 
lapjának számított Pesti Hírlap június 8-i számában megjelent nyilatkozatból 
értesült a történtekről és a kormány álláspontjáról. A hivatalos állásfoglalás
nak mintegy ellensúlya volt a lap ugyanezen számában található tudósítás, 
amely június 1-i dátummal és igen lelkesen tudósított a Galiciából Máramarosba 
érkezett huszárokról. A híradás szerint a fenyegető vész volt indoka „e nemes 
csapat" tettének, amelyet „a trón és haza iránti szeretet túláradása" késztetett 
arra, hogy túllépjen mindennapos kötelezettségén. Mivel a megyei közgyűlés
nek a nádorhoz felterjesztett kérelme június 5-én már Budán volt, feltételez-
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het j ük, hogy ez a tudósítás is akkor érkezett. Vagyis a Pesti Hírlap szerkesztői 
megvárták a hivatalos állásfoglalást és azzal egyidejűleg közölték azt a híradást, 
amely a huszárok lelkes fogadtatásáról, tettük hazafias indokáról szól.14 

A közvélemény 

Máramaros megyének és székvárosának, Szigetnek a hazatért huszárokat 
támogató lelkesedése nem csak a sajtó útján vált nyilvánvalóvá. A megye vá
lasztmányi ülése már június 2-án támogató felirattal fordult a nádorhoz, de 
más megyék is gyorsan reagáltak. A 6. huszárezred által megkeresett Szabolcs 
megye első alispánja június 3-án jelentette a belügyminiszternek, hogy ha a 
huszárok a megyében meg is jelennének, ő nem vállalja, hogy „polgári erővel" 
(ti. nemzetőrséggel) szembeforduljon velük. Annál kevésbé tenné ezt, mert 
minden bizonnyal rokonok is vannak közöttük. (Az ezred toborzási körzete a 
Hajdúkerület, Szabolcs és Szatrnár volt.) Szatmár megye alispánja június 4-én 
fordult a hadügyminisztériumhoz és közölte: amíg a minisztérium nézeteit nem 
ismeri és a szükséges utasításokat nem kapja meg, nem tartotta célirányosnak, 
hogy bármiféle rendelkezést tegyen. A leghatározottabb Bereg megye volt, 
amely június 5-én — talán Máramaros állásfoglalásának ismeretében — megye-
bizottmányi ülésből fordult Mészáros Lázárhoz. Ebben elismeréssel szólt a 
huszárokról, akik értesülve a veszélyről, amelyek ,,a közhazát fenyegetik", és 
ismerve a nemzet kívánságát, amely a magyar katonaság behozatalát sürgeti, 
„a katonás fegyelem szigora ellenében hősi elszántsággal határozá magát el a 
hon védelmére elöljárói rendelete nélkül besietni". A levél azzal a kéréssel 
fejeződött be, hogy vegye a miniszter „e lelkes századot oltalmába" és nyújtson 
nekik alkalmat, hogy „a haza és a király védelmében" szerzendő érdemekkel 
igazolják a hozzájuk fűzött reményeket.15 

Ez volt tehát a huszárszázad hazatérése által közvetlenül érintett megye, il
letve a 6. huszárezred „körözése" által megkeresett megyék azonnali reagálása. 
Ezt a regionális közvéleményt azután a sajtó erősítette fel és tette országosan 
ismertté. A Pesti Hírlap június 8-i első, máramarosi tudósítását június 10-en 
újabb követte. Ez említi azt, hogy a Pesti Hírlap számai eljutottak a huszárok
hoz. „Itt olvasták a dolgok jelen helyzetét. Olvasták, hogy a haza veszélyben 
van. . ." (Kiemelés utólag.) Olvasták Petőfi lelkes buzdító verseit és elhatároz
ták: „ . . . ily vész idején távol a hontól maradniok nem lehetvén, elhagyják állo
másukat és a kedves honba vissza fognak térni". Ebből a közleményből tud
hatta meg az olvasó, hogy a huszárok miként hozták magukkal tisztjeiket. 
A szigeti helyőrség őrnagyának fellépését ismerve tudatja a levelező, hogy a 
huszárok olyan lelkesek és elszántak, „miszerint készek voltak halni, s elvérezni, 
mintsem visszamenni idegen földre". De a szöveg azt is megfogalmazza, hogy 

14 Hammerstein budai főparancsnoksághoz intézett máj. 30-i levelének másolatát, Lenkey 
máj. 30-i jelentését és a minisztertanácsból jún. 3-án Batthyányhoz intézett levelet 1. HM/b 
1848:708. Lenkeynek a budai főhadparancsnoksághoz intézett máj. 30-i jelentését 1. 1848/49-es 
gyűjt., 1209b. Széchenyi naplóbejegyzése a minisztertanácsról: Napló. (S.a.r. Oltványi Ambrus.) 
Bp., 1978. 1260. o. (Mészárosnak a minisztertanács után kiadott rendeleteit 1. a 27. jegyzetnél.) A 
PH jún. 8-i számában publikált nyilatkozatot közli Okmánytár . . . I. k., 173—174. o. 

15 Máramaros megye a nádorhoz: HM/b 1848:303. Szabolcs megye a belügyminiszterhez: OL 
H 15 Belügyminisztérium rendőri osztály 1848-1-19. Szatmár megye a hadügyminiszterhez: HM/b 
1848:265. Bereg megye a hadügyminiszterhez : OL H 82 Hadügyminisztérium biztonsági osztály 
(HM bizt.) 1848-10-237. 
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„az itt fekvő lengyel katonai tisztségnek" megmondták, hogy a legénység felett 
a megye fog rendelkezni, s nem ők, „kik huszárainkat Galíciába visszaküldeni 
akarták". A közleménynek talán ez a legfontosabb mondanivalója, t.i. hogy a 
megye védelmébe vette Lenkey századát. Ennek már csak színező j e a megyei 
elöljáróság által rendezett lelkes fogadtatás és az ünnepi vacsora leírása. Az el
jövendő események — és a század védelmében megszülető feliratok — szem
pontjából talán még azt érdemes kiemelni a kétségtelenül hasznos informá
ciókat tartalmazó tudósításból, hogy Lenkey kérte: a hatóság rendelkezzék 
addig velük, míg a minisztérium határoz sorsuk felől. „Kívánta — írja a leve
lező —, állítsák oda, hol veszély van." (Kiemelés utólag.) Az elkövetkező hetek 
feliratai között számos olyan akad majd, amely a század „büntetéséül" ezt 
fogja javasolni. 

A Pesti Hírlap nemcsak a huszárok máramarosi fogadtatásáról adott viszony
lag hamar hírt. Június 11-i számában már tudósított Bereg megye bizottmányi 
üléséről, amely foglalkozott a 6. huszárezred megkeresésével. A tudósítás így 
összegezi a bizottmány véleményét a század hazatéréséről: „Szorosan a katonai 
törvények szerint nem lehet ugyan helyeselni, de tekintve a haza körülmé
nyeit és a nemes ingert, mely őket e tettre vezette, lehetetlen őket tárt karok
kal nem fogadni." Ez a nézet is többször megfogalmazódik majd a megyék 
támogató felirataiban. Arra azonban kevés hatóságnak volt bátorsága, hogy 
megismételje, amit a beregi tudósítás közöl, hogy t.i. ők nemcsak, hogy nem 
küldenék vissza a századot, hanem a minisztériumot fogják megkérni, hogy 
„inkább hivassa vissza az egész würtembergi ezredet". Pedig ez a gondolat már 
június 3-i minisztertanácson is felvetődött.16 

A közvélemény alakítása nem maradt a Pesti Hírlap monopóliuma. Ez magá
tól értetődő, hiszen az esetet a laptársak sem hagyhatták szó nélkül. A Radical 
Lap június 10-én sürgette, hogy jöjjenek haza katonáink, s az idegenek men
jenek a „Vaterland" védelmére. (A kitétel reagálás a pesti helyőrség német 
tisztjeinek május 30-án a Pester Zeitungban megjelent nyilatkozatára.) Még 
aznap délután a Marczius Tizenötödike hasábján Csernátoni foglalkozott Mé
száros Lázár közleményével. A történteket elméleti síkon értékelve kijelentette: 
„Vannak tények, melyeket nem helyeselhetünk ugyan, de még kevésbé kárhoz
tathatunk. Ilyen a jelen tény. Ha az esetet csupa katonai disciplináris szem
pontból tekintjük, az a legszorosabb vizsgálat alá lenne vonandó; de ha az 
indokot, a tény rugóit nézzük, a kárhoztatás mértéke a helyeslésnél alább 
nyomni nem fog." A szerző sajnálatosnak tartja a miniszter néhány nappal 
korábbi nyilvános rosszallását, mivel azt közzé lehetett volna tenni helyeslés, 
vagy elmarasztalás nélkül is. A kormánynak tudomásul kell vennie — figyel
meztetett Csernátoni —, hogy bár népszerű maga is, az ország rokonszenve a 
huszárok mellett van. Mivel pedig ellenük a vizsgálat már megindult, a bünte
tésük nem lehet más, mint rosszallás. De ez kimondható lett volna a hivatalos 
lap nyilvánossága nélkül is. Június 14-én a lap újra foglalkozott a kérdéssel, 
s akkor Csernátoni azt hangoztatta, hogy a lakosság is és a külhoni huszárok 
is elhitték, hogy a haza veszélyben van. A nép azonban nem fogja ezt komolyan 
venni, ha azt látja, hogy a kormány a szükséghelyzetben is formaságokkal 
törődik. 

16 A PH jún. 10-i cikkét közli: Okmánytá r . . . I. k., 174—175.; a jún. 11-i Bereg megyei be
számolót Rosonczy, 80 huszár, 54. o. 
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A Nemzeti c. lap június 11-én reagált Mészáros Lázár közleményére. A cím
oldalon elhelyezett eszmefuttatás Lenkey századának tettét a hazaszeretet pél
dájának tekinti, s bevallja, hogy nem tartják kívánatosnak, hogy a huszárokat 
a katonai törvények szerint büntessék. „A minisztérium kijelenté — érvel a 
cikk —, hogy a haza veszélyben van. És ezen szózat keresztül dörgött a hazá
ban kelettől nyugatig. Midőn a minisztérium kijelenti, hogy a haza veszélyben 
van, azt nem lehet csupán frázisnak tekinteni ! így vették fel a dolgot — folyta
tódik az érvelés — kérdéses huszárjaink is. Lépésüket a természetjog maga 
motiválja, mely szerint a honfinak a hazát menteni kötelessége." A Nemzeti 
tehát a megítélés új — és rövidesen visszahangzó — elemét vonja be a történ
tek minősítésébe: a természetjogot, amely erősebb, mint a katonai eskü és az 
annak alapján megkövetelt fegyelem. (A lapnak az a kitétele, hogy a kormány 
nyilatkozott a haza veszedelméről, több közleményre vezethető vissza. Ilyen 
volt május 17-én a toborzási felhívás, amely arról beszélt, hogy „veszélyes fel
hők tornyosulnak" hazánk láthatárán. Ezt jelentette ki a király elmenekülését 
bejelentő május 19-i kormányközlemény, amikor a hazát fenyegető vészről be
szélt. Vagy ilyen volt a belügyminiszternek a nemzetőrség tábori szolgálatát 
igénylő június 13-i körlevele, amely így kezdődött: „naponkint fenyegetőbb 
alakban tör ki az ország déli részein a lázadás.") A Nemzeti június 16-án egy 
beküldött cikket közölt, amelynek szerzője aggodalommal olvasta Mészáros 
Lázár közleményét, hogy „mély fájdalommal" fogadta a huszárok hazatérését, 
s hogy azok büntetése a császári kegytől függ. Mi a nagyobb bűn? — teszi fel 
a kérdést. A túlzó hazaszeretet, vagy a 12 Pont követelésének nem teljesítése, 
t.i. hogy katonáink jöjjenek haza, s nemcsak Galíciából, de Itáliából is? A kato
nák új alkotmányunk születése óta régi esküjük alól fel vannak mentve — de 
ki a felelős, hogy az új alkotmányra még nem esküdtek fel? A huszárok a hír
lapokból értesültek — folytatódik az érvelés —, hogy a haza veszélyben. Ki 
fogja őket azért, mert annak védelmére hazasiettek, büntetendőnek tartani? 
A szerkesztő leközölte ezt a radikális hangvételű cikket, de lapalji megjegyzést 
fűzött hozzá. Eszerint a minisztérium mást nem tehetett, minthogy a császári 
kegyre bízta a huszárok ügyét, mivel a végrehajtó hatalom feladata a rend 
megőrzése, s nem mentheti azok megsértőit. Mivel azonban ekkor már ismert 
volt Máramaros megye kezdeményezése, a megjegyzés így folytatódik: „Azon
ban a hazának egyes polgárai vagy törvényhozó hatalma az ily magasztos ér
zelmekből eredt rendellenességet rokonszenvével kísérheti, sőt, hogy meg ne 
büntessék, közbe is vetheti magát; mi reméljük, meg is fog történni." 

A Március Tizenötödike vagy a Radical Lap valójában csak a főváros olva
sóira számíthatott. Igazán országosan ismert lap tulajdonképpen csak a Pesti 
Hírlap volt, amelyhez június elején csatlakozott a kormány (a belügyminiszté
rium) által kiadott hivatalos lap, a Közlöny. Ez június 20-án hozta azt a mára-
marosi tudósítást, amely beszámol arról, hogy a századot „oltalmuk alá vették", 
s amely így fejezte be ismertetését: „Százezer olyan hőst a hazának, mint 
Lenkey kapitány és huszárai!" Mintegy feleletül erre, a Budapesti Híradó — 
igaz, a Nemzeti megnyilatkozását kifogásolva — június 22-én kijelentette: a 
legnagyobb bűn, mit katona tehet, hogy megszegi esküjét. Ehhez még hozzá
tette, hogy a minisztérium tetszése szerint nem függesztheti fel a törvény szi
gorát. A Híradó azonban egyedül maradt ezzel a véleményével. Ugyanis termé
szetes, hogy a július elején megindult Kossuth Hírlapja is támogatta a huszá
rokait, igaz csak egy rövid megjegyzésben, hiszen addigra már a viták jobbára 
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lezajlottak. így abban a július 4-i rövid híradásban, amelyben közli, hogy Buda 
város közgyűlése is elhatározta, hogy pártolni fogja a Lenkey kapitánnyal haza
jött huszárokat, a következő megjegyzést tette: „Ki is kárhoztatná e derék had
fiakat, midőn ha büntetni akarnók, legnagyobb vétkökül azt kellene felrónunk, 
jhogy lángoló honszereknök volt a vezető, mint Mózes népe előtt hajdan a 
tűzoszlop . . . " 

A fentiek egyértelművé teszik, hogy a sajtó a közvéleményt Lenkey százada 
mellé igyekezett állítani. Nem kétséges az sem, hogy a politikai fejlemények 
iránt érdeklődő lakosság nemhogy nem ítélte el tettüket, hanem helyeselte azt, 
hiszen a délvidéki szerb mozgalom fenyegető volta egyre nyilvánvalóbb lett, 
s június 11-én a belügyminiszter már megküldte a hatóságoknak a „szegedi 
tábor" megszervezéséről szóló értesítést. Mégis feltételezhetjük, hogy a huszá
roknak kegyelmet kérő feliratok többsége nem született volna meg, ha Mára
maros megye nem kezdeményez — mondjuk így — országos kampányt. Haza
térésük híre ugyanis akkor vált közismertté, amikor a hatóságok már az ország
gyűlési választások előkészítésével voltak elfoglalva, solf megyében és városban 
nem fejeződött még be a nemzetőrség összeírása, miközben folyt már a honvédek 
toborzása, az adományok gyűjtése, a királyi városokban alig zajlottak le a 
tisztújítások, és voltak megyék, amelyek még be sem iktatták új főispánjukat. 

Máramaros megye Lenkey századának ünnepélyes fogadtatása után két nap
pal, június 2-án kezdte meg többnapos képviselői bizottmányi ülését. Első 
feladatának tartotta, hogy a huszároknak kegyelmet kérjen a nádortól. A fel
irat a század hazatérését azzal indokolja, hogy az hallotta a hírt, „mely már 
köztünk törvényé vált", hogy a magyar katonákat hazájuba vissza kell hívni. 
Ekkor érkezett hozzájuk „egy lelkesítő fölszólítás, melyben tudtukra adatik: 
hogy e haza veszélyben van, hogy e honnak — a szerető édes anyának — vé
delmére siessenek!" A romantikus hazaszeretet hangján írott felterjesztés az
után szólt a huszárok lelkében dúló küzdelemről, amelyet „a két nagy és nehéz 
kötelesség" vívott egymással, s amelynek eredményeként a kis, de bátor csapat 
„egész föláldozással önfejét veté az intéző végzetek mérlegébe, megszegte a 
törvényt, s ihletett lelkesedéssel rohant a haza védelmére". A felirat kegyelmet 
kér a királyért és hazáért vérét ontani kész, fegyelmezett és „minden magyar 
polgárnak példányul szolgáló század" számára. Kéri, hogy „ne essék a hadi 
fegyelem azon súlya alá, mely őket — netalán csak kültények szerint — hide
gen, s nem lélektanilag ítélő bírák által különben érendi vala". A rövidesen 
országos példává vált érvsorozat végén a megye ügyesen megindokolta, hogy 
„az éppen kevés számmal" ott állomásozó gyalogos katonaság miatt „a mostani 
aggasztó körülmények között" jól jött a nevezett század megérkezése, amely
nek egyhavi ellátását vállalták, s megkérték a hadügyminisztert, hogy a to
vábbiakról rendelkezzék.17 

Máramaros kegyelmi folyadványa úgy vált országosan ismertté, hogy a megye 
az ülésszak végén (június 6-án) döntött arról, hogy a nádorhoz küldött felter
jesztését megküldi a megyéknek és a királyi városoknak. Kinyomtatva az ere
deti folyamodványt, mellékeitek hozzá egy ugyancsak nyomtatott körleve
let, melyben röviden ismertették, hogy a Mariampalban állomásozott 

17 Máramaros a nádorhoz: Nádori min. 1848:1390. A felterjesztés, amely még Coriolanus pél
dáját is említi, aki bár megesküdött Róma elpusztítására, az édesanyja kérésére esküjét meg
tagadta — és Róma „mentve lőn", emlékezései szerint Várady Gábor tiszteletbeli aljegyző mun
kája. L. Várady Gábor: Máramarosmegye 1848-ban. Hazánk., i n . k., (1885) 179—180. o. A megye 
jún. 2-án kelt, a HM-hez küldött jelentése: HM bizt. 1848-10-236. 
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huszárszázad ,/honszerelem, s annak tudata által vezettetve, hogy a haza 
veszélyben van, összeesküdött s tiszteit a velők jövetelre kénszeritve, 
Lenkey János kapitány vezérlete alatt kebelünkbeli Sziget városba érkezett a 
legszebb rend és legnagyobb lelkesedéssel". Ezt a századot ők oltalmukba vet
ték, a nádorhoz a mellékelt föliratot intézték, s most „hazafiúi kérelemmel" 
fordulnak az érintettekhez, hogy ezt „hason fölirásukkal támogatni szivesked-
jenek". Erről a lépésről, hogy t.i. kérelmének támogatására a megye által „az 
ország összes törvényhatóságai" felhívatnak, az alispán június 6-án tájékoztatta 
a hadügyminisztert is. Máramaros kezdeményezéséhez rövidesen Eger városa 
is csatlakozott. A hadügyminiszter június 6-i nyilatkozata, s főleg az erre vonat
kozó intézkedések, a város lakóiban — mondja a június 13-i közgyűlésből kelt 
levél — „tekintve a még mindig szigorúan nehéz hadi fegyelmet, . . . komor sej
telmeket" keltett. A szóvirágokban bővelkedő levél arra hivatkozik, hogy ők 
nemcsak hazafiúi lelkesedéssel kívánják védeni a huszárokat, hanem azért is, 
mert azok vezére „körükben élt és növekedett, köztünk kesergő rokonai, s mi 
aggódó barátai vagyunk". Eger városa ekkor már kellett, hogy értesüljön Mára
maros kezdeményezéséről, s nyilván ez adta az ösztönzést ahhoz, hogy maga is 
eljuttassa kegyelmi folyamodványát a hatóságokhoz.18 

így indult meg a megyék és városok által felterjesztett feliratok áradata, 
amelynek nagy többségét a nádorhoz, kisebb részüket a kormányhoz, illetve a 
hadügyminiszterhez intézték. Az első olyan levelek június 14—15-én keltek, 
amelyek már Máramaros felszólítására íródtak, majd a hó végétől már Eger 
megkeresésére is hivatkoztak, s július közepéig egyre érkeznek a feliratok, az 
utolsó hetekben már erdélyi hatóságoktól is. Mivel ezek érvei és nyelvezete 
jobbára azonos az eddig ismertetett sajtócikkekkel és feliratokkal, az látszik 
hasznosabbnak, ha azt tekintjük át, hogy milyen megyéket és városokat kész
tetett közbenjárásra Máramaros és Eger megkeresése. Az alábbiak ezt foglalják 
össze, mégpedig megtartva a korabeli, az igazságszolgáltatás kerületi beosztását. 
(1848 őszén az önkéntes nemzetőrség kerületi szervezése is eszerint történt.) 
Azokat a megyéket, amelyek folyamodványa ismert, kurziváljuk, s nevük után 
egyben felsoroljuk a területükön fekvő városokat, ahonnan szintén érkeztek 
felterjesztések, eltekintve attól, hogy az így feltüntetett szabad királyi városok 
nem tartoztak az adott megye joghatósága alá. Azokat a megyéket, amelyek 
beadványát nem ismerjük, zárójelben szerepeltetjük.19 A kerületeken belül a 

18 Máramaros megye nyomtatott felterjesztése és ugyancsak jún. 2-i kelettel ellátott, a ha
tóságokhoz intézett kísérőlevele a legtöbb levéltárban megtalálható. Utóbbit közli Kovássy Zol
tán : Újabb adatok Lenkey János hazatéréséről. Honismeret, 1978/2. 39. o. Máramaros jún. 6-i 
tájékoztatója a HM-nek, hogy a hatóságokat felkéri akciója támogatására: HM/b 1848:303. Eger 
jún. 13-i levele a HM-hez: HM/b 1848:709. Eger körlevele is megtalálható a megyék és városok 
levéltárában. — A kép teljességéhez tartozik, hogy Bereg megye jún. 5-i a HM-hez intézett le
velével egyidejűleg tájékoztatta állásfoglalásáról a hatóságokat, s ez a kéziratos körlevél meg
található olyan távoli megyék levéltárában is, mint pl. Esztergom, Tolna vagy Somogy. 

19 Az a tény, hogy egyes megyék, vagy városok nem szerepelnek az összesítésben, nem je
lenti azt, hogy Lenkey századának támogatásáról nem született döntés, vagy éppen folyamod
vány, így pl. Pest megye jún. 20-án választmányi nagygyűlésen foglalkozott a kérdéssel, ha
tározat született, hogy az „említett katonák sorsa a hadügyminiszter engedékenységének ajánl-
tatni fog" — de a beadványnak nincs nyoma. L. Pest m. lt. Közgyűlési jkvek, 1848:4288., ill. a 
közgy. iratok azonos száma alatt Máramaros körlevelét. L. még a Pest megyei jún. 20-i választ
mányi ülésről szóló tudósítást, benne Nyáry Pál állásfoglalását: Nemzeti, jún. 22. A Kossuth 
Hírlapja júl. 4-i számából tudjuk, hogy Buda közgyűlése is elhatározta Lenkey századának tá
mogatását, de ennek sincs nyoma a nádor, vagy a HM irattárában. (A kimutatásban szerepelnek 
viszont olyan helységek, amelyekről a fenti irattárakban iktatókönyvi bejegyzés található.) 
Zempléni tudósításból értesülünk arról, hogy a megyebizottmányi ülésen Kazinczy Gábor a 
huszárok hazatérését „polgári kötelességnek" tekintette, amiért jutalmat érdemelnek. A több
ség ezt azonban az országban állomásozó idegen csapatok miatt nem helyeselte és így felirat 
nem született; 1. Nemzeti, jún. 18. 
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megyéknek azt a sorrendjét tartjuk meg, amelyet Fényes Elek alkalmazott 
„Magyarország leírása" című, 1847-ben megjelent munkája második kötetében. 

Dunántúli kerület 
(Mosón megye) 
Győr megye, Győr 
Komárom megye, Komárom 
Fejér megye, Székesfehérvár 
Tolna megye 
Baranya megye 
(Somogy megye) 
Veszprém megye 
Zala megye 
Vas megye, Szombathely 
(Sopron megye) 

Dunán inneni kerület 

(Pozsony megye) Pozsony, Nagyszombat, Bazin 
Nyitra megye, Érsekújvár, Szakolca 
(Trencsén megye) 
Árva megye 
Liptó megye 
(Zólyom megye) Korpona 
Turóc megye 
Bars megye, Körmöcbánya 
(Esztergom megye) Esztergom 
Hont megye, Selmecbánya, Bakabánya 
Nógrád megye, Losonc 
(Pest megye) Pest, Cegléd, Nagykőrös, Szentendre 
(Bács-Bodrog megye) 

Tiszán inneni kerület 

Heves és Külső-Szolnok megye, Eger, Gyöngyös, Törökszentmiklós 
Borsod megye, Miskolc 
Gömör megye 
Szepes megye, a XVI szepesi város, Késmárk, Lőcse 
Tolna megye 
(Sáros megye) Bártf a 
Abauj megye, Kassa 
(Zemplén megye) 
Ung megye 
Bereg megye 
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Tiszántúli kerület 
Krassó megye 
Temes megye, Temesvár 
(Torontál megye) Nagykikinda, kikindai kerület 
Csanád megye 
Békés megye, Magyargyula, Szarvas 
Máramaros megye 
Bihar megye, Debrecen 
Szatmár megye, Szatmárnémeti, Nagybánya 
Szabolcs megye 
Ugocsa megye 
Csongrád megye, Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes 
Arad megye, Arad 

Visszakapcsolt részek 

Kraszna megye 
Közép-Szolnok megye 
Zaránd megye 
Kővár vidéke 

Kiváltságos kerületek 

(Jász- és Kunkerület) 
Hajdúkerület, Hajdúböszörmény20 

A feliratokban természetesen igen sok hasonlóság van, bár hangvételben 
kétségtelenül eltérnek azok, amelyeket a nádorhoz intéztek, s azok, amelyek 
címzettje „az összes minissztérium", a miniszterelnök, vagy a hadügyminiszter. 
(A miniszterelnökségre érkezett iratokat Batthyány titkára azonnal a hadügy
miniszterhez továbbította.) Majdnem mindegyikben szerepel, hogy a huszárok 
tettét a hazaszeretet magyarázza, sokban, hogy a két kötelesség közül a „ter
mészeti ösztön" alapján a katonai törvények helyett a „szentebb kötelességet", 
a szülőföld védelmét választották — és vállalták az ezzel, az önkényes haza
téréssel együttjáró kockázatot. Volt beadvány, amely megismételte Máramaros 
érvét, hogy a század ügye ne kerüljön „kültények szerint csak hidegen s nem 
lélektanilag ítélő bírák" elé. (Vas megye) Természetesen különbség van hang
vételben akkor, amikor egyes hatóságok azt kérik, hogy a huszárokat „a tör
vény teljes szigora" ne érje, vagy hogy a kiérdemelt büntetést mérsékeljék 
(Pozsony és Kassa, illetve Nyitra megye), mint amikor azt igénylik, hogy a 
század „minden felelet terhe alól" mentesüljön, hogy a hadügyminiszter szá
mukra teljes bocsánatot eszközöljön, illetve minden büntetés alól mentesítse 
őket, vagy — más fogalmazásban -— a századot pártfogásába véve „a fenyí-

20 Erdélyből Kolozs megyéből, Csíkszékből és Aranyosszékből, Kézdivásárhelyről, valamint 
Fbgaras vidékéről érkezett felirat. Aranyosszék Eger megkeresésére hivatkozott. 
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téstől megóvni méltóztassék". (Nógrád megye, Szombathely, Miskolc, Székes
fehérvár).21 

A természetesen adódó és többnyire a nyilvánosság előtt már ismert érvek 
mellett akadnak a folyamodványokban újszerű érvek is. Ilyen Nagykőrös köz
gyűlésének június 20-án a nádorhoz intézett folyamodványa, amely így kez
dődik: „A nemzetek átalakulásának nagyszerű mozgalmai közt gyakran köte
lességek sértetnek meg, melyek az eredmények rendes folyama közt törvény 
elleni merénylet szinét viselnék, — s mozgalmak idején mint a szabadság és 
honszerelem legmagasztosb fényképei tündökölnek." Ilyennek tűnik — folyta
tódik a beadvány — a Württemberg század ügye, mely megszegte a fegyelmet 
és a törvényéket — de nincsenek-e a kötelességek között fokozatok? Ha el
vesszük a lélektől az olyan érzelmeket mint szabadság, hon, az emberi és pol
gári erények tisztelete, akkor az ember egy lesz a mindenség legnyomorultabb 
lényei közül és ,,el fogjuk kárhoztatni a hősöket, kik valaha zsarnok ellen 
vívtak, el Washingtont, el Lamart inet . . ." Június 26-án Nagyszombat köz
gyűlése is hasonlóan érvalt, amikor így írt: „Ők hibáztak, igaz, de hány ezer, 
hány milliom legjobb hazafi is hibázott Európának azon hullámzó napjaiban, 
midőn trónok döntettek, s a legnagyobb birodalmak megmaradása a veszély
nek sűrű hullámjaitól környékeztetett." Ugyancsak hasonló gondolatkörben 
mozgott Ung megye bizottmánya is, amikor a nádornak írva június 20-án azt 
hangsúlyozta, hogy a huszárok: a fejedelem iránti kötelezettségüket teljesítették 
abban a helyzetben, amikor nemcsak az ország, de „egész európai államoknak 
állapotja rendkívül megrázkódtatásokat szenved". S ha az uralkodó megkegyel
mezett a státusfoglyoknak, úgy a nádor kieszközölheti azt a hon védelmére 
sietett századnak is.22 

Egyes kérelmek reagáltak a közelmúlt fejleményeire. így Bihar megye jú
nius 13-i folyamodványában már utalt a két nappal korábbi fővárosi véreng
zésre (a honvédeknek és az olasz katonáknak a Károly laktanyában bekövet
kezett összeütközésére) és arra, hogy némelyek katonai vezetők „kikre a kato
naság vezérlete bizva van", alig akarnak a törvényes kormánynak engedelmes
kedni. Ilyen körülmények között öröm azt hallani, hogy vannak honfiak, kik
ből a katonai fegyelem nem. ölte ki a hazaszeretetet. A Hajdúkerület június 
19-én tartott közgyűlésén úgy fogalmaztak, hogy a huszárok hazatérését olyan 
botrányok igazolják, mint ami legutóbb Pesten történt. Törökszentmiklós 28-án 
kelt felirata — egyidejűleg intézve azt a nádorhoz és a hadügyminiszterhez 
— pedig arra hivatkozott, hogy ha a péterváradi katonai kormányzó kegyelmet 
ígérhetett a lázadóknak, akkor azt a huszárok is megkaphatják, akik vétsé
güket a harcmezőn jóvátehetik. Ezt a megoldást tartotta megfelelőnek Abaúj 
megyének június 21-én a nádorhoz intézett kérelme, s ezt indítványozta Fejér 
megyének július 5-én „az összes minisztériumnak" címzett folyamodványa. 
Ez utóbbi szerint a huszárok nem közönséges szökevények, kik esküjüket meg
szegték és zászlójukat elhagyták, hiszen azért jöttek, hogy az ellenséggel a 

21 A kegyelmet kérő folyamodványok nagy száma nem teszi lehetővé, s a tanulmány ezen 
részének célkitűzése nem is teszi indokolttá, hogy ezeket a beadványokat részletesen, a levél
tári jelzetek feltüntetésével elemezzük. Ezért csak a példák helyére hivatkozunk. Vas megye: 
Nádori min. 1848:1726; Pozsony, Kassa és Nyitra megye (a felsorolás sorrendjében): Nádori min. 
1848:2063/b; HM/b 1848/3751; HM általános iratok (HM) 1848:4291. Nógrád megye, Szombathely, 
Miskolc, Székesfehérvár (a felsorolás sorrendjében): Nádori min. 1848:2063/a; HM/b 1848:3047; uo. 
3487; HM 1848:4291. 

22 N a g y k ő r ö s : HM 1848:7395; N a g y s z o m b a t : OL H 92 Nemzetőrségi Had i t anács közösen kezel t 
i ra ta i 1848:2079 (valós h e l y e : a HM/b sorozat) ; Ung m e g y e : Nádor i min . 1848:1581. 
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harcmezőn szembeszáll janak, ha kell, életük feláldozásával is bizonyítsák haza
szeretetüket. Ezért az ország jelen súlyos körülményei között a huszárokat ne 
állítsák hadbíróság elé, hanem küldjék őket az ellenség elé, hogy „szándékuk 
tisztaságát a harc mezején szerzett babérokkal" igazolják. Azt, hogy az egész 
ezred hazahozatalát ki kell eszközölni, Szabolcs megye és Szarvas városa 
kérte, míg Szatmár megye és Zilah városa minden „külhonban lévő" magyar 
katonaság hazahozatalát tartotta szükségesnek.23 

A nádor egyébként Máramaros június 2-án kelt, a huszárok védelmében 
készült fölterjesztését június 5-én „a mielőbbi szükséges elintézés végett" át
tette Mészáros Lázárhoz. Utóbbi a vizsgálat elrendelése és egyéb intézkedések 
megtétele után az iratokat június 9-én visszaküldte a nádornak. Mivel Mára
maros példájára a hatóságok többsége is a nádorhoz intézte kérelmét, ő minden 
egyes beadvány külzetére személyesen vezette rá a megjegyzést: „Hadügy mi
niszter urnák rövid utón". A nádori iroda kézhezvételi dátumát alapul véve ez a 
gyakorlat azonban csak mintegy tíz napig tartott, mert július 2-án Mészáros 
Lázár az addig hozzá István nádor által átküldött iratokat visszaszármaztatta 
azzal a megjegyzéssel, hogy az azokban foglalt kérelemmel kapcsolatban a 
döntés „egyenesen a királytól függ". Kézhez véve a hadügyminiszter elhárító 
levelét, annak vételétől, július 3-tól a precíz nádor a folyamodványokra ezt 
írta: „Ideiglenes halomra."24 

Mészáros Lázár lépését nyilván az magyarázza, hogy nem kívánt ezekkel a 
beadványokkal foglalkozni, hiszen hozzá is szép számmal érkeztek hasonló ira
tok, beleértve a „nemzeti kormánynak" címzett, de a miniszterelnöki irodából 
hozzá eljuttatott kérelmeket is. A hadügyminiszter elsőként a máramarosi al
ispán június 6-i levelére válaszolt. Június 11-én közölte a megyével, hogy a 
huszárok bármi céllal követték is el „bűnös merényletüket", megsértették a 
katonai fegyelmet és a törvényeket, valamint a hadsereg becsületét, így — állá
sánál fogva — a századot nem mentheti a büntetés alól. Egyben tudatta, hogy 
a budai főhadparancsnokság útján küldöttséget nevezett ki azzal a megbízással, 
hogy „e bűnös tény indokait szigorú nyomozás útján világosságra hozza". Más
nap ezt újabb — és egyidejűleg Bereg megyének is megküldött — levél követ
te, amely szinte megismétli az előző napi állásfoglalást azzal a kiegészítéssel, 
hogy ha a vizsgálat során a század őszinte megbánást tanúsít, úgy a 3. Ferdi
nánd huszárezredbe fog soroztatni, hogy ott bevárják az uralkodó döntését 
sorsuk felől. Ezt követően két hétig nincs nyoma, hogy a hadügyminiszter 
újabb feliratra válaszolna. Június 27-én Szabolcs megyével közölte, hogy a 
huszárok „bármi ösztönből" is követték el tettüket, azt hivatalból nem helye
sölheti, sorsuk felett pedig a felség fog dönteni. Július 2-án Törökszentmiklós
nak válaszolt, tudatva, hogy a század még Szigeten tartózkodik, hol a vizsgálat 
eredményét várja. Katonai szempontból kárhoztatja a huszárok tettét, mivel a 
nemzet jelen állapotában a szabályok és törvények betartása jelenthet bizto-

23 Bihar megye: Nádori min. 1848:1591; Hajdúkerület: uo. 1588; Törökszentmiklós: Nádori 
min. 1848:1651 és HM/b 1848:2127. Abaúj megye: HM 1848:7874; Fejér megye: uo. 4291/b. (Ez utób
bi arra hivatkozik, hogy Bereg megye megkeresésére készítették el feliratukat.) Az ezred haza
hozataláról Szabolcs megye: HM/b 1848:939; Szarvas: Nádori min. 1848:1576. A magyar kato
naság hazahozataláról: Szatmár megye: Nádori min. 1848:1558; Zilah: uo. 1647. — Érdemes még 
megemlíteni, hogy Veszprém megye felirata utalt arra, hogy Savoyai Eugén is a katonai fe
gyelem megsértésével aratta egyik nagy győzelmét: HM/b 1848:2186. 

24 A nádor jún. 5-én Mészárosnak: HM/b 1848:305. Mészáros jún. 9-én a nádornak: Hadügymi
nisztériumi kiadványok fogalmazatai (HM/k) 1848:239. Mészáros júl. 2-án a nádornak: Nádori 
min. 1848:1653. és HM/k 1848:935. 
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sítékot. Július 3-án és 4-én Losoncnak, Nagyszombatnak és Egernek válaszol 
lényegében azonos, mégis eltérő szövegű levélben, amely leszögezi, hogy állása 
a vizsgálat elrendelésére kötelezte, a döntés pedig az uralkodó kezében van. 
Július 9-én a Szentendrének szóló válasz kelt, amelynek lényege az, hogy a 
vizsgálatot nem függesztheti fel, „nehogy ezen eset további szabálellenes lépé
seknek felhívó például szolgáljon". Július 15-én — a század elleni vizsgálat ered
ményének ismeretében — már kevésbé merev a hadügyminiszter Arad és Kolozs 
megyének adott válasza. Eszerint mint hazafi és a hon polgára ő sem ítéli meg 
olyan szigorúan a huszárok tettét, de helyzeténél fogva a fegyelem elleni vét
ségeket nem pártolhatja. (Már nem beszél bűnös tettről vagy dezertálásról.) 
Az ítélkezés az uralkodó kezében van, s addig, amíg erről értesülnek, a századot 
az alvidéki lázadók ellen küldik, „hol elég alkalma leend kimutatni, valyon 
rossz szándék volt-e elkövetett merényének indoka". Ez az első eset, hogy a 
század együtitmaradásáról — és a délvidéki táborba rendeléséről — szó esik. 
Eddig a levelek általában egyéni fogalmazásúak voltak — legfeljebb egyszerre 
két hatóság kapta ugyanazt a szöveget —, most, hogy megszületett az ideig
lenes döntés, a július 21-én Kézdivásárhelyen írott szöveget rövidesen további 
öt hatóságnak küldték meg. Megállapíthatóan az utolsó, a témát érintő válasz 
augusztus 7-én született, amikor Mészáros Nyitra és Fejér megyék, illetve 
Székesfehérvár beadványára válaszolt.25 

Végül meg kell említenünk, hogy a szökött huszárokat felpártoló Máramaros 
megyével a század táborba indításáig fennállott a hadügyminiszter kapcsolata. 
Talán azt is mondhatjuk, hogy ez a levelezés — a megye álláspontja — tükre 
az eset változó megítélésének. Mészáros június 12-i, a huszároknak a Ferdinánd 
huszárezredbe tervezett beosztásáról szóló értesítésére a megye június 27-én, 
a közgyűlés álláspontját tolmácsolva válaszolt. Eszerint tudják, hogy nem fe
nyegeti halál a szökve hazatérteket, de az idegen ezredbe történő beosztás 
egyenlő a száműzetéssel, s nem jobb az erkölcsi halálnál. A megoldás: mivel a 
századnak a haza iránti lelkesedése vezetett a bűnös cselekedetre, alkalmat 
kell adni, hogy szavát beváltsa. Tartsák tehát együtt a huszárokat és küldjék 
őket a délvidéki lázadók ellen. A levél megemlít még egy megoldást: állítsák 
a huszárokat „az alakítandó nemzeti lovas sereg élére". Erre a megkeresésre 
a hadügyminisztérium nem reagált. A megye jelentkezett ismét, amint nyilván
valóvá vált kezdeményezésének országos visszhangja, valamint az, hogy a szá
zadot együtt-tartva leküldik a déli táborba. A megyebizottmány ekkor, július 
17-én megtette a logikusan következő lépést: előléptetésre ajánlotta a hadügy
miniszternek Lenkey kapitányt és Fiáth főhadnagyot. Indoklásuk szerint neve
zettek megérkezésük óta a legénységgel „a legszigorúbb fegyelmet a legembe
ribb bánásmóddal párosítva éreztették", polgári körökben művelt, előzékeny és 
egyben férfias magaviseletet tanúsítottak, kiérdemelve mindnyájuk szeretetét 
és tiszteletét. Ezért úgy vélik, hogy „sikamlós helyzetüknél fogva" megtámadá
soknak és üldöztetéseknek lehetnek kitéve, ezért kérik, hogy mihamarabb gon
doskodjék előléptetésükről. Mészáros július 30-án kelt válasza közhellyel kez
dődik: sehol nem nyeri el az erény és a jellem oly gyorsan jutalmát, mint a 

25 Máramarosnak, jún. 11.: HM/k 1848:729; jún. 12.: HM bizt. 1848-10-236; Szabolcsnak: HM/k 
1848:787; Törökszentmiklósnak: uo. 936; Losoncnak, Nagyszombatnak, Egernek: uo. 1123—1125; 
Szentendrének: uo. 1165; Arad és Kolozs megyének: uo. 1311; Kézdlvásárhelynek: uo. 1142. Azo
nos szöveg Krassó és Zala megyéknek, Aranyosszéknek: uo. 1143—1145; Csíkszéknek és Fogaras-
nak: uo. 1693—1694. Nyitra és Fejér megyéknek, Székesfehérvárnak: HM 1848:4291. 
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katonai pályán. A nevezett tiszteket „tévútra vezetett századukkal együtt" az 
alvidék! lázadók ellen vezényelték, hol „elég alkalmuk lesz érdemeket szerezni 
és magukat jutalomra érdemesíteni". Ha erre alkalmat adnak a körülmények, 
ő kész a két tisztet „méltányos elismerésben" részesíteni.26 

A vizsgálat 

Lenkey százada ellen a vizsgálatot már a június 3-án este tartott miniszter
tanács elrendelte. Másnap Mészáros Lázár megtette a szükséges lépéseket. Min
denekelőtt Boyneburg altábornagyot, a budai főhadparancsnokság vezénylő 
tábornokát utasította, hogy a legközelebbi huszárezredből egy magyar őrnagyot, 
egy tisztet és egy katonai ügyészt küldjön ki, hogy megvizsgálják, mi adott 
okot a századnak az összeesküvésre és elszökésre. (A főparancsnokság előtt 
ismertek voltak a fejlemények, hiszen Hammerstein lembergi főparancsnok 
május 30-i jelentését ők is megkapták, s másolatban június 3-án megküldték 
a magyar hadügyminisztériumnak.) Mészáros hangsúlyozta: tudja, hogy a hu
szárok megboesájthatatlan bűnt követtek el, s készségesen elrendelné azt a 
szigorú törvényes eljárást, amire állása kötelezné. A minisztertanács azonban 
a jelen súlyos helyzetben úgy véli, hogy ha ezeket megbüntetnék, úgy „a nagy 
bajból az összes hazára nézve még nagyobb baj áradhatna", különösen akkor, 
ha megkísérelnék lefegyverzésüket és a huszárok ellenállnának, vagy a lakosság 
is segítségükre sietne. Ezért tehát a királyra bízzák majd a döntést. Ugyancsak 
július 4-én tájékoztatta Mészáros Pulszky Ferencet, a Bécsben székelő külügy
minisztérium (király személye körüli minisztérium) államtitkárát a fentiekről, 
kérve, hogy az osztrák hadügyminisztérium erről tájékoztassa a galíciai fő
parancsnokságot. Június 5-én a budai főparancsnokság kiegészítő utasítást ka
pott. Eszerint a vizsgálóbizottság elnöke a huszárokat anyanyelvükön világo
sítsa fel tettük „szörnyűségéről", s értesse meg velük, hogy ha a haza bocsá
natára és a hadseregbe való visszahelyezésre számítanak, úgy „a legmélyebb és 
legbelsőbb megbánással párosult engedelmességgel" vessék alá magukat a 
vizsgálóbizottság rendeleteinek. Végül közli a levél, hogy „az észnek és hadi 
erkölcsnek ösvényére" visszatért századot a főparancsnokság sorozza be a Fer
dinánd huszárezredbe, hol „a bűnösök ő cs. kár. felsége legfelsőbb határozatát 
bevárandják".27 

Máramaros megye alispánja csak június 6-án kelt levelében vette fel a kap
csolatot a hadügyminiszterrel. Ebben — az országos felirati mozgalom meg
szervezéséről tudósító — levélben .közölte, hogy ha a huszárok ellen katonai 
erővel kívánnak fellépni, „a történhető felzendülés és ellenszegülésről" nem 
felelhet. Az a tény azonban, hogy a június 3-i minisztertanács emiatt már ki
fejezte aggodalmát, s másnap Mészáros már ennek szellemében fogalmazta meg 
rendeletét és Bécsbe küldött tudósítását, megengedi a feltételezést, hogy a 

26 Máramaros megye a HM-nek, jún. 27.: HM/b 1848:3041. Máramaros a HM-nek, júl. 17. HM/k 
1655; a HM válasza uo. Az utóbbi levélváltást közli Kovássy: id. cikk, 41. o. 

27 Mészáros a budai főparancsnokságnak jún. 4-én: HM/k 1848:164; jún. 5-én: uo. 180. Mészáros 
Pulszkynak: uo. 163. (Ezeket a rendeleteket Mészáros jún. 9-én másolatban megküldte a ná
dornak: Nádori min. 1848:1390.) Boyneburg jún. 6-án kelt jelentése Latourhoz a jún. 3-i minisz
tertanácsi ülésről és a másnap Mészárossal folytatott megbeszélésről: 1848/49-es gyűjt. l/l96a. 
Pulszky jún. 6-án juttatta el a tájékoztatást az osztrák HM-nek: 1848/49-es gyűjt. 1/209; Latour 
pedig jún. 13-án jelentette az ügyet a császárnak azzal, hogy bocsánat esetén a Ferdinánd, vagy 
más huszárezredbe kell a tetteseket beosztani : uo. 1/196. 
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Lenkey május 30-i jelentésével érkező futár ilyen figyelmeztetést hozott. Ezt 
látszik bizonyítani a hadügyminiszter június 5-én Máramaros megyének küldött 
sürgönye, amely szerint a Lenkey kapitány vezetésével „erőszakosan betört" 
századról — míg a kellő intézkedések megtörténnek — a megye gondoskodjék. 
A szöveg a „kellő élelmezésről és alkalmazásról célszerűleg" történő gondos
kodásról beszél, ami a helyi katonai hatóságtól való teljes függetlenség jóvá
hagyását jelenti, hiszen a veszélyt az jelentette, hogy az ott állomásozó gya
logság őrnagya kísérletet tesz a század lefegyverzésére. Láttuk, a Pesti Hírlap 
június 10-én megjelent, de a század megérkezésének napjaiban kelt tudósítása 
beszélt a sorkatonaság fellépésének lehetőségéről. Ismerünk egy június 8—10. 
között kelt magánlevelet, amely arról tudósít, hogy „Szigeten a kommendáns 
le akarta őket mint szökevényeket fegyverkeztetni, de a megye pártfogás alá 
vette". Az emlékezés pedig arról ír, hogy ottlétük alatt a helyőrség kétszer is 
kísérletet tett arra (egyszer fürdés közben, máskor pedig lószemle alkalmából), 
hogy megfossza őket fegyvereiktől.28 

Közben a budai főparancsnokság rendeletére Kassáról, a 3. Ferdinánd huszár
ezredtől június 12-én Schönberger őrnagy vezetésével, Földváry kapitány és 
Maier hadbíró-főhadnagy részvételével elutazott Szigetre a kiküldött vizsgáló
bizottság. Ugyanezen a napon kelt Mészáros Lázár már említett levele a megyé
hez, amelyben közölte, hogy ha a század őszinte megbánást tanúsít, akkor a 
századot a Ferdinánd huszárezredhez sorozzák, ahol megvárják a király kegyel
mét. A levél feltehetően ugyanazon a napon érkezhetett meg Szigetre, mint a 
vizsgálóbizottság. Mindenesetre utóbbi még nem kezdte meg a legénység ki
hallgatását (hiszen a tisztek voltak az elsők, majd az altisztek következtek), 
amikor június 15-én a század közvitézei kérést intéztek a hadügyminiszterhez. 
Levelük így kezdődött: „Mi katonai állásunkat ismérve, a szigorú katonai tör
vényt áthágtuk, mivel értesítve valánk a Hazátul, hogy siessünk védelmére . . ." 
Kegyelemért folyamodnak, mivel magukra hagyva az idegenben, s értesülve 
a felszólításról, győzött a „vakmerő elszántság", s most Sziget városában vár
ják a hadügyminiszter parancsát, „bármily sújtó legyen is az". Kérésük az, hogy 
„a borzasztó szégyentül" kímélje meg őket, s „ha lehetséges a lengyel honba 
vissza ne téríteni kegyeskedjék, sőt inkább . . . (az ellenséggel) . . . homlok egye
nest állítani méltóztassék". Feltehetően a megyei hatóságnak a minisztertől 
nyert tájékoztatása alapján született ez a folyamodvány, amely tanúsítani volt 
hivatva a század őszinte megbánását. A kérelmet nyolc közvitéz írta alá, az 
egész század közmegegyezésére hivatkozva — mintegy kihagyva az ügyből az 
őrmestereket és a káplárokat. (A 117 közvitéz ezzel ismételten magára vállalta 
a felelősséget. Már a Pesti Hírlap június 10-i tudósítása így írt: „Ezen határo
zottságot, tervet és módot maguk a közvitézek főzték ki. A káplárok, őrmeste
rek csak az elmenetkor értesültek.") A Lenkey által láttamozott kérelmet 
Schönberger őrnagy továbbította — a század fegyelméről nyert jó benyomásait 
is hangsúlyozva — Boyneburg altábornagyhoz. Utóbbi a legénység folyamod
ványát június 20-án küldte át a hadügyminiszternek. Mészáros június 26-án 
örömmel fogadta ugyan a megszökött századnak „magába térését" s a hadi 
fegyelem ellen elkövetett vétkének elismerését. Mivel azonban a kirendelt bi-

28 Mészáros jún. 5-én Máramarosnak : HM bizt. 1848-10-226. (A század ellátására 1. még uö. 
-12-238.) A lefegyverzési kísérletről beszámoló levél: Waldäpfel: Levelestár I. k., 301—302, o. Az 
emlékezés a lefegyverzési próbálkozásokról: Szilágy-Somlyó, 1888. 31—32. sz. — A Beregből júh. 
6-án kelt tudósítás szerint Répásy Mihály őrnagy mégjelent volna Beregszászon, hogy „yi'sz-
szavezesse a csapatot"; 1. PH jún. 11. 
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zottmány vizsgálata még nem fejeződött be, a folyamodásra — mondja vála
szában — „legjobb akaratom mellett is, semmi határozatot nem adhatok".29 

A vizsgálat jegyzőkönyveit nem ismerve annak részleteiről mit sem tudunk. 
Boyneburg altábornagynak Latour hadügyminiszterhez intézett bizalmas jelen
téséből azt tudjuk, hogy Lenkey és Fiáth teljes szolidaritást vállalt a századdal, 
mivel nem voltak hajlandóak megnevezni („nem voltak képesek megmondani") 
hogy kik azok, akik nekikszegezett pisztollyal kényszerítették őket eljövetelre. 
Boyneburg meg is jegyezte, hogy ezzel a magatartással a tisztek ha nem is a 
lázadás résztvevőinek, de pártolóinak látszanak. Az altisztek az elmondottak 
alapján kimentették magukat. A legénység pedig arra a kérdésre, hogy mi volt 
a szökés oka, az emlékezés szerint így felelt: „Kötelesség, hazánk szeretete, 
melyet veszély fenyegetett." A vizsgálat június 30-án fejeződött be, s a jegyző
könyveket Boyneburg július 7-én küldte meg a magyar hadügyminiszternek. 
Rövid jelentésében úgy összegezte a vizsgálat eredményét, hogy az összeesküvés 
előidézője az adott körülmények között nem állapítható meg. 

A megküldött anyagokat a hadügyminisztérium egyik hadbíró gyakorno
ka nézte át és készítette el a minisztérium hivatalos véleményét, illetve 
a főparancsnoksághoz intézett válaszát. Eszerint a legénység „külömbféle ger
jesztések által", melyek meghaladták műveltségi fokát, „valóságos terv szerint 
előkészíttetett". Ennek szerzői azonban most, „midőn törvényellenes és célirány-
talan merényöket már belátják, magokat ügyesen el tudják rejtegetni". Az 
összegezés szerint a vizsgálati anyagból kiviláglik, hogy „ezen fegytelen eler-
kölcstelenedés" a századnál már régen elharapódzott, s ha tisztjeik jobban oda
figyelnek, a hiszékeny legénységet felvilágosítva és a katonai fegyelmet meg
tartva „az előbbeni rendre és engedelmességre hamar visszavezethették volna". 
A továbbiakban az irat neheztelően szól „egynémely álhazafiakról", akik a 
körülményeket „egész terjedelmök szerint megítélni nem bírván, alattomos 
bujtogatásaik által a hiszékeny legénységet ezen erkölcstelen merényre bírták". 
A század — folytatódik az érvelés — tettéért megérdemelné a legszigorúbb 
büntetést. Mivel azonban a felbujtók ismeretlenek, a legénységet pedig „a leg
szentebb érzelmek fölgerjesztése által" tévútra vezették, a hadügyminisztérium 
nem akar élni a törvényes fenyítés eszközeivel, „hanem az érdeklett század 
fennállhatását vagy felbontását, és a többi hadsereg közé való elosztását annak 
ezentuli viseléséhez köti". 

Mindezek után az a hadügyminisztérium határozata az — adja tudtul a fő-
hadparancsnokságnak Mészáros Lázár —, hogy a Szeged körül összegyűlt és 
Bechtold altábornagy parancsnoksága alatt álló hadseregnél alkalmat ad a szá
zadnak „ezen botrányos gyalázat megengesztelhetésére". Nevezett tábornok a 
század magaviseletéről jelentést fog tenni, s a minisztérium majd ennek meg
felelően intézkedik. A hadügyminisztérium a vizsgálati iratokat július 11-én 
visszaküldve egyidejűleg utasította a főparancsnokságot, hogy a Württemberg 

29 Boyneburg jelentése a vizsgálóbizottság összetételéről és elutazásáról: HM/b 1848:526. A 
legénység kérelme, Boyneburg előterjesztése és Mészáros válasza: HM/k 1848:694. Az emlékezés 
szerint Vincze és Harsányi őrmesterek vezetésével.három káplár és két közvitéz készítette elő a 
folyamodványt, s azt Harsányi Bálint őrmester fogalmazta meg. (Lehet, hogy ő az emlékezés 
szerzője is.) Az emlékezés szerint ' olyan miniszteri leirat érkezett, hogy vagy visszatérnék Ga
líciába — vagy megtizedelik őket (?), s ezért készült volna a kegyelmi kérvény. 
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huszárezred parancsnokságát és az érintett századot a határozatról értesítse és 
utóbbinak Szeged felé való elindulásáról azonnal intézkedjen.30 

Ezzel a huszárok szökése által keletkezett probléma, hogy feloszlassák-e a 
századot, illetve miként büntessék meg a legénységet, megoldódott. Éppen idő
ben, mert a hadügyminiszter — mint erre más eset kapcsán utalt is — számol
hatott azzal, hogy az országgyűlésen kérdést intéznek hozzá. A házszabályok 
szerkesztését befejezve és az igazoló választmány jelentéseit meghallgatva, 
erre csak július 18-án kerülhetett sor. Ekkor interpellálta Szaplonczay József 
máramarosszigeti képviselő Mészáros Lázárt, hogy a hazatért századdal kap
csolatban milyen intézkedést tett, és egyben javasolta, hogy küldjék őket a 
szerb felkelők ellen, hiszen ezért tértek haza. A miniszter válaszában leszögezte, 
hogy nem helyeselte és sohasem fogja helyeselni a történteket. Ezt ő a sajtóban 
közölte, s tudtul adta 40 megyének is. De mert a helyzet súlyos és sok a bűnös, 
nem lehet a törvény szerint eljárni. Mivel a vizsgálat megtörtént, s „magokba 
szállván a bűnösök bocsánatért esdekeltek, s életöket a hazának ajánlották" 
(Éljenzés a Házban!), ezért — folytatta Mészáros — ,,egy darabig az ítéletet fel
függesztettem, s amint fogják magokat viselni, e szerint ítélem el, hogy e 
század mint század megmaradjon-e vagy az egész seregben feloszlassék". Egy
ben közölte: kiadta a parancsot, s a század már útban van a szegedi tábor felé. 
A képviselők a miniszter válaszát megelégedéssel fogadták.31 

A tábori szolgálat 

A hadügyminiszter rendelkezése már nem találta a huszárokat Máramaros-
szigeten. Július 2-án — vagyis a vizsgálat befejeztével — az ott állomásozó 
Hartmann gyalogezredi század legénysége és a huszárok iközött verekedés tört 
ki. Bár ez csekély jelentőségű volt — állította július 14-i jelentésében Boyneburg 
altábornagy —, a további konfliktusok és esetleg a lakosság beavatkozásának 
elkerülése érdekében július 4-én a századot a megyebeli mezővárosba, Viskre 
helyezték át. A jelentés szerint ez a megyei hatóságokkal és Lenkey kapitány
nyal egyetértésben történt. A Közlöny szűkszavú tudósítása nem hagy kétsé
get afelől, hogy a sorkatonaságot tisztjei uszították.32 A századnak és parancs
nokának rövidesen tapasztalnia kellett, hogy velük szemben az ellenséges ma
gatartás saját ezredüktől sem idegen. 

A század útrendjét július 164 kelettel a hadügyminisztérium biztossági osz
tályából nem az osztály főnökének, gróf Török Bálintnak, hanem Mészáros 
Lázárnak az aláírásával küldték meg az érintett hatóságok. Eszerint a század 
(132 fő és 137 ló) július 20-án Viskről indulva még aznap este Husztra kellett, 
hogy érkezzen. Másnap az Ugocsa megyei Nagyszöllős volt a pihenőállomás, 
majd délnek fordulva és a Tiszán kompon átkelve július 22-én Halmi volt a cél. 

30 Boyneburg bizalmas jelentése Latourhoz: 1848/49-es gyűjt. 1/417. A legénység vallomására: 
Szilágy-Somlyó, 1888. 31. sz. Boyneburg jelentése a vizsgálatról és Mészáros júl. 11-i válasza: 
HM/k 1848:1186; utóbbi német fordítása: 1848/49-es gyűjt., 1/388. 

31 Az interpellációt és Mészáros válaszát 1. a Közlöny Júl. 20-i számában. L. még: Beér János 
—Csizmadia Andor: Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Bp., 1954. 160. o., 171. o. 

32 Boyneburg jelentése: HM bizt. 1848-10-438. A Közlöny tudósítása júl. 14. A század át
helyezésére 1. még Benkő Samu: Haladás és megmaradás. Bp., 1979. 526. o. 
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A következő napon Szatmár megyébe értek a Szatmárban (Szatmárnémetiben) 
éjszakáztak. 24-én viszonylag rövid távot tettek meg és a Dob nevű helységben 
pihentek, majd 25-én Szabolcs megye székhelyére, Nagykárolyba érkeztek, 
hol — az emlékezés szerint — a megye és a város előkelőségei a nagyvendéglő
ben rendeztek lakomát a század számára. Július 26-án átléptek Bihar megyébe, 
s aznap Szalacsra, 27-én pedig Szókelyhídra érkeztek, ahol a következő napon 
pihenőnapot tartottak. 

A huszárok július 29-én indultak tovább, s aznap Paptamásiban, másnap pe
dig Nagyváradon éjszakáztak. 31-én Mezőgyán (Kötegyán?), augusztus 1-én az 
utolsó Bihar megyei helység, Sarkad volt a pihenőállomás. Másnap átlépve 
Békés megyébe csak rövid utat tettek meg és Gyula városában pihentek. Au
gusztus 3-án Békéscsaba, 4-én Orosháza volt az állomás, s itt ismét pihenőnap 
következett. Augusztus 6-án átléptek Csongrád megyébe, ahol a pihenő Hód
mezővásárhelyen volt, s másnap, augusztus 7-én megérkeztek Szegedre. Az út-
rendet ezek szerint pontosan betartották, jóllehet a hosszú út — csak két pi
henőnappal megszakítva — komoly terhet jelentett, lónak, embernek egyaránt. 
Az útrend szerint Szegedtől Bechtold altábornagy, a délmagyarországi mozgó 
hadtest parancsnoka rendelkezik velük. Az emlékezés szerint Szegedről a 
Zenta — Óbecse útvonalon vonultak a verbászi táborba. Az emlékezésből érte
sülünk arról, hogy a délvidéki szemleutat tartó Mészáros Lázár augusztus 11-én 
őket is megszemlélte és „Tehát kendtek azok a híres huszárok . . ." megjegyzés
sel meg is feddte őket.;í:i 

Bechtold altábornagy és az időközben ugyancsak a déli táborba vezényelt 3. 
Ferdinánd huszárezred tisztikara — legalábbis parancsnokának, Kolowrat-
-Krakowsky ezredesnek emlékezése szerint — hűvösen fogadta az útja során 
mindenütt lelkesedést tapasztalt századot. Alig változtatott ezen a magatartá
son az, hogy a huszárok már augusztus 19-én jól szerepeltek a Szenttamás elleni 
második támadásnál. A század a Ferenc-csatorna déli partjánál Kiskér felől 
előrenyomuló Wollnhofer vezérőrnagy dandárjának jobbszárnyán helyezkedett 
el, s elsősorban ágyúfedezetnek használták. Az egyébként sikertelen, Bechtold 
által erőtlenül vezetett támadás során Fiáth főhadnagyot derékba találta egy 
ágyúgolyó és rövidesen belehalt súlyos sérülésébe. Augusztus 22-én Bechtold 
a részletek ismeretében dicsérően számolt be jelentésében a század lóról szállt 
tagjairól, akik a Fiáth főhadnagy helyett a parancsnokságot átvevő Harsányi 
őrmester vezetésévei egy ágyút és több sebesült tüzért kimentettek az ellensé
ges ágyútűzből. Az újabb sikertelen vállalkozás részleteinek bemutatása, vala
mint a jelentésben található magyarázatok és hőstettek ismertetése érdekében 
a hadügyminisztérium úgy döntött, hogy Bechtoldnak ezt a jelentését fordítás
ban megjelenteti a hivatalos lapban. A Közlöny augusztus 30-i számában ezt 
olvashatjuk a századról: „A Wurtemberg huszárezred kapitánya Lenkey derék 
századával a legveszélyesebb helyeken vitézsége kitűnő jeleit adá, valamint 

33 Az útrendet minden érintett hatóság megkapta. Egy példányát 1. OL H 112 Török Gábor 
kormánybiztosi iratai 1848:257. (A sajtó híradásaiból jól nyomon követhető, hogy a század pon
tosan betartotta az útrendet.) Az emlékezés a táborba vonulásról: Szilágy-Somlyó, 1888. 36—38. 
sz. Beszámolva szemleútjáról emlékirataiban Mészáros Lázár nem emlékezik meg a huszárok
kal történt találkozásról. 

— 29 — 



bebizonyítá azt, hogy a század a kegyes bocsánatára, minden kivétel nélkül 
valódilag érdemes."34 

Lenkey századának dicsérete nem békítette meg, sőt talán ingerelte is a 6. hu
szárezred tisztikarát, amelyet mind a hét századával az osztrák hadügyminiszté
rium az eredetileg megígért Nádor huszárok helyett júliusban Magyarországra 
vezényelt. (Június 4-én ugyanis az ezred ezredesi osztálya 1. századánál is haza
térésre irányuló összeesküvést fedeztek fel, amit határozott fellépéssel meg
akadályoztak ugyan, de Hammerstein altábornagy két nap múlva — a bécsi 
hadügyminisztérium utólagos jóváhagyását remélve — az egész ezredet eltá
volította Galíciából és útnak indította Szilézia felé. Mivel azonban a szláv 
kongresszus készületei miatt Windisch-Grätz a Prágában és környékén állo
másozó Nádor huszárokra igényt tartott, június 13-án Latour közölte a bécsi 
magyar külügyminisztériummal, hogy a Württemberg ezred, menetirányát meg
változtatva, igen gyorsan Magyarországra érkezik. (Az ezred egyes osztályai 
június utolsó és július első napjaiban érték el Duklát, s július 20—29. között 
Gyöngyöst, Balassagyarmatot és Pestet.) A Gyöngyösön elhelyezett ezredpa
rancsnokság szeptember 4-én levelet intézett a budai főparancsnoksághoz, 
amelyben az ezred és a szökevény század viszonyának rendezését sürgette. A 
gróf Meraviglia alezredes által aláírt terjedelmes beadvány — a szubordinációt 
szembeállítva a patriotizmussal — igen ellenséges a századdal. (Közli például 
azt, hogy az ezrednek időközben a táborba rendelt első őrnagyi osztálya nem 
hajlandó a szökevény századdal azonos dandárban szolgálni.) Hrabovszky altá
bornagy, aki a főhadparancsnokság vezényletét szeptember elején vette át, a 
megkeresést szeptember 12-én továbbította a hadügyminisztériumnak/'""' 

Az ezred ezzel felhívta a figyelmet arra, hogy a huszárok eltávozása után 
Mariampolban folytatott vizsgálat egyik eredménye annak a tisztázása volt, 
hogy a század tagjai milyen rendezetlen anyagi ügyeket, adósságokat hagytak 
maguk mögött. Ennek adatait Latour osztrák hadügyminiszter még július végén 
megküldte magyar kollégájának. Ennek a kimutatásnak legkiugróbb tétele 
Lenkey János 1131 pft adóssága. Mivel ebből a kapitány Répásy Mihály őr
nagynak is tartozott, az ezred szeptember 4-i beadványával egyidejűleg meg
kereste Lenkeyt, hogy 500 pft-nyi adósságát nyolc nap alatt fizesse meg, vagy 
perbe idézik. Beöthy Ödön teljhatalmú kormánybiztos megbízásából ezt jelen-

34 A század fogadtatásáról idézi Kolowrat—Krakowskyt Rédvay : i. m. 59. o. Fiáth „veszedel
mes sebéről" a bácsi főispán a belügyminiszternek: OL H 9 Belügyminisztérium, elnöki iratok 
1848:768. Bechtold aug. 19-i jelentése a budai főhadparancsnokságnak, amely Fiáth főhadnagy 
és egy Schwarzenberg gyalogezredi százados haláláról számol be: HL Generalkommando, Prä
sidiale 1848:538. Fiáth sebesüléséről a sajtó: PH aug. 23., Nemzeti, aug. 27. Bechtold aug. 22-i 
jelentése: Közlöny, aug. 30.; közli: Okmánytá r . . . I. k., 378—381. o. (Ez a jelentés érthetetlen 
módon arról számol be, hogy a „nehéz sebet kapott" Fiáth főhadnagy felgyógyulásához előző 
nap óta reményt fűznek.) A Közlöny szept. 2-i száma szerint Fiáth Pompeiust aug. 27-én te
mették. Mészáros Lázár 1848. nov. 26-án kibocsátott közleményében közelebbről meg nem ha
tározott „hibás vélekedések" ellen tiltakozott és kijelentette: az elhunyt Fiáth Pompeius fő
hadnagy „egész hadi életén át szeplőtelen jellemű volt" s hogy neki „szolgálati idejéről semmi 
tekintetben sem lehet legkevesebbet terhül betudni". Közlöny, nov. 27. Itt kívánjuk megjegyezni, 
hogy Rédvai könyve közli mind Lenkey, mind Fiáth hiteles portréját. Ezt Lenkey János ese
tében ezért kell hangsúlyozni, mert az Ezernyolcszáz negyvennyolc. Az 1848/49-iki magyar sza
badságharc története képekben. (Szerk. Jókai Mór—Bródy Sándor—Rákosi Viktor.) Bp., 1898. 
74. o. tévesen közli Lenkey János képét, mivel helyette Lenkey Károly arcmását (megjelent: 
Vasárnapi Újság, 1874. máj. 31.) adja. Ezt használta a képszerkesztő e sorok írójának 1962. évi 
Elet és Tudomány cikkéhez, s ez alapján jelent meg tévesen Szénássy Zoltán: Komárom ost
roma 1849-ben. Komárom, 1989. 95. oldalán. Lenkey János életrajzát és arcképét közli Bona Gá
bor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848—49. 2. kiad„ 1987. 221. o. 

, .35. Az-1. század hazatérési kísérletére 1. Rosonczy: Adalékok . . „ 151-̂ -152. o. A Württemberg 
huszárezred hazatérésére: HM bizt. 1848-10-267, 269; ilLuo. -51-125; 1848/49-es gyűjt. 1/249. L. még 
W-aldapfel: Levelestár I. k„ 343—344. o. Az ezred szept. 4TÍ beadványa és Hrabovszky jelentése:, 
HM bizt. 1848-10-897. , . • - . . • 
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tette szeptember 7-én Verbászról Kossuthnak a Bács megyei főispán. Egyben 
közölte, hogy Beöthy, ha felhatalmazást kap, azonnal kifizeti az összeget. A le
vélre szeptember 10-én Szemere Bertalan hadügyminiszter (aki a táborban lévő 
'Mészáros helyett a hadügyeket is intézte) Beöthynek válaszolt és közölte: 
Kossuthtal megbeszélték a dolgot, s az összeget kifizeti. Szemere úgy vélte, 
hogy az összegnek Lenkey leendő „megvétele az illetők által csak akadéknak 
látszik felhozottnak". Hozzátette: „Ez adósságát (Lenkey) rója le a hazának, 
melynek vitéz karra, bátor lélekre nagy szüksége van." Az ügy ezzel nem zárult 
le, mert Lenkeynek október 1-én Verbászon a 3, huszárezred vizsgálóbizottsága 
előtt kellett számot adnia adóssága egyes tételeiről, azok keletkezési módjáról. 
Témánk szempontjából ezek a részletek nem érdekesek. Azt azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy ez a 1131 pft-os adósság komoly összeg volt, s lényegesen 
meghaladta Lenkey évi illetményét.30 

Az ezred szeptember 4-i fellépése valójában az önkényesen eltávozott század 
végleges megítélését sürgette. Az augusztus 28-án a verbászi táborba leutazott 
Mészáros innen kért tájékoztatást az ügy állásáról Halzl János őrnagytól, a 
hadügyi osztály vezetőjétől. Utóbbi szeptember 13-án ,kelt válaszában összefog
lalta az ügy addigi állását, az ennek kapcsán kelt rendelkezéseket. A hadügy
miniszter felvilágosítást kérő levelének szövege ismeretlen számunkra, de a 
jelek szerint a helyszínen értesülve a Lenkey adóssága körüli fejleményekről, 
a válasznak elsősorban erre kellett kiterjednie. Eszerint a galíciai főparancsnok
ság által Bécsbe felküldött és július 23-án a magyar hadügyminisztériumnak 
továbbított vizsgálati anyagot július 31-én leküldték Szegedre az ottani dandár
parancsnokságnak. Ennek kell foglalkoznia „az elidegenítés és bajtársi lopással" 
vádolt Vincze Ferenc őrmester ügyével (akit eszerint hadbíróság elé kell állí
tani), de ügyét „a lázadás megérintése nélkül" kell tárgyalni. Ami pedig Lenkey 
kapitány 1131 pft. adósságát illeti, őt mind az adósság keletkezése, mind 
pedig a megfizetés képessége felől kihallgatva, a hadbírónak véleményes jelen
tését a minisztériumhoz kell felterjesztenie.37 (Lenkey előbbiekben említett ok
tóber 1-i kihallgatása tehát a minisztérium ugyancsak ismeretlen július 31-i 
eredeti rendelkezésének a következménye.) 

Lenkeynek, személyes problémáján túl, századparancsnokként is komoly 
gondjai voltak. A század tiszti létszáma már a dezertáláskor is csak két fő volt, s 
Fiáth főhadnagy halálával Lenkey egyedül maradt. Értesülve Bechtoldnak a 
századot érintő elismeréséről, augusztus 23-án a század két őrmesterét: Vincze 
Ferencet és Harsányi Bálintot alhadnagynak ajánlotta, amit a javaslaton talál
ható feljegyzés szerint Bechtold altábornagy is támogatott. Mivel azonban a 
századdal szembeni eljárás még nem fejeződött be. Mészáros Lázárnak az volt 
a javaslatról a véleménye, hogy a vizsgálat befejezéséig az illetőket előjegy
zésbe kell venni. Egyben Verbászra megérkezve — és a helyzettel megismer
kedve — az első dolga az volt, hogy augusztus 31-én a Württemberg huszárezred 
parancsnokságát arra kérte, a János nehézlovas ezredtől a 6. huszárezred-

36 La tou r júl . 23-i levele a század anyag i ügye i rő l : HM bizt. 1848-10-897. H o r v á t h An ta l Bács 
megyei íő i spán K o s s u t h n a k és Szemere válasza B e ö t h y n e k : OL H 9 Belügyminisz té r ium, el
nök i i ra tok 1848:853. Szept. 15-én Beöthy B a t t h y á n y Lajoshoz í ro t t levelének u tó i r a t a : „Lenkey 
í o r r ó há lá já t ny i lván í t j a" OL H 2 Miniszterelnök, e lnöki i r a tok 1848:656. L e n k e y adósságügyben 
tö r tén t okt. 1-jei k iha l lga tás i j egyzőkönyve , — ame ly szerint szept . 13-án Pes ten ad ta föl pos tán 
az ez rednek az 500 pf to t : OL H 147 Vegyes i ra tok . 12. doboz. 5. tétel . (Hermann Róber t szíves 
közlése.) 

37 Halzl szept. 13-i összefoglalóját : HM bizt. 1848--10-897. . . . 
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hez áthelyezett egyik hadfit Lenkey századához osszák be, mivel ott „anélkül 
is több tiszti állomások állnak üresen". Az ezred ennek, már említett elhatá
rolódása miatt, nem tett eleget, így Mészáros szeptember 24-én parancsot kül
dött az ezred még mindig Gyöngyösön székelő törzséhez, hogy sürgősen vezé
nyeljen egy hadnagyot Lenkey századához, mert tisztek hiányában a szolgálat 
nagy nehézségekbe ütközik.38 

A 6. huszárezrednek a hadseregben szokatlan vonakodása azon alapult, hogy a 
szökevény (az iratokban többnyire: lázadó) század elleni vizsgálat nincs lezárva, 
pontosabban az általuk elkövetett bűntény még nincs megítélve. Ezt a hadügy
miniszternek be kellett látnia, s utasította Halzl őrnagyot, hogy készítse el an
nak a levélnek a fogalmazványát, amelyben a bécsi magyar külügyminisztérium 
útján megsürgetik a király állásfoglalását. Halzl a tervezetet szeptember 
22-én juttatta el Verbászra, s némi kiegészítéssel Mészáros azt szeptember 27-én 
továbbította Bécsbe Pulszky Ferenc államtitkárhoz. Hivatkozik arra, hogy a 
június 4-i felterjesztésére még válasz nem érkezett, s így a századdal kapcso
latban esedékes intézkedések „a legfelsőbb akarat" ismerete nélkül nem tehe
tők meg. Ezért „hivatalos barátsággal" keresi meg a minisztériumot „az eltá
vozás vétségébe esett század" ügyében, amely példásan viselkedik, s augusztus 
19-én és szeptember 21-én a Szenttamás elleni támadásoknál bátorságával és vi
tézségével kitüntette magát és elismerést vívott ki. Fiáth főhadnagy halála után 
„Lenkey kapitány úr egyedüli vezénylete alatt még több és jó szolgálatokra 
reményt és bizodalmat nyújtanak, s így vétkes tettök által szerzett csorbát több 
hadi szép viseletökkel kiegyenesítették." A befejezés kéri, hogy „az ez eránti 
újólagos kérelmet Ö Felségének előterjeszteni, s annak legfelsőbb határozatát 
lejuttatni szíveskedjék". A bécsi magyar külügyminisztérium október 3-án, 
vagyis Batthyány Lajos miniszterelnök felmentésének napján terjesztette a ké
relmet az uralkodó elé. Nem csodálkozhatunk azon, hogy a kérelem válasz 
nélkül maradt.''9 

Nem tudjuk, hogy Lenkey kapitány milyen reményt fűzött a királyi válasz
hoz. Azt azonban látnia kellett, hogy — ha érkezik is valamiféle felelet — az 
időbe telik, s addig nem számíthat új tisztekre, akikkel a szolgálat gondjait 
megoszthatja. Ezért szeptember 30-án döntő lépésre szánta el magát: kérelem
mel fordult a mozgó hadtest parancsnokságához, hogy helyezzék át őt és szá
zadát az újonnan szervezett lovas honvédséghez, a Hunyadi-csapathoz. Érvei 
szerint bár nem mondták ki, hogy bűnös, az ezredparancsnokság és az egész 
ezred esküszegőnek tartja, s ez a kétértelmű helyzet nagyon nyomasztó. Amel
lett az ezred magatartása miatt nem számíthat tisztekre, amire nagy szükség 
van. A század legénysége színmagyar, harci szelleme magas, így a Hunyadi-
-csapatnál jó hasznát vennék. A szolgálati úton a hadügyminisztériumhoz el
juttatott beadványra október 4-én az addigra már Pestre visszatért Mészáros 
Lázár utasítására azt a feleletet adták, hogy a döntés előtt a király válasza 

38 Lenkey előléptetési j a v a s l a t a : HM bizt. 1848-90-80. Mészáros Lázá r aug . 31-i r ende lkezése : 
OL H 76 Mészáros Lázár verbász i i ra ta i , k i adványok 1848:1., a szept. 24-i p a r a n c s : uo. 1848:199. 
Valószínű, hogy e k k o r r a m á r lefolyt Vincze ő rmes t e r ellen a vizsgálat , s az felmentéssel v é g 
ződött . (Bechtold még aug. 9-én je lente t te , hogy Vincze ő rmes te r ügyéve l a 3. huszárez red 
ezredbírósága — Regiment -Ger ich t — foglalkozik; 1. HM bizt. 1848-10-897.) Lenkey m á j . 30-i 
je lentése szer int egy ő rmes te r v a n a századnál és az összes létszám 131 fő. A Viskről k i indu ló 
század lé t számát a HM 132 főben jelöli meg. Eszer in t a más ik ő rmes te r , Ha r sány i Bál int k é 
sőbb csat lakozot t vo lna? (Az emlékezés szerint ő volt a t a r t a lék lovas őrmester . ) 

39 Halzl szept . 22-i je lentése , Mészáros sk. j av í tása i a szept. 27-i levél tervezeten: HM bizt . 
1848-10-897. A k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m n a k kü ldö t t pé ldány és a k i rá lyhoz intézet t fel ter jesztés: OL 
H 6 Külügymin i sz té r ium, e lnöki i r a tok 1848:1535. 
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bevárandó. A hadügyminiszter véleményét azonban a Honvédelmi Bizottmány 
felülbírálta, s a Nemzetőrségi Haditanács október 12-én kelt és a hadügyminisz
tériumhoz intézett értesítésében, amely a honvédséghez és a nemzetőrséghez, 
újonnan alkalmazott nyugdíjas és sorezredi tiszteket sorolja fel, már ott szere
pel Lenkey János, mint a „Lehel jász-ikun lovasezred" őrnagya.40 

Nem tudjuk — bár sejthetjük —, hogy Lenkey őrnagyi kinevezésére kinek 
a kezdeményezésére került sor, s azt — korábbi véleményét félretéve — október 
13-án Mészáros Lázár miért vette megjegyzés nélkül tudomásul és küldte meg 
az erről szóló értesítést a sorezrednek. Az is érdekes, hogy a kinevezés a Lehel 
lovassághoz szól, de Lenkey ott tudomásunk szerint nem jelent meg. Ismerjük 
viszont Lenkey alezredes november 20-án Pesten kelt és Kossuthoz intézett 
beadványát, amelyben jelenti, hogy a Hunyadi huszárezred 4. osztályát szer
vezi és felhatalmazást kér a szükséges felszerelés beszerzésére. A még aznap 
kelt válaszban Kossuth meghagyta, hogy ruházatot olyat készíttessen, mint 
amilyen a többi huszárezredé, de a zsinórzat ne fekete-sárga legyen, hanem ve
res. A levél így fejeződik be : „Egyszersmind arról értesítem alezredes urat, hogy 
a Gailiciából hazánk megmentésére véle együtt kimenekült Würtembergi huszá
rok a fennemlített Hunyady (így) huszárezredbe lesznek besorolandók." Lenkey 
tehát ekkor már nem tartózkodott a századnál, amelynek ekkori parancsnokát 
nem ismerjük. Kossuth rendelkezése most eleget tett Lenkey szeptember 30-i 
beadványának. A helyzet azonban ezzel nem rendeződött. Ugyanis november 
7-én a Honvédelmi Bizottmány úgy rendelkezett, hogy a bácskai táborból sür
gősen fel kell szállítani a Sándor gyalog- és a Császár huszárezredet, valamint 
a „Lenkey-féle századot", hogy az osztrák határon álló sereget megerősítsék. 
Másnap a hadügyminiszter óvást emelt a döntés ellen, s arra hivatkozott, hogy 
az elvezényelt sorkatonaságot háromannyi gyalogos és lovas nemzetőr sem 
tudná helyettesíteni, ha Verbászt egy erős támadás érné. Mészáros érvelése 
azt a veszélyt igyekezett felvázolni, ami a bácskai magyar hadseregcsoport 
veresége esetén bekövetkezne: Péterváradot bekerítenék és megnyílna az út 
Pest felé.41 

A század egyelőre maradt a déli táborban, Verbásztól északra, Feketehegy 
nevű helységben. Lenkey ezredes december 12-én Nagykőrösről tett Kossuthnak 
panaszt, hogy a november 20-i közlése ellenére a század még mindig nem érke
zett meg a szervezése alatt álló ezredhez, pedig az újoncok begyakorlására al
tisztekre volna szüksége. Kossuth december 20-án haladéktalan intézkedést 
kért a hadügyminisztériumtól a volt Württemberg huszárezredi század áthelye
zésére. Egyidejűleg értesítette Lenkeyt, hogy megtette a szükséges lépéseket 
volt századának a Hunyadi huszárezredbe történő beosztására. Kossuth hozzá
tette: „ezen századot ezredes úr, ha jónak látja, magánál ottan megtarthatja, 
felküldését azonban még kedvesebben venném". Ez a szöveg világossá teszi, 
hogy Kossuth a század szervezeti hovatartozásáról intézkedett — vagyis hogy 
a hazatért huszárok hivatalosan is kerüljenek el a 6. huszárezredtől —, de nem 

40 Lenkey szept. 30-i beadványa és Mészáros okt. 4-i válasza az újverbászi hadosztály pa
rancsnokságának: HM bizt. 1848-10-897. Lenkey őrnagyi kinevezése a Lehel huszárokhoz: HM 
1848:8153. 

41 Mészáros értesítése Lenkey kinevezéséről: HM 1848:8153. Lenkey és Kossuth nov. 20-i le
vélváltása: OL H 2 az Országos Honvédelmi Bizottmány iratai (OHB) 1848:3295; Kossuth vála
szát közli: Kossuth Lajos Összes Munkái (KLOM) XIII. k., (S.a.r. Barta István) Bp., 1952. 518. o. 
Az OHB nov. 7-i rendelete (Szemere Bertalan fogalmazványa) és Mészáros válasza: OHB 1848:2522; 
az OHB rendeletét közű: KLÖM XIII. k., 369. o. 
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tartotta azt magától értetődőnek, hogy Lenkey ezredébe beosztva annak köz
vetlen parancsnoksága alatt maradjanak. Érvelésének oka az volt, hogy a kép
zett huszárokra a feldunai hadseregben lenne szükség, mert a döntő csata Mosón 
és Győr között lesz. 

Közben december 9-én Lenkeyt ifi a déli táborba vezényelték, hogy átvegye 
a szabadságra távozott — valójában a szolgálatot elhagyó — Bakonyi Sándor 
vezérőrnagy dandárparancsnoki helyét. A század ügyének rendezése pedig 
haladt a maga útján. December 14-én a bácskai hadtest helyettes parancsnoka 
gróf Esterházy Sándor ezredes (ekkor még nem kapta kézhez a tábornoki ki
nevezést) felterjesztette a Württemberg huszárok ezredesi osztálya 2. századá
nak december 10-én Feketehegyen kelt beadványát, amelyből kiviláglott, hogy 
a század megoszlott: 37 fő maradni akar, míg 90 azok száma (köztük Harsányi 
őrmester), akik át akarnak menni Lenkey ezredébe. Az időközben átszervezett 
hadügyminisztérium katonai osztálya erről sürgős véleményt kért a Honvédelmi 
Bizottmánytól. Közben a hadügyminisztériumnak Kossuth december 20-i, 
Lenkey századának átszervezéséről szóló utasítására kellett válaszolnia. Ester
házy ezredes és báró Stein Miksa vezérkari őrnagy véleményére hivatkozva, 
hogy t.i. kevés a lovasság, december 21-én kérte, hogy a századot ne vonják el 
a déli táborból. Kossuth a beadvány külzetére sajátkezűleg vezette rá : „Ez ellen 
nincs kifogásom, de a 13-dk huszár ezredhezi áttétel marad." Ez a megjegyzés 
tett pontot Lenkey századának történetére.42 

Utóhang 

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy 1848 május—júniusának legnagyobb 
visszhangot kiváltó egyedi politikai eseménye volt Lenkey századának haza
térése. A kegyelmet kérő feliratok áradata és ennek kapcsán a megyék közötti 
levelezés országos méretűvé duzzadt. Nem kétséges, hogy a kormánynak — fő
leg a hadügyminiszternek — az első pillanatban igen kellemetlen volt az eset. 
Magától értetődött azonban — mint az a június 3-i minisztertanács álláspont
jából nyilvánvaló —, hogy a huszárokat nem kívánták megbüntetni, de a nyil
vánosság előtt el kellett marasztalniuk a század vakmerőségét, lázadó maga
tartását — a dezertálásit. 

Batthyány Lajos június 19-én a minisztertanácsból július 3-án hozzá intézett 
jelentést és a kapcsolódó iratokat „mint kirekesztőleg hadügyi tárcát illetőeket" 
Mészáros Lázárnak megküldve maga is leszögezte, hogy a hadbírói vizsgálat 
elvégzendő, „s annak bevégeztével a vétkesek részére általános bocsánat lenne 
eszközlendő". A hadügyminiszter erre másnap úgy reagált, hogy ha az a közbo-

42 Lenkey dec. 12-i jelentése és Kossuth dec. 20-i intézkedései: OHB 1848:5876; a Lenkeynek 
adott választ közli: KLÖM Xin. k., 824. o. Lenkey Bakonyi vezérőrnagy helyére: OHB 1848:4421. 
Esterházy ezredes dec. 14-i felterjesztése: OHB 1848:6110. A HM dec. 18-án az OHB-nek: HM 1848: 
11738. (A maradni akaró huszárok névsorát innen közli Rédvay: i. m. 120. o.) A HM dec. 21-i 
beadványa Kossuth id. hátiratával: OHB 1848:6242. — Lenkey ezredesi kinevező okmányát Kos
suth dec. ll-én sürgette meg: OHB 1848:5234. (Kossuth ezen levelének hangneme, s az utalás 
arra, hogy az OHB-nak „magasabb szándokai" vannak Lenkeyvel, mutatják, hogy ő pártfo
golta Lenkeyt.) Ugyanazon a napon Sillye Gábor tiltakozott, hogy neki, mint a Bocskai-osapat 
szervezőjének kell a 6. huszárezred számára — a Hunyadi ezredhez csatolt század helyett — 
150 újoncot adnia; HM 1848:11512. Lenkey ezredes mint dandárparancsnok dec. 22-én öbecsén 
volt: OHB 1848:6572. 
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csánat a királytól érkexik, úgy azt örömmel teljesíti, máskülönben csak mint 
közbenjáró léphet fel „a legfelsőbb kegyelmet kiesaközleni".43 Ez a sietős válasz 
azt sejteti, hogy Mészáros Lázár királyi jóváhagyás nélkül nem óhajtott semmi 
további lépést tenni, — vagyis ragaszkodni kívánt már kiadott utasításához, 
hogy az uralkodói kegyelem megérkezéséig (melynek kieszközlését a Batthyány-
nak adott válasza szerint mint hazafias érzelmeinek bizonyítékát vállalta) a 
szökevényeket a 3. huszárezredhez osszák be. A közvélemény erőteljes nyomása, 
a kegyelmi kérvények nagy száma és hangneme végül meghátrálásra és a szá
zad együtt-tartására kényszerítették a hadügyminisztert. 

A huszárok dezertálásának azonnali hatása váratlan módon jelentkezett. 
A galíciai főhadparancsnokság ugyanis a 6. huszárezredet, mint megbízhatat
lant, még június elején eltávolította Galíciából. Latour osztrák hadügyminiszter 
pedig — igaz, a korábban megígért Nádor-huszárok helyett, akiket fel is hasz
nált azután a prágai felkelés leverésénél — hazaengedte az évtizedek óta kül
földön szolgáló ezredet. Lenkey századának esete a későbbiekben hivatkozási 
alap is volt a magyar kormány számára. Így amikor az osztrák kormány a „sem
legesség felmondásával" fenyegetett, Mészáros Lázár július 5-én azt írta Puszky 
Ferencnek, hogy az osztrák magatartás ahhoz vezethet, hogy megismétlődik a 
Württemberg huszárok esete. Ezért szorgalmazza a magyar ezredek hazakül
dését — javasolta Pulszkynak. Ugyanígy foglalt állást a magyar hadügymi
niszter augusztus 7-én a nádornak adott válaszában, amikor napirendre került 
a külföldön állomásozó magyar és a hazánkban tartózkodó idegen ezredek 
cseréje. Csak így akadályozható meg — hangsúlyozta Mészáros —, hogy akár a 
bécsi magyar gránátosok, akár más magyar alakulatok „a Württemberg! király 
nevét viselő huszár ezred'egyik századja példáját, a bujtogatások jelenlegi ide
jében, követni kísértessenek"/1'1 

Lenkey századának hazatérése tehát aggasztó tünet volt a császári-királyi 
hadvezetés, a hadsereg egységét megőrizni akaró bécsi kormánykörök számára. 
Ugyanakkor kellemetlen gondja az első hetekben a magyar kormánynak, hiszen 
az országban igen sok külföldi legénységű katonai alakulat állomásozott. A ka
binetnek a hadseregben szolgált tagjai (Batthyány, Széchenyi) azonban azt is 
fel tudták mérni, hogy milyen súlyos kockázatot vállalt a legénység, így érté
kelniük kellett azt az elszántságot, amivel a század a hazahívó apokrif röpirat
nak engedelmeskedett, s talán azt a körültekintést is, amivel az altisztek a 
szökést megszervezték. A hazai közvéleménynek — már amennyiben elfogad
juk a megyék és városok feliratait a közvélemény kifejezőjének — nem voltak 
fenntartásai, s szinte egységesen foglalt állást: elismerte, hogy a szökés súlyos 
fegyelemsértés, hogy a katonai eskü megtagadása veszélyezteti a társadalmat. 
Az adott helyzetben azonban — ismétlődött meg újból és újból a vélemény — a 
huszárok magasabb erkölcsi parancsnak engedelmeskedtek, amikor a haza 
védelmére siettek. A június végére kialakult belpolitikai helyzetben Lenkey 
százada adott nyomatékot annak az ekkor már aktuális felhívásnak, hogy „a 
haza veszélyben", s júliusra a közvélemény számára elfogadhatatlan volt, hogy 
a huszárok bármiféle büntetést kapjanak. A század védelmében feliratot szer
keszteni a hazáért való őszinte aggodalom mércéjévé vált, s ezek a feliratok 

43 HM k 1846:520. 
44 Mészáros Pu l szkynak , júl . 5.: HM k 1848:1053; Mészáros a n á d o r n a k , aug . T.: Nádo r i min . 

1848:2156. 
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segítették tudatosítani azt a lehetetlen helyzetet is, hogy az ország területi 
integritását a déli határoknál komolyan fenyegetik, miközben az annak meg
védésére hivatott nemzeti katonaság jelentős része külföldön állomásozik. A 
hazatért század tehát szimbólummá vált, a fenntartás nélküli és áldozatra kész 
hazaszeretet szimbólumává. Enneik adott hangot Petőfi költeménye, a Lenkei 
százada, amely azonban augusztus 20-d megjelenésével már nem befolyásolta, 
hanem csak követte a közvéleményt.45 

Ugyanezen a napon, augusztus 20-án írta alá a király azt a rendeletét, amely 
az osztrák és a magyar hadügyminisztert arra utasította, hogy a Magyarorszá
gon állomásozó „nem a magyar koronához tartozó" ezredeket váltsa fel az 
örökös tartományokban tartózkodó magyar ezredékkel, „egyedüli kivételével 
azon ezredeknek, melyek jelenleg még Olaszországban az ellenség előtt állnak". 
Ezt a rendeletet azonban már nem hajtották végre, mert az osztrák hadügy
minisztérium késleltette a magyar ezredek hazatérését, miközben szeptember
ben, a horvát támadás idején, a Dunántúlon található idegen legénységű lovas
ezredeik eltértek a meghatározott menetvonaluktól, hogy Jellasics erőihez csat
lakozzanak. Ilyen körülmények között bocsájtotta ki Kossuth szeptember 22-én 
„A magyar katonákhoz" című mozgósító felhívását, amit a külföldön lévő 
magyar sorezredek legénységéhez intézett. Kossuth ebben magától értetődően 
a májusban hazatért huszárok példájára hivatkozott: „A Lenkey kapitány 
százada a Wurtemberg huszároktól megmutatta az utat, megmutatta miként 
kell a hű magyarnak cselekedni. Szekérre tették kapitányukat, haza jöttek, s 
amint az országba értek, azt mondták: ,Most vitéz kapitány úr, vezessen az 
ellenségre! vezessen az árulókra, kik magyar hazánkat gyilkolják hálátlanul'." 
A felhívás — tudjuk — eljutott a külföldön rekedt huszárokhoz. A Lenkey 
századról már korábban is elterjedt hírek mellett ennek az üzenetnek kétség
telenül szerepe volt abban, hogy 1848 októberétől a Nádor-, a Vilmos-, a Ko-
burg- és a Sándor-huszárok kisebb-nagyobb csoportokban megkísérelték a 
hazatérést/'*' Valójában ők hajtottak végre legendás, emberveszteséggel járó 
tetteket, amelyeknek a szabadságharc zajló eseményei között korántsem volt 
akkora visszhangja, s amelyeket némileg elfed az utókor elől is a példakép: 
Lenkey százada. 

45 Ar ra , h o g y a vers a h u s z á r o k haza té rése u t án he t ekke l készül t , 1. Benkő Samu: i. m . (Bp., 
1979.) 522., 528—529. o. Ar ra , hogy Petőfi a kö l t emény publ iká lásáva l az országgyűlés hadügy i 
vitája kapcsán Mészáros ellen a k a r t hangu la to t kel teni , 1. Urban Aladár: Petőfi 1848 augusz tu
sában . L. a szerző A nagy év sod rában c. t a n u l m á n y k ö t e t é t , Bp. , 1981. 339—342. o. Lenkey szá
zadának népszerűségét muta t ja , hogy Putnoki József: A szököt t huszá rok c. verses k i a d v á n y á 
ban örökí te t te meg a tör ténete t . Az 1848 n y a r á n — Mészáros országgyűlés i ny i l a tkoza ta u tán — 
megje lent k i a d v á n y az e seményeke t o lyan pon ta t l anu l adja elő, hogy szerzője — ál l í tásával 
e l lenté tben — n e m volt ott a haza té rő huszá rok között . A 61 versszakos tör ténete t 1. Riadj m a 
g y a r ! 1848—1849 fametszetes c sa t ak rón iká i . (S.a.r. Pogány Péter) Bp. , 1983., 58—68., 528—530. o. 

46 Az aug 20-i k i rá ly i r e n d e l e t : HM 1848:5585; megjelent a Közlöny aug . 27-i s z á m á b a n : közli 
Rédvay: i. m . 42. o. Kossu th felhívása megje lent a Kossuth Hírlapja szept. 22-i s z á m á b a n ; köz l i : 
KLÖM XII . k., (S.a.r. Sinkovics István) Bp. , 1957. 1011—1014. o. 
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Aladár Urban 

» . . . WE HAVE BEEN LET KNOW BY THE MOTHER COUNTRY 
TO FLY TO HER SUCCOUR . . . " 

The Return of Lenkey's Squadron Home in 1848 

Summary 

A squadron of the Sixth (Württemberg) Hussars, garrisoned in Galicia and recruit
ed from Hungary» as a result of a conspiracy among the rank and file, returned home 
crossing the Eastern Carpaths. The motive of the desertion was an anonymous 
pamphlet — and the firm conviction among the soldiers: the common mind in Hun
gary urges that Hungarian troops be recalled from abroad. 

Though the motives of the desertion were unquestionably patriotic, the fact itself, 
concerning the embarrassing relations in the question of the armed forces with 
Vienna, was rather inconvenient for the Hungarian goverment: the risk of similar 
measures on the side of the foreign troops, stationed in the country, was imminent. 
Notwithstanding the rigorous investigation, ordered by the Ministry of War, wasn't 
followed by punishment partly because of the solidarity of the conspirants and as a 
consequence of a nation-wide resistance of the common mind. Finally the squadron 
was not disbanded, but was commanded against the Serbian rebels in the Southern 
Territory and later, in Autumn 1848 was arranged with a newly organized Hussar 
regiment. 

Most of the Hungarian Hussar regiments remained abroad and only their smaller 
parts were able to return home in heavy fighting and with severe losses from the 
Autumn of 1848. 

Aladár Urban 

„ . . . NOUS FÛMES APPELÉS PAR LA PATRIE POUR COURIR 
À SA DÉFENSE . . . " 

Le retour de l'escadron de Lenkey en 1848 

Résumé 

Un escadron du 6« hussards (Württemberg) aux troupiers hongrois, tenant gar
nison en Galicie, sans ordre supérieur, — par suite de la conspiration des troupiers 
— est rentré en Hongrie en mai 1848, après avoir franchi les Carpathes de l'Est. 
La cause de la désertion étaient une brochure anonyme rappelant les soldats et de 
savoir que l'opinion publique nationale réclamait avec insistance le rappel des sol-
lats hongrois prenant garnison à l'étranger. 

La désertion partait sans doute de motifs patriotiques, c'était quand même une af
faire vexante pour le gouvernement hongrois, pour deux raisons: d'une part, à 
cause des relations tendues avec le gouvernement de Vienne au sujet de l'armée, 
d'autre part le gouvernement hongrois craignait des pas pareils des soldats étran
gers tenant garnison en Hongrie. Mais l'enquête sévère n'était pas suivie de sanc
tions, à cause de la solidarité des troupiers et à cause de l'opinion publique natio
nale. Finalement, l'escadron n'a pas été licencié, mais en juillet il a été commandé 
contre les insurgés serbes méridionaux, en automne de 1848 il a été incorporé dans 
un nouveau régiment de hussards. 

Le gros des autres régiments de hussards hongrois est resté à l'étranger et à partir 
de l'automne de 1848 quelques petits groupes ne pouvaient rentrer qu'au prix de 
combats, quelquefois au prix de grosses pertes. 
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Aladár Urban 

„ . . . WIR ERHIELTEN DIE NACHRICHT, UNS ZU BEEILEN, 
UM DAS VATERLAND ZU VERTEIDIGEN . . ." 

Die Rückkehr der Lenkey-Eskadron im Jahr 1848 

Resümee 

Ohne den Befehl einer höheren Instanz, im Ergebnis einer Verschwörung der 
Mannschaft überquerte eine aus ungarischen Soldaten bestehende Eskadron des in 
Galizien stationierten 6. Württemberger Husaren-Regiments im Mai 1848 die öst
lichen Karpaten und kehrte nach Ungarn zurück. Den Grund zur Desertierung bil
dete ein Flugblatt von unbekanntem Verfasser sowie das Bewußtsein, die ungarische 
öffentliche Meinung dringe auf die Rückkehr der im Ausland stationierten unga
rischen Soldaten. 

Die Desertierung erfolgte zweifellos aus der Liebe zum Vaterland, doch die un
garische Regierung war dadurch peinlich betroffen, zum einen, weil sie zu einem 
gespannten Verhältnis zur Wiener Regierung führte, zum anderen, weil man da
durch ähnliche Schritte der in Ungarn stationierten fremden Soldaten zu befürchten 
hatte. Die angeordnete strenge Untersuchung der Angelegenheit hatte jedoch keine 
Strafe zur Folge, dank der Solidarität der Mannschaft und der ungarischen öffent
lichen Meinung. Schließlich wurde die Eskadron nicht aufgelöst, sondern im Juli 
gegen die revoltierenden Serben im Süden des Landes geschickt und im Herbst 1848 
einem neu organisierten Honvéd-Husarenregiment untergeordnet. 

Die meisten ungarischen Husaren-Regimente blieben auch weiterhin im Ausland 
stationiert und konnten vom Herbst 1848 an nur in kleineren Gruppen, nach Kämp
fen und mitunter schwere Verluste erleidend nach Hause zurückkehren. 

Аладар Урбан 
ОТЧИЗНА ЗОВЕТ НАС К СЕБЕ НА ПОМОЩЬ . . ." 

Возвращение на родину роты Ленкеи в 1848 году 

Резюме 
Рота 6 гусарского полка Вюртемберга с венгерским личным составом, дислоциро

вавшегося в Галиции, без высшего на то приказа — а в результате заговора личного 
состава — в мае 1848 года перешла восточные Карпаты и возвратилась на родину, 
в Венгрию. Причиной, этого факта дезертирства послужила безымянная листовка, 
призывавшая венгров вернуться на родину, а также сознание того, что отечествен
ное общественное мнение настаивало на возвращении в страну венгерских войск, 
дислоцировавшихся за рубежом. 

Этот факт дезертирства без всякого сомнения исходил из патриотических побуж
дений, однако — несмотря на это — он всё же наприятно затронул венгерское пра
вительство, отчасти по причине напряжености, существовавшей между венгерским 
и венским правительством в вопросе армии, а отчасти потому, что венгерское пра
вительство опасалось аналогичных действий со стороны иностранных войск, дисло
цировавшихся в Венгрии. 

Был отдан приказ о проведении строгого дознания, за которым однако не после
довало наказания. Это произошло отчасти благодаря солидарности личного состава, 
а отчасти вследствие выступления отечественного общественного мнения. В конце 
концев роты не была расформирована, а в мае месяце была брошена против сербских 
повстанцев в южных провинциях. 

Осонью 1848 года рота была причислена в заново сформированный гонведский 
гусарский полк. 

Осталное большинство венгерских гусарских полков осталось за границей, и лишь 
с осени 1848 года их небольшие группы — лишь ценою боев, неся инога серьезные 
потери, — могли вернуться на родину. 
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