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1877): 1849 januárjától a Wysocki-zászlóalj 1. 
századának fanatikus bátorságáról híres pa
rancsnoka, a III. osztályú katonai érdemjel ki
tüntetettje. Csak a krími háborúban a török 
hadseregben lesz őrnagy. Az 1877-es orosz
török háborúban a törökországi lengyel légió 
élén, a kilizari rohamban kap halálos sebet.
13. Szczepanski, Antoni (?-?): 1849 januárjától 
századosként a Bulharyn-dandár vezérkari 
tisztje a felső-tiszai hadtestben. Áprilistól az I. 
hadtest egyik dandárának táborkari főnöke. -  
Szczepanski, Kornél (1828-?): 1848 márciusától 
honvéd tüzér hadnagy. Tüzér főhadnagyként 
kerül a törökországi emigrációba.
14. Galícia katonai parancsnoka, Wilhelm 
Hammerstein tábornok 1848. november 2-án 
pacifikálta Lemberget, s másnap ostromálla
potot hirdetett ki egész Galíciára.
15. Pulszky Sándor (1803-1849): 1848 novem
berében a kassa-eperjesi hadmegye parancs
noka, majd a hónap végétől Schlik tábornok 
galíciai hadteste ellen sebtében összevont csa
patok parancsnoka. Mivel Pestet csak novem
ber 24-én hagyta el, a tapinski által leírt be
mutatkozó gyakorlatra november 27. és 29.

között kerülhetett sor. (A Kossuthnak írott 
1848. december 14-én kelt jelentés. OL H2 
OHB 6032:1848.)
16. Farkassányi Sámuel (?-?): 1848 októberétől 
Abaúj vármegye kormánybiztosa, 1848 de
cemberétől 1849 júliusáig hadsereg-élelme
zési biztos. Halálra, majd várfogságra ítélik.
17. Gróf Franz Schlik von Bassano und 
Weisskirchen tábornok Magyarországra be
vonuló galíciai hadteste hét gyalogoszászlóalj
ból, három lovasosztályból (azaz hat század lo
vasból), egy hatfontos és egy tizenkét fontos 
ágyúütegből, valamint egy röppentyűütegből 
állott, s összesen nyolcezer embert számlált.
18. A Pulszky Sándor ezredes parancsnoksága 
alá rendelt had mintegy tizenkétezer ember
ből, zömében nemzetőrből állott. A 20. hon
véd zászlóalj két százada, három lengyel szá
zad és három ágyúüteg alkotta a sereg regu
lárisnak mondható erejét.
19. Az 1870-es porosz-francia háborúról van 
szó. Ebből következik, hogy tapinski 1871- 
ben írhatta visszaemlékezését.
20. Bideskuty Ferenc.
21. Valójában öt napig.
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ŐSZI FÓRUM

aranyos sugarakban szeptember 
önmagával teljesen azonos 
erdő szélén a vadszőlő 
mint archaikus szemgolyók

egy piros lomb monológja mori 
lassan megmérgezi a csöndeket 
gyepről gyöngéden dúl föl a sötét 
amíg a kék feketén csillagos

üres téren bronz hős a holdfényben 
megtestesült történelem 
törődötten töpreng az álmatlan 
hogy győztes-e vagy vesztes-e
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AERE PERENNIUS

míg otthon minden férfi s asszony a 
tökéletes jövendőt építette 
én gigoló voltam roma s firenze 
turistanőinek itália 
minden modern eleven nyomora 
egész letűnt tündéri történelme 
tanú minden efemér szerelmemre 
mint képeslapjaim minden sora 
„itt heverek a palatinuszon 
reggeltől estig s dantét olvasom 
az infernót s nem vágyódom haza 
az idő szép szombaton utazom 
a tengerhez romlik a pantheon 
titusz íve trajánusz oszlopa”

NYELVEK

úgy írok magyarul 
mint egy idegen nyelven 
hideg tökéllyel

ezzel szemben az angolom 
az életemhez tartozik 
hétköznapi keresetlen meleg

hogy úgy mondjam 
rábaközien eleven

fordítva kellene


