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Ebben a kis könyvben a szerző ha
ladó hagyományaink egyik legkevésbé 
ismert tényét idézi fel. A szabadsá
gukat már kivívott népek természe
tes törekvése felkutatni azokat az ese
ményeket, személyekre vonatkozó em
lékeket, amelyek kapcsolódnak a füg
getlenségért, szabadságért vívott év
százados küzdelmekhez. A haladás jel
lemző vonása a nemzetköziség. Nem 
véletlen, sőt törvényszerű, hogy ahol 
fellángol az elnyomás elleni harc, ott 
hamarosan találkoznak a különböző 
nemzetek forradalmárai, hogy győze
lemre segítsék a szabadságmozgalmat. 

Túri András ennek az általános ér
vényű vonásnak konkrét példáját mu
tatja be könyvében Prágay János éle
te utolsó szakaszának megírásával. 

Prágay régi „rebellis" család sarja 
volt, aki már bécsi katonai mérnökkari 
akadémista korában követte apái ha
gyományait és a haladó gondolkodá
súak csoportjához sodródott. 1845 szep
temberében egy pesti útja alkalmával 
megismerkedett Jókaival, Petőfivel, 
Egressy Gáborral. 

A március 15-i események hírére 
azonnal hazaindult századával együtt. 
Mire Magyarországra ért, már egész 
nemzetközi légiója volt szepességiek-
ből, pozsonyiakból, váradiakból, bécsi 
és olasz mesterlegényekből, de pádo-
vai fagyialtosok, velencei üvegcsiszo
lók is csatlakoztak hozzá. Győrben már 
kétezer ember tekintette parancsno
kának. 

Részt vett a hídvégi, szolnoki, tokaji, 
branyiszkói, vízaknai harcokban. 1848 
végén már zászlóaljparancsnoka egy 
ugyancsak nemzetközi — románokból, 
szlovákokból, magyarokból, olaszokból, 

osztrákokból álló — alakulatnak. Ez
után következett a tápióbicskei és isa-
szegi ütközet. Április elején Pest alatt, 
majd Budán, a Svábhegyen állomáso
zott zászlóalja, részese lett Buda ost
romának, és felszabadításának. 

1949. augusztus 3. az utolsó győze
lem: Komáromnál. Prágay ekkor már 
alezredes. És következett az összeom
lás, az eredménytelen harc feladása 
Komáromnál, melynek fejében az orosz 
seregek parancsnoka szabad elvonulást 
és teljes büntetlenséget biztosított min
den várvédőnek. De nem várhattak 
kegyelmet az osztrák császártól, ö t 
ven tiszt — köztük Prágay — elhatá
rozta, hogy külföldre távozik. 

Ezzel kezdődött Prágay életének 
nemzetközi vonatkozásban kiemelkedő 
és — sajnos — egyben befejező sza
kasza. 1949. október 6-án távozott ha
zájából. Ütja Bécsen, Hannoveren, majd 
Hamburgon át visz. Itt szállt a Nixe 
nevű hajóra és innen indult el az Űj 
Világba. Belefogott a magyar szabad
ságharc történetének és főként tanul
ságainak megírásába és itt találkozott 
a hajón egy számára ismeretlen nép 
fiával, a rabságból megszökött kubai 
Alvarezzel. Tőle hallott először Kubá
ról, amely idegen elnyomás alatt szen
vedett. 

New Yorkba megérkezve azon fára
dozott, hogy megismertesse az ameri
kaiakat a magyar szabadságharc esz
méivel, egyáltalán a magyar nép éle
tével, helyzetével. 1851. augusztus ele
jén egyik barátja, Vécsey István útján 
találkozott a kubai forradalmárok fu
tárával, az ugyancsak magyar Bélte-
kyvel. 

Ettől a pillanattól kezdve Prágay 
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élete és sorsa összefonódott a kubai 
felkeléssel. 

1851 augusztusában a kubai felke
lők parancsnoka, Narcise Lopez tábor
nok kérésére Kubába érkezett. Kísé
rője, későbbi hű társa Rita Gonsales 
volt, aki a hősi halálba is követte. Lo
pez tábornok időszerűnek ítélte a ku
bai nép felkelését a spanyol királyság 
zsarnoksága ellen. Felkérte Prágayt, 
vállalja a kubai felkelők déli csapa
tainak parancsnokságát. Kétszázhar
minckilenc magyar emigránssal érke
zett Dél-Kubába. 

A felkelők nagy tisztelettel és sze
retettel fogadták és vezetésével elfog
lalták a spanyol uralom egyik végvá
rát, Varrást. A déli területek kulcsa 
nyolcnapos ostrom után került a for
radalmárok kezére. Prágay bizonysá
got tett nagyszerű katonai képességei
ről is. 

Lopez tábornok az elfoglalt vár 
mellvédjén e szavakkal méltatta Prá
gay érdemeit: „Fontos győzelmeink
nek ezen a napján köszönetet akarok 
mondani mindannyiótok előtt annak a 
férfinak, aki a sikernek szülője és leg
főbb részese: John Prágay ezredes
n e k ! . . . Távoli európai országból jött 
hozzánk, hogy részt vegyen igazságos 
harcunkban. Hadd mondjam el neki 
itt: ha eljön a győzelmes béke órája, 

Néhány évi szünet után a Zrínyi 
Katonai Kiadó ismét ritkaságnak szá
mító művel lepi meg olvasóit. Ezúttal 
a korábban megjelentetett „A hadtudo
mány klasszikusai" című sorozat záró 
kötetét, a középkor és újkor legneve
sebb katonaíróinak műveiből válogatott 
írásokat adja közre. Ez a kiadvány hasz
nossága mellett roppant érdekes is, hi
szen két hosszú korszak, a feudalizmus 
és a születő kapitalizmus, ahogy mon
dani szokás, a klasszikus kapitalizmus 
eseményekben gazdag, csaknem másfél 
évezredes katonai irodalmából ad íze
lítőt. 

E hosszú korszak katonai irodalmát 
felölelő antológia egyik nagy érdeme, 
hogy hazánkban elsőként kísérli meg 

a szabad Kuba nem feledkezik meg 
róla." 

A Varras-i vár győzelmes birtokba
vevője hamarosan a vár védője lett. 
A reakció nem nyugodott bele a fel
kelők sikereibe. Végzetes csapást mért 
az. egész 1851-es kubai felkelésre és 
véresen megtorolta a szabadságharco
sok mozgalmát. Prágay János, asszo
nyával Ritával, barátjával Vécsey Ist
vánnal és néhány hű kubai és ma
gyar katonájával végsőkig kitartott és 
ott lelték halálukat a vár romjai alatt. 

Túri András írja: Havannában díszes 
emlékoszlop hirdeti a nemzeti hősök 
dicsőségét. A márványba vésett név
sorban ott található ez a név: Colonel 
János Prágay. 

A Zrínyi Katonai Kiadó jó szolgá
latot tett a Rabszolgák ezredese című 
könyvecske megjelentetésével. Olyan 
történelmi és romantikus hangvételű 
regényt adott az olvasó kezébe, mely
nek megírásánál Túri András hiteles 
forrásokra támaszkodott. Ennek követ
kezményeképpen a könyv nemcsak 
népszerűsíti nemzetközi haladó hagyo
mányainkat, hanem új tényekkel gaz
dagítja a mai, szocialista tartalmú ma
gyar—kubai kapcsolatok és együttmű
ködés történelmi forrásait. 

Godó Ágnes 

bemutatni e sokrétű, bonyolult, egy
mástól lényeges vonásokban eltérő, 
tendenciákban gazdag időszak hadmű
vészete és hadtudománya valamennyi 
áramlatának legfőbb képviselőit. 

A könyv lapozgatása közben az ol
vasónak bizonyára feltűnik, hogy az 
említett korszak néhány igen jelentős 
katonaírójának műve nem került bele 
a kötetbe. Ennek oka az, hogy olyan 
jeles személyiségek művei, mint pél
dául Zrínyi Miklós és Carl von Clau-
sewitz, külön, önálló kötetet kaptak. „A 
hadtudomány klasszikusai" című so
rozatban. Ez alkalommal, hála a vá
logatók gondos munkájának, olyan, 
kissé méltánytalanul mellőzött egyé
niségek munkásságát ismerhetjük meg, 

A HADMŰVÉSZET KÖZÉPKORI ÉS ÜJKORI KLASSZIKUSAI 

(Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1974. 692 p.) 
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