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Egy huszártiszt emlékei az 1848-as itáliai hadjáratról
(Kacskovics Károly nyugalmazott kapitány feljegyzései)

Jászberény Város Polgármesterének 1929-ben keletkezett iratai között található özvegy
Vadasi Sándorné névváltoztatási ügye, mely szerint a Jászberényben élő asszony Magyar-
ország kormányzójához fordult és kérte, hogy férje nevét elhagyva ismét leánykori nevét
használhassa. Ám a kérelmet a belügyminiszter a magyar jog szabályaira hivatkozva eluta-
sította, mivel a feleségnek újabb férjhezmeneteléig kötelessége volt házastársa nevét is vi-
selni.1 Az eset önmagában nem lenne érdekes, azonban az akta egy 1883 októberében Tatán
készült, gótbetűs, német nyelvű leírást is tartalmaz, amit az özvegyasszony édesapja, Kacs-
kovics Károly vetett papírra. Vadasiné, született Kacskovics Janka éppen erre az iratra, ap-
jának haditetteire hivatkozva szerette volna névváltoztatási kérelmét érvényesíteni. A da-
ruvári Kacskovicsok neves Somogy megyei földbirtokosok voltak. Jászberényben letele-
pedett leszármazottjuk bizonyára nemesi származását kívánta leánykori nevének vissza-
szerzésével hangsúlyozni. Ez a kor szokásai szerint bizonyos fokú presztízst jelentett vol-
na számára. Kacskovics Károly feljegyzései a magyar forradalom és szabadságharc idején
a császár hűségén maradt katonák tetteiről tartalmaznak értékes adatokat. Am csaták és
hőstettek helyett az olasz lakosság sarcolásáról tanúskodnak, mivel a magyar huszárokat
alacsonyabb harci értékük, ugyanakkor rendkívüli mozgékonyságuk miatt elsősorban fel-
derítésre és a nem túlságosan dicsőséges, de annál fontosabb ellátási feladatok megoldá-
sára alkalmazták sikeresen. Kacskovics parancsnokai megbízásait pontosan és hatékonyan
teljesítette.

Kacskovics Károly és Kacskovics Janka vérségi kapcsolatának feltárása nem volt egy-
szerű feladat. Bár a Somogy Megyei Levéltárban a családnak több doboznyi iratanyaga
maradt fenn és a Kacskovicsokról más családok történetéről írt geneaológiai munkákban
számos adat található, Janka az egykori huszártiszt házasságon kívüli kapcsolatából
származott, és a kései, utólag törvényesített „szerelemgyerekről" a források tapintatosan
hallgatnak. Kacskovics Károly életéről, különösen fiatalkori éveiről bőségesen találhatók
levéltári adatok. A Somogy Megyei Levéltár családi irataiban számos levelet őriznek, me-
lyeket diákkorában, majd több mint egy évtizedes katonai szolgálata idején írt szüleinek
és testvéreinek. Bátyjai leveleiben is sűrűn szerepel neve, nem mindig dicséretes, adós-
ságot adósságra halmozó életvitele. A bécsi Kriegsarchiv minősítési tabelláiban évről évre
megtalálható a fiatal tisztjelölt, később katonatiszt jellemzése, előmenetele, katonai kvali-
tásainak, viselkedésének és emberi tulajdonságainak ismertetése. Származása, a reform-
kori családi légkör, diákkora, testvéreinek pesti és Somogy megyei tevékenysége, saját
katonai, később vármegyei közigazgatási pályafutása s nem utolsósorban magánélete, há-
zassága és késői szerelme nemcsak egy mélyebb szintű történeti feldolgozáshoz, hanem

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (továbbiakban JNSzML) V. 73/b. Jászberény város polgármesterének iratai
16659/1929.
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realista családregény, vagy filmforgatókönyv megírásához is elegendő anyaggal szolgálna.
Most azonban terjedelmi okokból csupán a legfontosabb életrajzi adatok ismertetésére és
az 1848-as itáliai hadjáratról írt visszaemlékezés közlésére szorítkozhatunk.

Kacskovics Károly születését 1822. január 28-án a Somogy megyei Mernye plébániá-
jának anyakönyvébe jegyezték be. A gyermek valószínűleg Felsőmocsoladon, a család kas-
télyában jött világra, ám ebben a községben nem működött római katolikus egyházköz-
ség.2 Édesapja, Kacskovics Mihály, Somogy megyei ügyvéd, táblabíró és több uradalom
ügyésze volt. Számos perben sikeresen képviselte ügyfelei érdekeit és ügyvédi tevékeny-
ségével jelentős vagyont szerzett. Feleségével, Svastics Máriával 1808-ban házasodott
össze. Öt gyermeket neveltek fel; Ignác, Sándor, Károly és Mihály nevű fiaikat és Mária
lányukat.3 A Somogy Megyei Levéltárban fennmaradt családi levelek szerint Károlynak
elsősorban húgával, Máriával volt a legjobb kapcsolata testvérei közül. Ignác, Sándor és
ifjabb Kacskovics Mihály Pesten tanult. Károly 1832-ben a veszprémi „deák iskola," a latin
nyelvű egyházi gimnázium harmadik évfolyamos tanulója, szüleinek latinul is írt levele-
ket. Soraiból azonban már ekkor is kitűnt, hogy pénzével nem tudott bánni. Hol „papí-
rosra", hol szalonnára volt szüksége, vagy éppen csizmája talpalására kért pénzt apjától.
Édesanyjától szalvétát és kanalat kért a konviktusi étkezéshez. Kiadásai fedezéséhez so-
hasem rendelkezett elegendő pénzzel. Az 1830-as évek végén Budán tanult ugyancsak egy-
házi iskolában. írása ekkor már kiforrott, mégis tanulásbeli nehézségeire és az oktatás erő-
szakos módszereire panaszkodott Egy könyvből négyen tanulnak és az ebéd megvoná-
sával kényszerítik a diákokat a lecke felmondására - írta édesapjának.4

Kacskovics Károly 1839 januárjában búcsút mondott a diákéletnek és beállt katonának.
Nem tudjuk, hogy saját elhatározásából vagy apja ösztönzésére tette, aki megelégelve fia
könnyelmű költekezését, a katonai szolgálattól várta Károly rendhez szoktatását. Ameny-
nyiben így történt, rosszul számított, mivel fia a hadseregnél töltött 11 év alatt temérdek
adósságot csinált. Kezdetben Tatán és Móron katonáskodott, 1842-től a 7. Reuss-Köstritz
Huszárezrednél szolgált. 1844^7 között az ezred Salzburgban állomásozott és innen Itá-
liába, Rovigoba vezényelték a katonákat. Károly leveleiből értékes információkat kapunk
az osztrák garnizonok mindennapjairól és az ifjú egyéniségéről, jelleméről is. Művelt fia-
talember volt, rendszeresen látogatta a salzburgi opera előadásait. Leveleiből kitűnik érzel-
mi gazdagsága, családja iránti szeretete és sajnos állandó pénzzavara is, ami elsősorban
mértéktelen kártyaszenvedélyéből adódott. Szépen haladt előre a katonai pályán, minősí-
tései jó katonai és vezetői képességeiről tanúskodnak, ám parancsnokai szinte sohasem mu-
lasztották el megjegyezni, hogy „szerencsejátékra hajlamos."5 1847. júliusában Friedrich
lichtensteini herceg, az ezredparancsnok személyesen írt a Somogy megyei családnak,
hogy rendezzék Károly adósságait. Idősebb Kacskovics Mihály nem győzte fia tartozásait

2 Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOL) X. Szekció 5829. Memye rk. születési anyakönyv 1822.
3 KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok. V. kötet. Budapest, 1913. 303. o. - BARANYAI Béla: Somogy vármegye ne-

mes családai. Budapest, év nélkül. 32. o.
4 Somogy Megyei Levéltár (SML) XIII. 17. Kacskovics-Bánó család iratai, missiles 1731-1923.
5 Österreichischer Kriegsarchiv. Grundbuchblatter; 7. Husaren-regimem. Karton 1248. (5.) Abgang Klasse II. 1842-1849. - Ez-

úton is köszönöm Hermann Róbert hadtörténész, az Állandó Magyar Levéltári Kirendeltség korábbi vezetőjének segítségét,
aki a Kacskovics Károly minősítéseinek fénymásolatát eljuttatta részemre. A bécsi hadilevéltárban a jászkunsági Nádor
Huszárezred tisztjeinek minősítési tabellái is megtalálhatók.

- 58 -



EGY HUSZÁRTISZT EMLÉKEI AZ 1848-AS ITÁLIAI HADJÁRATRÓL

a tolnai hadkiegészítő parancsnokság közvetítésével kiegyenlíteni. Ignác és Sándor bátyjai
nyomatékosan követelték Károly mielőbbi hazahozatalát a katonaságtól, „mert csak adós-
ságokat csinál." Ám erre csak jóval később került sor, ugyanis 1848 tavaszán a forradalmi
hullám Italian is végigsöpört és az osztrák fennhatóság alatt álló észak-olasz tartományok-
ban is megkezdődött a szabadságharc. Az 5. és 7. huszárezred a magyar országgyűlés
engedélyével Itáliában maradt s a főhadnagyi, majd másodkapitányi rangot elért Kacsko-
vics Károly résztvett az L848^9-ben lezajlott hadműveletekben.

Noha a hadsereg ellátását biztosító kíméletlen rekvirálásokról, termények, állatok, sőt
az elrongyolódott egyenruhák, csizmák pótlására szolgáló ruhák és cipők lefoglalásáról
olvashatunk, az olasz lakosság szisztematikus kifosztása mégsem társult brutális erőszak-
kal, civilek életének kioltásával, sőt fizikai bántalmazásukkal sem. Kacskovics az olasz
település polgármesterét főbelövéssel fenyegette, ám végül senkinek sem esett bántódása.
Máskor katonái a Ticino folyó osztrák oldalára tévedt piemonti tiszteket kedélyesen vissza-
terelték, és Kacskovics is eredményesen járt közbe fogságba került emberei kiszaba-
dításáért. A XX századi háborúk és forradalmak kegyetlenségeivel ellentétben kölcsönös
korrektségről és lovagiasságról tudósítanak a magyar huszártiszt sorai; s erről tanúskodik
Della Marmora piemonti tábornok olasz nyelvű levele is.

Rövid visszaemlékezés az 1848. évi itáliai hadjárat idejéből
/.
Mielőtt emlékeim leírásához hozzákezdenék, úgy érzem, szükséges megjegyeznem, hogy

az egész hadjáratot végigharcoltam, és nemcsak a kötelességemet teljesítettem, hanem sa-
ját elhatározásomból számos merész tettet hajtottam végre, amellyel mind legfelsőbb elöl-
járóimnak, mind a nélkülöző csapatoknak javára szolgáltam. Nem áll szándékomban, hogy
ezzel az írással esetleges érdemeimet kiemeljem, s ez által elismerést szerezzek. Tetteimben
a legnagyobb szerepet többnyire a véletlen játszotta! A katona a szolgálatát mindig köteles
a legteljesebb mértékben ellátni, egyes feladatait nagyobb, másokat kisebb sikerrel. Erdeme-
immel feletteseim figyelmét és bizalmát megszereztem, s ezt az alábbi leírásban feljegyzett
események megfelelően bizonyítják.

A 7. Reuss-Köstritz Huszárezred őrnagyi osztályú első százada a népszerű szentkátolnai
Cseh Győző őrnagy és Molnár József lovassági százados vezetése alatt állt. Tisztjei gróf
Belcredi Edmund másodkapitány, Fiáth Lajos és Kacskovits Károly főhadnagyok, Kolossy
Lajos és Mérey Ignác hadnagyok voltak. A század április végétől Verona előtt, San Massi-
moban előörsi szolgálatot látott el. Az 1848. május 6-án Santa Luciánál vívott csata után
ugyanazokat az állásokat foglaltuk el, melyeket az ütközet előtt birtokoltunk és a további
rendelkezésig ott maradtunk. Felderítések végzésével és járőrözéssel elöörsi szolgálatot
teljesítettünk. Ez alkalommal, a május 6-i csata után sikerült két nagy szekérnyi élelmiszert
zsákmányolnom, melyet az ellenséges hadsereg tisztjeinek ellátására szántak. A szállítmány
bort, egyéb szeszes italokat, nagy mennyiségű sajtot és más hasonlót tartalmazott. Mindezt
kiosztottuk a csapatoknak.

A szerző csak a helység nevének első tagjára emlékezett, ezért az elnevezés második részét pontozással jelölte.
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San Massimoban május 2 7-én este 6 órakor parancsot kaptunk, hogy két órán belül
valamennyien, 5 napi abrakkal felszerelve, készüljünk fel az indulásra. Amikor beeste-
ledett, az összes igás- és málháslovat, továbbá a poggyászunkat hátrahagyva, útra keltünk
és másnap, dél körül Mantuába érkeztünk., ahol rövid pihenőt tartottunk. Dandárunk báró
Simschen vezérőrnagy vezetésével Cerese....-be vonult. Curtatonét, melyet az ellenség
erősen megszállva tartott, Lichtenstein herceg dandárja ostromolta. Cerese...-ben azzal
bíztak meg, hogy Curtatone körül végezzek felderítést a Lichtenstein dandárral lépjek
összeköttetésbe. Osztagommal azonnal Curtatone felé indultam, s irányjelzésül az ágyú-
dörgés szolgált. Eközben, tőlünk alig 100-150 méterre néhány ellenséges lovast vettem
észre és gyorsan a nyomukba eredtem. Am néhány perc múlva áfák és szőlőlugasok között
szem elől vesztettem őket. Mivel az ellenség patkócsattogását saját lovaink zaja miatt nem
hallhattam, egy kis mellékút becsatlakozásánál megálltam, hogy áttekintsem a helyzetet.
Miközben szememmel és fülemmel erősen figyeltem, legnagyobb meglepetésemre a szem-
közti mellékúton maga báró d' Aspre hadtestparancsnok tűnt fel kíséretével. Jelentettem
neki, hogy milyen megbízást teljesítek és egyúttal megemlítettem, hogy néhány ellenséges
lovast üldözök. Mivel őexcellenciája úgy gondolta, hogy az ellenség már rég árkon-bokron
túljutott, parancsot adott, hogy amilyen gyorsan csak lehet, lovagoljak vissza báró Simschen
vezérőrnagyhoz és jelentsem neki: Még az éjszaka folyamán vonuljon vissza Curtatone felé
és csatlakozzon a Lichtenstein dandárhoz. Itt meg kell jegyeznem, hogy Fanti, toszkanai
tábornok 1849-ben kiadott könyvecskéjében olvasható, hogy Curtatonénál majdnem az el-
lenséges huszárok kezébe került. Több mint valószínű, hogy akkor őket láttam és majdnem
nagy fogást csináltam.

Amikor osztagommal Cerese...-be megérkeztem, már sötét volt. Báró Simschen
vezérőrnagy a fenti parancsot már Mantuán át is megkapta, ám a mocsaras vidéken,
melynek mellékútjait és keskeny hídjait az ellenség még nappal megszállta, nem tűnt
tanácsosnak különös elővigyázatosság nélkül, sötét éjszaka előrenyomulni. Simschen úgy
vélte, adott körülmények között a legbiztonságosabb, ha felderítést végeztet. Azonnal haj-
landónak mutatkoztam osztagom vezetésére, csupán egy órányi időt kértem a lovak takar-
mányozására. A tényleges megbízást az osztag vezetésére báró Simschen vezérőrnagytól
kaptam, akinek korábban, két évig a segédtisztje voltam. Mivel a felderítés előtt a vidéket
a vezérkari térképek alapján alaposan áttanulmányoztam, a kerülő és mellékutak közül a
legbiztonságosabbat ki tudtam választani. Útikalauznak egy parasztot fogadtunk fel. Éjjel
10 órakor elindult az osztag. En Meihsrimmel vezérkari századossal együtt az elővéd élén
lovagoltam. Mögöttünk jött a felfogadott kalauz, akinek lovát óvatosságból az egyik
huszáréhoz köttettem, és így még napfelkelte előtt, baj nélkül Curtatonéhez értünk.

III.
1848. május 29-én a sereg a Mincio folyó jobb partjáig nyomult előre, hogy Peschiera

szorongatott erődjét felmentse. Ám a három napig tartó eső miatt a hadműveletet fel kellett
függeszteni. A lovainkkal kint álltunk az úton, a sárban és a vízben csüdig elmerülve. Az
országúthoz közel található kocsmában, ahol már több tábornok és törzstiszt talált mene-
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déket a tartós eső elöl, mi, huszártisztek is száraz helyet kerestünk magunknak és találtunk
is a fogadóhoz épített, félig fedett pajtában. Itt mi - gróf Beleredi kapitány, Fiáth főhad-
nagy és én - egy nagy ládában jól kialudtuk magunkat, amelyben az olaszok szőlőt szoktak
taposni. Június l-jén, Krisztus mennybemenetelének napján, napfelkelte előtt, amikor az
eső elállt, Cseh őrnagy felébresztett és a már nyeregben ülő huszárokra mutatva, megbízott
engem, hogy azonnal induljunk el egy közeli, az ellenség által még meg nem szállt hely-
ségbe s a lovaknak szénát, és főleg zabot, kukoricát vagy árpát rekviráljunk. Ugyanis az
állatok a rendelkezésre álló frissen vágott füvet nem eszik meg. Elsősorban a vezérkar
lovai igen legyengült állapotban vannak. Megbízásomat a legnagyobb sikerrel teljesí-
tettem, mivel már délután 2 óra előtt több kocsi takarmánnyal, jókora mennyiségű kukori-
cával, továbbá a helység malmában talált darával tértem vissza. Ezenkívül saját költsé-
gemre a tiszteknek elegendő élelmet, főleg kenyeret vásároltam, mivel kenyérben és sóban
hiányt szenvedtek. Ugyanis a magukkal hozott, öt napra kiadott kenyéradag a tartós eső-
ben ehetetlenné vált. Ebből az élelemből gróf Wimpffen altábornagy hadosztályához tarto-
zó tábornokok és törzstisztek is részesültek.

Ez alkalommal esett meg, hogy a huszárok, akik már szinte mezítláb voltak, a vasárnapi
ruhába öltözött polgárokról lehúzták a cipőt, és cserébe huszárcsizmáikat adták oda nekik.
Az olaszok szerencsére nem tettek panaszt. Amikor ugyanis bejöttek a vendéglőbe, ahol
éppen reggeliztem, hogy panaszkodjanak, először meg sem mertek szólalni, hanem lábukat
felemelve, különös lábbelijüket mutatták. Mivel felindulásomat félreértelmezték, panaszuk-
kal elő sem mertek hozakodni. Hirtelen jó ötletem támadt, és a megdöbbent polgárokat,
mint őfelsége a császár hűséges és derék alattvalóit dicsérni kezdtem, miközben az ajtón
kitessékeltem őket. Így mentettem meg a huszárokat. Visszafelé az úton észrevettem, hogy
majdnem az egész szakasznak új csizmája volt, s így az olaszok, ha nem is önként, de hu-
szárjainkat mégis tényleges támogatásban részesítették. Már nem emlékszem, melyik hely-
ségben történt ez az eset. Egyszer az olaszok évekkel később, azt hiszem, 1856-ban a rekvi-
ráláskor áltálam kiállított számlák miatt panasszal léptek fel és ez alkalommal erről az
ügyről is említést tettem. Az erre vonatkozó iratok bizonyára megtalálhatók a levéltárak-
ban. Hajói emlékszem, Ceresaraban történt meg az eset.

IV.
1848. június 6-án, amikor a hadsereg az ellenség megtámadása céljából Mantuán és

Legnanon át Vicenzába vonult, báró d'Aspré hadtestparancsnok Cseh őrnagynak kiadta a
parancsot, hogy egy osztály huszárral és egy zaszloaljnyi vadásszal a hadsereg részére az
Adige folyó mentén nagyobb rekvirálási akciót hajtson végre. Előrenyomulásunkat korán
hajnalban megkezdtük az Etsch7 jobb partján és délelőtt kilenc órakor már megérkeztünk
a helyszínre. Kari Bauer, az elsősorban olaszokból álló 11. vadászzászlóalj parancsnoka,
akit a hadtestparancsnokság eddig tanúsított hűséges szolgálatáért kitüntetésül jelölt ki
erre az akcióra, embereit nem akarta hűtlenség kísértésének kitenni. Ezért úgy döntött, hogy
a helyszínen marad és a huszárokat innen támogatja. Mi azonban bevonultunk a városba
és az itt található kastélyparkjában letáboroztunk. Cseh őrnagy a polgármesterrel közölte

Az Adige folyó német neve.
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rekvirálási igényeit, aki mindent megígért, ám már jóval elmúlt dél és még semmit sem
szolgáltatott be. Miközben éppen a foganatosítandó intézkedéseket beszéltük meg, vágtat-
va megérkezett a vadászok segédtisztje és jelentette, hogy sok vadász már dezertált. Bauer
őrnagy zászlóaljért nem tud kezességet vállalni, ha a huszárok azonnal nem térnek vissza.
Ezért Cseh őrnagy azonnal elrendelte az indulást, engem azonban írásban meghatal-
mazott, hogy egy szakasz huszárral maradjak ott és hadtestparancsnok által elrendelt rek-
virálást igyekezzek végrehajtani. Am a legnagyobb óvatossággal járjak el, mert adott kö-
rülmények között a rám bízott feladat teljesítése nem lesz könnyű.

Délután 2 órakor, amikor a rekvirálandó javakból még semmit sem szolgáltattak be,
felkerestem a polgármestert, hogy a dolgot újból megsürgessem. Mivel a helyi elöljáróság
a végrehajtást már akkor is elszabotálta, amikor az egész 1. lovasosztály és egy vadász-
zászlóalj ott tartózkodott, egy szakasszal még kisebb esély mutatkozott a feladat végre-
hajtására. Ezért a polgármestert, közben vele beszélgetve, huszárjaim körletébe vittem, és
értésére adtam, amennyiben a rekvirálást nem tudjuk végrehajtani, mint foglyot, magunk-
kal visszük. A meggyőző erejű fenyegetés hatott! Amikor aztán a megijesztett polgármester
végül felfogta szorult helyzetét, az eddig elodázott rekvirálás végrehajtásával két helyi
tisztviselőt megbízott. Én, a magam részéről 2 káplár vezetésével 12 huszárt adtam mellé-
jük. Ezek aztán rövid időn belül az összes jószágot összeszedték. Miközben elhajtották az
állatokat, a feldühödött polgárok és parasztok összegyűltek a kastély előtti téren és velünk
szemben fenyegető magatartást tanúsítottak. Mivel esett az eső, a legtöbben köpenyt, és
alatta néhányan, mint észrevettem, katonai vadász öltözéket viseltek. Bár az immár több
száz fősre duzzadt tömeg fenyegető magatartása óvatosságra intett, a legkevésbé sem
ijedtem meg, mert túszul magam mellett tartottam a polgármestert. Mivel tapasztaltam,
hogy a nép szereti és általános tiszteletnek örvend, arra a következtetésre jutottam, hogy
embereire a legnagyobb befolyással bír. Fülébe súgtam, hogy „rövid beszéddel csillapítsa
le a kedélyeket. Amennyiben a tömeg megtámad minket, kénytelen leszek öt ott azonnal
agyonlövetni. "A polgármester igyekezett utasításomnak eleget tenni és a felizgatott lakos-
ságotfigyelmeztette: „Oszoljanak fel nyugodtan, mivel a rekvirálásért később mindenkit
kártalanítani fognak, " és kérte, hogy az ő szorult helyzetére is legyenek tekintettel. Erre a
lecsillapított tömeg visszahúzódott. Sőt néhány paraszt valószínűleg azért, hogy köztisz-
teletnek örvendő polgármesterüket elkísérhessék, még az állatok hajtására is önként
felajánlkozott. Miután az összeterelt csordából gazdáik kérésére a teheneket visszaadat-
tam, valamivel több, mint 70 ökörrel rendelkeztem. Még lefoglaltattam néhány szekér ta-
karmányt és délután öt óra körül a rekvirált javakkal elindultunk és a szükséges biztonsági
intézkedések betartásával a helységet minden nehézség nélkül elhagytuk. A jámbor polgár-
mestert egy bricskán túszul magunkkal vittük, és csak akkor bocsátottam szabadon, amikor
előőrseinket megpillantottam és szállítmányomat már biztonságban tudtam. Miután tudtá-
ra adtam, hogy immár szabad, a saját kezűleg kiállított számlát átnyújtottam a zavarban
lévő embernek. Az önkéntes állathajtókat azonban ígéretemhez híven saját pénzemből
fizettem ki.

8 Kacskovits bizonyára az osztrák szolgálatból dezertált vadászok egyenruhájára figyelt fel.
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Éjjel 11 óra körül érkeztem vissza Barbarano közelében állomásozó ezredemhez, ahol
már osztagommal együtt eltűntnek hittek. Ezért először azt gondolták, hogy a túlerőben
lévő ellenség támadja meg őket. Aztán látták, hogy én törtem át szerencsésen az ellenséges
területen, de azt hitték, hogy üres kézzel érkezem. Nagy volt ám az öröm és a csodálkozás,
hogy mindössze egy osztaggal a parancsot nehéz körülmények között sikeresen telje-
sítettem, amelynek végrehajtására eredetileg egy egész osztályt és egy vadászzászlóaljat
rendeltek ki. A helység nevét, ahol erre a rekvirálásra sor került, sajnos nem tudom
pontosan felidézni, mivel már rég elfelejtettem. Naplóm pedig azóta elveszett, melyet az
egész hadjárat alatt végig vezettem. Mivel egykori őrnagyom. Cseh Győző által aláírt és
általam kitöltött elismervény a levéltárakban még bizonyára fellelhető, a szóban forgó
település nevét bizonyára ki lehet deríteni.

Tata, 1883. szeptember 18.
Kacskovits Károly
cs. kir. lovassági százados

Nyilatkozat

Az 1848. évi itáliai hadjáratra vonatkozó, fenti visszaemlékezés a tényeknek megfelelő
és valósághű. Ezt mint tanú, annál is inkább megerősíthetem, hogy a szerzővel együtt
ugyanabban a lovasszázadban szolgáltam. Vele együtt valamennyi haditettben részt vettem
és az akkor még főhadnagyi rangban lévő Kacskovits Károly által örvendetes módon
összeszedett javakból magam is részesültem.

Dunaföldvár
Fiáth Lajos
nyugalmazott ezredes

Igazolom, hogy az 1848-as itáliai hadjáratra vonatkozó, fenti visszaemlékezés úgy teljes
tartalmában, mint egyes részleteiben és általánosságban valóságnak megfelelő tényeket
rögzít, melyeket a szerző írásba foglalt. Mint ugyanannak a lovasszázadnak egykori má-
sodszázadosa saját kezű aláírásommal és pecsétemmel:

A morvaországi Igrowitz kastélya
1883. október 30.

Edmund B eleredi
nyugalmazott cs. kir. ezredes

Függelék

Visszaemlékezés az 1848. évi hadjárat alatt teljesített előőrsi szolgálatra

1848-ban, október közepén e leírás szerzőjét, a 7. Huszárezred egykori főhadnagyát
osztagával együtt Pieve Portó Moronéba vezényelték, előőrsi szolgálatra. Egyidejűleg itt
állomásozott a 6. Szent György Ezred egyik vadászszázada is. Mivel ennek az egységnek a
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parancsnoka ugyancsak főhadnagy volt, mint rangidős, az előírásnak megfelelően átvette
tőlem a parancsnokságot. Éppen fegyverszünet volt érvényben, ezért szolgálatunkat főként
a Ticino folyón a komp és az átkelés ellenőrzése képezte, ahová mindkét fegyvernemből
erős örséget állítottunk Egyszer megesett, hogy két piemonti tiszt a kompon átmerészkedett
és partra lépett. Az őrszem a tisztek egyenruháját meglátva, tisztelgett nekik és tovább
akarta őket engedni. Am az altisztünk megakadályozta, hogy tovább menjenek. Felszólí-
totta őket, hogy térjenek vissza a túloldalra, ami meg is történt.

Mivel a Ticino túlsó, piemonti oldalán a bor és a dohány jóval kevesebbe került, mint
nálunk, két határőr és egy Bácskából származó huszár, akik jól megértették egymást,9

összebeszéltek, hogy átkelnek és a parthoz közeli kocsmában bort és dohányt vásárolnak.
Egy piemonti őrjárat azonban foglyul ejtette őket. Miután az esetről tudomást szereztem,
szolgálati úton azonnal jelentést tettem róla. Egyidejűleg azonban gróf Török Sándor
ezredessel magánúton közöltem, akit ideiglenesen az egész dandár vezetésével megbíztak,
hogy a pemonti tisztek szabad elvonulására és a viszonosság jogára hivatkozva a piemonti
királyi katonai parancsnoksághoz Castel San Giovaniba nyílt levelet szeretnék küldeni.
Ebben el kívánom magyarázni, hogy embereim nem szökevények, hanem féktelenségből és
újoncok lévén, tudatlanságból követték el tettüket, s ugyanezt már piemonti tisztek is
megtették. Ezt a nyílt levelet egy megbízható és jó szándékú idős olasszal küldtem el Castel
San Giovaniba, aki korábban nálunk teljesített katonai szolgálatot. Utasítottam, hogy
saját kezűleg adja át az olasz csapatok parancsnokának. Ugyancsak mellékelem Della
Marmora piemonti tábornok eredeti levelét, mely bizonyítja, hogy sikerrel jártam és embe-
reimet visszakaptam. Ennek az önmagában jelentéktelen esetnek leírásával nem állt a
szerző szándékában, hogy esetleges érdemeire utaljon. Am a megőrzött sajátkezű írás
[Della Marmora tábornok levele] igazolhatja, hogy saját elhatározásából nemcsak azt
hajtotta végre, ami szolgálati kötelességeihez tartozott, hanem mindent, ami a katonai
szolgálat számára előnyösnek és hasznosnak számított. - A régi közmondás szerint: Többet
ésszel, mint erővel.

1883. október

Kacskovits Károly
cs. kir. lovassági százados

Bizonyára jól tudott németül, vagy német származású volt a Bácskából származó huszár.
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Kacskovits Úrnak
7. Huszárezred

Sajnálom, hogy nem kaptam meg időben becses levelét. A párbajozni kívánó személyek
letartóztatásával nem állt szándékomban, hogy rábírjam őket, felhagyjanak ezzel az egyre
gyakoribbá váló szokással. Amennyiben tudtam volna, hogy Ön Portó Morronéban lesz,
igyekeztem volna Önnel mindenképpen találkozni.

A három katonával jól bántak, gyógyították őket az osztrák fennhatóság alá tartozó
hadseregüknél. Csatolom Önnek az előőrsre való megérkezésüket tanúsító igazolást.

Castel di Giovanni, október 28-án

Della Marmora
vezérőrnagy

A levéltári iratanyag hiányosságai miatt sajnos nem ismerjük, hogy Kacskovies Károly
milyen célból vetette papírra visszaemlékezésének sorait. 1883-ban már Tatán lakott és
1896. január 2-án itt halálozott el.10 Csupán találgathatunk, mi motiválhatta az ekkor már
61 éves egykori huszártisztet. Talán Kacskovies magánéletében történt gyökeres változás-
sal, katonai nyugdíjával kapcsolatos kérelmével függött össze a tanúkkal, egykori tiszt-
társakkal hitelesíttetett visszaemlékezés keletkezése. Ehhez azonban pergessük vissza Kacs-
kovies Károly élettörténetének lapjait.

1850 elején Kacskovies Károly leszerelt a hadseregtől és hazatért a szülői házba, Fel-
sőmocsoládra. Félév múlva megnősült, Antal Kornélia Petronellát vette feleségül. (Csupán
érdekességként említjük meg, hogy a kötcsei Antal család távoli rokonságából származott
Antal József, Magyarország rendszerváltás utáni miniszterelnöke.) 1851. május 21-én meg-
született a házaspár egyetlen gyermeke, Kacskovies Irén, aki élete során kétszer is férjhez
ment. Először Volny Antalhoz, egy nála jóval idősebb, 48-as volt honvédkapitányhoz, majd
válásuk után Rumbach Géza császári és királyi kamaráshoz, s ezen a hazafiasságukról
közismert kötéseik igencsak felháborodtak. Gyermeke egyik házasságából sem született és
Rumbachné Kacskovies Irén 1913-ban vérszerinti leszármazott nélkül halt meg. Fogadott
fia, aki a családi vagyon nagy részét örökölte, az I. világháborúban eltűnt."

Hősünk, Kacskovies Károly élete még lányáénál is változatosabban alakult. Költekező,
kártyázó életmódjával házasember korában sem hagyott fel és egy 1855. március 3-án kelt
levél szerint adóssága már 25 ezer forintra rúgott. 1871-ben a tabi járás szolgabírájává
választották,12 ám 1883-ban visszaemlékezésének keltezése szerint már Tatán élt. 1877.
május 24-én a Balaton északi partján lévő Palóznak községben Stóni Rózától lánya szü-
letett, akit saját gyermekének ismert el. Feltételezésünk szerint az öregedő Kacskovies Ká-
roly tabi szolgabírósága idején 16 éves háztartási alkalmazottjával került intim kapcso-

10 Somogy 1896. január 12. - Kacskovies Károlyt a Tata-tóvárosi sírkertben temették el.
11 Csepinszky Mária: A kötcsei nemes családok története a XVII1-XIX. században, www.sulinet.hu /.../10 nemesek és kúriák

htm - Ezúton is köszönöm Csepinszky Mária kötcsei helytörténeti kutató személyes segítségét.
12 Magyarország vármegyéi és vármegyéi. Somogy vármegye. Szerk.: Csánki Dezső. Budapest, én. 566. p.
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latba, akivel később, családját elhagyva, Tatára költözött. Ugyanis Stóni Róza 1860-ban
Tabon született és itt fogadhatta fel cselédjének Kacskovics. Közös gyermeküket később
saját nevére íratta. Stóni Róza Kacskovics Károly halála után Vadasi Sándor jászberényi
tőkepénzes magánzóhoz házvezetőnőnek szegődött. 1902. március 10-én bekövetkezett
halálakor Kacskovics Károlyné, Stirn Rozália néven jegyezték be az anyakönyvbe.13 Ez
mégsem elegendő bizonyíték arra, hogy Kacskovics feleségül is vette, mivel az anya-
könyvbe személyi okmányok hiányában ismerősök bemondása alapján jegyezték be az
elhunyt adatait. Továbbá arra sem utalnak levéltári adatok, hogy Kacskovics Károly elvált
volna Antal Kornéliától. Kacskovics Janka két hónappal anyja halála után feleségül ment
a nála 32 évvel idősebb Vadasihoz.14 Házasságukból gyermekük nem született. Vadasi
1926-ban Budapesten hunyt el, és özvegye ezután kérte nemesi származására utaló, eredeti
családnevének használatát. Vadasiné sz. Kacskovics Janka 1940. április 11-én Jászberény-
ben tüdőgyulladás következtében halt meg. Három évvel korábban eltartási szerződést
kötött a szegénygondozó apácanővérekkel, akik felújításokat végeztek ma is meglévő,
Hentes utca 11. sz. alatti házában. Kacskovics Jankát az árvaszék gondnokság alá vette,
mivel elmebetegnek nyilvánították. Felhalmozott adósságait ékszereinek eladásából egyen-
lítették ki. 1948-ban Jászberény város a házat árverezés útján magánszemélynek adta el.15

E sorok szerzője a Kacskovics családról, és az egykori huszártiszt kacskaringós életútjáról,
katonai pályafutásáról összegyűjtött nagy mennyiségű forrásanyag felhasználásával hosszabb
tanulmány megírását is tervezi.

A Kacskovics család címere Kacskovics Janka jászberényi háza

13 JSzML. XXXIII. 2. Jászberény város halálozási anyakönyve 1902/150. sz. - Kacskovics Janka édesanyjának leánykori neve
minden más levéltári forrás szerint Stóni, vagy Stáni Róza volt.

14 JSzML. XXXIII. 2. Jászberény város házassági anyakönyve 1902/66. sz.
15 JSzML. V. 1. 73/b. Jászberény város polgármesterének iratai 576/1948.
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