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A kiegyezés időszakával foglalkozó történeti művek többsége nem mulasztja el
megjegyezni, hogy az 1867. június 8-án lezajlott koronázási ünnepség hangulatát
beárnyékolta egy közeledő tragédia. A Mexikó császárává avanzsált Miksa főhercegei
köztársaságpárti ellenfelei elfogták, hadbíróság elé állították, amely halálra ítélte. Miksa
az új magyar király, I. Ferenc József öccse volt.

Ifjú korában az osztrák haditengerészet korszerűsítésén dolgozott. Az ő védnöksége
alatt tette meg a „Novara" vitorlásfregatt világkörüli útját. 1857-ben feleségül vette
Sarolta belga hercegnőt és 1859-ig a Lombard—Velencei királyság kormányzója volt.

1859-ben a Habsburgok elvesztik Lombardiát így Miksa visszahúzódott Trieszt
melletti kastélyába a Miramaréba. A XIX. század egyik legizgalmasabb kalandjában
szép számmal vettek részt magyarok, köztük a huszáregységekben jászkunságiak is
harcoltak. A Miksát kísérő osztrák—belga—lengyel—magyar önkéntesekből
szerveződött légió történetét a visszaemlékezések alapján kísérlem meg bemutatni.

1860 végére Mexikóban véget ért a konzervatívok és liberálisok között vívott
polgárháború. Juarez, a liberálisok elnöke az egész ország területére kiterjesztette
fennhatóságát. Az angol diplomácia szövögette először a külföldi beavatkozás szálait.
Franciaország és Spanyolország bevonásával. A nagy északi szomszédot, az USA-t.
1861—65 között külpolitikai területen cselekvésképtelenné tette saját polgárháborúja.
Az intervenció 1861-ben kezdődött Veracruz kikötőváros megtámadásával. A harcok
hosszan elhúzódtak. 1863-ban a szívósan védekező köztársasági csapatokkal szemben
a francia expedíciós haderő 30.000 katonája Bazaine marsall vezetésével győzelmet
aratott. Miközben Anglia és Spanyolország flottája és hadereje visszavonult.
III. Napóleon egyre erőteljesebbé tette a francia beavatkozást Mexikóban. Vazallus
államot szeretett volna az amerikai kontinensen.1 A konzervatív pártra támaszkodva a
császárság államformájának feltámasztására törekedett. Ebben a latin-amerikai
országban 1822-ben mintegy 10 hónapig uralkodott egy császár I. Augusztin névea de
osztoznia kellett a Monarchia sorsában. A francia uralkodó Habsburg Miksa főherceget
kérte fel a császári trón elfoglalására. Neki az volt a feltétele, hogy tartsanak
népszavazást, amely elismeri uralmát.

Bazaine, a francia erők főparancsnoka a megszállt területek lakóit 1863. július 12-én
szavaztatta, az eredmény nem lehetett kétséges. Miksát Trieszt melletti palotájában kéri
fel a trón elfoglalására egy mexikói küldöttség. Lemond a Monarchia trónöröklési
jogáról és Novara nevű hadihajójával elindul az új országba. Elkíséri őt a 6700 főből
álló osztrák, magyar és 1500 belga önkéntesekből toborzott légió is.2 1864. május 28-án
partra szállt Veracruz kikötőjében. Mexikó népe nem nagy lelkesedéssel fogadta.
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A francia haderőt leszámítva csak a konzervatív csoportra és kíséretére számíthatott.
Új népének döntő többsége Juarez köztársasági elnök híve volt. III. Napóleon Miksa
támogatásával igyekezett elleplezni hatalmi ambícióit és feledtetni próbálta a
Habsburgokkal az 1859-es Ausztria ellenes fellépését.

Mexió kemény diónak bizonyult a franciák számára. 1863. március 26-án az
idegenlégió Veracruz kikötőjében partra szállt. A Veracruz—Puebla útvonal biztosítását
látta el a hírhedt alakulat. Benito Juarez hadseregének 1864. április 30-án sikerült
megsemmisítenie a francia légió 3. századát Cameróne település közelében. A nagyhírű
egység azóta is megünnepli április 30-át, és megemlékezik az ütközet 53 halottjáról.

1864-ben kezdődött el Miksa seregének megszervezése. Bécsben a
Hadügyminisztérium által megbízott Július Uliczny tábornok 6700 főt az osztrák
császárság, 1500 főt Belgium területéről toborzott. Két lovasezredet állítottak fel. Az
ulánus legénység főként lengyelekből állt. Az 1863—64-es oroszellenes lengyel felkelés
résztvevői közül sokan Galíciába, osztrák területre menekültek. Választhattak az orosz
fogság és a szerveződő önkéntes egység között. A másik lovasezred huszárokból
szerveződött, a toborzás a Jászkunság területén folyt a legélénkebben. Az önkéntesek
első csoportja 1864. október 23-án indult Pestről Laibachba (Ljubljana). Az egész
alakulatot az Oesterreichisches Freiwillingen-Corps néven emlegették Bécsben. Gr.
Franz Thun tábornok parancsnoksága alatt kb. 6700 fő három fegyvernemre oszlott. A
két lovasezred mellett 3 zászlóalj gyalogsága, némi tüzérség és a kiegészítő technikai
alakulat (utász) alkották a kis sereget. A legénységi állományban hatszázán voltak, akik
már korábban tiszti rangot viseltek a császári hadseregben.3

A behajózás 1864. december elején kezdődött, öt fordulóban utaztak. A huszárezredet
a Peruvian és az Indiáné nevű angol hajóra rakták be. Parancsnokuk Kodolics ezredes
volt, a tisztikar zöme magyar. Závodszky főhadnagy később elesett Dugonics százados
az ötödik század parancsnoka volt. A solfennoi ütközetben tanúsított bátorságáért Mária
Terézia-rendet kapott Pawlowszky Ede. Koveczky Ede és Sebes Miklós főhadnagyok
is végig harcolták az 1859-es francia—szard—osztrák háborút. Az egységek 48 napi
hajózás után érkeztek Veracruz kikötőjébe. Rövid pihenés után Cameron (Kameron)
településig utaztak vasúton, itt táborba szállásoltak el. Orizaba városa volt a következő
úti cél. 1865. március 21-én Pueblában lovakkal szerelték fel az ezredet, és kezdetét
vehette a huszárok számára az igazi háború.

A huszárokat a gerilla egységek elleni harcban vetették be, egyik századukat a császár
személyes őrizetére rendelték. Mexikó, Orizaba, Jalapa és Puebla városokban
állomásoztak. Burián István huszár számára a legnagyobb meglepetést az indusok
étkezési szokásai okozták. Az egyik indián faluban volt 1849-es honvéddel találkozott,
aki kocsmárosként élt az indusok között. A bikaviadal a közép-európaiak számára
teljesen ismeretlen látványosság volt. A kis egységekre bontott ezred a nagyobb városok
közötti összeköttetést biztosította. Több sikeres rajtaütést hajtottak végre a liberálisok
egységei ellen, egy ilyen csetepatéban veszítette életét Kaveczky főhadnagy. Gr.
Kewenhüller Károly százada 53 főre csökkent.4 A harcokban kitűnt huszárokat a
császárné személyesen tüntette ki. Az Alapha közelében vívott ütközetben 1865. október
24-én 700 főnyi veszteséget okoztak az ellenségnek. Burián István jászberényi születésű
huszár szomorúan számol be földijének, az apáti illetőségű Horváth Istvánnak a
haláláról.5

A császárpártiak egyre nehezebb helyzetbe kerültek a harcterekea 1865-ben észak
győzelmével véget ért az Egyesült Államok polgárháborúja. Az USA Juarez elnököt
támogatta és a francia haderő kivonását követelte. Franciaországban is komoly ellenzéke
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volt ennek a drága távoli háborúskodásnak. Az európai nagyhatalmi sakkjátszámában
egyre elszigeteltebb második császárság meghátrálásra kényszerült. 1866. október l-jén
Bazaine megkezdi a francia haderő kivonását Mexikóból. Charlott császárné. Miksa
belga felesége hiába utazott Európába és kérte a francia, belga, angol kormányok
segítségét férje számára, küldetése eredménytelenül végződött. 1867 februárjára a
franciákkal együtt elhagyta császárát az önkéntesekből álló osztrák légió nagyobb része
is. 1866. szeptember 18-án Varjassy hadnagy és gr. Kewenhüller bejelentik, hogy
hamarosan hazatérnek. A légió nagyobb része 1866. december l-jén elindult Puebla
Veracruz irányába. 1867. február 16-án behajóztak. Burián István április 16-án
visszaérkezett Triesztbe.6

A légió kisebbik része a végsőkig kitartott Miksa császár mellett. A támogatóitól
cserben hagyott uralkodó vakmerő lépésre szánta el magát: 1150 gyalogosból. 550
lovasból, 8 ágyúból és 93 tüzérből álló haderővel Mexikó városától északra vonult,
hogy összegyűjtse egy döntő erőpróbára a császárpárti haderő maradványait.

Ennek a tragikus végű kalandnak a krónikáját Pawlowszky Ede huszártiszt készítette
el. Ő harmincévesen, 1864-ben lépett Miksa szolgálatába. Kezdetben közvitéz.
szakaszvezető és őrmester, példa nélküli bátorsága jutalmául huszár hadnaggyá léptetik
elő. Végül a császár közvetlen biztonságára ügyelő, nagyobbrészt európaiakból álló
huszárszazad parancsnoka lett. Az 1867. február 13-án kivonuló erőkkel indult a császár
kíséretében Queretartó városa felé. Hatnapos menetelés után érkeztek meg a három
oldalról hegyekkel övezett, mintegy 30.000 lakosú településre.

A védőművekkel csak szerényen ellátott hely inkább egy támadás kiindulópontjaként
szolgálhatott volna, mintsem hosszan védhető erődként. A császárpárti haderő
összevonása lassan haladt. Marquez, Miramon, Mejia és más tábornokok vezetésével
8860 főnyi sereg gyűlt össze. Miksa hiába küldött parancsot Mexikó városba, további
erősítés nem érkezett. A köztársasági haderő előőrsei február 23. és 28. között érkeztek
meg. Létszámuk március elejéig nagyjából 30.000 főre növekedett. A császárnak
március közepéig lehetősége volt a visszavonulásra, azonban így automatikusan
átengedte volna a fővárosba vezető utak ellenőrzési lehetőségét Juarez elnök híveinek.

Kisebb összecsapások után március 14-én került sor jelentős ütközetre. A
köztársaságiak általános támadását a védők visszaverték. Salm-Salm herceg . aki egyben
a császár szárnysegédje is volt, sikeres rajtaütést vezetett, ellenséges lövegeket
zsákmányolt és foglyokat ejtett. A zsákmányból egy amerikai forgópuskát ajándékoztak
Miksának. A védők helyzete az elszigeteltség miatt romlott. Leonardo Maroquez
tábornokot bízták meg, hogy 600 főnyi lovassággal kitörjön és a fővárosból segítséget
hozzon. A kitörés március 22-én sikerült, azonban a tábornok cserbenhagyta őket.

Március 24-én újabb ütközet volt, a köztársaságiak támadását visszaverték ugyan,
de elveszítették a város melletti Cimatario magaslatokat, így az ellenség hogy
Pawlowszkyt idézzem: „az övezet kulcsát tette zsebre". A császári sereg továbbra is
harcképes maradt, április l-jén és 11-én még sikeres kitörésekre is futja erejükből.
Időközben Marquez tábornok a fővárosban található haderővel nem Queretaro
felmentésére, hanem a köztársaságiak déli seregét vezető Porfirió Diaz ellen indul.
Vereséget szenvedett, így Puebla városa is Juarez ellenőrzése alá került. A fővárost
csakhamar körülözönlik a győztesek elővédjei. Queretaro védői hírnököket küldenek a
fővárosba — már öt küldöncnek jutott végzetes sors —, amikor Pawlowszky huszárjai
közül önként jelentkezett Herz József tizedes, aki a kiküldetését teljesítette.

Önfeláldozó tette már nem volt kihatással a további eseményekre. Az egyre erősebb
élelmiszer- és takarmányhiánnyal küzdő védők április 22-ére kitörést és a város
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elhagyását tervezték. A köztársaságiak mély árkokat ásva tették lehetetlenné a lovasság
mozgását. Végül Miguel Lopez ezredes árulása révén a köztársaságiak áttörik a védelmi
vonalakat és a császárt május 15-én a főhadiszállás közelében kíséretével együtt
elfogták. így ért véget Qeretaro hetvennapos ostroma. Escobedo tábornok csapatai döntő
győzelmet arattak.

Miksát hadbíróság elé állították és halálra ítélték. Salm-Salm herceg és néhány
európai diplomata minden követ megmozgatnak az uralkodó megmentéséért, ennek
ellenére az ítéletet 1867. június 19-én végrehajtották. Miksa holtteste a Novara hadihajón
tér vissza Európába és 1868. január 18-án temetik a Habsburgok családi kriptájába
Bécsben, a kapucinusoknál.

Pawlowszky Ede 1868. január 12-én érkezik az osztrák fővárosba. Pittner alezredes
I. Ferenc József kihallgatására rendeli őt Wurmb százados társaságában. Pályafutása
ettől kezdve újra a hadsereghez kötődik, 1869-től magyar királyi huszár főhadnagy.
1882-től százados, 1895-től a Hadügyminisztériumban teljesít szolgálatot.

A mexikói kaland a kortársak körében sem váltott ki túlságosan elismerő visszhangot,
de mégis merész vállalkozás volt, epizód a XIX. század történetében.

Pawlowszky így ír erről: „Mindig voltak, s örökké lesznek olyan nyárspolgárok,
akiknek szemében a mexikóihoz hasonló vállalatok (értsd: vállalkozások — a szerző)
kalandszerűnek tűnnek fel. A világ történelme azonban sohasem volt és nem is lesz ily
merész vállalatok nélkül."

Kétségtelen, nem a nagybetűs szabadság valóra váltásáért indultak útnak a számukra
távoli világba, de a küzdelem során honfitársaink itt is megcsillantottak valamit az igazi
katonai erényekből, úgymint helytállás, hűség, becsület és bajtársiasság.
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