
KÖZLEMÉNYEK 

JOHANN ANDREAS SPRECHER VON BERNEGG — SVÁJCI IRÖ 
AZ 1848—49-ES SZABADSÁGHARCBAN 

Krammer Jenő 

Német irodalmi lexikonok Johann Andreas Sprecher von Bernegg 
svájci kultúrtörténész életadatai között megemlítik, hogy 1847—48-
ban Teleki gróféknál nevelősködött — a nyári hónapokban Tordán, 
télen Kolozsvárott —, majd részt vett a magyar szabadságharcban, 
tiszti rangot ért el és a világosi fegyverletételnél is jelen volt. 

A fentiek alapján természetesen érdekelhet bennünket, mi minden 
rejtőzhet e szűkszavú közlés mögött, hiszen magyar szempontból még 
senki sem foglalkozott a kalandos életű svájci, pontosabban graubün-
deni íróember magyar vonatkozású életszakaszával. 

Svájcban disszertáció jelent meg róla. Szerzője Hans Grass, jelenleg 
a neuchâteli kereskedelmi főiskola tanára. Dolgozatának címe: „Jo
hann Andreas von Sprecher, Leben und Wirken".1 Ebben külön fejezet 
szól az erdélyi évekről és a szabadságharcban való részvételről. Ada
tait vaskos kéziratból merítette, melyet Maienfeldben, a Sprecher-csa-
lád archívumában őriznek. A kézirat mintegy 400 kisebb formátumú 
írott lapból áll, írójának nem mindig pontos számozása szerint kb. 40 
fejezetet tartalmaz, naplószerű, a bécsi hajóraszállástól (1847. július 2.) 
egészen a Világos utáni bújdosásig számol be az élményekről. A hadi
események vázolásánál — ez sajnálatos — inkább visszatekintő össze
foglalásokat ír, s ezekben felismerhető, hogy emlékezetének támogatá
sára — illetőleg az összefüggések világosabb felismerésére — napi 
sajtó híreit is felhasználja. Igaz, a harccselekmények egy-egy szaka
szában részt véve nem láthatta maga előtt világosan az események 
láncolatát, de az utókor számára mégis értékesebb lett volna, ha azt 
írja le, amit valójában átélt. A kéziratos napló címe ,,Ungarnbuch", 
alapos áttanulmányozása hosszabb időt venne igénybe s olyasvalaki
nek kellene vállalnia, aki jól ismeri a szabadságharc történetét és az 
arról szóló irodalmat, mert csak így lehet eldönteni, mi jelent újat, 
eddig nem ismert mozzanatot a svájci író naplójában. Meg kellene 

1 Johann Andreas von Sprecher, Leben und Wirken. Inaugural-Dissertation der philoso
phischen Fakultät I der Universität Bern von Hans Grass von Klosters, Buchdruckerei 
Sprecher, Eggerling Co., Chur 1945, 150. o. 
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állapítani azt is, hogy az Augsburger Allgemeine Zeitung 1850. évfo
lyamában a szerző tollából több folytatásban meg :elent „Natur- und 
Kriegsbilder aus Ungarn"2 mennyiben fedik a kéziratos napló egyes 
fejezeteinek közléseit. Az újságcikkekben ugyanis a magyarországi, 
illetve erdélyi tartózkodásának és a szabadságharcban való részvételé
nek élményanyagát dolgozza fel, ami természetes. Sőt, a cikksorozat 
bevezetésekor írójukról, mint olyan szerzőről szól, aki évek óta Ma
gyarországon él, a cikkek írásakor Pesten bujdosott. „Ezeknek az ob
jektíven megírt leveleknek szerzője sem nem osztrák, sem nem ma
gyar, hanem az egyik hegyi országban született Nyugaton, már évek 
óta Magyarországon él és a körülmények egymásba láncolódása vitte a 
magyar seregek soraiba."3 

Hans Grass említett doktori értekezésében elég részletesen beszá
mol — a kéziratos „Ungarnbuch" alapján — Sprecher magyarországi 
éveinek történetéről, úgy, hogy az ezeknek szentelt fejezetet szinte 
az „Ungarnbuch" rövid tartalmi ismertetésének is tekinthetjük. (Ezt 
a fejezetet érdemes lenne lefordítani és megjelentetni.)4 Jellemzi házi
tanítói működését, amely nem elégítette ki, mert többre vágyott, de 
mind a Teleki-szülőkkel, mind a reábízott fiúkkal azért jó viszonyt 
alakított ki. Ketten voltak házitanítók: ő mint francia—német nevelő 
működött. Rajta kívül foglalkozott a fiatalokkal egy másik „magyar— 
latin" házitanító is, akivel Sprecher nemcsak szívélyes kartársi vi
szonyba került, de tanult tőle rendszeresen magyarul is. A nyelvet 
eléggé el is sajátította. Naplójában beszámol magyar nyelvi tanulmá
nyairól, elmélkedik a nyelv rendszeréről és sajátosságairól. Érdekelték 
őt a népszokások, általában a folklór, a nemzetiségi viszonyok. A ma
gyaron kívül megtanult valamit románul, de könnyen megbarátkozott 
az erdélyi szászok nyelvjárásával is, sőt, egy kicsit még cigányul is 
tudott. Mivel olyan országból származott, ahol kis területen többféle 
nép él együtt és mindennapos a többnyelvűség, különösen fogékony 
volt az erdélyi körülmények iránt. Saját otthonában, Graubündenben 
német, olasz és a rétoromán az érintkezés nyelve, az utóbbi — 
e mind ritkábbá váló román nyelv — Sprechernek félig anyanyelve, 
úgyhogy boldogan fedez fel első debreceni tartózkodásakor egy réto
román nevet — Caderas — az egyik cégtáblán: „Ez csak földim lehet 
— gondolta — s sans façon beléptem és egy bündneri arckifej ezésű 
öregebb úrnak romancsul köszöntem jóestét." — „Ah, un Patriot, che 
plaschair"5 — kiáltott fel a kereskedő, aki valóban luvisi származású 
rétoromán cukrászmester volt. Később Kolozsvárott is találkozott föl
diekkel, szintén cukrászokkal. Ily módon ismerte meg a Stampa fivé
reket. 

Kolozsvárról felfedező utakat tett a Székelyföldre, valamint román 
és szászlakta vidékekre is, ám a nagyúri szórakozások — lovaglás, va
dászat, majálisok — főleg azért érdekelték, mert közben sok népet és 

2 N a t u r — u n d Kr iegsbi lder aus U n g a r n . Augsburge r Al lgemeine Zei tung, 1850. I .B. — 
1850. j a n u á r 1-től folyta tólagosan a mel lék le tben . 

3 Uo. 12. O. 
4 Grass: i. m . 35—51. o. 
5 Uo. 36. o. 
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vidéket ismert meg. Kolozsvár kulturális vonatkozásban is sokat nyú j 
tott neki: színházi estékre és koncertekre szorgalmasan el is járt. 
Naplójának több fejezete szól a népéletről: leírja a népi táncokat (a 
székelyekét, románokét egyaránt), a népviseleteket, házformákat, mon
dákat, babonákat. Kedves népi felfogást jegyez fel a svájciakról. Egy 
kolozsvári polgár így szólt: „Te, János, ugye a' furcsa ország, de nem 
rossz, nem kell katonának menni."' Majd ilyenképpen faggatja: „Mi
féle népek a svájczerek? Németek-e? Hol fekszik Sváicz? Van-e ki
rály vagy császár?"6 

Lelkesen rezonált Sprecher a forradalmi hírekre, nem mintha alap
jában véve vallotta volna a radikális politikai nézeteket, de az általá
nos lelkesedés magával ragadta és az elnyomott nép felháborító élet
körülményei is határozottabb állásfoglalásra ösztökélték. Mert a népet 
közelről figyelte. „Felkerestem kunyhóikban a parasztokat, meghall
gattam elbeszéléseiket, panaszaikat, véleményeiket, dalaikat, s ha 
gyakran alig a felét értettem is meg abból, amit megértettem, a nép 
megismeréséhez jó néhány megfigyelést szereztem és egyszersmind a 
magyar nyelvben is tökéletesítettem magam."7 Először a kolozsvári 
rögtönzött népfelkelő csapat kötelékében indult harcba az 1848 szep
temberében Erdélybe betört románok ellen. A november 13-i ütközet 
azonban kudarcba fulladt. Svájcink lelkesedését mélységes csalódás 
váltotta fel. Ezt fokozta az a körülmény is, hogy néhány nap múlva 
Kolozsvárt átmenetileg császári csapatok szállták meg, de már kará
csony napján Bem tábornok vonult be a városba. Sprecher későbben 
is lelkesen ír róla. Naplójában ezt olvassuk: „Mielőtt az erdélyi ese
mények elbeszélését folytatnám, helyénvalónak látom, hogy néhány 
szót írjak arról a férfiúról, akinek csodálatos lángelméje és rendkívüli 
cselekedetei olyan dicsőségessé tették a legutóbbi két erdélyi hadjára
tot, hogy egy későbbi történetíró (Historiograph) ezeket majd minden 
idők legfigyelemre méltóbb hadjáratai között említi."8 

Eleinte úgy volt, hogy a Telekiek a zavaros helyzet miatt külföldre 
távoznak, ekkor Sprecher is foglalkozott a gondolattal, hogy visszatér 
hazájába. Amikor azonban a gróf tervét elejtette és maradt, Sprecher 
sem akart gyáván megfutamodni. „Menekülni, és a reám bízott gyer
mekeket cserbenhagyni, gyáva dolog lenne. Hacsak nem velük kel
lene menekülnöm."9 De saját bevallása szerint a kíváncsiság is ott 
tartotta: „Ezenkívül a kíváncsiság is lekötött, hogy vajon milyen lefo
lyású lesz itt minden, no meg a szép és rendkívüli ország iránti ér
deklődésem is."10 Később pedig — amint az események tovább fejlőd
tek — a katonai pálya lehetősége bizonyos becsvágyat is ébresztett 
benne. 1849. március 13-án (francia nyelven) ezt írta naplójába: „Mi
vel valószínűleg soká nem térhetek vissza hazámba, a bizonytalan 
helyzet és a pénzhiány miatt, szinte kedvem lenne kihasználni ezt az 

6 Ungarnbuch. Kéziratos napló. XII. fejezet (a szövegben eredetileg is magyarul). 
7 Grass: i. m. 38. o. 
8 Ungarnbuch, XXX. fejezet. 
9 Grass: i. m. 41. o. 
10 Uo. 
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alkalmat, hogy katonának menjek. Ezzel ugyan kockára teszem élete
met és testi épségemet, de viszonzásképpen életre szóló karriert ér
hetek el."11 

Április 23-án el is búcsúzik a grófi családtól és Désen át Besztercére 
megy, ahol ajánlóleveleivel Puhl őrnagynál jelentkezik s azt reméli, 
tiszti beosztást kaphat. Nem éppen az ügy iránti lelkesedés vezette 
ide, hanem a becsvágy, hogy mint honvédtiszt végre őt kielégítő po
zícióba jusson. De későbben bajtársi kapcsolatba kerülve a harcoló 
honvédtársakkal, magáévá teszi a magyar szabadságharc ügyét. 

Egyelőre még messze volt az út odáig. Puhl őrnagy közölte vele, 
hogy egy ideig közkatonaként kell szolgálnia, s beosztást kapott egy 
alantasabb katonai irodába. Ezt csak néhány hétig bírta sok nyelvet 
beszélő, becsvágytól fűtött s váj cink, azután felkerekedett. Kolozsvárott 
nagy nehezen pénzt szerzett és Debrecenbe ment, hogy az ott székelő 
kormánynál, sőt magánál Kossuthnál jelentkezzék. Ez meg is történt. 
Kossuth érdekes vizsgának vetette alá: francia nyelven az éppen be
következett orosz invázióról kellett értekezést írnia. Ezen Sprecher 
éjjel-nappal dolgozott s Kossuth meg is lehetett munkájával elégedve, 
mert javaslatot tett neki, hogy őrmesterként átveszi a honvédseregbe. 
Valami félreértés folytán azonban másnap csak káplári rangot kapott, 
de bíztatták, hogy a közeli előléptetés kilátásával azért csak vállalja 
a szolgálatot, vagy szabadságoltassa magát. A türelmetlen Sprecher 
ez utóbbit választotta. Néhány hétre még ismerősöknél húzódott meg 
Debrecenben. Erről a városról naplójában a következőket jegyzi fel: 
„Debrecen, amint John Paget nem minden igazság nélkül írja, a leg
nagyobb falu Európában."12 A Hortobágyról viszont ez a gyönyörű 
vidékekhez szokott svájci nagy elragadtatással ír: „Láttam már a Napot 
felkelni természeti szépségekben olyan gazdag országom ormai felett, 
de soha az áhítatnak olyan érzésével, mint a nagy csárdából a horto
bágyi pusztán." Leír egy égiháborút is, közben szó szerint le is fordítja 
a szép magyar elnevezést németre: „Himmelkrieg" t ; i So heisst im Un
garischen das Gewitter!" Hogy a lovaik szabad száguldása, a csikósok 
élete is csodálattal töltik el, azt mondani sem kell. 

A hadihelyzetet illetően azonban Debrecenben érik el az első hírek 
a cári invázióról: „Néhány nappal Debrecenbe érkezésem után a Köz
löny, a magyar Moniteur, híreket közölt, amelyek a közeli orosz invá
zióra mint bizonyosságra utalnak."14 

Körülményesen jutott el Sprecher Pestre, ahová közben a kormány 
is visszahelyezte székhelyét. Ott már pánikhangulatot talált, de azért 
folytatta fáradozásait, hogy mint honvédtiszt vehessen részt a har
cokban. Végül elment Batthyányhoz, az akkori külügyminiszterhez, 
aki Debrecenben a Kossuth által kiszabott vizsgadolgozatát olvasta. 
Most bizonyítványt kért tőle képességeiről. Ezt meg is kapta, sőt a 
külügyminiszter sajnálatát is fejezte ki, hogy pillanatnyilag nem tudta 

11 Uo. 44. O. 
12 Ungarnbuch, XXXVII. fejezet. 
13 Natur — und Kriegsbilder . . . 29. o. 
14 Ungarnbuch, XXXVIII. fejezet (saját fordításom). 
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alkalmazni. De a bizonyítvány használt, mert Sprechert, a német ve
zényleti nyelvű 126-os honvédzászlóalj hoz alhadnagynak nevezték ki. 
Katonai pályafutásáról idézzük fel Maienfeldben külön lapon kézirat
ban található saját összefoglalóját (magáról benne harmadik személy
ben ír). 1848/49 telén Sprecher mint nemzetőr az osztrákok és romá
nok (a német szövegben: Wallachen) ellen több csatában vett részt. 
,,1849 tavaszán Bem tábornok győztes hadjárata idején mint önkén
tes beállott a honvédseregbe, július elején tisztté nevezték ki. Eleinte 
Tóth ezredes alatt Erdélyben, a 31. zászlóaljban teljesített szolgálatot, 
majd a 126-os zászlóaljban a dél-magyarországi Bácskában Kmety 
tábornok seregében. Részt vett (a Jelačič felett aratott) Verbász mel
letti győztes csatában, de a magyarok temesvári vesztes csatájában 
is (augusztus 9.), s ezután a fegyverletételben. Először az oroszok, majd 
az osztrákok hadifoglya lett. Ezekről az élményeiről beszámolt az 
Augsburger Allgemeine Zeitung mellékleteiben közölt sorozatos cik
keiben (1850 januártól). A telet mindenféle veszély közepette Pesten 
kellett átélnie, mivel hazautazásához nem kaphatott útlevelet annak 
kockáztatása nélkül, hogy a rendőrség felfedezze. Erre véletlen foly
tán mégis sor k e r ü l t . . . és Sprecher szerencsésnek mondhatta magát, 
hogy az Ausztriába való kiutasítással megúszta."15 

A maienfeldi családi levéltárban megtalálható alhadnagyi kineve
zésének kézirata is, az eredeti okmány. Ez német nyelvű és így hang
zik. 

A 70 Kriegsministerium 

An den Herrn Major von Thomsdorf 

Pesth, Ju ly 6, 849 in Baja 

Herr Andreas Sprecher wird von Seiten des Kriegsministeriums 
zum Unterlieutnant mit dem Range vom 1. July 849 befördert und 
unter Ihr Kommando gestellt. Derselbe ist bey einer sich ergebenden 
Assertur in die Wirklichkeit einzubringen. 

Dem Staats Secretär 
Szuhányi (?) 

Oberst 
alatta magyarul 

A. 70. 
Hadügyminisztériumtól 

Thomsdorf Oernagy urnák 

Hivatalból. Baján 

Thomsdorf őrnagyra Garán talált rá Sprecher, mégpedig állítólag 
szokatlan öltözékben: magyar csikós ruhában, úgy, hogy inkább 
montenegrói bandavezérnek látszott, mint magyar honvédtisztnek. 

15 A magyar fordítás tőlem — K. J. 
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Alaposan kikérdezte új alhadnagyát, főleg azt tudakolta, részt vett-e 
már valódi ütközetben. A válasszal meg lehetett elégedve, mert pénzt 
utaltatott ki neki tiszti felszerelésének beszerzésére, majd kocsit ren
delt és Zomborba küldte, ahol csapatának kellett tartózkodnia. Spre
cher ott nem találta meg a zászlóaljat, kis híjával ellenséges előőrsök 
fogták el, csak gyors lovainak köszönhette, hogy megmenekült. A 
Kmety-hadtest posztjai igazították útba, így jelentkezhetett vezénylő 
tábornokánál. Két nap múlva Hegyes vagy Verbász mellett már részt 
is vett a nagy ütközetben, amelyből a honvédsereg győztesen került ki. 
A győztes sereg nagyobbik része az ellenséget Pétervárad vidékéig 
üldözte. Sprecher zászlóalja ellenben azt a feladatot kapta, hogy Apa-
tinnál akadályozza meg az ellenség átkelését a Dunán. Később pihenő
helyre Bácsba vonultak, ahol Sprecher a hely őrségparancsnok tisztjét 
látta el. Itt találkozott házigazdájának, egy szerb kereskedőnek szép
séges húgával. „Húga, melegtekintetű és éjfekete hajú szépséges leány
zó, lassankint feladta őzszerű, vad riadtságát és az ellenséges katona 
iránti gyűlöletét, sőt, amikor a negyedik napon egyszer odaültem 
melléje a szövőszékhez, amelyen rendkívül finom és pehelykönnyű 
kézimunkákat készített, már meséltünk egymásnak — persze tört 
magyarsággal — nagyon sok különös dolgot, úgy, hogy majdnem meg
feledkeztem helyőrségparancsnoki kötelességeimről. Ugyan nem hagy
ta el számat olyan szó, amely többet árult volna el, mint megbecsülést 
és szívélyességet, de idővel, és talán elég hamar, számomra veszé
lyessé válhatott volna az együttlét.""' A kedves idill tragikus véget 
ért: a fiatal lányt a kolerajárvány néhány nap múlva elragadta. El
viselhetetlen hőségről és pusztító betegségről panaszkodik írónk, 
úgyhogy örül a sereg, amikor a pihenőhelyet elhagyhatta s megint a 
Duna-partján foglalhatta el állásait. A súlyos hadihelyzetről sokat 
vitatkozhattak tiszti körökben, érdekes és jellemző, milyen kósza hí
rekbe kapaszkodtak: „Többek között az éleslátású politikusok egy 
olyan hírről vitáztak, amelyet a mezővárosból élelmet szállító káplár 
hozott, hogy ti. a törökök 80 000 főnyi serggel állnak Pétervárad 
előtt, hogy jön a francia és az angol és hogy ez utóbbi a muszkákat 
(a német szövegben így) Pestnél már meg is verte. Csakhamar azon
ban az események drámai fordulatot vettek. Jelačič a Dráva három
szögénél átkelt a Dunán, ezért nekik sietve kellett visszavonulniuk, 
nehogy osztrák gyűrűbe kerüljenek. Óbecsénél elérték a Kmety-had-
testet, azzal keltek át a Tiszán. A Bánságban a szorult helyzet ellenére 
Sprecher természetének megfelelően megfigyel: „Amint a Bánság la
kosságának soknemzetűségével kicsiben tükrözi Magyarországot, úgy 
áll ez földrajzi adottságaira is" — írja naplójában.17 Következett a 
szerencsétlen temesvári ütközet, majd Világos. Sprecher két hetet 
töltött az oroszok hadifogságában, majd több bajtársával Montenuovo 
tábornok vette át. Mint külföldinek sikerült kiszabadulnia, de csö
börből vödörbe került, mert Pestre vergődve, ott is hónapokig kellett 

16 Grass: i. m. 47—48. o. 
17 Natur — und Kriegsbilder . . . 24. k. VII. 377—378. 
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bujkálnia. így végződött a svájci író honvédtiszti karrierje. Mindig 
becsülettel vette ki részét a megpróbáltatásokból. 

Nagy nehezen visszajutott hazájába, de nem volt sokáig maradása. 
Angliába ment s ott még 1857-ben is próbálkozott azzal, hogy a ma
gyar sz'abadságharcról nagyobb művet írjon. Igaz, ezúttal sem tisztán 
a szimpátia ösztönözte: azt is remélte, hogy ezzel a könyvével sikere 
lesz s talán mint író érvényesülhet. Feleségének írt levele keserű csa
lódásokról számol be. Ebből idézünk: „Nagy szorgalommal dolgoztam, 
hogy Erdélyről mihamarabb könyvet adhassak ki, ebből reméltem 
olyan hasznot, amely Londonban lehetővé tenne számomra még egyévi 
tartózkodást. Sajnos protekció és ajánlás olyan nagy szerepet játsza
nak Angliában, hogy a könyvkereskedők, akiknek nem tudtam pre
zentálni references from highly connected people, eleve elutasítottak, 
anélkül, hogy nagyon sikerült művemet elolvasták volna."18 Az 
(Augsburgi) Allgemeine Zeitung szerkesztőségének is megváltozott a 
magatartása: „röviddel ezelőtt a mellékletekben megjelent cikkeimből 
megismert kitűnő tollamért még dicshimnuszokkal halmoztak el, de 
későbben a londoni életről írottakat elutasították, mert vonakodtam a 
politikai menekültek életéről olyan értelemben írni, ahogy azt a kon
zervatív újság elvárta volna."19 A volt honvédtiszt tehát elvhű maradt 
még anyagi károsodás árán is, ezt a tényt, levele nyomán, jólesően 
szögezhetjük le. További élete azután már nem érint bennünket, visz-
szatér hazájába, a kis Graubündenbe, újságot szerkeszt, regényekkel 
próbálkozik, igazán nagyot azonban szülőföldje kultúrtörténete te
rén alkot. Művét ma is a kis ország legjobb kultúrtörténeteként 
tartják számon. Kultúrtörténeti munkásságának is jó előiskolája volt 
— saját bevallása szerint — a magyarországi és erdélyi tartózkodás, 
amely komoly tanulmányidőnek is beillett. 

Sprecher von Bernegg életművének magyar vonatkozásaihoz hoz
zátartoznak ilyen tárgyú szépirodalmi próbálkozásai is. Négy novellá
ról van szó, de ezekben sem a szépíró tünteti ki magát, hanem 
a művelődési viszonyokat, néprajzi értékeket gondosan szám
bavevő tudós kultúrtörténész. Ezt a négy novellát röviddel magyar
országi tartózkodásának befejezte után vázlatai alapján Bernben 
és Thalheimben írta meg. Közülük egyik, A szolgabíró (Der Stuhl-
richter),20 főleg a cigányéletet vázolja. Egy önkényeskedő magyar fő
hivatalnok, visszaélve hatalmával, a szoros közösségben élő vándor
cigányok soraiból kiragad és házába visz egy szépséges cigányleányt, 
aki dacosan ellenáll, közben vőlegénye és a cigányok megszervezik 
kiszabadítását. Ez a kis történet alkalmat ad Sprechernek, hogy föl
tárja a cigányok életéről szerzett benyomásait és bevilágítson kis ma
gyar megyei urak basáskodásaiba. A másik három novella közvetlenül 
a harci élményekből merít. A leghosszabb: Szent János nemesi porta21 

(Der Edelhof von St. János) címmel kiindulóban egy gazdag magyar 

18 A családi levéltárban található levél, amelyet feleségének írt Londonból. (1857. II. 22.) 
19 Uo. 
20 Először a Stuttgarter Morgenblatt für gebildete Leser közöl te 1853-ban. 
21 Neues Schweizerisches Unterhaltungsblatt, 1852. 
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mágnás portáján zajló tarka életet rajzolja meg, de fő mondanivalója 
az, hogyan tör rá gondtalan létére az osztrák csapatok és a románok 
támadása. Mindezt Sprecher több ízben maga átélte. További két no
vellája: A pusztai lány (Das Pußtenmädchen)2 2 és Egy székelyfiú 
(Ein Szeklerknabe)23 közvetlenül a honvédsereg harcaiba vezet el. A 
pusztai lány — mint a szabadságharcban több ilyen esetről tudunk 
— honvédnak öltözik, hogy részt vehessen a csatákban. A székelyfiú 
viszont szegény árva gyermek, akiben szintén a hazaszeretet lángol 
fel és a csatatéren állja meg becsülettel helyét és szerez dicsőséget 
nevének. E novellák, mint művészi alkotások nem sokat jelentenek, 
sőt, nem is ,,novellák", hanem inkább művelődéstörténeti és néprajzi 
vázlatok, illetőleg saját háborús élmények lecsapódásai. 

Külön meg kell említenünk, hogy Sprechert kezdettől fogva izgatta 
Görgei alakja. Benyomásait és felfogását önálló cikkben az Augsburger 
Allgemeine Zeitung 1850. május 9-i számában adta közzé: Görgei und 
die Katastrophe von Világos (Görgei és a világosi katasztrófa) címmel. 
Szerzőként egyszerűen: Egy honvédtiszt (Von einem Honvedoffizier) 
szerepel, de csillag utal a lapalji jegyzetre, mely szerint ez a honvéd
tiszt, az előzőkben közölt cikksorozat, a ,,Natur- und Kriegsbilder aus 
Ungarn" szerzője, svájci születésű. 

Mindenekelőtt a szabadságharc végének nem is sejtett kimenetele • 
fölötti megdöbbenéséről ír szerzőnk. ..Amikor Lúgosból távoztunk, 
Görgei elhatározását éppoly kevéssé ismerhettük, mint Kossuthnak, 
valamint az egész minisztériumnak lemondását, mert ezek az esemé
nyek csak annak a napnak délutánján következtek be, amelyen Vilá
gosra értünk. "24 

A Görgei—Kossuth ellentét gyökereit a svájci honvédtiszt így látja: 
„Amint az más forradalmakban lenni szokott, amikor az igazi harcra 
kerül sor, az érdeklődés lassanként csak egyes személyek felé fordul, 
Debrecenben Kossuth volt az, akit emlegettek, a katonák között pedig 
Görgei. „így kétoldali gyanakvásnak kellett közöttük keletkeznie" és 
csak ennek az ellentétnek következményei okozták — a szerző szerint 
— a felkelés leverését. 

Görgeiről a továbbiakban ezt írja: „Ha Görgei nagy hadvezér és a 
magyar sereg elég erős, akkor büszkeségének és bosszújának Kossuth
tal szemben fényesebben nem tehetett volna eleget, minthogyha mind
két nagyhatalom seregeit kiverte volna az országból."25 

Másutt részvéttel írja: „Szegény Görgei! Ha Ácsánál a kardvágás 
mélyebbre hatolt volna, most talán balladai hangon dalt zengenének 
Rólad és még egy évszázad múltával is lelkesítő, nevedet viselő indulót 
dobolnának, csakúgy, mint Rákóczi esetében." (A szövegben Rak-
kocy).26 

22 Aus Heimat und Fremde novelláskötetben 1859-ben, majd új kiadásban 1931-ben. 
23 A közlés helye és ideje nem világlik ki. 
24 Augsbu rge r Al lgemeine Zei tung, 1850. ápri l is 7. 
25 Bei lage zu Nr. 129. Der Al lgemeinen Zei tung. 1850. május 9 — Görgei und die Ka t a 

s t rophe von Világos, Von e inem Honvéd-offizier, 2057—2060. 
26 Uo. 1866. o. 
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Egy további bejegyzés: „Görgei maga Bonapartét játszik és azt te 
szi, amit akar, ez a végén nem vezethet jóra. A tábornokok között 
kölcsönös bizalmatlanság uralkodik s ez lassan átterjed a seregek
re is."27 

Ezek a benyomásai Sprecherben azt a nézetet alakítják ki, hogy 
nemcsak idegen pénz és a túlsúlyban levő ellenség verte le a felkelő
ket, a felbomlás csírája magában a hadseregben is feltalálható volt. 
Mégis melankóliával sóhajt fel: ,,hogy a Finis Hungáriáé olyan közel 
legyen, az bizonv még álomként is csak keveseknek fordult meg agyá
ban".2« 

Svájci írónk tehát mint honvédtiszt, nyitott szemmel járta az or
szágot és a csatatereket, megosztotta a honvédsereg minden gond ját
baját. ,, Ungarnbuch"- j a részben hadinaplónak tekinthető, s bizonyára 
még sok apró részletet, találó megfigyelést, konkrét adatot lehetne 
belőle kihámozni. Elejétől kezdve nagy a földrajzi értéke is, mert uta
zásai, vándorlásai közben leírja a tájat, közben az akkori életviszo
nyokat, társadalmi rétegződést is jellemzi és sokszínű néprajzi adato
kat közöl. Naplóját tehát érdemes volna áttanulmányozni hadtörté
nésznek, földrajzosnak és néprajzosnak egyaránt. Mérlegelni kellene 
publikálásának, vagy legalább mikrofilmen való rögzítésének kérdé
sét is. 

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy magyar tárgyú novellái 
közül A pusztai lány címűt felvették abba a kötetbe, mely a szerző 
halálának 50. évfordulójára, 1937-ben az 1859-ben megjelent „Aus 
Heimat und Fremde" novellagyűjtemény újbóli kiadása. (Hiányzik 
azonban belőle az 1859-ben a novellák közt még szereplő, A szolga
bíró.) 

Ugyanebből az alkalomból a Churban megjelenő rétoromán (ro
manes) újság: La casa paternas2ÍJ (Organ dell 'Unium Romontscha Re
nana) is közöl tárcarovatában két novellát Sprechertől, akiről a beve
zető sorokban megírja, hogy Magyarországról és Erdélyről jelentek 
meg írásai s van egy naplója az Ausztria elleni magyar forradalom 
idejéről, amelyet érdemes volna kinyomatni. („ . . . en in interessant 
diari dal temps dalla revoluzium ungaresca encunter ľ Austria (1848 
—49), mo ch'ein displaschevlapart omisdus mai vegni stampai.") 

Érdekelnie kell a naplónak minket magyarokat is. 

27 Augsburger Allgemeine Zeitung, 1850. január — 13. o. 
28 Uo. VII. k . 378. O. 
29 La Casa pa t e rna , Organ del l 'Unioun Romotscha Renana , Cuera (Chur) , 1936. ápri l is 17» 

Fegliet (Tárca) . 
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