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A Bocskai-huszárezred emlékműve Hajdúböszörményben
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Ajánlás

A

z a várospolitika, amelyet Hajdúböszörmény város vezetése a 90-es évtizedben megformált a maga számára világos és egyértelmű: a város szellemi – kulturális anyagi,

gazdasági fejlesztése együtt, egymást segítve egyidejűleg lehet
célravezető és eredményes. A erőfeszítés, amelyeket a város felvállal azért, hogy a mai Európa szerves részévé váljék az országgal együtt nem kevesebb, mint a remélt jövő és a vállalt múlt szerves egységének reprezentálása. A város és ország történelmi előzményekből épülve, nőtt azzá, amivé lett. S ehhez szervesen hozzátartozik, hogy a város, a táj, a térség múltjának teljesebb ismerete hozzájárul a jelen és jövő fontosabb megtervezéséhez.
A város szülötte, Sillye Gábor történelmi személyisége kiemelkedő politikai szervező munkássága méltán fontos része múlt
és önismeretünknek.
A városról, társadalmáról, múltjáról teremtett és megőrzött
értékeiről való megbízható tudás alapvetés. A város pedig számon
tartja értékeit, jeles személyiségeit: tudósokat, művészeket, feltalálókat, várostervezőket, a politikai cselekvés kiemelkedő alakjait, a gazdasági termelőmunka jeleseit, a kollektív helytállás, az
együttes erőfeszítés alkalmait, résztvevőit, cselekvőit.
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A hosszú évek kutató munkájával megalapozott, gondosan
megírt tanulmány megjelentetésével az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 150. évfordulóján tisztelgünk a magyarság európai jelentőségű erőfeszítése előtt. Ahogy a forradalom és szabadságharcról egyre teljesebbé válik ismeretünk, résztvevőiről s meghatározó személyiségeiről – mind többet tudunk – úgy magasodnak mindinkább a nagy tettek jeles cselekedetek megvalósítói,
áldozatai, hősei, vagy sikeres szerepvállalói.
Nyakas Miklós könyve úgy láttatja Sillye Gábor történelmi
személyiségét, hogy fölmutatja a nemzet és benne a hajdúság erőfeszítését önmaga védelmében. A rendkívüli helyzet, rendkívüli
tettekre sarkall közösséget és személyiséget egyaránt. Nem
szebbnek, de fényesebbnek látjuk mindazokat, akik magukban is
fényt hordoznak.
Hajdúböszörmény, 1999. november 03.
Dr. Lázár Imre
polgármester
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B E V E Z E TŐ

A magyar forradalom és szabadságharc 15O. évfordulója
teremtette meg a lehetőségét e könyv keletkezésének. Legyen ez
egyúttal tisztelgés az elődeink tettei felett is, akik nem csekély
áldozatvállalással járultak hozzá a modern Magyarország létrejöttéhez.
A könyv ebben a formában tulajdonképpen összegzése több
évtizedes kutatói munkásságomnak, amelyet e tárgykörben folytattam. Építettem régebbi tanulmányaimra, a Sillye Gáborról
megjelent kismonográfiámra, de felhasználva és figyelembe véve a
legújabb kutatási eredményeket is.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati
támogatása, Hajdúböszörmény város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának anyagi áldozatvállalása tette lehető e
könyv kiadását.
A Hajdúsági Múzeumnak azonban egy végrendeleti örökség
kapcsán lehetősége nyílt arra, hogy egy kismonográfia sorozat
indítására is gondolhasson. A jelen könyv megjelenését a minisztériumi pályázat elnyerése döntötte ugyan el, de úgy gondoltuk, hogy ezt egyben egy új sorozat első darabjának is tekintjük,
amelynek célja a város és a Hajdúság történeti, néprajzi értékeinek feltárása és bemutatása.
A Studia Oppidorum Haidonicalium szerves folytatása a Múzeum korábbi, sikeres sorozatának, a Hajdúsági Közleményeknek. Az új sorozat megújult formában, szemlélettel és anyagi
háttérrel, változatlanul a Hajdúsági Múzeum gondozásában,
igyekszik eleget tenni annak az elvárásnak, hogy a közjó érdekében feltárja, összegyűjtse, és közkinccsé tegye saját múltunkat,
amelyet városunk és szűkebb tájegységünk, a Hajdúság nemcsak
elvár, de meg is érdemel. A sorozat ugyan alapjaiban a tudományosság igényeit igyekszik kielégíteni, de úgy, hogy az mindenki
számára hasznosítható és érthető legyen!
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Meggyőződésünk, hogy alapvető történeti háttérismeretek
nélkül nem lehet eredményesen munkálkodni várospolitikai kérdésekben sem, tájegységi kérdésekben sem.
Sorozatunk tehát, amikor szervezett formában vállalni igyekszik a múlt értékeinek bemutatását, egyben nagyon fontos közösségi feladatot is magára vállal.

Hajdúböszörmény, az Úr 1999. esztendejében

A szerző - szerkesztő
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Az ítélet

A

z osztrák császári és királyi haditörvényszék 1851-ben hirdetett ítéletet Sillye Gábor hajdúböszörményi születésű, református vallású, nőtlen, harminckét éves köz- és váltóügyvéd, tanácsügyész és Hajdúböszörmény város országgyűlési
képviselője felett. Az ítélet teljes vagyonelkobzást és kötél általi
halált mondott ki.1
A bíróság Sillye Gábort a következők miatt találta bűnösnek!
Mint kiküldött kormánybiztos szervezte a Bocskai (17.) huszárezredet, az 52. és 53. gyalogzászlóaljat, s ezzel kapcsolatban több proklamációt bocsátott ki
Ugyanott a köztársaságot ünnepélyesen kihirdette, és a
köztársaságot kikiáltotta, s a város kérvényét a képviselőház asztalára helyezte
Tagja volt a Radical Clubnak
1849. július 8-án kihirdette az általános népfölkelést a Hajdúkerületben és Szabolcs megyében.
A népet még július 25-én kelt felhívásában is a legvégső
ellenállásra hívta fel

1 HL Sillye G. hadbírósági anyaga. 10/136. A haditörvényszéki ítélet közölve: Magyar Hírlap 1851. okt. 8. 581. sz.
E számban összesen 38 halálos
ítéletet tettek közzé, ebből kegyelem folytán 7 főt teljesen felmentettek, hét főt
tízévi, 13 főt hatévi, 7 főt négyévi, 4 főt pedig kétévi várfogságra ítéltek. Az ítélet
német nyelvű hiteles szövege közölve újabban: Nyakas M. 1980. 46. Az ítélet
szövege magyar fordításban, Sillye Gábor kézírásában: HMTGY 77. 13. 4. A
magyar nyelvű változat közölve: Nyakas Miklós dr. 1977.
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A Görgey-féle hadsereg ellátására a világosi fegyverletételig
intézkedéseket tett.
A halálos ítéletet 1851. október
hetedikén kegyelemből tízévi várfogságra változtatták.

Halálos
ítéletének saját kezű másolata

Származása, neveltetése

A

kemény ítélet láttán aligha lehet számunkra közömbös röviden áttekintenünk származásának, neveltetésének mikéntjét, egyszóval azt az életutat, amely őt a forradalom és
szabadságharc táborába vezette. Annál inkább is fontos ez, mert
Sillye személyében a forradalom ügye mellé olyan férfiú állott, aki
a messzi Hajdúböszörményből érkezett a rendi országgyűlés
színhelyére, Pozsonyba, s aki odahaza az úgynevezett hajdúpárt
embere volt, s amelynek különös érdekességét az adja, hogy e
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párt a forradalom ügye mellé csak bizonyos fenntartásokkal állott, s 1848 vívmányaiból akkor is mindenekelőtt a maga igazát
vélte kiolvasni. Tulajdonképpen ez a kettősség, a konzervatív,
hajdú előjogok gondolatkörében mozgó „törzsökösök‖ ideológiája,
illetve a nemesi reformmozgalomhoz való eszmei, szellemi kötődés az, amely Sillye Gábor pályafutását meghatározta nemcsak a
szabadságharcig, hanem bizonyos értelemben azon is túl, a Hajdúkerület megszűntéig, amely egyben tevékeny politikai szereplésének a végét is jelentette.
A Hajdúság történeti tudata Sillye Gábort máig elsősorban a Hajdúkerület utolsó főkapitányaként tartja számon. Kétségtelen tény, hogy közéleti működésének hosszabb szakasza az
életút főkapitányi korszakára esett, s a korabeli és a későbbi közvélemény számára talán ez volt a látványosabb is. Ez azonban
mégsem jelentheti azt, hogy pályafutásának csúcspontját is ez
képezte volna. Semmiképpen sem, hiszen ekkor egy olyan társadalmi-közigazgatási egység élére került, amelynek létét a történelmi fejlődés megkérdőjelezte, s amelynek védelmében reménytelen küzdelembe bonyolódott.
Az életút tetőzését
kétségtelenül az 1848/
49-es tevékenységében
jelölhetjük meg, amikor
mint Hajdúböszörmény
országgyűlési
képviselője megbízatást kapott
a
Hajdúkerület kormánybiztosi teendőinek
az ellátására. E minőségben nézetei oly
mértékben
radikalizáKeresztelési bizonylata 1857-ből
lódtak, hogy a győztes
ellenforradalom – mint
láthattuk – halálra ítélni találta érdemesnek.
Különösen az utóbbi évtizedek történetírása tett tiszteletreméltó erőfeszítéseket a hajdúvárosok társadalmi rétegződésének tisztázására. Többé-kevésbé tisztán áll előttünk az a letelepedés után már megindult, s a 17. század végétől meggyorsult
folyamat, amelynek eredményeként a hajdúvárosok társadalma a
18.
század
közepétől
a
következőképpen
rétegződött;
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Hajdúnemesek, armalista nemesek (közöttük lehettek hajdú joggal
rendelkezők is), libertinusok (beköltözöttek) és zsellérek.2
Anélkül, hogy a társadalmi rétegződés kérdéskörébe belebonyolódnánk, jelezni kívánjuk, hogy közöttük súlyos ellentétek
alakultak ki az addig közösen használt s a 18. század végén magántulajdonba adott adományos földek felosztási rendje körül,
valamint az adófizetés és a kisebb városi szolgáltatások kérdésében. A fenti társadalmi rétegek arra törekedtek, hogy igényeiket a
többiek kárára elégítsék ki. A küzdelem a rendi eredetű jogok felvonultatásában állott, s éppen ezért e társadalmi harcok a reformkorban már retrográd jellegűek voltak.3
Származását tekintve Sillye Gábor ahhoz a hajdúpárthoz
tartozott, amely magát Bocskai István kiváltságolt hajdúvitézeitől
származtatta. Sillye János és Kocsis Klára gyermeke, Gábor
1817. március 21-én született Hajdúböszörményben.4
A família hajdúkiváltságainak bizonyítása azonban némi
nehézségbe ütközött, a család ugyanis nem böszörményi, hanem
hadházi eredetű. A legújabb kutatások tisztázták azt is, hogy
hadházi jobbágy család emelkedett Bocskai hajdúi közé, bár az is
könnyen lehetséges, hogy a család egy tagja, jobbágyként, még a
Bocskai-szabadságharc előtt és alatt valóban szolgált a hajdúk
között.5 Akárhogyan is történt, a Sillye család Hadházon a
kiváltságolt hajdúk közé tartozott. Név szerint ismerjük a 17.
század végéről Sillye Mátyást, aki itt hajdúfundust birtokolt, s
akit az 1680-as években „valami kóbor ellenség‖ a hadházi erdőben lelőtt.6 A sír helye ma is élő helynév Sillye-temetője néven. Az
1702-es összeíráskor ennek a Mátyásnak Ferenc nevű fiát számba vették a proprietárius hajdúk között, aki azonban 1716-ban több más hadházi lakossal együtt - elköltözött - Debrecenben telepedett le. Hadházat újra érintve azonban hamarosan Böszörménybe ment lakni, s Ferenc nevű fia is itt született 1740ben.7
E bonyodalmak eredményezték azt, hogy a családnak a
kerületi törvényszék előtt pert kellett folytatni a hajdúnemesi jo2 V. ö. Komoróczy Gy. 1971; Komoróczy Gy 1972; Rácz I. 1973; Szendrey
I. 1973; Dankó I. 1975.
3 A társadalmi küzdelmekre: Nyakas M.
1973. 77-94.
4 Születési anyakönyvi kivonata:
HMTA 6365/4.
5 Vö. Dávid Z. 1972. 77. és táblázat.
6 HMTA 6365
7 HL 6365/29 6365/25, 6365/26.
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gok elismertetéséért. A per sikeres volt, a leszármazottakat 1820ban és 1840-ben kétségtelen hajdúnemeseknek ismerték el, sőt
Bihar megyétől 1787-ben, 1811-ben és 1837-ben országos nemesi bizonyságlevelet is szereztek.8 A család tehát egyszerre volt
hajdúnemes és országos nemes, amely kétségtelenül a legelőnyösebb jogállás volt, ettől függetlenül azonban magukat mindenekelőtt hajdúknak tartották
A fenti perek jórészét Sillye Gábor apja, Sillye János folytatta, s így a gyermek Gábor élénken foglalkozhatott családja
gondjaival, a hajdúk jogaival. E légkör személyiségére kétségkívül
jelentős hatást gyakorolt. Édesapja egyébként Hajdúböszörmény
város adószedője is volt, s így hatványozottabban kellett tudomást szereznie arról a feszült, robbanással terhes légkörről,
amely a kerület városait, így Böszörményt is jellemezte, s amely
többek között az adófizetés kérdése körül csúcsosodott ki.9
Tanulmányait a város jó hírű partikulájában kezdte, abban
a református iskolában, amely a nagyhírű debreceni kollégium
szellemi irányítása alatt működött, s amely jó kapcsolatokat tartott fenn a sárospataki kollégiummal is. Ránk maradt ifjúkori
naplója szerint a poétika elvégzése után a presbitérium hat hónapi időtartamra, amíg a kinevezett tanítómester távol volt, helyettesítéssel bízta meg.10 Írásából vidám, gondtalan ifjú képe táHerpay G. 1926. 216.
Apja 1828-ban így panaszkodott a böszörményi tanácshoz írt levelében:
"igen sok ízben kénteleníttettem a Telek Föld Birtokosait tartozásainknak minél elébb való bé fizetésére nógatni, melly mind ez ideig is nem kevés fáradtságot és nyughatatlanságot okozott és fog okozni még ez utánn is". HMTA
6365/8.
10 Naplótöredéke: HMTA 6832. A naplót az 1840-es években saját kézírással magyar és olasz nyelven írta. A szigorúan bizalmas részek nyelve általában
olasz, amelyet magyarra fordítva ismertettem. Nyelvtudása nem mindennapi
volt. Latin, német, olasz, francia nyelven kívül állítólag tudott lengyelül is.
Szabolcsból való- egyébként zavaros – elmenetelét és Kolozsvárra kerülését
naplójában olaszul a következőképpen adja elő: ―Il motivo della mia partenza
era la fattura d’ une Passaporto falso in Nome Nyiregyháza per alcuni uomini
associati,- perche nutriva la speranza che potroquanagnare qualche cosa,
essendo stato un povero giovine, precipua mente mi stava in pondiero che
forse cosi alquando potro avanzare ad uno stato in quale tranquilla mente gli
salcuni giorno della mia vita miserabile. … Mas la mia speranza era delusa,
Hi nomini siano prigionati, io atterrito fuggiva in un Carro predendo con me
della Cassa del Signire Jármy 200 fiorini in Carta, a mia patria, d’onde non
tardando piu che alla Roza e chiara ed alla mia famiglia una visita fa rei,correva a Debreczino dove mi procurava d’un Assegnazione Provincilae
8
9
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rul elénk, aki divatos ruhákban járt, s aki sokat költött barátaira,
s aki bizony hitelezőktől is vett fel pénzt. Anyagi természetű gondok miatt otthagyta szülővárosát, Sárospatakra ment, ahol ekkor
egy vándor színtársulat működött. Kortörténeti adatként is értékelhetjük, hogy Sillye felcsapott színésznek. Szülei levele azonban már egy hét múlva a direktor kezében volt, aki habozás nélkül hazaküldte. Ő ugyan először Egerbe ment, de végül mégis
jobbnak látta hazatérni.
Szülei határozott kívánságára hamarosan a debreceni kollégiumban folytatta tanulmányait. Aligha tévedünk, ha úgy véljük, debreceni diákoskodása életében fontos fordulópontot jelentett. Naplója után tudjuk, hogy élénk kapcsolatba került a kor
szellemi világával, maga is verselgetett, társadalmi életet élt, baráti összejöveteleken vett részt,
„golyó játékok‖-on, „színházi látogatásokon‖, s kedvelt időtöltése
volt az olvasás is. Rendszeresen
hazajárt szülővárosába is, itt egy
legáció alkalmával ismerkedett
meg első szerelmével, egy bizonyos Julcsával.
Kollégiumi
tanulmányait
félbeszakítva egy szabolcsi köznemesnél vállalt írnoki állást. Pályafutásában azonban ez törést
Naplójának részlete
nem jelentett. Egyszerre belecsöppent a vidéki köznemesség
életébe, ahol a „barátságos öszve jövetelek, fördő, színházi látogatások‖ jelentették az igazi eseményeket, s Nyíregyházán a tánciskolába is beiratkozott. Szabolcsi tartózkodása alatt alkalma volt
átélni egy megyei tisztújítást is, mégpedig az 1836-os hírhedt restaurációt.
Szabolcs megye az 1832-36-os országgyűlésen - eléggé ellentmondásosan ugyan - a mérsékelt reformok pártján állt. Követei - Jármy Imre és Vay János - elsősorban a „sérelmek‖ orvosComissariatica/Assig. Prov. Com. colla qualo sono andato sino al magnó
Varadino (Gros vardein) dove di nuovo lasciava sotto seriveri dal Commissario
la mia Assegnazione sino al Claudopol (Klausenburg) Da Varadino dopo che
avessi comporato due anelli d’oro sono partito verso Claudopoli dove arrivando
ho preso il mio Alleggio furi della Porta di Torda nella locanda alla Cerva
d’Oro‖
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lását sürgették, de támogatták azt a javaslatot, hogy az országgyűlés terhét ne az adózó nép viselje. A közgazdasági és kereskedelmi kérdések tárgyalását viszont az úrbériek előtt akarták
megejteni. Sillye Gábor és baráti köre az eddigi országgyűlési követ - Jármy Imre - alispánságát támogatta, bár Jármy végül az
utolsó pillanatban visszalépett. A Patay és Kállay Gergely közt
dúló választások olyan botrányok és zavargások közt zajlottak le
- tizenegy ember meghalt -, hogy a választást meg kellett semmisíteni. Az újraválasztás alkalmával Jármy Imre, Sillyéék eredeti
jelöltje győzött.11
Nemsokára egy bizonyos F. K. úrnak a szolgálatába szegődött, akinek társaságában megjárta Olaszországot, megismerkedett Velencével, Paduával.12 Különösen Velence csillogó pompája
gyakorolt rá nagy hatást: „Velentze egy olyan város, hol minden
nap lehet nézni valót, mulatságot s mindenféle nemzetbeli embereket találni.‖ Csodálattal írt a Szent Márk templomról, a Dogepalotáról, s megemlékezett az itteni híres könyvtárról, amely 90
000 darab könyvet és 7000 kéziratot őriz. A festők közül Tiziano
és Raffaello keltett benne mély benyomást. Kellő borzalommal és
csodálattal írt a hercegi palota pincéjében levő börtönről és a Sóhajok-hídjáról, megörökítve az itt hallott kalandos történeteket.
Paduában komolyan megbetegedett, már-már a halálra is gondolt, azonban hamarosan felgyógyult. Csodálattal emlegette a
színházakat, különösen az operát, amelyet valószínűen itt volt
alkalma első ízben látni. Sokat járt lóversenyre, s lelkesedéssel
emlegette az álarcos táncmulatságot, a farsangot.
Mély hatást gyakorolt rá, hogy az itteni egyetemi ifjúság a
pesti nagy árvíz után Pest-Buda segítésére 1838. május 28-án
„Hanga Dal Akadémiát” (hangversenyt) rendezett. 1840-ben került vissza Velencébe, ahol egy bizonyos Amália-Marietta nevű
olasz hölggyel került közelebbi kapcsolatba.
Naplójának többi része sajnos elveszett, azt azonban megállapíthatjuk, hogy olaszországi tartózkodásának jelentőségét
aligha lehet túlbecsülnünk. Alkalma volt megismerni egy Magyarországnál lényegesen fejlettebb országot, azt az olasz kultúrát, amely minden odalátogatóra felejthetetlen hatást gyakorolt.

11 A tisztújításra: Borovszky S. 2.. 474-476. valamint Sillye i. naplója
alapján.
12 Naplója alapján.
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Ráadásul ennek az országnak a nemzeti aspirációi összecsengtek
a magyar törekvésekkel
Olaszországi tartózkodásának utolsó, biztos időpontja naplóbejegyzése alapján - 1840. december tizedike. Csak gyaníthatjuk, hogy principálisát visszakísérve először Kolozsvárra érkezett. S ekkor vette kezdetét életének talán legkalandosabb és
egyben leghomályosabb korszaka. Beállott ugyanis katonának,
mégpedig az erdélyi illetékességű és kolozsvári székhelyű, s a Károly Ferdinánd főherceg nevét viselő 51. gyalogezredbe.13 Mindez
1841 elején történhetett, s nem soká váratott magára a keserű
kiábrándulás sem.
Az osztrák hadseregben uralkodó kemény, már-már embertelen „drill‖ még az olyan igazi katonatípusokat is szembefordította a hadsereggel, mint Görgey volt, hogy Petőfi esetét ne is
említsem. A fiatal Sillye társadalmi korlátokat is nehezen tűrő
személyiségének a jelek szerint a hadsereg vasfegyelme elviselhetetlennek bizonyult. Hamarosan megszökött ezredétől!
A katonaság a Helytartótanács útján természetesen a Hajdúkerületben is kerestette. Sillye szerencséjére vagy talán előttünk ismeretlen jóakarója folytán, személyleírása nem került be a
helytartótanácsi leiratba, amely az ügyintézésben több hónapos
késedelmet eredményezett. A Hajdúkerület az üggyel érdemben
csak az 1841. dec. hatodikán kezdődő közgyűlésében tudott foglalkozni.14 Ekkor viszont az a határozat született, hogy a „Városok
Tanácsai a nevezett Sillye Gábort szorgalmasan kerestetvén, a
sikerről, Böszörmény Város Tanácsa pedig egyszersmind a szökevény lehető javairól is adjanak a Kerületek legközelebbi gyűlésén
tudósítást.‖.15 Ezt 1842. március kilencedikén meg is tették!
Amint várható volt, Sillye Gábort sehol sem találták, Böszörmény városa pedig hozzátette, hogy a nevezettnek semmi vagyona sincs, hiszen szülei még élnek, azokról reá semmi sem maradhatott, s távolléte miatt semmit sem kaphatott. Saját keresettel sem rendelkezett, hiszen a katonasághoz is „az iskolai pályáról lépett által‖.16 Ez ugyan teljesen nem fedi a valóságot, bár
vagyona nyilván nem volt. A szökevényre végeredményben ked13 Az ezred nevének említése HBmL IV. A. 502. a. 32. Hajdúker. közgy.
jkv. 1843. dec. 11. 451. p. No. 2092. Az 51. gyalogezred toborzási központja és
az ezred diszlokációja Bencze L. 1998. 25-27.
14 HL IV. A. 502. b. H. ker. ir. F. 12. No. 44. 1841.
15 HL IV. A. 502. A. 31. H. ker. jkv. 1841. No. 386.
16 HL 32. 57-58.
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vező véleményt könnyű megértenünk, hiszen édesapja ekkor Böszörmény város szenátora volt.
Valószínűsíthetőnek tartjuk azt a századfordulón elhangzott
állítást, amely szerint Sillye Gábor 1843-ig Nagyváradon élt, ahol
a központi szolgabíróságnál, majd a megyénél kiadóként dolgozott.17 Ha ez valóban így volt, akkor Sillyének nagyhatalmú pártfogója lehetett, hiszen a Helytartótanács körözvényei valamennyi
törvényhatósághoz hivatalból eljutottak.
Tudjuk azt is, hogy Sillye 1843-ban Beöthy Ödön oldalán
került Pozsonyba országgyűlési írnokként. Így talán nem tévedünk, ha
a körözés alatt álló, szökött katona
pártfogóját a magyar reformkor nagy
egyéniségében, az 1832-36-os országgyűlés
ünnepelt
szónokában,
1848/49-ben kormánybiztosként felettesében keressük.
Beöthy Ödönt egyébként 1841.
május tizedikén választották meg Bihar vármegye alispánjává. Utalhatunk itt arra, hogy Beöthy 1848/49ben Bihar megye kormánybiztosaként
a forradalom és szabadságharc egyik
kiemelkedő személyisége, s mint
Beöthy Ödön, Bihar megye
alispánja, 1848/49-ben
ilyen, bizonyos értelemben Sillye feletErdély kormánybiztosa
tese lesz.18
Szüleivel nagyváradi tartózkodása idején is kapcsolatban állhatott, s apja most is mindent elkövetett, hogy fiát a bajból kimentse, amely égetően szükséges is
volt, hiszen - amint lentebb láthatjuk - ügyvédi oklevelet akart
szerezni. Apja 1843. október elsején a hadsereg legfelsőbb vezetéséhez kérvényt adott be, amelyben vállalta, hogy fia helyett saját

Szinnyei J. 1908. 1015 - 1017. Szinnyei adatait döntően Bakóczy János
hajdúböszörményi ref. lelkész közlésére építette, aki viszont értesüléseit csakis
a családtól szerezhette. Adataiban, mint minden szóbeli hagyománynál, érthetően sok a pontatlanság, s nem említi a kedvezőtlennek ítélt mozzanatokat
sem. Tekintettel azonban arra, hogy egykorú források Sillye Gábor szereplését
1841 és 1843 között nem zárják ki Biharban, az állítást tényként elfogadhatjuk.
18 Hegyesi M. 1885. 27-28.
17
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pénzén állít katonát, amennyiben fiát a szökés következményei
alól mentesítik.19
A válasz a Helytartótanács útján 1843. dec. 11-én került a
Hajdúkerület közgyűlése elé, amely szerint „példa tekintetéből‖ a
büntetéstől nem lehet eltekinteni. Enyhítő körülményként említették viszont, hogy Sillye Gábor a katonaság sorai között szökése
előtt magát „minden tekintetben‖ jól viselte, s megegyezéses ajánlatként lényegében formai büntetés kiszabását helyezték kilátásba. „Enyhítő körülményként vétetik azonban, ha a nevezett
egyén önként vissza tér‖ - hangzott a feltétel. Az apja azonban
ekkor már nem élt, s ezért a Hajdúkerület közgyűlése úgy döntött, hogy az iratokat az özvegynek kell átadni, mivel az érintett
Sillye Gábor tartózkodási helye ismeretlen.20
Nem tudjuk, hogy az ügy pontosan hogyan oldódott meg,
de valószínűnek látszik, hogy a fent körvonalazott feltétel mellett.
Bizonyos, hogy a bonyodalom végül törvényesen rendeződött,
mert Sillye 1844. június 28-án Pozsonyban ügyvédi oklevelet szerezhetett.
Végeredményben tehát - 1843-ban - Pozsonyba került országgyűlési írnokként.21 Írnoki teendői mellett legfőbb célja az
ügyvédi diploma megszerzése volt. A feudális Magyarországon az
ügyvédi oklevél megszerzésének a következő volt a gyakorlata.22 A
jelölt valamely magasabb iskolában elvégzett néhány évfolyamot,
majd pedig beállt egy nagytekintélyű ügyvédhez „bojtárkodni‖, s
tehetségétől, szorgalmától függően hamarabb vagy később elsajátította az ügyvédi tudományt. Ezután jelentkezhetett vizsgára a
királyi ítélőtáblánál, ahol egy bizottság előtt adott számot tudásáról. Sikeres szereplés esetén az ügyvédi diploma birtokosa lett.
HBmL IV. A. 502. b. F. 154. No. 2. 1843.
HL IV. A. 502. a. 32. H. ker. jkv. 1843. dec. 11. No. 2092.
21 Kókay Gy. 1979. 748. Az írnokok az „országgyűlési fiatalság‖ derékhadát adták, s általában is jelentősen különböztek attól, amely a szó mai jelentése. A Hajdúkerület az 1843-as országgyűlés kezdetekor a meglévő két írnoki
állást négyfelé osztotta a következő indoklással: „mivel… a magok képzése tekintetéből Ország Gyűlésén alkalmaztatni kívánók száma nagy, hogy azok
közzül czéljokat minél többen érhessék el, s e Kerület is az alkalmazás jótékonyságában minél többet részesíthessen…‖. 1844. márciusában Molnár
Györgyöt, a Hajdúkerület egyik későbbi, 1848-as országgyűlési követét kifejezetten azért alkalmazták írnoknak „hogy „az ügyvédi vizsgálaton kevesebb
költséggel keresztül mehessen‖. HBmL IV. A. 502. a. H. ker. jkv. 1843. 261.
33.
22 Varga E. 1974. 170-171, 173.
19
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Sillye 1844-ben sikeresen kiállta
az ügyvédi vizsgát, osztályzata dicséretes volt. 1846-ban oklevelét kihirdettette Pozsony vármegyében és Pozsony városában is, ezzel tehát a megye
és a város rendes ügyvédei közé emelkedett.23
Pozsonyi tartózkodása életútja
szempontjából azért nagy jelentőségű,
mert ekkor jegyezte el magát végérvényesen a magyar haladással. Ekkor
kapcsolódott be a magyar politikai életbe is, hiszen mint országgyűlési írnok
közvetlen szemtanúja volt a haladás és
a reakció harcának. Bekapcsolódott a
Városi Titoknok.
korabeli sajtóéletbe, egy ideig a Hírnök
Pozsony, 1847
szerkesztőségi munkatársa volt, de
1848. február táján is a Jelenkor pozsonyi tudósítói közt szerepelt.24 Szervesen beépült a megye közéletébe is, aligha tekinthetjük ugyanis merő formaságnak azt az erkölcsi bizonyságlevelet,
amelyet Pozsony vármegye adott Sillye Gábornak 1848. május 8án, s melyben bizonyítják, hogy „nevezett Sillye Gábornak azon
idő lefolytában, mely alatt megyénk kebelében tartózkodott, példás polgári életét, csendes magaviseletével párosult szelíd erkölcsisége jellemzi‖.25 Ekkortájt alakulhattak ki politikai nézeteinek
alapvonalai, amelyek ekkor írt munkáiban világosan tükröződnek.
A Városi Titoknok előszavát 1847. január huszadikán keltezte, tehát gyakorlatilag az 1846-os nézeteit tükrözi. A törvénykezési kézikönyvnek szánt munka a reformkor jellegzetes szellemében íródott. A változások szükségessége, elkerülhetetlenségének felismerése mellett hallani sem akart a forradalomról: „semmi hatalmas ellentől ne féljetek, de a népetök ezerféle barátjától...
ki a tömegnek semmi szeszélyét, semmi kívánatát, semmi zajon-

23

Ügyvédi oklevele HMTA. 6834. A kihirdetések a diploma hátára ráve-

zetve.
24
25

Kókay Gy. 1979. 748, 802.
HMTA: 6834.
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gását nem találja igazságtalannak”. A program tehát csak egy
lehet: „Czélszerű javítás... és gyökeres orvoslás.‖26
Az 1847. december ötödikéről keltezett Szózat a Hajdúkerület ügyében című munkája nagyszabású kísérlet arra, hogy a
hajdú jogokat, illetve az otthoni hajdúpárt nézeteit a modern törekvésekkel összeegyeztesse. A mű politikai aktualitását az adta,
hogy az 1847/48-as országgyűlésen döntöttek a rendek a Hajdúkerület ügyeinek rendezéséről. Sillye Gábor munkája olyan alkotás, amely szoros szellemi kapcsolatot tart a korábbi hajdúkerületi emlékiratokkal, figyelembe veszi azok felépítését, gondolatmenetét és érvrendszerét.
Miben hozott mégis újat? Elsősorban abban, hogy a kerület
különös gondjait az ország valóságos bajai
közé ágyazva tárgyalja, s bár a hajdúpárt
érdekeit képviselve, a reformkor eszmevilágának igenlése mellett hívja fel a hajdúvárosok gondjaira a figyelmet.27 Ezzel
kapcsolatban álljon itt a következő idézet:
„A század szelleme jelenleg azt igényli, s a
törvényhozás termeiben a szabadság védnökei azt hirdetik, s a szolgaság jármát lerázó népek azt követelik: hogy vétessenek
be az alkotmány sánczaiba azok is, kik eddig onnan jogtalanul ki valának zárva…”.
A Hajdúkerület gondjait az ország politikai
közvéleménye elé tárva, az otthoniak politikai aspirációit történeti érveléssel alátámasztva, a következőképpen adja elő: „ A
.Szózat a Hajdúkehajdúk már századok óta be vannak forület ügyében ügyégadva az alkotmány sánczaiba, jogaik, törben. Pozsony, 1847
vényeik és kiváltságleveleik által vannak biztosítva, így tehát nekik nincs egyébre
szükségök, hogy jogaik, s viszonyaik kiváltságleveleik értelmében
akkint rendeztessenek, hogy az által erős és rendíthetetlen oszlopaivá válhassanak a trónnak, alkotmánynak és szabadságnak‖.
Általában megállapíthatjuk, hogy Sillye Gábor reformkori
publicisztikai munkássága jelentősen járult hozzá, hogy a reformnemzedék soraiban barátokra, ismerősökre tegyen szert. Az
26
27

Sillye G. 1847. a. 6.
Sillye G. 1847. b. 10.
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ekkor kiépített kapcsolatrendszere nemcsak 1848/49-ben, hanem egész élete folyamán is hasznosnak bizonyult.
A Hírnök szerkesztője, Orosz József, aki előszeretettel hangoztatta pártokfelettiségét, teret adott különféle politikai irányzatoknak, s ez Sillye számára is lehetővé tette a minél szélesebb
kapcsolatrendszer kiépítését. Tudjuk például azt, hogy az a
Birányi (Schultz) Ágost 28, aki először a
Pesti Hírlapnál dolgozott, majd 1844-ben
a Hírnökhöz került segédszerkesztőként,
s 1848-ban a márciusi ifjakhoz tartozott,
1848 őszén a kormánybiztos Sillye Gábor
munkatársa lett.
A reformkor eszméit teljes mértékben magáévá tevő Sillye Gábor Pozsonyban volt 1848 márciusában is, azokban
a napokban tehát, amikor e városban a
reformnemesség a pesti események
nyomására is sorsdöntő lépésre szánta el
magát. Tudjuk, hogy 1848. március tizenötödikén a Bécsbe induló országgyűlési követség tagjai közt ott volt Foghtüy
János is, a Hajdúkerület egyik akkori kö. Foghtüy János
hajdúkerületi követ.
vete, s már csak ezért is szinte bizonyos1847/48
sággal állíthatjuk, hogy a küldöttséget
kísérő országgyűlési ifjak seregében ott lehetett Sillye Gábor is, akire a forradalmi Bécs, az addig mindenhatónak hitt császári hatalom megroppanása minden bizonnyal
mély benyomással lehetett.29

28 Nyakas M. 1980. 21. Birányi életrajzára. Szinnyei J. 1908 I. k. 107677. Bona G. 1998/99. I. k. 163.
29 A küldöttségnek Foghtüy hivatalosan volt tagja, míg a másik követ, Kövér György a küldöttség kíséretében utazott. H. Fekete P. 1948. 8. Vö. Kéry
Gy. 1899. 183.
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Március és szeptember között

H

azatérve Pozsonyba tevékenyen kapcsolódott be a forradalom ügyeinek intézésébe, és különösen a pozsonyi
nemzetőrség szervezésénél tűnt ki. Mint tollforgató ember, s a pozsonyi II. számú nemzetőrség választmányi tagja, a
tollvivő szerepét vállalta, s összeállította a nemzetőrség szabályait a tisztikar
névsorával együtt, illetve a hadgyakorlati parancsszavakat. Mint ismeretes, a
katonai vezénylet nyelve ebben az időben német volt, munkájának a politikai jelentőségen túlmenően így tehát
nyelvújítási vonatkozása is van.30
Megemlíthetjük még, hogy 1848ban megjelentetett egy összeállítást is,
amelyet Pozsonyban Wiegand Károly
József könyvkereskedése árusított A
miniszteri hivatalosztályok hatásköre
címmel. A könyvet Sillye Gábor a különböző minisztériumok által kiadott
rendeletek alapján szerkesztette, s felNemzetőri szabályzat.
adatként tekintette, hogy a felelős maPozsony, 1848
gyar minisztérium következtében előállott új helyzetben a tájékozódást megkönnyítse, tehát a szó valódi értelmében közszükségletet elégített ki.31
Sillye Gábor joggal érezhette úgy, hogy a márciusi napok pályafutásában merőben új lapokat nyitottak. Tekintettel arra, hogy
szülővárosával, Hajdúböszörménnyel pozsonyi tartózkodása alatt
sohasem szakadt meg kapcsolata, s ott az 1848-as törvények értelmében a tisztikart újra kellett választani, megpályázta a város
ekkor szervezett tiszti ügyészi állását. 1848. május 24-én erre a
tisztre meg is választották, bár maga ekkor még Pozsonyban tartózkodott.32 Hamarosan sor került az első népképviseleti ország-

30
31
32

Sillye G. 1848.
Vö. Kéry Gy. 1899. 344. Június 4-ről.
H. Fekete P. 1948. . 23-24
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gyűlés megválasztására is. Az előállott új helyzetben Sillye Gábor
esélyesnek találta magát arra, hogy a város országgyűlési képviselői megbízását is megpályázza. Erre több éves pozsonyi tartózkodása, felkészültsége és egyre nagyobb tekintélye egyaránt alkalmassá tette.
Az utolsó rendi országgyűlés hajdúkerületi követei Foghtüy János és Kövér György - április közepén küldték haza
utolsó jelentésüket. Ekkor azonban már ismeretes volt, hogy az
új népképviseleti törvény értelmében Hajdúböszörmény városa
egymaga küldhet képviselőt az új országgyűlésre. A belügyminiszter, Szemere erről egyébként a várost április közepén hivatalosan is értesítette. A közgyűlés ennek alapján, május negyedikén
választotta meg a követválasztást előkészítő központi választmányt, amelynek tagjai lettek Somossi Péter mint elnök, Kovács
Sámuel, Kövér György, Nagy Imre, Kálmán György, Weszprémy
Gáspár, Sóvágó István, Gál Mihály, Botos Ferenc és Somossi Mihály.
A választmány összetétele eleve sejtetni engedte, hogy a választás során heves küzdelem bontakozik ki, hiszen itt a hajdúpárt és a beköltözöttek képviselői egyaránt szerepeltek. Meg kell
ugyanis jegyeznünk, hogy bár az 1848-as törvényalkotás a hajdú
kiváltságokat természetesen eltörölte, a város határának rendezése és a tagosítás kérdése továbbra is nyitott maradt. A megoldás mikéntje körül pedig továbbra is a rendi eredetű privilégiumok tűntek meghatározónak. Szó sincs tehát arról, hogy a korábbi ellentétek maguktól megszűntek volna.
Az országgyűlési képviselő személye kérdésében ugyan eleinte több jelölt neve is szóba került, hamarosan azonban csak
ketten látszottak esélyesnek. Az egyik Sillye Gábor, a hajdúpárt
jelöltje, a másik pedig Kövér György, aki az 1847/48-as országgyűlésen a kerület egyik követe volt. A választásra 1848. június
25-én reggel került sor. A jelölésre tett javaslat során Szálkay Bálint Sillye Gábor tiszti ügyészt, míg Botos Ferenc Kövér György
ügyvédet, volt országgyűlési képviselőt ajánlotta. Az ellenpárt
Sillye jelölését úgy is igyekezett meggátolni, hogy kiderítette, a
neve nem szerepel a választói névjegyzékben, így tehát nem is
32 H. Fekete P. 1948. 27-28. Felhasználták ellene a katonaságnál viselt
dolgait is. Eredménytelenül. Egyébként ezt H. Fekete P. el sem hitte. V. ö. Alföldi Hírlap 1848 júl. 2. I. évf. 1. sz. 3. p.
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választható. Ellenérvként hozták fel azt is, hogy ügyvédi diplomáját a Hajdúkerületben, s így Böszörményben sem hirdették ki,
sőt felhasználták ellene azt is, hogy korábban szökött katona
volt.
A szavazás során azonban Sillye a mesterkedések ellenére
biztos győzelmet aratott, a rá adott 238 szavazattal szemben Kövér György mindössze 134 voksot tudott felmutatni. A bukott
párt - bár a választás eredményébe nehezen nyugodott bele, sőt
ellene hírlapi támadást is intézett – gyakorlatilag nem tehetett
semmit.33
Az első népképviseleti országgyűlés alakuló ülésére 1848.
július 10-én került sor, amelyen Hajdúböszörmény képviseletében természetesen ott volt Sillye Gábor is. A Hajdúkerület részéről Kovács Miklós hajdúszoboszlói és Molnár György hajdúnánási
képviselők jelenhettek még meg.34
Az országgyűlés legsúlyosabb és legbonyolultabb kérdésköre az ismert okok folytán a honvédelem ügye lett. A rendes katonaság szervezésén túlmenően szót kell ejtenünk a nemzetőrség
alakításáról, mert a Hajdúkerületben, illetve Hajdúböszörményben pontosan e körül keletkeztek gondok. A nemzetőrség
március forradalmi napjaiban egyfajta polgárőrség feladatát látta
el, de a nyílt ellenforradalmi kísérletek láttán egyre inkább a
honvédelem segítőjévé kellett hogy váljon. Napirendre került tehát a nemzetőrség „mozgóvá‖ tétele, azaz tábori szolgálatának
rendszeresítése.
H. Fekete P. 1948. 27-28. Felhasználták ellene a katonaságnál viselt
dolgait is. Eredménytelenül. Egyébként ezt H. Fekete P. el sem hitte. Az Alföldi
Hírlap levelezője a választással kapcsolatban a következőket írta: „Hajdúböszörmény, jún. 25. Városunk polgárait sem a törvény előtti egyenlőség, sem a
jelen idők komoly intése nem érleli meg arra, hogy saját maga s a közös honboldogságán vállvetve munkáljon‖. az 1300 választó közül csak 372 jelent
meg, s a „még mindig külön érdeket tápláló hajdúpárt Sillye Gábort, a másik
rész pedig Kövér Györgyöt ajánlotta…‖. A „választmányi elnök kijelentette a
nép előtt: miképp ő a szabad választást akadályoztatni nem kívánja ugyan,
azonban kötelessége megemlíteni, miképp az egyik jelölt, Sillye Gábor néhány
év előtt a kerületben, mint szökött katona többször kerestetvén..‖ . Sillye „búcsú levelét‖ (obsitlevelét) máig nem mutatta be, választási képessége nincs,
hiszen nem szerepel a választói névjegyzékben, „mondatik ugyan hogy ügyvéd,
de az errőli jellevele (ügyvédi oklevele) itt kihirdetve nincs‖. Nem csodálni, hogy
„egy tudományos készültségű bíró vagy törvényben kissé jártas egyén sem
találtatik pártolói közt‖. Alföldi Hírlap 1848 júl. 2. I. évf. 1. sz. 3. p.
34 Szeremley S. 1868. 144.
33
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A Hajdúkerület nemzetőrségének kiindítását megfelelő
gyakorlatoztatás és felkészítés után június 30-ára tervezték, ebből azonban nem lett semmi, mert a böszörményiek a parancs
végrehajtását megtagadták.35 Arra hivatkoztak, hogy a nemzetőrség a városból a hajdúk jogai miatt nem mozdítható ki, s egyszerűen nem akarták elhinni, hogy az 1848-as törvényalkotás merőben új helyzetet teremtett.
Minden bizonnyal ezzel a politikai közhangulattal állhatott
összefüggésben, hogy a város nemzetőrei a hajdúpárt országgyűlési képviselőjét, Sillye Gábort választották meg a nemzetőrség
kapitányának, nyilván nem minden hátsó gondolat nélkül.36 Az
országgyűlési képviselő 1848. július 29-én hivatalosan is kérte a
nemzetgyűléstől távozásának engedélyezését, mert – hangzott az
indoklás - „hazavédési kötelezettségének‖ csak így felelhetett
meg. Az augusztus hatodikától kért távozási engedélyhez az országgyűlés hozzá is járult, Sillye Gábor ennek ellenére mégiscsak
Pesten maradt.37
Mi lehetett ennek az oka? E téren ugyan találgatásokra vagyunk utalva, azonban aligha tévedünk, ha úgy véljük, hogy
Sillye Gábor - bármennyire pártjának emberei is kérték erre - egy
kétséges színezetű áramlatot nem volt hajlandó támogatni. Az
ország politikai közhangulatát érzékelve Sillye már minden bizonnyal a nemzetőrségi kereteknél lényegesen nagyobb léptékben
gondolkodott. Hajdúböszörményből augusztus folyamán egyébként járt küldöttség Pest-Budán, s így feltétlenül találkozniuk
kellett képviselőjükkel is, aki a helyzetről így pontosan tájékozódhatott. A böszörményiek az otthoniakat egyébként úgy tájékoztatták, hogy a mozgóvá tett nemzetőrség létszámát jelentősen
csökkentették, s a szolgálati időt is csak nyolc hétben jelölték
meg. A városra a kerület által kiállítandó nyolcszáz nemzetőrből
kétszázegy esett, s így a mozgóvá tétel kérdése is végre megol-

H. Fekete P. 1948. 32-33.
Beér J. 1954. 172. XXI. ülés 154. sz. ‖Sillye Gábor hajdúböszörményi
képviselő a harcmezőre kirendelt hajdúböszörményi nemzetőrök által kapitánynak elválasztatván, hogy hazavédelmezési kötelességének megfelelhessen,
augusztus 6-tól az országgyűlésről leendő eltávozhatási engedelemért esedezik.‖ Végzés: „Megadatik az engedelem‖.
37 Böszörményből augusztus hatodikán járt küldöttség Kovács Sámuel vezetésével Pesten, elképzelhető, hogy ennek hatására változtatott távozási
szándékán.
35
36
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dódni látszott.38 Amint a későbbiekben láthatjuk, ez a kérdéskör
azért ettől lényegesen bonyolultabb volt, s az eredmény korántsem volt egyértelmű.
Sillye Gábor tehát végül Pesten maradt, s tevékenyen bekapcsolódott a nemzetgyűlés munkájába. Így például szerepelt az
1848. szeptember negyedikén sorshúzás útján kijelölt s Bécsbe
küldendő képviselők között.39 A szeptemberi válság idején a küldöttség bécsi útjával Kossuthnak az volt a célja, hogy a liberális
köznemességet végképp kiábrándítsa Bécsből, hiszen bizonyos
volt abban, hogy a küldöttség semmivel vagy annál is rosszabb
eredménnyel tér haza. A fejlemények Kossuthot igazolták! Batthyány utolsó, kétségbeesett próbálkozása volt a nádorhoz menendő küldöttség ötlete is, amelyet Kossuth lényegében a fenti
megfontolások miatt támogatott. Az országgyűlés által megválasztott nyolctagú küldöttségben ott szerepelt Sillye Gábor is.
1848 szeptembere a magyar szabadságharc nagy fordulópontja volt, amely a reformnemesség egyértelmű kiállásában öltött testet az áprilisi törvényalkotás mellett, s amely azt is jelentette, hogy hajlandók támogatni azt a fegyveres küzdelmet, amelyet Kossuth Lajos a szeptember 16-án létrejött Országos Honvédelmi Bizottmány élén folytatott. A forradalom és szabadságharc
korának egyik legjelentősebb politikai, katonai, közigazgatási és
gazdasági fegyvere, a kormánybiztosi intézmény is ezekben a kritikus napokban nyert különös jelentőséget.
Az intézmény maga ugyan bizonyos értelemben középkori
gyökerekre, a királyi biztosi intézményre vezethető vissza, feladatkörében és jellegében azonban gyökeresen különbözött attól.
Fő célja ugyanis a polgári átalakulás és a honvédelem ügyének
segítésében állott.40 Ebben az összefüggésben maga a rendszer
bizonyos vonatkozásaiban emlékeztet a francia forradalom konventi kiküldötteinek a tevékenységére.41
Bár az első kormánybiztosi kinevezések a magyar közjogi
folyamatosság jegyében már 1848 tavaszán megtörténtek, az intézmény fokozott jelentőséget 1848 nyarán, a délvidéki lázadás
kitörése alkalmával nyert, de igazi szerepköre 1848 szeptemberében, illetve azt követően bontakozott ki, amikor a forradalom
38.
39
40
41

ROT 1905. 80. 1848. aug. 25-ről.
Beér J. 1954. 215. és 233.
Szőcs S. 1972. 11-15.
Szabó I. 1948. 126.
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központi kérdésévé a szabadságharc ügye vált. Nem csupán arról
van itt szó, hogy a kormánybiztosok száma ugrásszerűen szaporodott, hanem arról elsősorban, hogy a szeptemberi fordulat után
továbbépülő rendszer igyekezett eleget tenni az új helyzetből
adódó követelményeknek. Így a Batthyány-kormány időszakához
képest lényegesen forradalmibb és más feladatokat magára vállaló szervezettel állunk szemben, bár egy pillanatra sem szabad
szem elől tévesztenünk, hogy a kormánybiztosi intézmény két korszakát szerves fejlődés köti egymáshoz.
Erre az időszakra esik Sillye Gábor kormánybiztosi megbízatása is, amely egyben azt is jelenti, hogy Sillye nemcsak a honvédelem ügyét támogatta tevőlegesen, hanem egyetértett a radikalizálódási folyamattal is. Nézetei oly mértékű átalakuláson
mentek keresztül, hogy hamarosan a radikális baloldal holdudvarában találhattuk. Sillye Gábor 1848 előtt, amint láthattuk,
végeredményben nem tartozott a plebejus értelmiségiek közé, nézetei tehát 1848 nyarára – őszére lényeges pontokon módosultak,
mint kortársaié közül oly sokaké. Kormánybiztosi megbízatását
nem közvetlenül Kossuth Lajostól, hanem Mészáros Lázár hadügyminiszter távollétében – amelyre később visszatérünk - Szemere Bertalantól kapta. Megbízatása tehát abba a csoportba tartozott, amelyet az egyes szakminiszterek valamely különös feladat
elvégzésére adtak ki.
A szabadcsapat-szervezés kérdésköre a honvédelem egyre
aggasztóbb helyzete miatt egyébként is – úgymond – a kor levegőjében volt. A délvidéki, un. „kis háború‖ kitörése után a Batthyány-kormány az első tíz honvédzászlóalj kiállításán túl már
nyár óta foglakozott a szabadcsapatok kiállításának gondolatával, kombinálva előbb a nemzetőrség, majd a népfelkelés párosításával. A tényleges katonai helyzeten túl a szabadcsapatok szervezésének politikai – belpolitikai és közjogi motívumai is voltak.42
Nevezetesen, mivel nem estek a tulajdonképpeni hadseregszervezés témakörébe, így törvényi rendezést nem kívánt. A kormánynak anélkül lehetett a fegyveres erőt szaporítani, hogy abba a bécsi udvar ténylegesen beleszólhatott volna. Tagadhatatlan
ugyanakkor, hogy Kossuth a szabadcsapatok szervezésével egy
olyan katonai erő megteremtésére is gondolt, amely – belpolitikai
válság esetén –közvetlen irányítása alatt állhatott volna. A sza-

42

V. ö. Herrmann R. 1999. 9-13.
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badcsapat–szervezés a baloldalnak
egyébként is kedvelt gondolata
volt.
Az első szabadcsapat alakításra 1848 nyarán, a délvidéki
szerb lázadással kapcsolatban került sor. Elsőnek Lo Presti Lajos
bárót hatalmazta fel a miniszterelnök és István nádor lovas szabadcsapat szervezésére (1848. jún.
20.), de nemsokára megalakult
Földváry Lajos őrnagy vezetésével
pesti önkéntesekből a Földvárycsapat, majd a Woroniecki vadászcsapat, Erdélyben pedig Macskási
Kossuth Lajos
Antal szabadcsapata.43
A szabadcsapat-szervezés fő
mentora Kossuth Lajos volt, aki ellentétben a szakképzett katonákkal, az irreguláris katonai erőknek a kelleténél is fontosabb
szerepet tulajdonított. Kossuth volt az, aki a szabadcsapatok alakítását egyébként gyanúsan szemlélő Mészáros Lázár hadügyminiszternél közbenjárt pénzügyminisztériumi munkatársa, Szalay
László államtitkár érdekében a Hunyadi – csapat alakítására kiadandó engedély tárgyában.
Konkrétan
Sillye
megbízatását
egyébként is összevethetjük a radikális politikai nézeteiről ismert pénzügyminisztériumi
titkár, Szalay László megbízatásával, akit
Mészáros augusztus 23-án bízott meg egy
szabadcsapat szervezésével, s amely a délvidéki harcokban részt is vett.44
Szalay csapatának engedélyezése,
majd a szervezés megkezdése tehát Kossuth
Lajos hathatós támogatásával történt.
Újabb kutatási adatok szerint Sillye megbízatása más vonatkozásban is összeMészáros Lázár
függésben állt a pénzügyminisztériumi tithadügyminiszter
kár, Szalay László kormánybiztosságával.
43
44

Kerekes Z. 1967. Hadtört. Közl. 1. sz. 67.
Szőcs S. 1972. 190-191.
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Ismeretlen volt ugyanis az az adalék, hogy Szalay augusztus 27én Kossuth Lajos pénzügyminisztertől Egressy Samu, Pest megyei „főügyvéd‖ részére megbízást szerzett arra, hogy a kijelölt
területen, többek között a Hajdúkerületben segítségére legyen a
szabadcsapat szervezésében, s az a feladatához a Hajdúkerületben hozzá is kezdett.
Egressy erről Sillyét, mint Hajdúböszörmény országgyűlési
képviselőjét hivatalosan is értesítette, és segítségét kérte. Egressy
tevékenységéről a hajdúvárosokban közelebbit nem tudunk
mondani, magát Hajdúböszörmény városához írt levelében miniszteri biztosnak nevezte.45 Tény ugyanakkor, hogy Sillye Gábor
1848. dec. 8-án kelt kiáltványában azt állítja, hogy a hajdúvárosokból számosan állottak be a Hunyadi-csapatba. Az állítást számszerűsíteni nem tudjuk, de ennek hangoztatása mögött tényleges
tapasztalat lehetett.
Ez viszont csak a fenti toborzással állhatott összefüggésben!
Szalay, illetve Egressy feladatát a Hajdúkerületben hamarosan Sillye Gábor vette át, akinek a megbízatása ugyancsak a
hadügyminisztériumtól származott. 1848. szeptember tizenkettedikén kelt ugyanis a hadügyminiszter hivatalos rendelete, amelyben Sillye Gábort - saját ajánlkozására hivatkozva - megbízta azzal, úgy is, mint Hajdúböszörmény országgyűlési képviselőjét,
hogy a Hajdúkerület „lelkes s lángoló hazaszeretetökről ismert
fiaiból toborzás vagy szabad ajánlkozás útján egy szabadcsapatot
alkosson‖.
Sillye kormánybiztosi megbízatása a szabadcsapat szervezésre tehát szervesen illeszkedik be a magyar forradalom szabadságharccá alakulásnak fejlődéstörténetébe, s számos ponton mutatható ki kapcsolat a Hunyadi-csapat szervezésével, katonai és
politikai hátterével.

Egressy a Hajdúkerület főkapitányi hivatalához írt levelében közli, hogy
Sillyét már megkereste levélben, s hamarosan megjelenik toborzás végett Böszörményben. Kéri, hogy előfogatot, élelmet számára biztosítsanak. Mellékeli
másolatban Kossuth l848. aug. 27-én kelt, s számára kiállított megbízatását.
Egressy Samu miniszteri biztos a Hajdúkerületnek. HBmL. IV. A. 502. b. F.
10. No. 13. 1848. A levelet a kerületi közgyűlés előtt 1848. szept. 4-én ismertették. Egressy Samu egyéb tevékenységéről alig tudunk valamit. Kossuth
1848. nov. 25-én testvére, Egressy Lajos őrnagy kinevezése kapcsán ír neki.
KLÖM XIII. 557.
45
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Sokat mond, hogy a szeptemberi válság forró napjaiban, az
egymásra torlódó események közepette Sillye megbízatása tulajdonképpen Szemerétől származik, aki a kinevezést így írta alá:
„A hadügyminister távollétében helyettes hadügyminister
Szemere m. k.”46 Ez az adalék újfent alátámasztja Sillye csapatszervezése, kormánybiztosi megbízatása és a Hunyadi – csapat
létrejötte közötti szerves rokonságot, illetve azt a formálódó kapcsolatrendszert, amely Sillyét a republikánus-baloldali táborhoz
kötötte. Mindenesetre az is tény, hogy az ismét szerepet vállaló
Mészáros Sillye kinevezésének jogosságát sohasem vonta kétségbe. 47
Tételesen nem tudjuk bizonyítani, de magunk részéről biztosnak vesszük, hogy a hajdúkerületi szabadcsapat szervezésének ötlete és erre a feladatra egy kormánybiztos kinevezése – az
ügy politikai hátterétől eltekintve - azért is talált a hadügyminisztériumnál termékeny talajra, mert a hajdúkerületi nemzetőrség felállítása körül és annak mozgóvá tételével kapcsolatban különösen komoly nehézségek jelentkeztek.
Ne felejtsük el, Sillyét az otthoniak a nemzetőrség vezetőjévé akarták tenni, s az önkéntes nemzetőrségbe való beállást
azon az alapon utasították vissza, hogy csak a lovasok közt hajlandók szolgálni, s a mozgóvá tétel ellen az állítólagos hajdú jogokra hivatkoztak. E nehezen átlátható kérdéskör kezelésére a
szabadcsapat szervezése kétségtelenül megoldást jelenthetett.
1848 szeptemberében egyébként a szabadcsapat-szervezés
új lendületet kapott. Szeptember 16-án kapott engedélyt Perczel
Mór arra, hogy a Zrínyi nevét viselő csapatot „álladalmi költségen‖ kiállíthassa, de egy sor többé-kevésbé sikeres vagy elvetélt
kísérletről is tudunk.48

Az események kronológiája a következő: Szeptember 10-én tért vissza Bécsből Batthyány és az országgyűlés száztagú küldöttsége, eredménytelenül. Másnap Batthyány és a miniszterek lemondtak, kivéve Szemerét, akihez Kossuth csatlakozott. Az országgyűlés ezt az állapotot törvényesítette és
Kossuthot, illetve Szemerét bízta meg az ügyek vitelével. Batthyány újbóli felkérésére 12-én került sor, de közismert, hogy újbóli kormányalakítási kísérlete
is eredménytelen volt.
47 Korábban magunk is Mészárosnak tulajdonítottuk Sillye kormánybiztosi kinevezését. Nyakas M. 1981. 242-243.
46

48

Pl. Attila-csapat, Frangepán-csapat, Rózsa Sándor szabadcsapata.
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Sillye Gábor megbízólevelében, a hadügyminiszter nevében
eljáró Szemere alakilag előírta, de tulajdonképpen engedélyezte,
hogy az így megszervezendő csapat „hajdani vitéz vezérének emlékére‖ a Bocskai nevet vegye fel. Úgy rendelkezett, hogy a csapat
álljon gyalogságból és lovasságból, s megbízta Sillyét, hogy a
fegyverigényeket mérje fel, a lovakat vásárolja meg, s engedélyezte azt is, hogy a tiszti kinevezéseknél a felterjesztést tegye
meg, a megerősítést azonban a minisztérium számára tartotta
fenn. A csapatot napidíjjal, kenyérrel és fegyverrel az állam fogja
ellátni - ígérte.49
Sillye Gábor már két nap múlva, szeptember 14-én, tényleges tervezettel állt elő. A hadügyminisztériumhoz intézett felterjesztésében azt javasolta, hogy a Bocskai-csapat álljon 1200 gyalogból és hatszáz lovasból. A felszerelésre kért 1000 darab szuronyos puskát tölténytáskával, a lovasság részére ötszáz kardot és
ugyanannyi pisztolyt, illetve nyeregszerszámokat. A minisztériumtól rendkívüli felhatalmazást is kért a hatóságokkal
szemben.50
A szabadcsapat tervezett összetételét illetően megjegyezhetjük, hogy mind a fegyvernemek, mind a létszám mintegy sejtetni engedte, hogy a Bocskai-csapat átszervezhető lesz rendes
honvédségi alakulattá, illetve alakulatokká. 51 Nevezetesen a fenti
létszám legalább egy gyalogzászlóalj és egy huszárezred szervezésére adott elvi lehetőséget.

49 HL 1848/49-es forradalom és szabadságharc iratai Bocskai szabadcsapat (Sillye Gábor) iratanyaga. 2/54. Továbbiakban: Sillye-iratok. A kérdéses
állag mikrofilmen megtalálható. Hajdú-Bihar megyei Levéltár XXXII. 21. o. 113. alatt. Magam jórészt a mikrofilmeket használtam, de az eredeti levéltári
jelzetet adtam meg. Szeremley a Közlöny alapján összeállította az 1848. novembere és december közt működő „nevezetesebb kormánybiztosok‖ névsorát,
s Sillye Gábort a Hajdúkerület kormánybiztosaként nevezi meg. Szeremley S.
1867. 186.
50 HL 2/66. A képviselőháztól szept. 19-én nyert engedélyt a távozásra.
Beér J. 1954. 240.
51 Az 1848. szept. végén szervezni kezdett vagy megszervezett szabadcsapatokat később ténylegesen át is alakították rendes honvédségi alakulatokká.
Így lett, pl. a Woronieczki-vadászokból a 38. honvédzászlóalj, a Zrínyi-csapatból az 50. gyalogzászlóalj. A szabadcsapat-szervezés terminológiai kérdéseire
lásd: Hermann R. 1999. 9 – 13. A szabadcsapatok többségének története sajnos ma is feldolgozatlan. Nem teljes listát közöl Gelich I-III. é. n. 59-60. Bona
G. 1988. 39 – 40. Barczy Z. - Somogyi Gy. 1986. 171 –178.
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Kormánybiztosi megbízatásának módosulásai

A

kormánybiztosi rendszer – ahogyan arra fentebb utaltunk
- a magyar szabadságharc legsajátosabb intézményei közé
tartozik, amely eredetében és feladatait illetően jelentősen
különbözik mind a feudális kori előzményétől, a királyi biztosságtól, mind a francia forradalom konventi kiküldötteinek jogkörétől és hatáskörétől. Az intézmény a maga hatásos súlyával és
sokrétegűségével a szabadságharc sajátos szülötte, amely jelentősen járult hozzá a nemzet önvédelmi harcának sikereihez.
Ettől függetlenül vagy éppen ezért a kormánybiztosi intézménynek a magyar közjogban jelentős előzményei voltak, hiszen
a királyi biztosi intézmény gyökerei a Mohács előtti Magyarországon keresendők, hogy aztán Mohács után, a sajátos magyar viszonyok közepette egyre nagyobb szerepet kapjon. 52
A kezdeti bíráskodási hatáskör jelentős közigazgatási és
egyéb feladatokkal bővült, mind például a hadsereg élelmezésének megszervezése, egyes természeti katasztrófák, járványok elleni védelem megszervezése vagy egyszerűen egy-egy törvényhatóság ügyeinek rendbetétele, politikai felügyelete.
A Mohács előtti és a Mohács utáni Magyarországon egyaránt
szép számmal létező területi külön autonómiák királyi felügyelete
is rokon vonásokat mutat ezzel a feladattal. A királyi biztosság
egyik típusa olyan feladatokra terjedt ki, amelyek meghaladták vagy földrajzi, vagy jogi értelemben - egy-egy törvényhatóság kereteit, másik típusuk viszont a törvényhatóságokra, elsősorban a
rendi vármegyékre a központi akaratot kényszeríttette rá.
Ez utóbbiak, mint II. József idején vagy az 1822/23-ban
kiküldött királyi biztosok vagy a reformkori adminisztrátorok az
utókor emlékezetében meglehetősen sötét nyomot hagytak maguk mögött. A királyi biztosi intézmény adta lehetőségeket az udvar 1848 márciusának számára vészterhes napjaiban is hajlandó
volt úgy értelmezni, hogy az lehetőséget adhat az események befolyásolására. Más megközelítésben és főleg más politikai töltéssel, de a lehetőségeket ugyanígy értelmezte a kinevezett magyar
miniszterelnök, Batthyány Lajos is. Az első kormánybiztosi kine52

V. ö. Ember Gy. 1946.
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vezések nem véletlenül származtak vagy István nádortól, vagy
magától a miniszterelnöktől.53
A Hajdúkerület a maga különleges történeténél fogva nagyon is jól ismerte a királyi biztosi intézményt, hiszen a hajdúvárosok belső viszonyai miatt a 18. század második felétől kezdve
egészen a polgári átalakulásig rendszeresen működtek királyi
biztosok, s feladatuk elsősorban a belviszonyok rendezésére irányult.54
Ez is oka lehet annak, hogy
általában a Hajdúkerület hatósága
és a Hajdúkerület főkapitánya, illetve a kormánybiztos között különösebb feszültségről nem tudunk. A
nemes hajdúvárosok az elmúlt évtizedek alatt megszokták a közvetlen
állami jelenlét valamilyen formáját, s
joggal érezhették úgy, hogy a királyi
biztosság és a kormánybiztosság
között jogfolytonosság van. Összeütközésre pedig jócskán lett volna ok és alap, hiszen a kormánybizSillye Gábor, a Hajdúkerület
tos és a Hajdúkerület tisztikara és
kormánybiztosa. 1817-1894.
főkapitánya számos esetben azonos
feladattal találta magát szemben.
Különösen a honvédelem területét illetően! Ráadásul nagyon sok
esetben azonos jogforrásra is hivatkozhattak.55

V. ö. Hermann R. 1998. c. 28-75.
V. ö. Sillye G. 1882. és Nyakas M. 1973. 77- 94. A Hajdúkerületben
működött királyi biztosok a következők: 1. Gróf Dőry Ferenc Zemplén megyei
alispán (1766) 2. Gróf Sztáray Mihály kamarai igazgató (1779, 1784) 3. Ibrányi
Farkas, tiszántúli kerületi tábla ülnöke (1809 – 1819). 3. Gróf Majláth József
(1829 –1835). 4. Kállay István Heves megye alispánja (1835 – 1842) 4. Detrich
Miklós, a tiszántúli kerületi tábla ülnöke (1842 –1848).
55 Kossuth, pl. azonos tárgyban gyakran egyszerre utasította a kormánybiztost és a Hajdúkerület főkapitányát, aki mellesleg maga is egy különleges
feladattal - a horvát hadifoglyok őrzésével - megbízott kormánybiztos volt.
53
54
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A hajdúvárosok térsége a 19. század elején

Láthattuk, hogy a hadügyminisztérium fenti kinevezése –
amely Sillye Gábor kormánybiztosi jogkörének alapjául szolgált tulajdonképpen egyetlen különleges feladat megoldására, nevezetesen egy hajdúkerületi önkéntes csapat felállítására vonatkozott. Ettől függetlenül azonban kezdettől fogva úgy tekintették,
mint a Hajdúkerület kormánybiztosát. Mivel megbízatását a hadügyminisztériumtól kapta, logikusnak tűnne, hogy annak is tar-
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tozzon felelősséggel. A helyzet azonban úgy alakult, hogy Sillye
Gábor - akár a legapróbb részletkérdésekben is - Kossuth Lajosnak, mint az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökének, majd
pedig később, mint az ország kormányzójának tartozott cselekedeteivel elszámolni.
A katonai és politikai helyzet alakulása folytán többször
előfordult, hogy Sillye Gábort, így természetesen a Hajdúkerületet
is valamilyen nagyobb illetékességi körrel rendelkező kormánybiztos fennhatósága alá rendelték. Alapvetően meghatározó volt,
hogy Kossuth 1848. dec. 13-án, mintegy folytatva és kiegészítve a
november 26-i intézkedését (ekkor Máramaros, Ung, Ugocsa
Abaúj és Szepes vármegyékbe és az
itt
lévő
szabad
kerületbe
főparancsnokként Pulszky Sándor alezredest nevezte ki, s utasította a területen működő kormánybiztosokat a
vele való együttműködésre), új, országos biztosságot állított fel.56 Az Országos Honvédelmi Bizottmány ekkor
Szemere Bertalant, az OHB tagját
Felső-Magyarország teljhatalmú biztosává tette, s hatásköre Abaúj, Gömör,
Szepes, Sáros, Torna, Zemplén, Szabolcs, Borsod, Heves és Pest megyékre, valamint a Jászkun és a Hajdúkerületre terjedt ki.
Kossuth erre a lépésre Schlik
Szemere Bertalan, FelsőMagyarország kormánybizbetörése és a vesztett budaméri üttosa
közet után szánta el magát.57
Az Erdéllyel való egyesülés égePulszky kinevezése: KLÖM XIII. 560-561. Pulszky Sándor (1803-1849)
honvéd ezredes. November 29-től a Schlik ellen sebtében összevont csapatok
főparancsnoka, dec. 11-én Budamérnél súlyos vereséget szenved. Felmentik.
Márc. 8. Debrecen térparancsnoka, máj. 12-től a tartalék hadtest élén áll
Eger-Tokajban. V. ö. Bona G. 1987. 274. A kudarc után a főparancsnokságot
Mészáros Lázár hadügyminiszter vette át. Mészáros dec. 18-án érkezett Miskolcra, ahol Szemerével együtt erélyes lépéseket tette a sereg rendbehozatalára.
57 KLÖM XIII. 725. A kinevezési okirat – amelyet Szemere saját maga fogalmazott – az országos kormánybiztost teljes cselekvési szabadsággal ruházta
fel. Vö. Hermann R. 1998. c. 41.
56
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tően szükségessé tette a központi akarat leghatásosabb érvényesítését, amelyet már a kezdeti időszakban is legfelsőbb megbízatással rendelkező, tekintélyes személy kinevezésével gondolták
megvalósítani. A választás végül Vay Miklós báró, koronaőrre
esett, akit István nádor 1848. június 19-én nevezett ki Erdély
területére királyi biztossá. Fő feladatát lényegében jól látta el, de
az események, különösen politikai vonatkozásban túlléptek rajta.58
Kolozsvár császári kézre kerülte után az Országos Honvédelmi Bizottmány Bihar vármegye addigi kormánybiztosát,
Hodossy Miklóst az erdélyi hadsereg teljhatalmú kormánybiztosává nevezte ki, amely tehát nem tulajdonképpeni területre, hanem feladatra szólt. Erdély legjelentősebb kormánybiztosa az
1849. dec.19-én kinevezett Beöthy Ödön volt, akinek illetékességi
területe a tulajdonképpeni erdélyi vármegyék, székek mellett kiterjedt Szabolcs, Bihar, Szatmár, Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megyékre, a Kővár-vidékre valamint a Hajdúkerületre is.59
A Hajdúkerület tehát két országos kormánybiztos fennhatósága alá is tartozott, akárcsak Szabolcs vármegye. A helyzet
végül úgy alakult, hogy Szabolcs vármegye inkább a Felső-Magyarországi kormánybiztosság, míg a Hajdúkerület inkább az erdélyi országos kormánybiztos intézkedési területe volt.
Sillye Gábor természetesen továbbra is a Hajdúkerület
kormánybiztosa maradt, de értelemszerűen függésben volt mindkét országos kormánybiztostól. Ugyanez történt 1849. február
ötödikén, amikor Kossuth Szabolcs vármegye kormánybiztosának, Bónis Sámuelnek az illetékességi körét kiterjesztette a hajdúvárosokra is, változatlanul érvényben hagyva a Hajdúkerület
kormánybiztosának a megbízatását.60
Az egyes különös feladatokkal megbízott kormánybiztosok
illetékessége rendszerint eleve több törvényhatóság területére terjedt ki, jogkörük esetenként tehát a Hajdúkerületet is érintette.
Így például 1849. március hetedikén Varga Imre, a tartaléksereg
élelmezési kormánybiztosa panaszt nyújtott be Kossuthhoz,
amelyben a hajdúvárosokat azzal a váddal illette, hogy az előfogatokat nem állítják ki. Az ügy kivizsgálása során azonban kideMiskolczy A. 1986. 1379 –1405.
Kinevezése KLÖM XIII. 517. Hodossy kinevezése nem járt együtt Vay
megbízatásának visszavonásával. Beöthy kinevezése Hermann R. 1998. c. 41
60 KLÖM XIV. 335-336.
58

59
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rült, hogy Varga egy sor át nem gondolt intézkedéssel gyakorlatilag maga gátolta meg az előfogatok kiállítását.61
Az csak természetes, hogy sürgős esetekben Sillye Gábor
habozás nélkül tett eleget rangban felette álló kormánybiztosok
utasításának. Szemere Bertalan, ekkor, mint Felső-Magyarország
teljhatalmú kormánybiztosa 1849. január 23-án keltezte azt a
levelet, amelyben utasította Sillyét, hogy a böszörményi tölténygyárból az összes készletet haladéktalanul küldje Nyíregyházára,
„azonnal, haladék nélkül‖, mert a harcoló sereg egészen kifogyott
belőle. Sürgette a további készletek gyártását, illetve hírszerzők
kiküldését Gyöngyös - Eger felé, mert ott „ellenség közelget‖. A
kormánybiztoshoz a levél 1849. január 24-én déli tizenkét órakor
érkezett, s a kért intézkedéseket haladéktalanul megtette.62
Sillye Gábor jogköre 1849. január 16-án lényegesen bővült,
mert Kossuth az ekkortájt elrendelt népfölkelés sikere érdekében
a kerületben teljhatalommal ruházta fel.63
Kormánybiztosi megbízatásának legkritikusabb szakasza
mégis erre az időszakra esett! Kossuth szerint ekkortájt betegeskedett, s az ügyek sem alakultak úgy, ahogyan a Honvédelmi Bizottmány elnöke szerette volna. Mint látni fogjuk, az ekkor elrendelt népfölkelés nem váltotta be azt a reményt, amelyet Kossuth
elvárt volna, s nem igazolódott az a túlzott bizalom sem, amelyet
Kossuth a hajdúvárosok népébe vetett.
Forrásainkból egyértelműen kiderül, hogy a hibát Kossuth
- legalábbis részben - Sillye Gábor erélytelenségében látta. E következtetést végeredményben megalapozatlannak kell tekintenünk, hiszen mint látni fogjuk, a népfölkelés viszonylagos eredménytelensége, a hajdúvárosok húzódozása a katonai terhek vállalásától Sillye rovására semmiképpen sem írható. Ennek ellenére Kossuth bizalma ebben a néhány hétben, vele kapcsolatban
megingott.
De nézzük a fejleményeket! Miután a Bocskai nevét viselő
két gyalogzászlóalj kiállítása és felszerelése nem haladt olyan
ütemben, mint az kívánatos lett volna, s részben a parancsnokoktól, részben pedig Sillye Gábortól is ellentmondó és egymásra

KLÖM XIV. 640. Péli Gábor főkapitány erre március 17-én válaszolt.
HL Sillye-iratok. 10/341. Újabban közölve Szemere B. 1990. 350.
63 HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. Sillye Gábor Böszörmény
város tanácsának. 1849. jan. 17.
61
62

37

Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenysége és a hajdúvárosok...

vádaskodó jelentések érkeztek, Kossuth január 18-án elrendelte,
hogy Sillye a pénzügyekkel haladéktalanul számoljon el.64
Január 20-án pedig Repeczky Ferenc kormánybiztost, aki
eddig Heves megyében Kossuth teljes megelégedésére működött,
megbízta azzal, hogy vizsgálja ki a Bocskai-zászlóaljak kiállításának ügyét. Ennek érdekében teljhatalommal ruházta fel, amely
kiterjedt az esetleges bűnösök megbüntetésére is. Kossuth
Repeczky belátására bízta azt is, döntse el, érdemes-e folytatni az
53. zászlóalj szervezését.65
Repeczky január 24-én azt jelentette Kossuthnak, hogy
Sillye Gábor pénzügyi számadásait a legnagyobb rendben találta,
s javasolta azt is, hogy a megkezdett szervezést feltétlenül folytassák.66 Közölte, hogy a Hajdúkerület kormánybiztosa az 52.
zászlóaljat már teljes létszámban kiállította (1200 fő), de az 53.
zászlóaljra már csak ötven-hatvan embere maradt.
Miután Helley őrnagy – a szervezendő Bocskai – huszárezred katonai parancsnoka - is azt jelentette, hogy a 17. (Bocskai)
huszárezred első osztálya harcra kész, a Honvédelmi Bizottmány
a további szervezést Sillye kezében hagyta. Az ügy azonban ezzel
még nem zárult le, mert Kossuth továbbra is fenntartással szemlélte Sillye tevékenységét. Bizonyítja ezt a következő rendelkezés!
Annak ellenére, hogy a hajdúkerületi népfölkelés szervezésére
korábban Sillye kapott megbízatást, január 25-én megbízta Molnár Györgyöt, a hajdúvárosok egyik országgyűlési képviselőjét,
hajdúnánási lakost azzal, hogy Böszörményben, Szoboszlón,
Nánáson és Dorogon ő is szervezzen népfölkelést, s erejét a Kossuth által döntő jelentőségűnek tekintett lovasság kiállítására
összpontosítsa.67 Sillye megbízatását azonban ekkor sem vonták
vissza.
A következő napon Kossuth egyszerre utasította a két kormánybiztost - Sillye Gábort és Molnár Györgyöt -, hogy a hajdúkerületi népfölkelés rögtöni kiindítását szüntessék meg, mert az ellenség eltűnt Poroszlóról és Miskolcot szállotta meg. A népfölke-

64 KLÖM XIV. 163. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Sillye, mint sokan
mások is, inkább szépítettek a ténylegesen felmutatható eredményen, mint
fordítva.
65 KLÖM XIV. 177. A zászlóalj szervezésével kapcsolatos bonyodalmakra
később visszatérünk.
66 KLÖM XIV. 224.
67 KLÖM XIV. 234.
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lők ekkor már Balmazújvároson voltak.68 Molnár György további
szerepléséről nincsenek adataink.69
Sillye Gábor nyilvánvalóan észrevehette, hogy tevékenységével Kossuth nincs megelégedve, ezért 1849. február 9-én levélben bejelentette lemondási szándékát, amelyet Kossuth el is fogadott:70 „A kormánybiztosságról lemondását sajnálattal veszem, s
addig, míg másnak kinevezését eszközölhetem, kérem is önt, szíveskedjék kormánybiztosi foglalkozását folytatni.‖
Kossuth még aznap felkérte Kövér Györgyöt, vállalja át
Sillye feladatkörét.71 Miután tudatta vele Sillye lemondását, felszólította, hogy a kormánybiztosságot a „Hajdú kerületek
viszonyaibani avatottságánál fogva‖ vállalja el, s ez iránt „a lehető
legrövidebb idő alatt nyilatkozatot adni szíves legyen‖. Nem tudjuk, Kövér hogyan válaszolt Kossuth kérésére, s az sem ismeretes, hogy Sillye tudomást szerzett-e minderről. Mindenesetre
tény, hogy kormánybiztosi feladatkörét tovább folytatta, így tehát
lemondása mintegy érvényét vesztette.
Kövér Györggyel egyébként hamarosan olyan kellemetlen
incidens történt, amely további szereplését lehetetlenné tette, s
Kossuth kegyeiből is kiesett. E ballépés az úgynevezett Zuber-ügy
volt, amelynek a lényege a következő: A Görgey táborából Debrecenbe tartó, s Hajdúböszörményben Kövér György lakásán megszállt Zuber Antal honvédőrnagyot Kövér karddal összekaszabolta, illetve az Kövért pisztollyal megsebesítette. Az ügy természetesen Kossuth tudomására jutott, aki Luzsénszky Pálhoz írt
levelében az esetre a következőképpen reagált: „Az borzasztó, irtózat mikint öszve szabdalta házigazdája, valami Kövér nevű. Követ volt a tavalyi Diaetán. Függni fog okvetlenül.‖ Kövérnek ugyan
bántódása nem esett, az incidens azonban politikai szereplését
kettévágta.72
68KLÖM

XIV. 246.
Molnár a debreceni református kollégiumban tanult. 1849 után ügyvéd. Mészáros Károly önéletírásában, mint debreceni diákot említi. Mészáros
K. 1974. 26-27. Fentebb láthattuk, hogy a 1843-ban a Hajdúkerület egyik
országgyűlési írnoka volt. 1849. máj. 12-én Sillyét utánozva Hajdúnánáson ő
is „kikiáltatta‖ a köztársaságot.
70 KLÖM XIV. 364.
71KLÖM XIV. 365.
72 A Zuber-ügyre: KLÖM XIV. 534. Az esetről részletesen ír Görgey I.
1885-1888. I. k. 236 s köv. Böszörményi vonatkozásaira: Kövér S. 1975. 135136. Zuber Antal honvéd alezredes előbb székesfehérvári nemzetőr őrnagy,
69
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Forrásainkból az derül ki, hogy Kossuth ezután gyökeresen
változtatott véleményén Sillye Gáborral kapcsolatban. Legalábbis
semmi nyomát sem találjuk annak, hogy leváltására gondolt volna vagy elégedetlenségének adott volna hangot. Nyilvánvalóan
maga is beláthatta, hogy a felmerült hibák és nehézségek nem írhatók, legalábbis nem egyértelműen, Sillye számlájára, s erre a
posztra nálánál alkalmasabb embert nem találhat, mint ahogyan
nem is talált.
A függetlenségi kiáltvány (1849. ápr. 14.) elfogadása, illetve
a Szemere-kormány létrejötte új helyzetet teremtett a kormánybiztosi intézménynek a sorsában is. Történetírásunk feltárta és
bemutatta azt a folyamatot, amely a kormánybiztosi intézmény
részbeni visszafejlesztéséhez vezetett, noha a történtek megítélésében máig jelentős véleményeltérések vannak.73 E téren említenünk kell a kormány 1849. május 12-én kelt határozatát, amelynek értelmében, tizenöt vármegyében megszüntették, pontosabban módosították a kormánybiztosok tevékenységét.
Ekkor ugyanis a belügyminiszter alaposan átszervezte a
felső-magyarországi kormánybiztosságot, tizenhat megyéből, nevezetesen Hevesből, Borsodból, Gömörből, Szepesből, Tornából,
Abaújból, Zemplénből, Ungból, Beregből, Ugocsából, Szatmárból,
Szabolcsból és Biharból, valamint a Hajdú- és a Jászkun kerületből visszahívta a kormánybiztosokat. A rendelet azonban csak
a kormánybiztosok közigazgatási teendőire vonatkozott, egyes különös feladatok – mint a toborzás, hadfelszerelés stb. – feladatok
ellátása továbbra is kötelességük maradt.
A rendelet a Közlöny május 16-i számában jelent meg, így
tehát hivatalosan ettől a naptól kezdve nem tekinthetjük őt a
Hajdúkerület teljes jogkörrel felruházott kormánybiztosának.
Sillye Gábor a Hajdúkerületben egyébként folytatta a Bocskairól
elnevezett katonai alakulatok kiegészítésével kapcsolatos teendőit,
akárcsak a fenti törvényhatóságokban működő kormánybiztosok
jelentős része is.74
Annak ellenére, hogy Szemere végeredményben nem a
kormánybiztosi intézmény leépítését, hanem annak ésszerűsíténovembertől honvéd őrnagy, s egyben a feldunai hadtest tábori térparancsnoka. 1849. jún. 1-től alezredes. Bona G. 1987. 343.
73 Vö. Csizmadia A. 1960. 3. s köv. Szőcs S. 1972., Hermann R. 1998. c.
passim.
74 V. ö. Hermann R. 1991. I. 292.
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sét, tulajdonképpen a kormány intézkedési terének növelését határozta el, s ez különösen a készülő cári beavatkozás fényénél
mégis károsnak bizonyult. Szemere intézkedésének hátterében
kétségtelenül jó adag bizakodás is meghúzódott, amely szerint az
általános helyzet alkalmas arra, hogy az ország kormányzása és
általában a honvédelem ügye immár a rendes kormányzási módszerekkel is megszervezhető, sőt hatékonyabban működtethető.75
A cári beavatkozás azonban mindezt más megvilágításba
helyezte! A kormány erre akkor döbbent rá, amikor a betörő
orosz seregek váratlan hadmozdulattal Debrecent is elfoglalták, s
nem volt személy, aki a menthető dolgok mentésével hivatalosan
törődött volna. Sillye Gábor ennek ellenére a Hajdúkerületben
foganatosított bizonyos intézkedéseket, de ezt csak mint Hajdúböszörmény város országgyűlési képviselője tehette, hiszen kormánybiztosi jogköre nem tett lehetővé közigazgatási intézkedéseket.
A Kossuth Lajoshoz írt levelében a hatáskör hiánya miatt
a következőképpen panaszkodott:76 „Én részemről mindent megtettem, mit tehettem, s felhasználtam a nép közt csekély népszerűségemet is; de minden igyekezetem megtört az elöljáróság
gyávaságán, melly nekem nem tartotta kötelességének többé engedelmeskedni, miután kormánybiztosi megbízatásom a Közlönyben megjelent belügyminiszteri rendelet által már régebben megszűntetett.”. A bajok okát abban látta, hogy nemcsak a Hajdúkerületben, de a tágabb környéken sem voltak teljes jogkörrel rendelkező kormánybiztosok, s így az oroszok közeledtének hírére
nem volt senki, aki „szilárd elhatározott akarattal s egyszersmind
kellő hatalommal‖ tudott volna „a nép élére állni‖. 77
Szemere 1849. máj. 18-án kelt körrendeletét a kormánybiztosokhoz
ténylegesen a következő kormánybiztosok kapták meg: Madocsány Pál,
Jeszenák János, Justh József. Boronkay Lajos, Lukács Sándor, Ujházy László,
Beniczky Lajos, Repetzky Ferenc, Luzsenszky Pál, Eötvös Tamás, Mihályi Gábor, valamint Péli Gábor hajdúkerületi főkapitány, illetve Gömör, Borsod, Torna, Abaúj, Heves, és Szabolcs megyék fő- és alispánjai. Ebben Sillye általános
kormánybiztosi teendőivel lényegében Péli Gábort bízta meg, így a nemzetőrség
felügyelésével, az esetleges népfelkelés parancsnoki tisztjével.
Szemere B.
1990. 488. és 672.
76 Idézi Spira Gy. 1959. 548-549.
77 Amint láttuk, ez Péli Gábor hajdúkerületi főkapitány feladata lett volna.
Szemere fentebb idézett körrendeletében tudniillik kötelességévé tette az érintetteknek, hogy a „beütés vidékén, ha ez megtörténik, minden hidakat elrombolnak, minden szorost elhánynak, s általában véve, ha szükség, mértföldekre
75
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Nagy kérdés természetesen, hogy teljes felhatalmazás birtokában lehetett volna-e lényegesen többet tenni, mint amit Sillye
ténylegesen is tett. Meglátásunk szerint érdemlegesen jobb helyzet akkor sem alakult volna ki.
Kossuth a tanulságokat levonva és Sillyének a korábban
történtekért mintegy teljes elégtételt szolgáltatva kinevezte őt
most már nemcsak a Hajdúkerület, hanem Debrecen városa és
Szabolcs vármegye rendkívüli és teljhatalmú kormánybiztosává, s
egyben megbízta a hajdúkerületi lovas- és gyalogos nemzetőrség
katonai parancsnokságával is.78 A Cegléden, 1849. július hatodikán kelt nyílt rendelet szavai szerint erre azért volt szükség, mert
az orosz betörés hírére a tisztviselők egy része gyáván elmenekült, s ezért történhetett meg az, hogy „az ős Magyarország fészke, a tiszántúli vidék gyáván, minden ellenállás nélkül az ellenség hatalmába került‖, pedig a nép „kész minden áldozatra.‖.
A Hajdúkerületben nem Sillye volt az egyetlen kormánybiztos, szerepe és jelentősége azonban magasan kiemelkedő, s ezt
már a kortársak is így látták. Ez egyébként természetes is, hiszen
Sillye jogköre – rövid időszaktól eltekintve – teljesnek volt mondható. Amikor a szabadságharc bukása után Drevenyák Ferenc
felterjesztette Uray Bálint főispánnak Weszprémy Gáspár hajdúkerületi ideiglenes alkapitány véleményét a kerületben működött
kormánybiztosok tevékenységéről, Sillyéről a következőket olvashatjuk.79 Szeptember közepétől kezdve működött, szervezte a
népfelkelést, kikiáltotta a köztársaságot, s általában minden
kulcsfontosságú kérdésben megkerülhetetlen volt.
A többi kormánybiztos közül Molnár Györgyről tett még említést, aki ebben a minőségben, januárban tevékenykedett néhány napig. Említette még Péli Gábor hajdúkerületi főkapitány
nevét is, aki kormánybiztosként a horvát hadifoglyok ellátásáról
gondoskodott. Szerepe politikailag - kormánybiztosként - meglehetősen súlytalan volt, ha az utasításokat - mint hajdúkerületi
főkapitány - végrehajtotta is. 1849 nyarán a cári csapatok által
behurcolt kolerában hunyt el.
Weszprémy Gáspár szemmel láthatóan csak azokról a kormánybiztosokról tett említést, akik hajdúvárosi illetőségűek volterjedőleg lehetetlenné teszik, hogy a zsarnok ellenség marhát, fuvart, élelmet
kapjon…‖. V. ö. Szemere B. 1990. 484.
78 HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136.
79 HL 10/136
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tak, s nem tett utalást azokról, akiknek intézkedési jogköre, más
törvényhatóságok mellett a Hajdúkerületre is kiterjedt.
A fentiekből tehát láthatjuk, hogy Sillye kormánybiztosi
megbízatása és feladatköre a Hajdúkerület egészét érintette s egy
kisebb megszakítástól eltekintve egészen a szabadságharc végéig
tartott. Sillye Gábor fenti feladatkörét a szabadságharc utolsó
pillanatáig - környékünkön ez augusztus másodikát, a debreceni
csata napját jelentette - betöltötte.
Sillye Gábor kormánybiztosi megbízatása nemcsak azért
volt felelősségteljes, mint általában minden kormánybiztosé, hanem azért is, mert feladatköre egy éppen csak teljes szerepkörében nemrég - 1790/91-ben - létrejött törvényhatóságra terjedt
ki, amely viszont érintkezett több, nagy múltú vármegyével és
Debrecen szabad királyi várossal, amelyeknek társadalmi szerkezete, belső gazdasági, politikai viszonyai lényeges vonatkozásban
különböztek a Hajdúkerülettől, s természetesen a vármegyéktől
is.
Itt jelezhetjük, hogy e törvényhatóságok bizonyos részeiből
és a Hajdúkerületből állott össze a kiegyezés után az a Hajdú
vármegye, amelynek egyes összetevői Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenységének színteréül szolgáltak.80
Működésének fő tere természetesen a Hajdúkerület volt,
amely a későbbi Hajdú megye törzsterületét jelentette, s maga a
későbbi Hajdú megye is a Hajdúkerület jogutódjának számított.
A hajdúvárosok társadalma a maga évszázados kiváltságaival, anyagi jólétével és biztonságával éles ellentétben állott a
környező megyék jobbágyfalvai földesúri függés alatt élő népével.
A szabad királyi Debrecen városa mindig is külön világnak számított. A legtökéletesebben Sillye Gábor természetesen a Hajdúkerület társadalmát ismerte.
Sillye Gábor kormánybiztosi működése során – elsősorban
történeti okokra hivatkozva, de nagyon is tényleges katonai feladatok miatt, kapcsolatba került Dél-Bihar népességével is. A
megye sajátosságai, bizonyos történeti párhuzamok ellenére, lényegesen elütnek a Hajdúkerülettől, de Szabolcs megyétől is,
hogy a nagy önállóságot élvező debreceni cívis társadalomról ne
is tegyek említést. Ugyanakkor számos, a történelmi múltban gyökerező – elsősorban tudati – tényező érthetővé teszi, hogy Sillye a
bihari részeken is engedélyt kért és kapott toborzásra, amelyet ki
80

V. ö. Nyakas M. 1983. 39-41.
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is használt, nem is eredménytelenül. Az alábbiakban erre a gyökerekre mutatunk rá!
A Királyhágón innen fekvő vármegye Mohács (1526) után,
noha egyértelműen magyarországi vármegyének számított, kezdetektől fogva a keleti magyar királyságból kialakuló erdélyi vajdasághoz, majd fejedelemséghez tartozott, amelyet a speyeri
egyezmény (1570) szentesített is.81 Míg tehát Bihar megye a szűkebb értelemben vett Partium része, addig Szabolcs vármegye és
a rajta lévő hajdúvárosok a tágabban értelmezetthez tartozott. Ez
annyit jelentett, hogy váltakozva tartoztak hol a magyar királyság, hol pedig Erdély területéhez.
Bihar vármegye kitüntetett szerepet játszott az erdélyi fejedelemség életében. A mai bihari részeken is jó néhány olyan vár
és erősség volt, amelyek a katonai összeütközésekben, igaz, Váradra támaszkodva, a nagy hadjáratok idején is számottevő szerepet játszottak.
Bihar megye síksági része a hajdútelepítések kiemelt területe. Itt a hajdúkiváltságolások elsősorban Báthory Gábor nevéhez fűződnek, de abban valamennyi jelentős erdélyi fejedelem kivette részét.82 A bihari hajdúság sorsa II. Rákóczi György szerencsétlen lengyelországi vállalkozása következtében pecsételődött
meg, amelynek tetőzését Várad erős várának török kézre kerülte
jelentette.
A közvetlen török hódoltságot ugyan Debrecennek és a
szabolcsi részeknek sikerült elkerülni, amely korántsem volt természetes, de az állandó török portyák itt is örökös létbizonytalanságot jelentettek. Az amúgy is zavaros helyzetet a bujdosók
kibontakozó mozgalma és a belőle kinövő Thököly-szabadságharc
átláthatatlanná változtatta, részint azért, mert térségünket Thököly egyfajta utánpótlási bázissá tette, részint pedig Thököly
kényszerűen egyoldalú törökbarát politikája miatt.83 A helyzet –
ha lehet – még rosszabbra fordult a felszabadító háborúk ideje
alatt, hiszen Bihar megye a „kuruc király‖ törzsterületének száV. ö. Lukinich I. 1918.
Az erdélyi törvények értelmében húsz hajdúvárost ismertek el:
Szalonta, Ürögd, Szentmárton, Tamási, Harsány, Körösszeg, Komádi, Vekerd,
Sas, Régen, Félegyháza, Bagamér, Mikepércs, Bagos, Konyár, Derecske, Berettyóújfalu, Kaba, Sáránd, Tépe. Appr. Const. III. LXXXVI. 1.art. ―Ezeken
kívűl több hajdúvárosok fejedelmek és ország híre s consensusa nélkül ne ültessenek és telepíttessenek hasonló szabadsággal‖.
83 V. ö. Benczédi L. 1983.
81
82
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mított, amelynek felszámolása a császári hadvezetés kiemelt feladata volt. Maga Várad csak igen későn (1692) adta meg magát.
A nemesi vármegye újjászervezése ugyan már 1688-ban
megkezdődött, de a birtokviszonyok tisztázása és megszilárdítása
csak vontatottan haladt. Amíg a szabolcsi hajdúvárosok, ha megcsonkítva is, de kiváltságaik jelentős részét átmenthették a 18.
századra, addig a bihari hajdúvárosok előbb kamarai függésbe
kerültek, majd az udvar zálogként eladományozta őket Eszterházy
Pál nádornak.
Ezért is indítottak pert hajdúszabadságuk visszaszerzésére,
amely eleve reménytelen volt ugyan, de azért szívós kitartással
folytatták egészen a jobbágyfelszabadításig, noha a per – az
anyagi és a várható társadalmi következmények miatt - magát a
derecskei uradalom népét is megosztotta.84 Ennek oka az volt,
hogy a per folyamán a jászkun redemptio mintájára az uradalom
pénzbeni megváltására törekedtek, amelynek megvalósulása esetén a Jászkun kerület mintájára (redemptus – irredemptus) itt is
belső ellentmondások jelentkeztek volna a megváltók és a megnem-váltók között.
Sajátos okok miatt Bihar vármegye köznemesi társadalma
kiemelkedő szerepet játszott a forradalmat előkészítő reformkorban és magában a szabadságharcban is.
Mindenekelőtt Beöthy Ödön szerepét kell kiemelnünk, de
nagyon igazságtalanok lennénk, ha nem utalnánk arra, hogy a
megye egy sor kiemelkedő személyiséget adott a nemzet ügyének.85
Monografikus feldolgozást érdemelne az is, hogyan válhatott
a megye a Tiszántúlon a félreguláris, illetve a szabadcsapatok kiemelkedő szervezési területévé. Amíg Debrecen 1848/49 telén a
szabadságharc politikai fővárosa volt, addig Nagyvárad a fegyvergyártásé.
Szót kell ejtenünk az akkor Szabolcs vármegyéhez tartozó
Polgár katonai szereplésével kapcsolatos kérdésekről, s arról,
hogy Sillye felhatalmazása miért terjedt ki erre a mezővárosra is.
Az okok itt is történeti eredetűek és a társadalmi helyzet megváltoztatásával kapcsolatosak. Polgár egészen 1717-ig ugyanis hajdúváros volt, s a Hajdúkerület része. Egykori tulajdonosa, az egri
káptalan azonban a 17. század végén perrel visszaszerezte, s a
84
85

Szendrey I. (1958)
V. ö.. Borovszky S. é.n. 1.
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Rákóczi – szabadságharc után a tényleges birtokbavétel is megtörtént. Polgárt egykori hajdú lakói gyakorlatilag üresen hagyták,
s a pusztabirtokot az egri káptalan 1727-ben népesítette be elsősorban érdekkörébe tartozó, katolikus területekről. A 18. század
végén, az urbárium megjelenése után sor került az eredeti telepítő szerződés módosítására, amely a polgáriak számára egy sor
hátránnyal járt.
A jobbágyi ellenállás hatásos változataként azt kezdték
emlegetni, hogy Polgár mindig is hajdúváros volt, s céljuk a „hajdúság keresése‖. A 18-19. század fordulóján kibontakozott mozgalom változatos formában élt tovább egészen a jobbágyfelszabadításig. 86
Amikor tehát a polgáriak azt fogalmazták meg, hogy csak a
Bocskai-csapatban hajlandók szolgálni, akkor a háttérben a hajdúvárosi szabadság keresése állt.
Ráadásul a polgáriak magatartását egy másik sérelem is
motiválta, amely valamilyen formában összefüggött a hajdúszabadság elvesztésével is. Nevezetesen a mezővárosnak 1802-ig un.
„separata‖ portája, azaz a vármegyétől különálló adózási egysége
volt. Az állami adó tekintetében viszont 1802 után – a magyar
országgyűlés döntése következtében – Szabolcs vármegye keretébe kerültek. Ez a polgáriak számára az adóterhek súlyosbodását jelentette. Alapvetően innen eredeztethető Szabolcs vármegyével való szembenállásuk.
Az más kérdés, hogy ez az alapállás 1848-ra tulajdonképpen már értelmét vesztette.
Nyakas M. 1974. 1820 tavaszán nyílt zendülés tört ki Polgáron a Városház előtt. Ekkor Metsei Pál kijelentette, hogy „nemcsak a gyapjú eladása végett
jöttek össze, hanem azért is, hogy a Hajdúságot keressük. Kiderült, hogy a
Nánáson lakó obsitos katona, Csuka Sámuel „világosította‖ fel a polgáriakat,
hogy „Polgár valóságos hajdú város‖. Azt ígérte a tömegnek, hogy „olyan hajdúvárosi Levelet ad nekik, mellyet Kilencz Fejedelem subscribált, s abbul kitetszik, hogy Polgár is tsak olyan Hajdú város, mint a többi‖. A polgáriak ezzel
nem elégedtek meg, hanem átmentek Böszörménybe, Pipó Györgyhöz, a hajdúvárosi elégedetlenek egyik vezéréhez, aki „mutatott is nekik valami magyar
írást és abbul világosodtak tsak meg a polgáriak‖. A gyűlés után a polgáriak
korábban „zenebonáskodásért‖ lefogott két társukat kiszabadították. A hajdúvárosi jog keresésének semmi tényleges alapja nem volt. Erről maguk a polgáriak így vallanak: „Amidőn Polgár Várossa hajdú város volt, a mostani élő emberek azt nem értük, sőt miképpen maradt el az Hajdú Városságtól … azt sem
tudjuk, mivel írásunk nintsen róla, tsak a most Kezünkhöz jutott Levelekbül
értettük és tudjuk …‖. Uo. 201-202.
86
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Sillye Gábor tehát nagyon jól tudta, hogy a polgári elégedetlenek körében eredményesen folytathat toborzást.

A hajdúkerületi nemzetőrség
és a kormánybiztos

S

illye Gábor kormánybiztosi megbízatását, a szabadcsapat,
majd a rendes katonai alakulatok szervezését célszerű megvizsgálnunk a nemzetőrség oldaláról is, noha a Nemzetőrség szervezése Sillyének közvetlen feladata nem volt. Ennek ellenére tevékenysége számos ponton érintkezett a Nemzetőrség
gondjaival, a népfelkelések idején, akkor, amikor teljhatalommal
bízták meg, rendelkezett is vele.
A magyar történelmi közvélemény 1848/49 nagy teljesítményét máig és gyakorlatilag a világosi fegyverletétel óta - noha
ennek több vonatkozásában jó néhány árnyalatát tudnánk felsorolni - olyan össznemzeti ügynek tekintette és tekinti, amelyben
az eredményeket a teljes nemzeti egység biztosította. A történeti
kutatás e téren a fentinél természetesen lényegesen árnyaltabb
megközelítést követel meg. A magyar társadalom rétegzett és érdekellentétektől tagolt volt 1848-ban is, s az egyik törésvonal éppen az egykori, kiváltságolt, tulajdonképpen a szabadparaszti
fejlődés útját járó kerületek és a nemesi vármegyék jobbágyvilága
között húzódott.
A Hajdúkerület társadalmi rétegződés és berendezkedés tekintetében jelentősen különbözött a nemesi vármegyéktől és a
polgári forradalom küszöbére is sajátos gondokkal érkezett. A
nemes hajdúvárosok kerülete a 17. század végi megalakulástól
kezdődően célként tűzte ki a minél teljesebb szabadságjogok biztosítását, végeredményben a teljes körű nemesi jogállás elérését.
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Ennek fontos állomása volt 1790/91-ben az országgyűlési képviseleti jog elnyerése.87
A magyar reformkor gyökereit jelentő országgyűlésen azonban a magyar rendek azon az alapon fogadták el ezt a törekvést,
hogy a jobbágyi viszonyokat nem ismerő és a rendi törekvéseket
nagy megértéssel fogadó hajdúvárosok erősítsék a köznemesség
bázisát. Arról szó sem volt, hogy ennek mintegy viszonzásaképpen a hajdúvárosokon belül támogassák az országos nemesi törekvéseket.
Ez a nyilvánvaló ellentmondás végigvonult a hajdúvárosok reformkori országgyűlési szereplésén. Míg országosan a
nemesi jogok lassú lebontása volt napirenden, addig a hajdúvárosokban a jogok kiszélesítése, amely mellesleg nem csekély belső ellentéttel is járt. A forradalom vezető erejét adó reformkori
nemesség és a hajdúvárosi vezetőréteg célkitűzései tehát lényeges
pontokon nem esett egybe, amelyet viszont tovább bonyolított a
hajdúvárosokban lévő, viszonylag jelentős jogtudó-értelmiségi
réteg, amely iskolázottságánál, nagyobb kitekintésénél fogva lehetséges szövetségese volt a reformnemességnek.
Ebből az alaphelyzetből adódott, hogy a reformnemesség
félreértette a jobbágyi viszonyokat valóban nem ismerő hajdúvárosok és a forradalom viszonyát és fordítva. Az előbbire Kossuth
számos megnyilatkozását is hozhatnánk, de legvilágosabban ezt
Szemere Bertalan belügyminiszter fogalmazta meg, amikor 1848.
ápr. 8-án a Hajdúkerület főkapitányához a következőket írta:88 „A
Hajdúkerület szerencsés helyhezteténél fogva nem szenvedett a
hűbéri viszonyok alatt: nem ismert kebelében polgárt polgártól jogban és kötelességben elválasztó közfalakat, és áldott földén mindenki részese volt olyan jogoknak, mellyeket másutt csak kiváltságok osztogattak.”.
A hajdúvárosok árkain belülről szemlélve viszont a helyzet
az volt, hogy miközben örömmel üdvözölték a nemzeti jogok terén
elért eredményeket, addig fejcsóválva vették tudomásul a polgári
jogegyenlőség eszméjét. A hajdúböszörményi Kálmán Györgytől89
Nyakas M. 1992.
HBmL IV. B. 502. b. F. 5. No. 4. 1848.
89 Kálmán György (1810? – 1893) 1848-ban a Hajdúkerület aljegyzője.
1848 nyarán nemzetőr százados. Később hadnagy, majd főhadnagy a Bocskaicsapatban. Novembertől az 52. (Bocskai) zászlóalj századosa. 1849. jan. 25.
súlyosan beteg, 1849. ápr. 29-től Hajdúböszörmény térparancsnoka. Bona G.
1988. 302. Kálmán a tarcali csatában sebesült meg. HL 22/217.
87
88
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származó, s az Alföldi Hírlapban megjelenő cikk ezt jellegzetesen
újságírói túlzással a következőképpen írja le: „nincs oly lángész,
nincs oly mindenható szónoklat‖, amely meg tudná magyarázni
azt, hogy a nemesek jogai megszűntek, s vele a hajdúvárosi kiváltságok is. Mert az „ámítók szerint Eszterházy herceg fizethet
adót, viselhet közterheket, mert csak nemes volt, de a hajdú kiváltságoknak megszűnniük nem lehet.”.
Ebből a különös érzésvilágból magyarázható, hogy a tör-

A szoboszlói, ún. Bocskai-zászló

zsökös hajdúk eleinte hallani sem akartak arról, hogy a nemzetőri szolgálatra a nemzeti zászló alá esküdjenek, s csak a Bocskai
zászlót akarták elfogadni.90 Ugyanez a jelenség volt megfigyelhető
a nemzetőrség mozgóvá tételekor is, amelynek jogosságát a hajdúkiváltságokra való hivatkozással vonták kétségbe.
Ezeket a jelenségeket azonban nem szabad eltúloznunk! Az
érdekek azonossága, különösen a forradalom szabadságharccá
válásakor sokkal nagyobb volt a különbségeknél, s ez a hajdúvárosok közgondolkodását is alapvetően befolyásolta. Mindezt erősítette a jogtudó értelmiséghez tartozó, de a hajdúpárt érdekeit
felvállaló Sillye Gábor tevékenysége, amely a mutatkozó ellenérzéseket nemcsak leszerelte, de egyértelműen a honvédelem javára
fordította.
90 A Bocskai Istvántól eredeztetett zászló Szoboszló címerével a Bocskai
István Múzeum tulajdona. 1848/49-ben, tényleges használatban volt. Tudunk
arról is, hogy Hajdúnánáson is volt egy Bocskainak tulajdonított zászló.

49

Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenysége és a hajdúvárosok...

Bár a Nemzetőrség felállítása mögött összetett okokat kell
keresnünk, kétségtelen, hogy a nemzetőrség egyik célja az esetleges külső támadás elleni szervezett erő megteremtése volt. A Hajdúkerület egyébként a nemzetőri szolgálat szabályai szerint 5769
fő kiállítására volt köteles. Az önkéntes Nemzetőrség szervezése
már gyakorlatilag a rendes katonai alakulatok felállításának az
igényét fogalmazta meg, amely a készülődő szerb támadás fényében vált igazán érthetővé.
E téren az első tíz honvédzászlóalj felállítása döntő jelentőségű volt. A Batthyány-kormány tulajdonképpen a nemzetőrség
adta törvényes kereteket kihasználva, s egyben rátelepedve a cs.
kir. hadsereg tulajdonképpeni hadkiegészítési bázisára, alkotta
meg a honvédség magvát. A debreceni székhelyű 10. honvédzászlóalj toborzási körzetébe estek a hajdúvárosok is. A Hajdúkerület közgyűlésében aggodalmak fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy a toborzás gyalogos alakulatokba történik, annak ellenére, hogy „a katonáskodás eszméje nálunk huszársággal
van egybekötve‖. Amikor május 29-én megtudták, hogy ténylegesen gyalogzászlóaljba kerülnének, nagyobb részük inkább hazament.91 Péli Gábor hajdúkerületi főkapitány arra kérte a kormányt, hogy az önkénteseket valamelyik huszárezredbe sorozzák
be. A hadügyminiszter azonban erről ebben a formában hallani
sem akart.
A szerb felkelés következtében „mozgóvá‖ tették a hajdúkerületi nemzetőrséget is, amelynek lovas és gyalogos parancsnokait Szemere László92 és Matkovics Bertalan93 személyében ki is
V. ö. Hermann R. 1998. 2. május 28-án Hadházról, Böszörményből,
Nánásról és Dorogról több mint 200 önkéntes jelentkezett, de miután kiderült,
hogy gyalogosokhoz sorozzák őket, hazamentek. Ugyanez történt a
szoboszlóiakkal. V. ö. Papp I. 1975. 306. Hajdúvárosiak ennek ellenére mégis
szolgáltak a 10. honvédzászlóaljban. Móricz Pál egy hajdúnánási öreg honvéd
elbeszélése alapján írta meg a 10. zászlóaljjal Selmecbányán történteket,
amelynek egy kivégzés lett a vége. Ifjabb Móricz P. 1900. 145-146.
92 Szemere László (1791-1848) nyugalmazott cs. kir. őrnagy, 1833-ban
Württemberg-huszárkapitány. 1848. júl. 21-én meghalt. Utóda Komlóssy Lajos, a szabolcsi lovas nemzetőrség parancsnoka. Bona G. Tábornokok és törzstisztek i.m. 370. Arcképe 1833-ból huszárkapitányként: Huba vére Szemere.
Összeállította és többekkel együtt írta Zarándy (Stefezius de Thurstern) A.
Gáspár okleveles főlevéltárnok. Bp. 1910. 34 és 35. old. közti számozatlan
mellélet.
93 Matkovics Bertalan (1809 -?) Volt nemesi testőr, kilépett alszázados.
1848. jún. 19-től a hajdúkerületi gyalogos nemzetőrség őrnagya, 1849 janu91
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nevezték. A mozgósítással a máshol is jelentkező gondok jártak
együtt, s a Hajdúkerület – amint fentebb már láthattuk - küldöttséget menesztett Pest-Budára, bizonyos engedményeket kieszközölni.
Az augusztus másodikán tartott kerületi közgyűlésben
egyébként a következők fogalmazódtak meg. A Hajdúkerület lakosai gazdasági és családi szempontból
sincsenek abban a helyzetben, hogy
hosszabb ideig tartó katonai szolgálatot
teljesítsenek. Két hónapig tartó katonáskodást azonban teljesíthetőnek tartanak. Komoly gondnak mondották a
felszerelést, mert az rendkívül hiányos,
nincs elég ló, a 908 darab puska nagyrészt használhatatlan, s a felszerelés
javítására, pótlására nincs anyagi fedezet. A Hajdúkerület e célra mindössze
ötezer forinttal rendelkezik.94
Időközben az első mozgósított
Szemere László,
hajdúkerületi lovas nemzetőr csapatok
a hajdúkerületi lovas
elindultak a szerb hadszíntérre, de a
nemzetőrség első pagyalogsággal továbbra is gondok voltak.
rancsnoka
Nagy nehézségek árán ez utóbbit is sikerült kimozdítani. A Hajdúkerület mozgósított nemzetőrsége
1848 őszén elsősorban a Délvidéken és a Dunántúlon harcolt. A
felszerelés a kiállító törvényhatóság, ebben az esetben a Hajdúkerület feladata volt, amelybe az állam is besegített.
A feldunai hadtestbe beosztott hajdúkerületi nemzetőrökről
olvasható korabeli leírást érdemes hosszabban is idéznünk. Kossuth Hírlapja a következőképpen ír: „Bocskay vaskarú hajdúi már
szállingóznak fővárosunkba. Ha huszárt mentéjének lobogó ujjáról
négykarúnak hiszi az ellenség: e fürtös gubájú szálas hajdúkat
bizonyosan óriásoknak fogja tartani. Örül bennünk a lélek, midőn
látjuk e romlatlan magyar fajt, magasra nyúlt deli, nagy vaskos
termetével, acél karjaival és elszánt lelkesedésével, melynek emelésére mondhatatlanul sokat tesz az hogy e nemzet harcának
árjáig a feldunai hadtestben a hajdúkerületi önkéntes nemzetőrzászlóalj parancsnoka. 1849. áprilisától alezredes a hajdúkerületi nemzetőrségnél. Bona
G. 1987. 230.
94 HBmL IV. A. 502. b. H. ker. közgy. ir. F. 11.
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igazságosságáról annyira meg vannak győződve, miképp a győzelemről már előre úgy beszélnek, mint egészen bizonyosról, s
eszükbe sem jut arra gondolni, hogy még tán veszíthetünk is. Ez
emberek már nem aprítani, hanem megenni készülnek az ellenséget‖.95
Eltekintve most az adott politikai helyzetben érthető túlzásoktól, a leírás annyiból érdekes, hogy a nemzetőrök saját ruházatukban vonultak a harctérre. Ugyanúgy, mint az erdélyi harcszíntéren.
A mozgóvá tett nemzetőrök a honvédség segédcsapataként
részt vettek a swechati ütközetben (okt.30), majd Görgeyvel visszavonulva Vácnál feloszlanak, illetve hazajönnek. Idehaza azonban besorozzák őket a Sillye által már javában szervezett gyalogzászlóalj(ak)ba. Sorsukra később még visszatérünk.
A hajdúvárosi nemzetőrség feladatot kapott 1848 októberében az erdélyi hadműveletekben is. Kolozs megye a hadi helyzet
alakulása miatt segítséget kért a hajdúvárosoktól. A vállalkozás
meglehetősen szerencsétlen formában végződött.96
Décsei Sámuel Kraszna- és Közép-Szolnok vármegye kormánybiztosa hamarosan újabb felhívást intézett „a dicső emlékű
Bocskai vitéz hajdúinak harczias szellemű ivadékaihoz‖, amelyben az erdélyi helyzet romlása miatt segítséget kért. Összefüggésben állt ez a hadműveletekben bekövetkezett átmeneti szünettel, amelyet a magyar hadvezetés a szükséges szervezésre és
hadkiegészítésre fordított.
A hajdúvárosok mozgósítását Kossuth utasítására is ezúttal Sillye Gábor vette kézbe, aki 1848. dec. 8-án röplappal fordult
a városokhoz. Ebben kifejtette, hogy, hogy „mi fogjuk az árulás
által elszakasztott Erdélyt Magyarországnak visszaszerezni‖.
Ezért „írassa be magát mindenki, ki hazáját, szabadságát, s a
hajdú nép becsületét szereti, s így azután alakuljunk századokba,
s zászlóaljakba, hogy az ellenség által elvett Erdélyt mielőbb viszszafoglalhassuk.‖.
Egyszersmind kilátásba helyezte a következőket: „a hazaárulók ellen kormánybiztosi hatalmamnak legnagyobb szigorúsáKossuth Hírlapja. 1848. nov. 15.
Baldacci Manó bárót, a felső-erdélyi honvéd csapatok parancsnokát,
korábban az Országos Nemzetőr Haditanács elnökét Kolozsvár indokolatlan
feladásáért tisztségéből felmentik, és hadbíróság elé állítják. 1849. jan. 5-én a
bevonuló császáriak fogságába kerül, a császári hadbíróság minden rangjától
megfosztja és kétévi várfogságra, ítéli, amelyet ki is tölt.
95

96
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gával fogok eljárni, s minden hazaáruló számára akasztófát fogok
felállíttatni. Egyszersmind felhívom önöket, hogy az illy gazembereket szolgáltassák a törvényes igazság kezeibe, hogy kerületünk
a salaktól megszabadíttassék‖.97
Sillye Gábor röplapjában Kossuth rendeletét a következőképpen magyarázta. „Ezen rendeletben kettő van kimondva:
egyik, hogy a már eddig a Bocskai-csapatba besoroltak készen
álljanak az indulásra s a haza tettleges védelmére, és a még eddig
magokat fel nem ajánlottak, írassák be magukat a Bocskai-zászló
alá‖.
Sillye ismertette Kossuth
elképzelését is, mi szerint a kormánybiztosnak siettetni kell a
Bocskai-zászlóaljak felszerelését,
az elsőt Pestre kell indítani, a másodiknak pedig a kellő felszerelés
után Erdély felé kell indulnia, s
szervezetileg az „ott munkáló
hadsereghez rendeltetik‖. Ezért –
így a kiáltvány – „seregeljünk öszsze… a szabadság szent zászlója
alá, s küzdjünk az alatt oroszlányi
bátorsággal… alakuljunk századokba, zászlóaljakba, hogy az ellenség által elvett Erdélyt mielőbb
visszaszerezzük.”.
A böszörményi ref. templom.
Hajdúböszörményben Sillye
1848.
Gábor kormánybiztosi minőségében népgyűlést hívott össze, s az istentisztelet után - minden bizonnyal a református templom és a régi városháza közötti téren,
a mai Bocskai téren - nagy tömeg jelenlétében ismertette a kiáltványt és az abból fakadó teendőket.
Felhívta a veszély nagyságára a figyelmet, és mindenkit
fegyverfogásra buzdított. Nem eredmény nélkül!
Hajdúböszörményben 165 önkéntes jelentkező akadt, akiket december
13-án szállítottak Debrecenbe, majd onnan a zilahi főhadiszállásra.98

97
98

HL Sillye hadbírósági anyaga. 10/136.
H. Fekete P. 1948. 43-44.
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A Hajdúkerület mozgó nemzetőrségi terheire vonatkozóan
egyébként a hajdúkerületi közgyűlésben 1848. augusztus huszadikán ismertetett számok a mérvadók. E szerint a városoknak
toborzás útján nyolcszáz gyalog és kétszázötven lovas nemzetőrt
kell kiállítani. Ebből Böszörményre 201 fő esett, míg Szoboszlóra
195, Nánásra 177, Hadházra 70, Vámospércsre 44. Egyenruháról
és az élelmezésről a kerületnek kellett gondoskodni, s fizetnie
kellett a napidíjakat is.99 Ez utóbbi gyakorlat szolgáltatta az okot
arra a rosszindulatú szóbeszédre, amely egészen a kormánykörökig eljutott, s amely a nemzetőröket zsoldosoknak csúfolta.
A nemzetőrség kiállításáért általában
a Hajdúkerület főkapitánya, Péli Gábor felelt, de amint a fenti esetből is láthattuk,
abban időnként a Hajdúkerület kormánybiztosának, Sillye Gábornak is komoly szerepe volt. Ez különösen akkor vált fontossá,
amikor a nemzetőri szolgálat népfelkeléssel
párosult, hiszen a kettőt olykor nehezen lehetett elválasztani egymástól. Az 1848. december eleji eset formailag ugyan nem volt
népfelkelés, de Sillye intézkedései mégis azzá hasonlatossá tették, hiszen a rögtönítélő
Földváry Lajos
bíróság felállítását is kilátásba helyezte.
hadmegyei
Sillye a népfelkelések idején egyébként is
parancsnok
általában teljhatalommal rendelkezett, tehát
irányítása alatt volt a hajdúkerületi nemzetőrség is.
Sillye nagyfokú cselekvési kedve a következőkkel magyarázható. Bem erdélyi főparancsnokká történő kinevezését előkészítendő, Kossuth Czecznek kérésére többek közt megígérte, hogy
a nagyváradi és a nyíregyházi honvédzászlóalj és a második
Bocskai-csapat rendelkezésére fog állni.100 Ezt Kossuth Bem kinevezésekor tételesen meg is erősítette.101 Kossuth 1848. dec.
ROT I. évf. 1905 I. sz. 80. 1849 tavaszán újabb 50 000 újoncot vetettek
ki, de ez nem jelentette a tulajdonképpeni kötelezően kivetett újonclétszám
emelését.
100 Az OHB válasza Czecz vezérkari őrnagynak. KLÖM XIII. 591.
101
„Vorzüglich sind jetzt im Bilden 2 Batallione in Gross Vardein, 2
Bataillone in Debreczin, ein Bataillon in Nyíregyháza, so wie nach einer Woche
das zweite Bocskay Bataillon in den Hayducken Städten (der kräftigste
Schlag Menschen). Kossuth L. i.m. 612. Levele Bemhez, a rendelkezésre álló
katonai erőkről.
99
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Sillye Gábor röplapja. 1848. dec.8.
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2-án Földváryhoz, a debreceni hadkiegészítő megye parancsnokához írt levélben a felső-erdélyi hadsereg újoncszükségleteivel
kapcsolatban, s Bem kinevezésével összefüggésben lelkére kötötte, s utasította, hogy a feladatokat a legnagyobb lelkiismeretességgel oldja meg. A Bocskai (második) zászlóalj kiállítása 1200
fővel sürgető feladatként volt említve.102
Kossuth ezen a napon Sillyének is írt, amelyben sürgette a
Bocskai zászlóaljak felszerelését. Az
elsőt Pestre parancsolta küldeni, a
másodikkal kapcsolatban pedig úgy
rendelkezett, hogy a felszerelést illetően vegye fel a kapcsolatot Földváry
Lajos debreceni hadmegyei parancsnokkal, hogy a zászlóalj minél hamarabb kiindulhasson Erdély felé, mert
az alakulatot az erdélyi hadsereghez
rendelte. A kolozsvári kudarcra utalva
levelét a következőképpen zárta: „ A
hajdúknak itt egy kis csorbát helyre
kell ütniük; jelentse ki kormánybiztos
úr a hajdú népnek, hogy a Haza megvárja
a
szabadság
ezen
régi
Komlóssy Lajos, honvéd
harczosaitul, hogy Erdélyt Magyarőrnagy, a hajdúkerületi
országnak vissza fogják venni‖.103 Eklovas nemzetőrség
kor azonban az 53. (Bocskai) zászlóparancsnoka
aljnak nemhogy a felszerelése, de az
emberanyaga sem volt kiállítva, amelyen egyébként nem csodálkozhatunk, hiszen az ismétlődő nemzetőri feladatok mellett javában folyt az első gyalogzászlóalj és a huszárezred szervezése.
Sillye tehát, hogy eredményt mutathasson fel, a zászlóalj kiállításával kapcsolatban kénytelen volt rendkívüli eszközökhöz nyúlni,
s olyan szervezési területet is érinteni, amely eredetileg a nemzetőrséghez tartozott.
Annak ellenére, hogy a Sillye által hamarosan szervezni
kezdett Bocskai-csapat rendes honvédségi alakulattá, illetve alakulatokká alakult, a mozgó nemzetőrség hadba küldése, illetve
ellátása és rendszeres felváltása továbbra is a hajdúvárosok köte102KLÖM

XIII. 624-625.
XIII. 629. Kossuth Sillye Gábor hajdúkerületi kormánybiztosnak
a Bocskai zászlóaljak felszereléséről
103KLÖM
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lezettsége maradt. A hajdúvárosok nemzetőrsége rendes szolgálatot teljesített mind a Délvidéken, mind Erdélyben, mind Arad
ostrománál, Temesvárnál és Gyulafehérvárnál, s ezen túlmenően
mintegy állandó utánpótlásként is szolgált a rendes honvédségi
alakulatok feltöltésénél. A Hajdúkerület lovas nemzetőrsége
Komlóssy Lajos honvéd őrnagy vezetésével hat havi szolgálatot
teljesített előbb a Bácskában, majd februártól az első, illetve második hadtestnél.104
A rendes honvédségi alakulatok szervezésénél látni fogjuk,
hogy az 52. (második) Bocskai zászlóalj létrejötténél különleges
szerepet játszik majd az a hajdúkerületi, mozgóvá tett nemzetőrség, amely Matkovics Bálint parancsnoksága alatt Görgey
feldunai hadseregéből Vácnál megfordult és hazatért. Okként a
fizetetlenségüket említették. A hazatért nemzetőröket azonban
Kossuth utasítására Sillye összeszedte, s végeredményben ez a
csapat alkotja majd magvát annak a zászlóaljnak, amely Komárom várában rendes honvédzászlóaljjá szerveződik, Bocskai névvel és 52-es sorszámmal.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a hajdúkerületi nemzetőrség a kormánybiztos számára olyan fegyveres alakulatot jelentett, amely a mindennapok során szorosan összeforrt tulajdonképpeni tevékenységével, azt esetenként kötelességszerűen felhasználta, s egyben a rendes honvédségi alakulatok állományának egyik fontos utánpótlási forrásává változtatta.

104 Komlóssy Lajos (Debrecen, 1911 – Debrecen, 1883). 1829 és 1847
között a 9. huszárezredben szolgált. 1848 júliusától a Szabolcs megyei lovas
nemzetőrség őrnagya. A kiegyezés után aktív honvédtiszt, majd évekig a debreceni zenede igazgatója. Bona G. 1987. 206.
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Sillye Gábor szabadcsapata és a rendes
honvédségi alakulatok szervezése

S

zalay feladatát, amelyet megbízottja – Egressy Samu révén alig kezdett el, amint láthattuk, hamarosan Sillye Gábor
vette át, akinek a megbízatása ugyancsak a hadügyminisztériumtól származott, még akkor is, ha azt a szeptemberi napok teremtette zavaros közjogi helyzet következtében Szemere
írta alá.105
Amint láthattuk, Sillyét azzal a feladattal bízták meg, hogy
a Hajdúkerület „lelkes s lángoló hazaszeretetökről ismert fiaiból
toborzás vagy szabad ajánlkozás útján egy szabadcsapatot alkosson.‖. Láthattuk azt is, hogy Sillye két nap múlva tényleges
tervezettel állt elő, amely szerint a Bocskai nevét viselő csapat
álljon 1200 gyalogosból és 600 lovasból. Kért a felszerelésre 1000
darab szuronyos puskát tölténytáskával, ötszáz kardot és ugyanannyi pisztolyt, illetve nyeregszerszámokat.
Sillye Gábor a szeptemberi válság forró napjaiban még egyelőre Pesten van, s az országgyűlés szeptember 15-én be is választotta a nádorhoz menesztett országgyűlési követségbe.106 Kapott megbízatásának megfelelően azonban hamarosan beadta az
országgyűléshez kérelmét az eltávozásra, amelyet a ház 1848.
szept. 19-én hivatalosan is jóváhagyott.107

Utaltunk arra is, hogy Szalay, illetve Egressy próbálkozása nem lehetett teljesen eredménytelen, hiszen Sillye az 1848. dec. 8-án kelt röplapjában azt állítja, hogy a hajdúvárosokból számosan beléptek a Hunyadi csapatba. A Hunyadi - csapat pedig Szalay eredeti szervezése. V. ö. HL Sillye G.
hadbírósági anyaga 10/136. És Függelék.
106 Beér J. 1954. 232. A küldöttség Pázmándy Dénes elnöklete alatt a
következő összetételű volt: Kemény Zsigmond, Sebestyén Ignác, Sillye Gábor.
Sréter László, Nyáry Pál, Haller Sándor, Szaplonczay József. Feladatuk volt a
nádort rávenni, hogy „mint az ország főkapitánya‖, nyomban induljon a táborba a vezényletet átvenni, s az országot megvédeni. Az eredmény ismeretes.
107 Beér J. 240. Sillye Gábor távozási engedélye mellett jóváhagyták
még Petes József jászkerületi és Haller Sándor Bihar megyei képviselők kérelmét, mert ők is „őrsereg és önkénytesek kiállítására‖ kaptak megbízást. LXIII.
ülés jkv-e 438.
105
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Tevékenységét természetesen a kapott megbízatásnak megfelelően kezdte el! A toborzás a hajdúvárosokban a „szabad lovas
és gyalogos csapatba‖ szeptember közepén kezdődött, Hajdúböszörmény központtal108.
A szabadcsapat felállításának, s később a rendes honvédségi alakulatok szervezésének Sillye határozott szervezeti keretet
is adott, amikor az un. „hadfogadó kormányt‖ felállította. Ez
olyan intézményesített szervezési, hadkiegészítési és utánpótlási
központ lehetett, mint amilyennel a cs. kir. alakulatok is rendelkeztek. Közelebbit mondani nem tudunk ugyan róla, de az bizonyos, hogy ide futottak be a toborzótisztek jelentései, ide irányították az újoncokat, és általában minden, a szervezéssel, utánpótlással, az alakulatokat érintő bármilyen ügyben a „hadfogadó
kormányra‖ történik utalás.
Különösen Hajdúböszörményben bizonyult a toborzás
eredményesnek, ahol a kormánybiztos szavára 340 fő az első toborzás alkalmából beállt a Bocskai-csapatba.109 Hamarosan megtörténtek az első tiszti kinevezések is. Szeptember 20-án nevezte
ki Sillye Borbély Dánielt110 a Bocskai-csapatba gyalogsági hadnagynak, szept. 22-én Simon Pált111 gyalogsági főhadnagynak és
Birányi Ákost112 számvevőtisztnek. Kovács András113 és Kálmán
108 HBmL IV. A. 502. A. 141. 879. számra utaló iktatókönyvi bejegyzés.
Az irat hiányzik.
109 HL Iktatókönyvi bejegyzés. Az eredeti irat hiányzik. A korabeli sajtó
ennél nagyobb számról tud: „Csupán Böszörményben az első egy-két nap alatt
mintegy ötszáz vitéz hajdú állott‖ be. Kossuth Hírlapja. 1848. okt. 8.
110 Ügyvéd, előbb Szabolcs vármegye aljegyzője, 1848 tavaszán a Hajdúkerület ügyésze, ebben a minőségben tulajdonképpen Sillyének, mint Hajdúböszörmény város tiszti ügyészének felettese. Október 23-án (okt. 15) főhadnagy. Nov. 15-től már százados az időközben rendes honvédségi alakulattá
átszervezett 52. (Bocskai) honvédzászlóaljnál. Márciusban a Bocskai-csapatból
alakított másik, az 53. (Bocskai) zászlóaljhoz kerül. Az aradi vár őrségével kapitulált (1849. aug. 17.). Bona G. 1987. 129.
111 Közelebbit nem tudunk róla mondani. Bona G. 1999. csak a nevét említi.
112 Selmecbánya (1816) - Pest (1855). Teológiát végez Nagyszombatban,
majd Pesten újságíró. Nov. 17-én számvevő hadnagy a Bocskai-csapatnál,
majd a 17. (Bocskai) huszárezrednél (dec. 19, 16-ától kinevezve). 1849. júl. 1.től fogalmazó a hadügyminisztérium elnöki osztályánál. Bona G. 1998. 163.
Nem említi az általunk közölt első kinevezést.
113 Hajdúböszörmény (1818-?-?) . Jogot végez, 1848-ban Hajdúböszörmény főjegyzője. 1848 nyarán nemzetőr százados, okt. 1-től a Bocskai-csapat
lovasságának főhadnagya, nov. 15-től főszázados a Bocskai huszárezrednél, az
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György114 okt. elsején nyert kinevezést lovassági, illetve gyalogsági
hadnagynak.
Hamarosan kiadta az első megrendeléseket pesti mesterembereknek, akikre ebből a
szempontból
valóságos
aranykor köszöntött. Az ügyesebb és tehetősebb mesterek
már augusztus végén, szeptember elején kiadós haszonra tehettek szert, hiszen
a mozgóvá tett nemzetőrséget
a törvényhatóságoknak nemcsak kiállítaniuk, hanem ruházniuk is kellett. Lassan
megszokott képpé vált a PestBuda utcáit rovó és mesterekhez bekopogtató vidéki
elöljáró vagy a felszerelések
előteremtésével
megbízott
személy. Pesten valóságos háborús konjunktúra alakult ki,
amely az árakat is alaposan
felverte. Az egyik legnagyobb
Bocskai, ahogyan a hajdúvárosokmegrendelő Sillye Gábor volt,
ban elképzelték. 19. század eleje.
Hajdúdorogi mester munkája.
aki egymás után adta ki megrendeléseit különböző pesti
mestereknek, s raktározás
céljára három szobát is bérelt, ahol egyenruhákat is szabtak. A
kormánybiztos e tevékenységére később, a rendes honvédségi
alakulatokká átszervezett Bocskai-csapat kapcsán részletesen
visszatérünk, de azt itt jelezzük, hogy a miniszterelnök sürgetésére és a felszerelés meggyorsítására gyakorlatilag az egész Bocs1. század parancsnoka. 1849 júliusában a nagykállói rögtönítélő bíróság elnöke. 1867/6-ban a hajdúkerületi honvédegylet tagja. Bona G. 1987. 334.
Endre keresztnévvel.
114 ? (1810) – Kassa (1893). Jogvégzett emberként 1848-ban a Hajdúkerület aljegyzője. 1848 nyarán nemzetőr százados. A honvédségi alakulattá átszervezett 52. (Bocskai) zászlóaljnál nov. 15-től százados. A felső-tiszai hadszíntéren súlyosan megbetegszik (1849. jan. 25.). Hajdúböszörmény térparancsnoka (1849. ápr.22.). 1867/68. a hajdúkerületi honvédegylet tagja, később árvaszéki elnök. Bona G. 1987. 302. Kisvárdai előnévvel.
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kai-csapat ruházati felszerelésének az elkészítését pesti mesteremberekre bízta. Annak ellenére, hogy Sillye több ízben panaszkodott a pesti drágaság miatt!
A hadi helyzet alakulása miatt később, a honvédségi alakulatokká szervezett Bocskai-csapat felszerelésénél a debreceni
és hajdúsági mesterek kerültek előtérbe.115
A szabadcsapat szervezése mindenestre teljes ütemben haladt. Sillye az első újoncokat október másodikán eskette fel.116
Ránk maradt a Bocskai-csapat eskümintája is, amelynek szövege
tanulságos. E szerint az újoncok hűséget fogadtak Magyarország
alkotmányos királyának, megesküdtek arra, hogy a magyar nemzet függetlenségét és a haza alkotmányát életükkel és vérükkel
megvédik. Fogadalmat tettek arra, hogy a Bocskai „nemzeti‖
zászlót soha el nem hagyják és a felelős magyar minisztériumnak, illetve az általa kinevezett elöljáróknak engedelmeskednek.
Az esküszöveg, noha egy sor messze a múltba nyúló és máig is
élő fordulatot tartalmaz, két dolgot mégis szokatlan erővel hangsúlyoz. Egyik a nemzeti kormány és a 48-as alkotmány melletti
egyértelmű kiállás, a másik az érzelmi alapon álló, állítólagos
hajdú jogokkal való szakítás úgy, hogy az ne legyen sértő, se
bántó! Az esküszöveg ezt „a Bocskai nemzeti zászló‖ szófordulattal oldotta meg.117
Itt célszerű megemlítenünk, hogy a Hajdúkerületben a
Szoboszlón őrzött, s a város – pontosabban Bocskai által a
Szoboszlóra telepített hajdúknak adományozott – címerével ékesített zászlót tartották a Bocskai-zászlónak.118

HL Sillye iratok. Kormánybiztossági napló. Sillye először 1848.
szept. 24-én írt a miniszterelnöknek, pénzt sürgetve. Választ szept. 27-én kapott, amelyben viszont a lovasság kiállítását sürgették. Sillye 28-án válaszolt
Batthyánynak a felszerelés ügyében. V. ö. Spira Gy. 1998.
116 HL 2/101
117 HL 50/217. Sillye-iratok. Az esküszöveg a következő: „Én N.N. esküszöm Magyarország alkotmányos királyának hűséget, hogy hazám alkotmányos és a magyar nemzet függetlenségét életemmel és véremmel megvédeni
kész vagyok; esküszöm, hogy Bocskai nemzeti zászlómat soha el nem hagyom,
és a magyar felelős ministériumnak és az általa kinevetett elöljáróinak engedelmeskedni, és kötelességemet mindig híven s pontosan teljesíteni fogom. Isten
engem úgy segéljen stb.
118 A zászló jelenleg a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum tulajdona.
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A hajdúnánásiak szintén úgy tartották, hogy a város levéltárában őrzött zászló is Bocskai korából való.119 Bizonyára e két
Bocskai-zászló egyidejű meglétének köszönhető, hogy ránk maradt leírása nem egyezik a szoboszlói zászlóval.120
Sillye másnap, tehát október harmadikán írt a Hajdúkerület közgyűlésének abban a tárgyban, hogy a kevésbé bűnös rabokat is engedjék a Bocskai - zászló alá, azaz a Bocskai-szabadcsapatba.121 Pontosan tudjuk azt is, hogy Sillye Böszörményen kívül
Nánáson is szervezett népgyűlést a toborzás elősegítésére, de valamennyi hajdúvárosban megindult az emberek toborzása. Az
eredmények valóban biztatóak voltak. Egyedül Hajdúböszörményből szept. 26. és 30. között kb. félezren álltak be, igaz ebben
a számban a sorozottak is benne voltak. Októberben már nem
voltak ilyen látványos számszerű eredmények, de a létszám továbbra is lendületesen növekedett. A böszörményi újoncok száma
október elsejétől október 25-tel bezárólag 276 fő volt, a dorogiaké
41 fő, a nánásiaké 93 fő. Hadházról 57 újonc jelentkezett, ebből
orvosi vizsgálat után alkalmasnak bizonyult 38 fő.
E toborzással kapcsolatosan érdemes idézni Táncsics lapjának méltatását, amely újabb adalék a kormánybiztos politikai
kapcsolataira is.122 „Hajdúk! Testvérek! Ti a szabadság gyermekei
vagytok. Apáitokat a magyarok istene hítta elő a népek ezreiből,
és a megdöntött zsarnokság vérével keresztelé kiemelőleg mintegy
a hon népei közül. Apáitok érdemesek valának e névre, mert győzelmesen vítták a nemzet szabadságharcait a fondor Ausztria ellen, és szárnyát szegék a nemzetek vérén élődő madárnak… Emlékezzetek az apákra, és őrizzétek meg örök ragyogását a névnek.
Ne legyen Hajdú ember, kiben ifjú erő van, ki részt ne vegyen a
haza védelmében. Legyünk részesei mindnyájan a csapatnak,
A hajdúnánásiak ezt a zászlót 1848-ban ugyancsak használatba
vették, s a Bocskai-huszároknak adták át, személy szerint Izsó Kovács József
alhadnagynak. A zászló egyesek szerint Schwechatnál, mások szerint Komáromban maradt oda. Egyesek szerint nem eredeti Bocskai-zászló volt, hanem
az 1809-es nemesi felkelés idejéből maradt, s ez a valószínűbb. Barcsa J.
1900. 238.
120 „A Bocskai zászlón ezen jelige olvasható: ’Emlékezzünk és számoljunk’.” Sillye G. 1849. jan. 6-án kelt röplapján. HL 10/136 Lásd Függelék
121 A felvetés azért érdekes, mert ezt Kossuth lényegesen későbben kezdeményezte. A gondolatot magát nyilván a Rózsa Sándornak október 3-án
adott kegyelmi rendelet adta. Ennek alapján alakult meg november elején
Nagybecskereken Rózsa Sándor rövid életű szabadcsapata.
122 Táncsics lapját idézi H. Fekete P. i.m. 37.
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melly a Bocskay nevet kétszáz éves hosszú álom után a sír mélyéből ismét az életre hozza át. Ragadjuk fel legszentebb ereklyénket, szabadságunk zászlóját, melyet apáink emléke és győzhetetlenség szentesített meg.‖123
A Bocskai – csapat tisztikarának összetétele jellemző módon tükrözte azt a társadalmi bázist, amely országszerte is az önvédelem hajtóerejének bizonyult. A lovas és gyalogos csapat tisztikara 1848. nov. 30-án – ekkor már javában átalakulóban voltak, sőt alakilag át is alakultak rendes honvédségi alakulattá – a
következő volt.124
Az alábbiak kivétel nélkül megbecsült, köztiszteletben
álló emberek voltak a hajdúvárosokban!125 Kovács Endre, Hajdúböszörmény város jegyzője, lovassági tiszt, november 15-től a
huszárezred századosa.
A hajdúdorogi Rácz János, október elsejétől lovassági hadnagy, majd november 15-től a Bocskai-huszárezred főhadnagya,
az ugyan Hajdúszoboszlón született, de régi és tekintélyes nánási
család sarja, a jogot végzett Nánási Oláh Jakab, aki előbb a
Bocskai – csapatnál őrmester, majd hadnagy, november 15-től
pedig a huszárezred főhadnagya. Később százados is lett.
A hajdúböszörményi Kálmán György nemzetőrtiszt volt már
1848 nyarán, november 15-én hadnagy az 52. (Bocskai) zászlóaljnál, zászlóaljával részt vett a felső-tiszai harcokban, ahol súlyosan megbetegedett. 1849 áprilisában Hajdúböszörmény térparancsnoka.
A jogot végzett, hajdúböszörményi születésű és református
Ercsey Lajos, aki 1836 és 1842 között a 39. (Dom Miguel) gyalogezredben szolgált, s aki 1848 nyarán a nemzetőrség betanító
tisztje volt. Később az 52. (Bocskai) gyalogzászlóalj századosa,
részt vett a felső-tiszai harcokban.
A cikk Néhány szó a Hajdúkhoz címen jelent meg Zelemér aláírással. Írója ezért szinte biztosra vehetően hajdúböszörményi. Talán maga Sillye
Gábor? Stílusa és érvrendszere mindenesetre hasonlít későbbi röplapjaira.
124. HL l/153. Sillye-iratok Nyugtatvány 1950 ezüst forintról. melly öszszeget a Bocskai-csapat tisztjei név szerint… tiszti felszerelésre felvettek. A
névsor tehát nyilvánvalóan nem teljes.
125 Az életrajzi adatokat Bona G. 1988. és 1988-1999 I-III. munkái
alapján állítottam össze. Karap Sándorra lásd: Kövér S. 1975. 140 - 142.
Karap Sándor volt az, aki 1845-ben birtokán, a hajdúböszörményi Zeleméren
Gönczy Pál irányítása alatt újszerű nevelőintézetet tartott fenn. Egyébként
váltótörvényszéki elnök, városi főjegyző majd kerületi alkapitány is. Bona a 8.
huszárezredben említ egy Karap Sándort.
123
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Az ugyancsak hajdúböszörményi Karap Sándor, a hajdúszoboszlói, jogot végzett, ügyvéd, Radó Sándor, aki októberben a
Bocskai – csapat hadnagya, s az 52 (Bocskai) zászlóalj tisztje.
1849 februárjában főhadnagy, s az I. hadtest kötelékében Világosnál teszi le a fegyvert.
A jogot végzett városi aljegyző, Balogh József október 15-től
hadnagy a Bocskai-csapat gyalogságánál, novembertől az
52.(Bocskai) zászlóalj hadnagya. Részt vett a felső-tiszai harcokban, s 1849. május 21-én, Budavár visszavételénél halt hősi halált. A hajdúszoboszlói születésű és jogot végzett Csepely (Csepeli)
Ferenc 1848 októberétől hadnagy a Bocskai – csapat gyalogságánál, majd november 15-től hadnagy az 52. (Bocskai) gyalogzászlóaljban. Részt vett a felső – tiszai harcokban. 1849 januárjában főhadnagy, majd márciusban százados alakulatánál az I.
hadtestben.
A derecskei születésű Jakó Pál jogvégzett ember, ügyvéd.
1848. szept. 29-én hadnagy a Bocskai-csapatban. November 15től hadnagy az 52.(Bocskai) gyalogzászlóaljban. Februárban főhadnagy, augusztus negyedikén, tehát a debreceni csata után,
százados. Világosnál, zászlóaljával együtt az I. hadtest kötelékében tette le a fegyvert.
A hajdúnánási, jogot végzett, református, ügyvéd Nábrádi Benedek 1848 októberétől tizedes a Bocskai - csapatban,
novembertől hadnagy az 52. (Bocskai) zászlóaljnál. Részt vett a felső – tiszai harcokban. Szervezési sajátosságok folytán –
erre később visszatérünk - átkerült az Asbóth parancsnoksága alatti Bocskai – csapatba, amelyből a második Bocskai (52.)
honvédzászlóalj szerveződött. A II. hadtest
kötelékében, Klapka parancsnoksága alatt,
Komáromban tette le a fegyvert.
Réthy Mihály
A hivatásos katonacsaládból szárBocskai huszárfőmazó
Tóth
Mihály maga is katona. 1837-től
hadnagy
közvitéz, majd 1844-től tizedes a Dom Miguel (39.) gyalogezrednél. Részt vett a délvidéki harcokban. November 15-től hadnagy az 52. (Bocskai) honvédzászlóaljnál, februárban főhadnagy, júniusban százados alakulatánál az I. hadtestben.
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Eötvös György, a Hajdúkerület ügyésze, októbertől főhadnagy a Bocskai – csapat gyalogságánál. Márciustól százados az
52. (Bocskai) zászlóaljnál. Májustól Sátoraljaújhely térparancsnoka, a nyári népfelkelés idején a Sillye Gábor által összeállított
nagykállói vésztörvényszék ülnöke.
A debreceni születésű, református Réthy (eredetileg Szikszai) Mihály változatos életpályát futott be. Katonai nevelőintézetben tanul, majd teológiát hallgat. Önkéntes néhány évig egy huszárezredben. Végül jogot végzett, de 1834-től színész, 1846-tól a
Nemzeti Színház tagja. 1848 októberétől a Bocskai – csapat hadnagya, majd november derekától a 17. (Bocskai) huszárezred
hadnagya, majd 1849 márciusától a nyolcadik század főhadnagya.
Lovassági főhadnagy volt még a közelebbről nem ismert
Vörösmarti Sándor. A számvevőtiszt pedig a fentebb már említett
Birányi Ákos volt.
A Bocskai – csapat, illetve ekkor már tulajdonképpen a
Bocskairól elnevezett rendes honvédségi alakulatok neve a kormánybiztos szóhasználatában is, a korabeli, a mindennapi érintkezés során is keveredett. A Bocskai (17.) huszárezred első századának a tisztikara 1848. nov. elsején a következő volt. Százados a fent már említett Kovács Endre, a két hadnagy még nem
volt kinevezve, első őrmester Hegyesi Lajos, másodőrmesterek
Király Demeter, tizedesek Fekete János, Varga Mihály, Gy. Varga
Gábor, Sóvágó Gábor, Tardi István, Csiha András, Karacs Benjámin, Szilágyi Mihály, Bónis Péter, Löki István, Tóth Gergely,
Nagy József, Bernát Péter. Helyettesek Király Gábor, Kovács András, Fekete István és Kapusi Mihály. A létszám 271 fő, amely már
nem század, inkább egy osztálynak megfelelő huszárt jelent.
Ugyanezen nevek közül viszont több feltűnik – például maga
a százados, Kovács vagy a tizedes, Sóvágó egy szűk hónap múlva
– amint fent láthattuk – a „Bocskai-csapat‖ tisztjeként.
A tisztnévsor elemzése tanulságos! Jól kimutatható ugyanis
a legtöbb terhet hordozó és a honvédelem ügyét fegyveresen is
felvállaló szociológiai csoport társadalmi összetétele, valamint feladat- és szerepvállalásának nagyságrendje. Megfigyelhető a képzett, egykor a cs. kir. hadseregben szolgáló katonák feladatvállalása, de feltűnően sok az értelmiségi pályáról idekerültek aránya,
elsősorban a jogászok, jogvégzettek közül. Hozzá kell tennünk,
hogy a legtöbb hajdúvárosi értelmiségi mögött jelentős családi
vagyon, gazdaság, jószágállomány is volt.
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Mindez nagyfokú tudatosságot, a nemzeti ügy iránti mély elkötelezettséget is jelent, s a szabadságharc bebizonyította, hogy
azok az alakulatok voltak a legütőképesebbek, ahol a szakmai,
katonai tudás párosult a fent említett nagyfokú elkötelezettséggel. Itt röviden csak utalhatunk az első tíz honvédzászlóalj összetételére és harctéri szereplésére.
Az országban 1848 nyarán és őszén több szabadcsapat
szervezése kezdődött, amelyeknek katonai értéke a nemzetőrségnél általában jobb, de a rendes honvéd alakulatoknál gyengébb
volt. A Sillye Gábor által szervezni kezdett és a Bocskai nevet viselő szabadcsapat sorsa lényegében akkor dőlt el, amikor az Országos Honvédelmi Bizottmány és az Országos Nemzetőrségi Tanács 1848. okt. 12-én Sillyének írásban a következőket javasolta:
126„nagy szolgálatot teend ön a honnak, ha a hajdúkerületben
öszve sereglett több száz hazafiakat arra bírhatja, hogy ők… a
szabályozott honvédhez szegődjenek, mi ha önnek sikerülend,
alakítson ön a többi honvédekhez mindenben hasonló szervezetű
külön zászlóaljat.”.
Ez az utasításszerű javaslat volt az alapja a Bocskai-csapat
gyalogságának rendes honvédzászlóaljakká történő szervezésére.
A Bocskai-csapat lovasságának huszárezreddé szervezése tekintetében gyakorlatilag az Országos Honvédelmi Bizottmány okt.
18-án kelt utasítása a mérvadó, amelyet Sillye november ötödikén kapott kézhez, s amely lényegében a 17. (Bocskai) huszárezred szervezésének alapját jelentette.127
A fenti időponttól kezdve tehát a hajdúvárosokban nem
szabadcsapat-szervezés folyik, hanem rendes, hadrendbe állítható honvédségi alakulatok kiállítása.
Még akkor is, ha a két fogalom a mindennapos szóhasználat szintjén keveredik, s több elem is megmaradt a szabadcsapatszervezés időszakából. Így pl. a rövidebb szolgálati idő ígérete,
amely – mint látni fogjuk - a komáromi Bocskai-huszároknál vezet tragikus fordulathoz
A Bocskai-csapat lovasságának, majd a huszárezrednek a
felszerelését, annak beszerzését kezdetben Sillye Gábor irányította, aki egymás után adta le megrendeléseit előbb pesti, majd
debreceni mestereknek, s aki ebben az ügyben állandó kapcsolatban volt az Országos Honvédelmi Bizottmánnyal. A huszárez126
127

Nyakas M. 1998. 6.
Nyakas M. 1981. 252.
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red két osztálya - akkor még Bocskai - csapat néven - október
26-án gyakorlatilag már megszerveződött. Az első osztály élén
egy főhadnagy állt, alatta két tizedes, hat őrmester és 157 huszár. A második osztály létszáma ekkor két hadnagy, két őrmester, kilenc tizedes és 194 huszár. Az első század parancsnoka november elsején Kovács Endre százados, az altisztek pedig jórészt
hajdúböszörményiek. Az ezred első parancsnoka gróf Almásy Ernő volt. 128
A hadügyi kormányzat 1848 őszén egyébként komolyan
fontolgatta, hogy a Bocskai – csapat lovasságát az Itáliában rekedt, és ott harcoló, de magyarországi kiállítású és döntően magyar legénységű V. (Radetzky) huszárezred pótlására fordítja. Az
ezred tartalékszázada ugyanis Magyarországon maradt, s egyébként is elvi döntés született a külföldön szorult, haza nem engedett magyarországi ezredek pótlására. A Bocskai -csapat megalakult osztályát ekkor a Radetzky-ezred egyik osztályának tekintették.129 Hamarosan eldőlt azonban, hogy önálló ezredet szerveznek.
A huszárezred sorsának további alakulásáról részint a felszerelés és utánpótlás szervezésénél, részint pedig tényleges
harctéri szereplésük kapcsán ejtünk szót.
Ugyanis valamennyi Bocskai – alakulatról elmondható, hogy
a rendkívüli körülmények és feladatok következtében a szervezés
és felszerelés félig kész állapotában vezényelték őket harctéri
szolgálatra, állították be a rendes magyar hadrendbe. Így tehát
valamennyi katonai alakulat végleges formájának kialakulása tulajdonképpen a harctéren fejeződött be.
Kétségtelen, hogy a szervezésnek ez a formája rendhagyó,
ugyanakkor viszont hatásos volt. A huszárezred is, a zászlóaljak
is a csatatéren váltak tényleges katonai alakulatokká.

Gróf Almásy Ernő (Zsadány, 1818 – Heves, 1849) Jogot végzett.
1836 és 1844 közt a Nádor huszároknál szolgál. Kilépett főhadnagy. Szeptembertől a t 1. pesti önkéntes nemzetőr zászlóalj parancsnoka a feldunai hadtestnél. November 6-tól őrnagy és osztályparancsnok a Bocskai - huszárezrednél. Bona G. 1987. 89. Ez akkor gyakorlatilag ezredparancsnokságot jelentett.
Almásy kinevezése Kossuth L. az OHB élén I. k. i.m. 334. Almásy Kossuthoz
fordult, kérte magát a huszárokhoz áttetetni. Kossuth a Lehel-huszárokra
gondolt, Nádossy viszont az alakuló Bocskai – lovas osztályt ajánlja. A kinevezés ide történt.
129 Barczy Z. –Somogyi Gy. 1986. 46., 134.
128
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Ugyanez mondható el a Bocskai-csapat gyalogságáról is. A
rendelkezésünkre álló (hiányos) fizetési jegyzék szerint Borbély
Dániel századában (3. század) 1848. dec. elején (dec.1-dec. 5)
203 honvéd szolgált, Kálmán százados századában 178 honvéd
(dec. 6.), Ercsey százados századában 204 (dec.1 – dec.5.). Ekkor
azonban már elvi döntés született arra, hogy a Bocskai-csapat
gyalogságából két zászlóaljat szerveznek, az 52. és 53., Bocskai
nevéről elnevezetteket. Később látni fogjuk, hogy az 52. (Bocskai)
gyalogzászlóalj a felső – tiszai harcok közben nyeri el végleges
formáját, az 53. (Bocskai) gyalogzászlóalj kiállítása sokáig húzódik és kétséges, s ráadásul a téli népfelkelés következtében is, a
feldunai hadtestből hazatért nemzetőrök újbóli szervezése kapcsán is létrejön majd egy második 52. és ugyancsak Bocskairól
elnevezett zászlóalj.
A magyar országgyűlés által a honvédelem szükségletei miatt
megszavazott és Kossuth által kért 200 000 újoncból a Hajdúkerületre 1017 fő esett, amelyet a városokra a következőképpen vetettek ki.130 Böszörményre 303 fő, Szoboszlóra 214, Nánásra
ugyanennyi, Dorogra 160, Hadházra 97 és Vámospércsre 29. Az
újoncoknak a 19-22 éves korosztályból kellett kikerülni, s e téren
nem jöhetett számításba sem a mozgó nemzetőrség, sem pedig a
Sillye által toborzott illetve toborzandó önkéntes szabadcsapat.
Más volt a helyzet természetesen az után, hogy a Bocskaicsapat(ok) rendes honvédségi alakulatokká szerveződtek
Mindennek az lett a következménye, hogy a Hajdúkerület
fiai a szabadságharc különböző csataterein és különböző alakulatoknál is szolgáltak. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha figyelembe vesszük a régi császári sorgyalogezredek magyar oldalon
harcoló alakulatait, hiszen a Hajdúkerületből - még a szabadságharc előtti sorozás eredményeként - itt is szolgálhattak. Ennek
egyébként a szervezésnél, amint látni fogjuk, előnyös oldalai is
lesznek. Elsősorban két alakulatról volt szó!
Az egyik a korábban is, későbben is magának hírt s nevet
szerzett, akkor a portugál trónörökösről elnevezett 39. (Don Miguel) sorgyalogezred. Részletekbe nem bocsátkozva megállapíthatjuk, hogy a Magyarországon állomásozó és a császári-királyi hadsereg szerves részét képező 15 sorgyalogezred (a Monarchiában összesen 58 volt) többsége támogatta a szabadságharc
ügyét, a magyar anyanyelvűek pedig kivétel nélkül. A hadsereg
130

ROT. I. évf. 1905. 81. 1848. október 8-ról.
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katonai alakulatainak a kiegészítése, utánpótlása ugyanis területi alapon történt, s minden ezrednek megvolt a maga hadkiegészítési kerülete. A Hajdúkerület a debreceni hadkiegészítő kerülethez tarozott Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegyékkel
együtt.
A másik alakulat, amelyben jelentős számban szolgáltak
hajdúvárosiak, a nem kevésbé neves, 6. (Württemberg) huszárezred, amelynek ugyancsak ez a hadmegye volt az újoncozási területe.
Nem tudjuk e két császári alakulatban szolgáló hajdúvárosiak pontos számát, de az nem lehetett jelentéktelen. Különösen
áll ez a Württemberg - huszárokra, hiszen a hajdúvárosokból elsősorban a huszárokhoz álltak be szívesen. A hajdúsági Württemberg-huszárok – elsősorban Harsányi Bálint és társai – jelentős szerepet játszottak Lenkey századának hazaszökésében Galíciából.131

Lenkey-századának hazatérése Galíciából

Az ügy hátterének érdekessége, hogy a „szökést” közvetlenül
kiváltó hír Hajdúböszörményből érkezett.132!
Egy részt vevő szemtanú az esetet később így írta le: „ ha
emlékező tehetségem nem csal, május 26-án pénteki napon egy
hajdú - böszörményi születésű pajtásunknak s igen derék közvitéznek, Hajdú Mihálynak szülőföldjéről levele érkezett, melyben
131 A kérdés szakszerű feldolgozása Rosonczy I. 1979. 141 –159. Hajdúsági és hajdúszoboszlói vonatkozásairól Tasi M. 1991. Huszáraink hazatéréséről általában: Rédvay I. 1941.
132 Honvéd. Württemberg huszárok hazaszökése 1848-ban. Württemberg-huszártól. 1869. 29 – 34. sz. (folytatásokban). A böszörményi eset: 249.
265.
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két nyomtatvány is volt zárva, az egyik a nagy költő, Petőfi híres
verse ’ Talpra magyar, hí a haza’ buzdító szabadság dala; - a másikban lelkünkre volt kötve, hogy minden áron és mielőbb siessünk a hon iránti szent tartozásunkat leróni a mely szült és táplált bennünket stb.’ „. 133
Az akkor nagy feltűnést és nem csekély fejtörést kiváltó esetet
Petőfi is megénekelte, a magyar közvélemény pedig osztatlan lelkesedéssel állt Lenkey és százada mögött.134 Szemben a magyar
hadügyminisztériummal, amely az esetben nemcsak a katonai
fegyelem súlyos sérelmét látta, hanem tartott a Béccsel való viszony elmérgesedésétől is. A Württemberg-huszárezredet tehát
szoros szálak fűzték a hajdúvárosokhoz, akár az ugyancsak debreceni had-kiegészítésű, 39. (Dom Miguel) sorgyalogezredet. Ez
utóbbi ezred fő toborzási központja és egyben az ezred székhelye
Debrecen volt.
Mind a 39. gyalogezred, mind a 6. huszárezred kezdettől fogva jelentős szerepet
vállalt a nemzet önvédelmi harcában. A Dom
Miguel sorgyalogezred azon alakulatok közé
tartozott, amelyek az első harcokat vívták a
szerb felkelőkkel, s nagy szerepük volt abban, hogy Pétervárad megmaradt a magyar
ügy mellett és helyőrsége nem követte Temesvár vagy Arad példáját. A várpaA Württemberg
rancsnok, a Budán később hírhedt-híres
huszárezred egyik
nevet szerző Heinrich Heintzi vezérőrnagy
pecsétnyomója.
vezetésével ugyanis „fekete-sárga‖ szervezElőkerült Hajdúkedés kezdődött, s a legénység határozott
böszörményben
kiállása volt az, amely végül a helyzetet
megnyugtatóan rendezte.135
Nem véletlen, hogy a közelmúltban, Hajdúböszörményben előkerült
a Württemberg-huszárezred egyik pecsétnyomója. A Hajdúsági Múzeum gyűjteményében. HMTGY 75. 4.1.
134 A korabeli sajtótudósítások közül Pesti Hírlap 1848. jún. 10 és aug.
6.-i számai. A Hajdúkerületet Máramaros vármegye értesítette az eseményről,
amelyet a kerületi közgyűlés örvendetesen vett tudomásul. HMTA: 426.
135 Heintzit Beöthy Ödön, akkor ottani, a későbbi erdélyi kormánybiztos mozdította el állásából (okt.8.), okt. 15- én Pétervárad falain már a nemzeti
lobogó lengett. A kormány a Dom Miguel gyalogosoknak kétheti jutalomzsoldot osztatott. Szeremley S. 1868. I. k. 247. A délvidéki harcokra újabban:
Kedves Gy. 1998. 103 – 130.
133
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A Württemberg - huszárezred ezredesi osztálya második századának fent említett hazaszökése (1848. máj. 28.) jelentős mértékben járult hozzá, hogy az ezred maga az elsők közt volt azon
magyarországi kiállítású ezredek közt, amelyek hazatérhettek.136
Az említett „szökés‖ tulajdonképpen rendet-fegyelmet tartó hazatérés volt, mégis a katonai körök érthető rosszallását váltotta
ki, ugyanakkor a hazai közvélemény tüntető rokonszenvét is. Mészáros Lázár így végül tessék-lássék büntetést szabott ki, nevezetesen a századot beosztotta a szerb felkelők elleni seregbe. A
század számára azonban ez nem büntetés, hanem kitüntetés
volt, hiszen a huszárok végeredményben ezért tértek haza.
Az ezred tisztikarának magatartása korántsem volt ilyen
egyértelmű, ezért az ezred parancsnoka hamarosan a magyar
szabadságharc tehetséges tisztje, a
kemecsei (Szabolcs vármegyei) születésű, s a magyar ügy mellett feltétlen kiálló Répásy lett, aki Harsányi Bálintot – a szökés egyik szervezőjét - hadnagynak nevezte ki. Görgey erről értesülvén, Harsányi érdemei elismerése mellett tiltakozott
az ellen, hogy abban az alakulatban
szolgáljon, ahol „a legnehezebb katonai bűnök egyikét‖ követte el. Mészáros hadügyminiszter így HarsáHarsányi kinevezése a Bocsnyi Bálintot az akkor alakuló Bocskai-huszárezredhez
kai huszárezredbe helyezte át.137 Ez
az áthelyezés mintegy megerősítette azt a folyamatot, amely elsősorban azt jelentette, hogy a Württemberg-huszárok, de más ezV. ö. Nemeskürty I. 1977. 103-109 és 270 –282.
„Vincze és Harsányi, Répásy ajánlatára hadnagyoknak kinevezett 6.
huszárezredbeli őrmestereket az ezredből máshová – tán a Lehel-huszárokhoz
áttétetni kérem, minthogy ők voltanak azok, akik Lengyelországban hazatérhetés végett Fiáth főtisztjöket megkötözvén, ezen tett által a legnehezebb katonai bűnök egyikét követték el, mindamellett hogy ez buzgó hazaszeretetből
történt. A haza jutalmazza meg buzgó hazafiságukat, őket hadnagyokká kinevezvén. De a szolgálat szorosan kívánja, hogy azon hadtestből elmozdíttassanak…‖. Görgey Kossuthnak. Pozsony, 1848. nov. 15. Görgey I. 1988. I. k.
242. Mészáros a következő nap nevezte ki Harsányi Bálintot a Bocskai huszárezredbe (nem a Lehel huszárokhoz), Vinczét pedig a 16. (Károlyi) huszárezredhez nevezték ki, de az utóbbi végül maradt alakulatánál. Bona G. 1988..
470.
136
137
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redbeli tisztek és tisztesek részt vállaltak az éppen alakuló Bocskai huszárezred szervezésében és a legénység kiképzésében.
Ugyanilyen szerepet látott el a Dom Miguel sorgyalogezred
az 52. és 53. (Bocskai) gyalogzászlóaljak erősítésében, kiképzésében.138
A régi cs. kir. sorgyalogezredek és huszárezredek szerepéről tárgyunk szempontjából összefoglalóan annyit kell kiemelnünk, hogy tisztikaruk és legénységi állományuk is jelentős szerepet játszott abban, hogy az újonnan szerveződő honvéd alakulatok minél hamarabb tényleges harcerőt jelentsenek. A Bocskai
alakulatoknál ilyen jellegű szerepet elsősorban a fent említett
gyalog- és huszárezred játszott.
Sillye Gábor érthető okokból, a Hajdúkerület politikai súlyának növelése végett tervbe vette, hogy kéri Kossuthtól valamennyi hajdúkerületi csapat egyesítését.139 Tervét a Hajdúkerület
katonai szerepvállalásával, súlyával indokolta. Az 1848. december nyolcadikán kelt röplapja szerint a fenti időig a hajdúvárosok
már kiállítottak „négy század derék harcosokat‖, amelyek a pozsonyi táborban teljesítettek szolgálatot, a verbászi táborban pedig egy osztály lovasság, a Bocskai-csapatban pedig már 1300 fő
szolgál.140 Ez pedig elegendő ok arra, hogy egyetlen egységbe vonják össze a hajdúvárosok által kiállított katonákat.
A Hajdúkerület közgyűlése 1848. december 18-án helyeslőleg vette tudomásul Sillye indítványát.141 A kormánybiztos erre
egyébként Kossuthtól ígéretet is kapott arra az esetre, ha
Schliket sikerül az északi fronton megverni. Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy maga a kérelem, de az ígéret is, katonailag kivihetetlen, következményeiben káros lett volna, amellyel bizonyára
mindketten tisztában voltak. A honvédelem szervezési és utánpótlási rendszerében az egyes alakulatok emberanyag utánpótláA szabolcsi születésű Krasznay Péter, a 10. honvédzászlóalj tagjaként kiképzésüket a következőképpen írja le! „Pár hétig még Debrecenben
szállásoltunk, mely idő alatt a zászlóaljhoz, részben a sorezredekből áthelyezett tisztek vezetése alatt naponként gyakoroltattunk sorakozásban, menetelésben, utóbb fegyverforgatásban‖. Leírja, hogy pénzért vettek szuronyharcismereteket Dom Miguel altisztektől. Így lehetett ez a Bocskai-zászlóaljaknál
is. Krasznay P. 1988. 86.
139 HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. Sillye Gábor Péli Gábor főkapitánynak. Szentmihály. 1848. dec. 18.
140 HL Barátaim és polgártársaim! kezdetű röplap. Lásd: Adattár.
141HL Sillye-iratok. 25/116/a és hadbírósági anyaga.
138
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sukat tekintve is nagymértékben függetlenedtek az őket eredetileg kiállító törvényhatóságoktól. Az viszont kétségtelen, hogy mint
politikai szófordulat, s mint a toborzás egyik eszköze, hatásos
lehetett. S ezt úgyszintén mindketten tudhatták.
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a kezdetben az önkéntesség elvén szerveződő Bocskai-csapat nagyon hamar elvesztette
„önkéntes” jellegét és eredeti szervezeti formáját. A rendes honvédségi alakulatokká történő szervezés kimondása eleve rést
ütött az önkéntesség elvén, ugyanakkor lehetővé tette szakképzett tisztek átlépését vagy kinevezését más – elsősorban hajdúsági kötődésű – régi (cs. és kir.) ezredekből.
A honvédségi alakulatokká történő szervezés egyben azt is
jelentette, hogy a gyalogságra és lovasságra tagolódó egységes
Bocskai-csapat eszméjét fel kellett adni, noha az eredeti gondolat
szólam szintjén még sokáig élt.142
Az így létrehozott katonai alakulatok nemcsak egymástól
függetlenedtek, hanem szervezőjüktől, Sillye Gábortól is, akinek
feladatköre velük kapcsolatban hovatovább már csak egyes részletkérdésekre terjedt ki.
Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a szervezésnek
ez a formája szerencsés volt, hiszen a rendes hadrendbe épített
két, illetve három honvédzászlóalj és a huszárezred lényegesen
hatékonyabban járult hozzá a honvédelem ügyéhez, mint az elvárható lett volna egy önkéntes csapattól.
Az átszervezés azt is jelentette, hogy a katonai alakulatok
további szervezése során erősen felhígult annak hajdúvárosi legénységi állománya. Ez a folyamat viszont természetes volt, hiszen a honvédelem utánpótlási és újoncozási rendszerében ez
gyakorlatilag minden alakulattal megtörtént.143

Sőt, Sillye Gábor még 1849. jan. 6-án kibocsátott röplapjában még
az önálló tüzérség felállításának gondolatát is emlegeti.
143 Így volt ez, pl. a szabadságharc egyik legkiválóbb alakulatánál, a
szabolcsi 48. honvédzászlóaljnál is. Önkéntes csapatként, a nemzetőrség keretén belül szerveződött, de átalakulva honvédzászlóaljjá, ez a jellege megszűnt. Az eredeti zászlóalj gyakorlatilag csak szabolcsiakból állt, a szabadságharc végére ez az arány kevesebb, mint felére csökkent. Kedves Gy. 1998.
b. 73.
142
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A rendes honvédségi alakulatok kiállítása

G

örgey téli visszavonulása során a hajdúkerületi nemzetőrség 1849. jan. 5-én, Vácnál szétoszlott, arra hivatkozva,
hogy a kerület számukra a pótdíjat nem fizette. Az immár
honvédségi alakulatokká szervezett Bocskai-csapat kiállításában
ez új lehetőségeket adott. Az elfogadható rendben hazatért nemzetőrök esetében ugyanis önként adódott az a megoldás, hogy be
kell őket sorozni a Bocskai-csapatba. Természetesen csak a 1922 éves korosztályról lehetett szó, a rendelkezés azonban csorbát
ütött a Bocskai-csapat önkéntességének elvén. Ez az elv viszont
ekkor már csak papíron létezett.
A sorozásra ugyanis ettől függetlenül és a fenti időpontnál
hamarabb szükség volt, noha annak kimondása sokáig húzódott.
Nem lehetett tudni ugyanis, hogyan alakul az elvileg önkéntes
alapon létrejött, de már „honvédlábra‖ állított „Bocskai-csapat‖
személyi állománya. Természetesen ekkor már nem az önkéntesség alapján szerveződő Bocskai-csapatról volt szó, hanem az ebből kialakított, s immár a rendes magyar hadrendbe beépítendő
honvédalakulatokról.
A megjött kimutatás szerint azonban sorozásra volt szükség,
s ezért a Hajdúkerület 1848. decemberi közgyűlése szigorúan
meghagyta a városi elöljáróknak, hogy a rájuk eső újonclétszámot a 19-22 éves korosztályból haladéktalanul állítsák elő.144 Az
újoncozás gyakorlata újabb lendületet az 1849. január közepén
meghirdetett majd leállított népfölkelés szétoszlása után nyert.
Kossuth utasítására ekkor Sillye úgy intézkedett, hogy a városok a „bármi szín alatt levő, akármikor haza jövendő önkénteseket azonnal erőhatalommal is szállítsák Böszörménybe a Hadfogadó kormányhoz‖ - tehát a Bocskai-csapathoz. A többiek előtt
pedig két lehetőség állott, vagy ők is besoroztatják magukat, vagy
pedig továbbra is az önkéntes nemzetőrségben teljesítenek szolgálatot. Így az a gondjuk is megoldódhat - írta a kormánybiztos -,
hogy az önkéntesek‖, akik „mindig azt kiabálták, hogy ők nem,
mint zsoldosok, hanem mint rendes katonák kívánnak szolgálni,
nem lehet többé kifogásuk”. Intézkedett a felől is, hogy a betege144HL 10/136. A Hajdúkerület dec. 18-i rendkívüli közgyűlésén Péli ismertette Sillye G. levelét.
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ket Böszörménybe kell szállítani, ahol az „álladalom fog gondoskodni gyógyításukról‖, Az alkalmatlanságot csak szigorú orvosi
vizsgálat után mondhatják ki.145
Megállapíthatjuk tehát, hogy a Bocskai - csapat - amely a
szervezés során a 17. (Bocskai) huszárezreddé, illetve az 52. és
53. gyalogzászlóaljjá alakult - legénységi állományának feltöltésében gyakorlattá vált a 19-22 éves korosztály sorozása, illetve az
önkéntesek bevonása a nemzetőri szolgálatra kötelezett idősebb
korosztály tagjai közül.
Természetesen továbbra sem játszott elhanyagolható szerepet az eredetileg kizárólagosnak tartott módszer, a toborzás,
amely részint a hajdúvárosok lakosságából, részint pedig más
helyekről történhetett.
Eleinte ez csak a hajdúvárosok lakosságára terjedt ki. A
Hajdúkerület valamennyi városában tudomásunk van a Bocskaicsapat részére történt toborzásról. Nánáson ez például 1848 decemberében nyolc napon keresztül tartott, amelynek eredményeként harmincnégy újonc jelentkezett, s számukra fejenként egyegy icce bort számolt el a toborzást vezető tiszt, Szellemy Mihály.

145 HL Sillye Gábor kormánybiztos Szoboszló Város Tanácsának és Közönségének. H.-böszörmény, 1849. febr. 9. Ez az utasítás egyként vonatkozott
a felső-tiszai hadszíntérről hazaszivárgottakra és a Görgey táborából hazatértekre.
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Sillye Gábor röplapja. 1849. jan.3.
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A beállott újoncokról pontos személyleírást is adtak. Így a
Nánáson beállott újoncok között a 2. sorszámmal a következő
személyleírás olvasható; Nyakas Sándor, Nánás, 22 éves, református, nőtlen, földmíves, 5 láb magas, két hüvelyk, 1 vonal, gesztenyeszín haj, szemöldöke sárga, rendes orr, tiszta arc, serkedező
bajusz, rendes száj. Beszél magyarul. Lovas.146
E toborzás nagyhatású emléke a Sillye Gábor kormánybiztos által írt, s 1849. január harmadikán kelt Fegyverre hajdúvitézek! című kiáltványa.147 Miután röviden ismertette a Pest feladása
következtében előállott új helyzetet, a hajdúvárosok népe számára a következő célt tűzte ki: „Fegyverre tehát barátaim, hajdúvitézek!
Emelkedjetek
fel
nyájan, mint egy óriás és
porjátok össze a bennünket
szolgaság járma alá nyűgözni
akaró ellenséget; mutassátok
meg a világnak, hogy ti derék
apák méltó utódai vagytok. Az
ifjak soroztassák be magokat
rögtön a Bocskai-csapatba,
hogy az őszfürtű öreg apákat
s elaggott anyákat, a szüléket
és testvéreket a rabló ellenség
öldöklő fegyverétől megmenthessék; kövessék tehát BocsNyomdai számla röplapokról
kai zászlóját az ifjak, hogy az
ártatlan leányokat, kedveseiket a vad csoport meg ne fertőzhesse”.
A remek stílusú, a reformkorban oly kedvelt körmondatot
mesterien alkalmazó kiáltvány mindvégig tudatosan olvasztotta
egybe az egykori hajdú múlt dicsőségét és a szűkebb haza, az
otthon, a család féltését. Nem feledkezett meg az ingadozók, a
kishitűek megszégyenítéséről sem: „ki most fel nem kél a haza

146HL Sillye-iratok. 7/25 és 7/135. Szellemy nehezen azonosítható, neve magyarosított, tehát valószínűen nem hajdúvárosi. Bona G. 1998/99 III. k.
253. említ egy ilyen nevű számvevő hadnagyot a 13. huszárezredben. A Hunyadi-csapattal, illetve huszárezreddel való kapcsolat valószínűsítheti a két
személy azonosságát.
147HL A röplap egy példányát a Hajdúsági Múzeum is őrzi. Publikálva:
Hajdú-Bihari Napló. 1977. okt. 20. 5. p.
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védelmére, a nemzet és unokák átka fogja még a sírjában is
nyomni”. A röplapot Sillye 4000 példányban adta ki.148
Önkéntesnek egyébként minden városban a főhadnagynál
lehetett jelentkezni, Böszörményben pedig a hadfogadó kormánynál.149
Célszerű itt megemlítenünk, hogy az önkéntesek toborzása
nem éppen szerencsés módon a már meglevő katonai alakulatok
legénységi állományát is érintette. A 39. (Don Miguel) sorgyalogezred soraiban – amint láthattuk - szép számmal szolgáltak hajdúvárosi születésűek is, akik részint érzelmi okokból, részint talán
a keményebb osztrák „drill” elől menekülve, talán a rövidebb szolgálati idő kedvéért, netán a magasabb rendfokozat csábításában
is szívesen léptek volna át a Bocskai-csapatba, illetve alakulatokba.
Az ezred vezetése azonban a Bocskai-csapat vezetőségét
hivatalosan értesítette, hogy az átállás lehetőségéről eddig a hadügyminisztériumból semmiféle értesítést nem kaptak, ezért az
átálltakat hivatalosan szökevényeknek tekinti.150 Az október 22én írt levelet két nap múlva újabb követte, amelyben az ezred
már keményebb hangot ütött meg. Sürgették az átszököttek viszszaadását, mert ha nem, úgy „megfogatják‖ azokat.151 A további
fejleményekről nincsen tudomásunk, minden bizonnyal azonban
a jól képzett, nagy harci erőt képviselő gyalogezred bomlását ebben a formában felsőbb helyről sem nézhették jó szemmel.
Az más kérdés, hogy az újonnan szerveződő honvéd alakulatoknál nagyon is kellettek a rendet, fegyelmet szokott, úgymond „puskaport szagolt‖ honvédek.
Tekintettel arra, hogy Sillyének végül is két gyalogzászlóaljat
és egy teljes lovasezredet kellett kiállítani, erre a Hajdúkerületben
az ismertetett feltételek mellett nem sok esélye mutatkozott. A
Honvédelmi Bizottmánytól ezért már 1848 decemberében meghatalmazást nyert arra, hogy Bihar megyében Szalontán, Derecskén, Kabán és a többi, úgynevezett kishajdú városban, amelyekben a hajdútudat az ismeretes hajdúper folytatása következ148 HL 16/521. Debrecen város könyvnyomdájának számlája Sillye Gábor kormánybiztosnak. Ennek nyomdaköltsége 22 ft. volt.
149 A hajdúvárosokban a városok élén a főhadnagy állt, helyettese a
hadnagy (alhadnagy). Itt tehát nem katonai rangról, hanem közigazgatási címről van szó!
150 HL Sillye-iratok. 2/133.
151 HL 2/416. Ugyanilyen gondok voltak a Württemberg-huszároknál.
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tében erős volt, toborzást folytathasson. Engedélyezték a toborzást a Bocskai kultuszáról nevezetes bihari Kismarján, s az egykori szabolcsi hajdúvárosban, Polgáron, ahol az elégedetlenek
immár három évtizede a hajdúságot keresték.152
Rendkívül tanulságos, hogy a toborzás során hangsúlyozottan hivatkoztak a végső soron rendi eredetű és jellegű tudati
tényezőkre, s abban igyekeztek támaszt nyerni a rendi társadalmat szétromboló forradalomnak.
Sillye Gábor 1849. január hatodikán röplapban fordult az
említett helyek lakosságához:153 „A hajdú vitézség mindig megreszkettette még a német seregeket, hadd reszkettesse meg a
most beütött csorda ellenséggel szemben azon hitszegő uralkodó
házat is, melly az önök apjait is minden kiváltság leveleik daczára
jobbágyi helyzetbe alacsonyította‖. Emlékezzünk azon „sok istentelenségekre és gonoszságokra, mellyeket a habsburgi házból volt
királyok a magyar nemzettel elkövettek, számoljunk vele győzedelmes fegyvereinkkel, s hadd ismerjenek bennünk a hűtlen rablók azon igazságos isten büntető ostorára, aki a bűnt büntetlenül
nem hagyja, s meglátogatja az atyáknak álnokságait a fiaknak
fiaiban harmad és negyedíziglen”. A röplap – nyilván a terület
nagyságára, és az érintettek számára 10 000 példányban jelent
meg, s Debrecen város könyvnyomdájában készült, ahol Sillye
egyébként általában is dolgoztatott.154
E remek stílusú, kálvinista komorságú röplap több szempontból is érdekes. Első ízben lehetünk tanúi annak, hogy a hajdúpárt ideológiája önmaga feladása nélkül hogyan nőhetett át
köztársasági hangvételűvé. Aligha kell ugyanis bizonygatnunk,
hogy az a Sillye Gábor, aki ezt a röpiratot 1849 januárjában megfogalmazta, már az áprilisi önmagát előlegezte, azt a politikust,
aki a trónfosztást feltétel nélkül helyeselte, s aki a Radical Párt
alapító tagja volt.

152HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. Röplap: Hazafiúi szózat az úgynevezett követelő hajdúvárosok és Kis-Marja város derék lakosaihoz.
Hivatkozik a hadügyminisztérium katonai osztálya 8294. sz. alatt kelt megbízására.
153 HL Közölve: Alföldi Hírlap. 1849. jan. 7.
154 HL 16/521 Számolat Hajdu Kerületi Kormánybiztos Sillye Gábor úr
rendelményére. Tóth Endre könyvnyomdai művezető.
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Sillye Gábor röplapja. 1849. jan.6.

80

STUDIA OPPIDORUM HAIDONICALIUM I.

Megemlíthetjük, hogy Sillye ekkor felvetette a Bocskai-csapaton
belül az önálló tüzérség megalakítását is, ennek érdekében mérnököt is keresett. Ebből ugyan nem lett semmi, s a már országosan kialakult hadszervezési elveknek is gyökeresen ellentmondott, de talán ezzel is összefüggésben állhat a hajdúböszörményi református és görög katolikus egyház ajánlata két, illetve
egy harang átadásáról ágyúöntés céljára. A harangok igénybevételére egyébként nem került sor.155
A bihari volt kishajdú helyeken a toborzás hamarosan
megkezdődött. A kormánybiztos 1849. január 23-án bízta meg
hivatalosan Pettkó László156 főhadnagyot a bihari részeken való
toborzásra, majd ugyanilyen megbízatást kapott Borbély Dániel
százados is.157 Ez utóbbi már azzal a módosítással, hogy megbízatásába Sillye Gábor belefoglalta az „és ahol célszerű‖ kifejezést is.
Borbélyt ezért utasította, hogy Bihar mellett Békésben is toborozzon, esetleg máshol is. Erre egyébként a Honvédelmi Bizottmány
engedélye is feljogosította.
A toborzótisztek jelentéseiket rendszeresen megküldték
Sillye Gábornak. Így tudjuk, hogy az 53. (Bocskai) zászlóalj részére toboroztak Kismarján, Biharfélegyházán, Konyáron, Bagoson, Komádiban, Harsányban, Szalontán, Berettyóújfaluban, Sárándon, Mikepércsen, Földesen, Sámsonban, Érmihályfalván és
Érsemlyénben.158
A toborzást azonban hamarosan kiterjesztették más megyékre is, mert az nem járt kellő eredménnyel. Borbély százados
jelentette, hogy mivel toborzásának sikere meg sem közelítette a
régebbieket, ezért elindul szerencsét próbálni Békésbe, Csanádba
és Csongrádba.159
Az alábbiakban részletesebben megvizsgáljuk a nagyszalontai toborzást, többek között azért is, mert nemcsak példaérKLÖM XIV. 324-325. Vö. Bakóczi E. 1939.
Pettkó László (Lugos, 1829 – Budapest, 1879) 1845-től önkéntes,
majd 1848 áprilisától őrmester a 60.(Wasa) gyalogezredben. 1849. januárjától
hadnagy és toborzótiszt az 53. (Bocskai) gyalogzászlóaljnál. Márciusban főhadnagy, áprilisban százados. Századával a zarándi hadosztályhoz került,
részt vett Gyulafehérvár zárolásánál. Dévánál tette le a fegyvert (1849. aug.
18.). Bona G. 1988/89. II.k. 470.
157 HL Sillye-iratok. 10/135 és 17/392. Borbély életrajzi adatait lásd
fentebb.
158 HL 15/118, 27/172, 15; 11, 19/434.
159 HL 19/134. Az „eredménytelenség‖ természetesen viszonylagos. Ne
feledjük, hogy Biharban ekkor számos szabadcsapat verbuválása folyik.
155
156
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tékű egy-egy toborzókörút megszervezésére, lebonyolítására,
eredményességére vagy eredménytelenségére nézve, de azért is,
mert Arany János egyik 1848-as toborzóversének is közvetlen
élményanyagként szolgált.
Bihar vármegye 1848/49-ben a szabadságharc egyik központi területe volt, részint Nagyvárad fegyverraktárai és fegyvergyárai miatt, részint pedig nagyságánál, kiterjedtségénél fogva.
Tulajdonképpen Debrecen szabad királyi város is Bihar megye
területére esett. Bihar vármegye reformkori szereplését látva nem
csodálkozhatunk, ha a megye reformnemessége és általában népessége a szabadságharc terheiből derekasan vette ki a részét,
többek között azért is, mert a Tiszántúl általában is a szabadságharc törzsterületéhez tartozott s értelemszerűen vállalt nagyobb
részt a honvédelem terheiből, mint az ország többi része.
Meg kell említenünk azt is, hogy maga Bihar megye több
szabadcsapat szervezési központja volt, s a bihari nemzetőrség is
több szempontból fontosabb szerepet játszott, mint az ország
más tájain a nemzetőrség általában.
Nagyszalonta a bihari nemzetőrség egyik jelentős központja,
gyülekező- és szervező helye. A megyében szerveződött
Biharpüspöki székhellyel Reviczky László szabadcsapata,
Csanády Istváné Fugyivásárhelyen, Vasvári Pál gyászos véget ért
szabadcsapata Köbölkúton, Hatvani Imre később kétes hírű és
ugyancsak komor szerepet játszó csapatának szervezési színtere
Kokad és Álmosd. Tudunk Gázsi Imre szabadcsapatáról, de kapott erre megbízatást Dobozy István és Szunyogh Albert is. Maga
a megye a mozgó nemzetőri szolgálat kiváltására s Kossuth beleegyezésével egy állandó csapat, a Bihari önkéntes Őrhad Hadosztály kiállítását határozta el.160
A szabadságharc fegyveres küzdelméből Nagyszalonta népe is
derekasan kivette részét, hiszen a rendes honvéd alakulatokban
és a különböző szabadcsapatokban mintegy 6-700 szalontai harcolt, nyolcszázan pedig a lovas- és gyalogos nemzetőrségnél teljesítettek szolgálatot.

160 A Bihar megyei szabadcsapatokra lásd Hegyesi M. 1885. 145-146.
Új eredményeket felmutatva Hermann R. 1999. 29-39. Számításai szerint a
Reviczky, Csanády, Dobozi és a Gázsy-féle szabadcsapatokba kb. 1600 fő állt
be. A Rákóczi – csapat több mint 600 főt, a Hatvani-féle csapat 900 embert
mozgósított. A megye őrhadi zászlóalja 2000 embert számlált.
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Arany János közvetlen életrajzi adataiból tudjuk, hogy Nagyszalontán tartózkodott akkor, amikor Sillye toborzótisztjei a városban jártak, s amikor folyt a toborzás a Bocskai-csapatba,
ténylegesen az 53. gyalogzászlóaljba.
A Beállottam a Bocskai-csapatba kezdetű Arany-vers közvetlen történeti hátteréről a következőket kell tudnunk. Ismeretes, s
fentebb részletesebben kifejtettem, hogy a 17. század első évtizedeiben, Biharban egy sor erdélyi fejedelmi kiváltságolással rendelkező hajdútelep keletkezett, amelyek közül Nagyszalonta
Bocskai Istvánra, a többiek a három Rákóczira – Zsigmondra és a
két Györgyre – illetve Báthory Gáborra és Bethlen Gáborra vezethették vissza kiváltságaikat. Az úgynevezett kishajdú városok Várad eleste (1660) után török függésbe kerültek, a felszabadító háborúk és Várad visszavétele (1692) után pedig az udvar egykori
kiváltságolásaikat semmisnek tudva, zálogjogon eladományozta
őket Eszterházy Pál nádornak elmaradt járandósága fejében. A
bihari kishajdú városok azonban ebbe nem nyugodtak bele, hanem pert indítottak, amely egészen a polgári forradalomig, sőt
bizonyos értelemben azon túl is tartott.
Arany János maga is hajdú ivadéknak tudta és tartotta magát. S ez valóban így is volt! Az Arany család I. Rákóczi György
erdélyi fejedelemtől 1634-ben a hajdúnemesség mellé egyéni nemesi kiváltságlevelet (armálist) is kapott, s a család maga is osztozott a nagyszalontai hajdúk későbbi sorsában.
Sillye tehát nem véletlenül kért és kapott engedélyt arra,
hogy Biharban az úgynevezett „praetendens‖ (követelő) hajdúvárosokban toborozhasson, hiszen itt hatásosan hivatkozhatott
Bocskai Istvánra, a hajdúszabadságra és a németellenességre. A
kormánybiztos toborzótisztjei a fent említett felhatalmazás birtokában és a fentiek szellemében hamarosan megkezdték a toborzást.
Amint láttuk, 1849. jan. 23-án kelt Sillye Gábornak azon
rendelete, amellyel megbízta Pettkó László főhadnagyot, azzal,
hogy a bihari kishajdú városokban toborozzon, s egy másik tisztjét, Borbély Dánielt pedig kifejezetten azzal a céllal irányította
Biharba, hogy toborozzon Nagyszalontán, Derecskén, Kabán, a
többi „praetendens‖ hajdúvárosban, illetve Kismarján és Polgáron.
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Számunkra Pettkó főhadnagy toborzóútja érdekes, hiszen
Nagyszalontán végül ő toborzott.161 Segítségére volt Tóth Lajos
őrmester, illetve két közvitéz – Jászai és Perekó nevű – akik járták a verbunkost, s tették azt, amit toborzáskor általában kellett
tenni. A cigányzenészeket mindig helyben fogadták fel!
A bihari térséget Debrecen felől közelítették meg. Tudjuk,
hogy 1849. jan. 12 és 15 között Derecskén verbuváltak, ahol a
„Bocskai-csapatba‖ (tulajdonképpen az 53. gyalogzászlóaljba) 28
újonc állt be. A derecskei cigányoknak húsz forintot fizettek, s
naponta átlag tíz-tizenegy icce bort vettek. Az itt toborzott újoncokat azonnal Böszörménybe irányították. Január 16-án már Berettyóújfaluban folyt a toborzás és tartott huszadikáig. Itt hét fő
adott parolát. Január 21-én és 22-én Mezősason szólt a verbunkos, az eredmény hat újonc. Továbbmentek Komádiba, ahol Jászai és Perekó közvitézek 24-én és 25-én járták a verbunkot. A
következő napon Körösnagyharsányban egy ember állt be a
Bocskai-csapatba.
1849. január 27-én érkeztek meg Szalontára, s e helynek
láthatóan fontos szerepet tulajdonítottak. Jászai és Perekó
közvitézek „magok csinosítására, szükségeik és költségeik
fedezésére‖ előre kaptak 12 ft.
és 30 krajcárt, s e címen febr. 2án ismét felvettek 6 ft. 40 krajcárt. Szalontán velük tartózkodott a Mezősason beállott hat és
Körösnagyharsányban beállott
egy újonc is. Pettkó főhadnagy a
következő napon bort vásároltatott, s megkezdődött a toborzás. Másnap, azaz január 29-én
A szalontai csonka torony. Petőfi
léptek be először ténylegesen,
rajza
összesen tizenhárman. Az első
belépő Fonyod János volt, a
második Káplár Sándor, a harmadik Kovács István. Január 30án hatan csaptak fel katonának, míg 31-én kilencen. Ekkor az
161 A nagyszalontai toborzásra lásd Nyakas M. 1994. Függelékben a vonatkozózó jelentések és számadások publikálva.
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Honvédtoborzás

első belépő a jellegzetes szalontai hajdúnevet viselő Zuh János
volt. Február elsején hárman léptek be, míg másodikán tízen,
harmadikán pedig heten. Közöttük az egyiket Arany Bálintnak
hívták.
A verbuválás február ötödikén délelőtt 11-kor szakadt félbe, mert Sillye Gábor utasítására az újoncokkal azonnal Hajdúböszörménybe kellett indulniuk.
„Muzsika szól, verbuválnak / Csapj fel öcsém katonának‖ –
választotta mottóul Arany János az „Egy életünk, egy halálunk‖ c.
toborzóverséhez a közhangulatot jól kifejező verbunkosrészletet.
Nagyszalontán is szólt ebben az időben a muzsika, hat szalontai
cigányzenész húzta a talpalávalót, a verbunkost, nyolc napon keresztül, naponta nyolc váltóforint fizetségért. Arany János életrajzi adataiból nyilvánvaló, hogy Nagyszalontán szemtanúja volt a
toborzásnak, amellyel kapcsolatban hivatali kötelmei is lehettek,
hiszen ebben az időben Nagyszalonta város szolgálatában is állott.
Ez a történelmi háttér a közvetlen magyarázata tehát Arany
János toborzóversének, amelyben a Bocskai-csapatba való belépést népszerűsítette, s amelyben érzelmileg hitelesen fogta meg a
toborzás indítékát, a hajdúság ősi elkötelezettségét a magyarság
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ügye mellett, a nemzedékeken keresztül elszenvedett sérelmeket,
s azt a lelki alapállást, amely az ősi szabadságjogokat sohasem
adta fel.
A beállott újoncok tehát február ötödikén, 11 órakor elindultak foglalóval a zsebükben Hajdúböszörménybe. Útközben a
biharugrai csárdánál kaptak 20 icce bort, Debrecen és Hajdúböszörmény között ugyancsak húsz iccét. A toborzás egyébként
Nagyszalonta
után
tovább
folytatódott
Kismarján,
Biharfélegyházán és Konyáron, illetve Bagoson. Tóth Lajos őrmester 1849. február 26-án számolt el azzal a hatszáz forinttal,
amelyet Sillye Gábortól előlegként vett fel a toborzás költségeire.
Az 53. zászlóalj feltöltése azonban továbbra is okozott komoly nehézségeket, amelyet hajdúkból, még a bihari „hajdúivadékokat‖ számbavéve is, valóban nem lehetett kiállítani. Ezért új
helyszínre, új toborzótisztek kiküldésére került sor. Nagy Zsigmond toborzószázados 1849. április 24-én jelentette például,
hogy mivel Biharban már semmi eredményt nem tud felmutatni,
ezért elindul Szatmárba és a Szamos-menti helységekbe.162 Sillye
1849. április 19-én bízta meg Csohány Miklós 53. zászlóaljbeli
századost azzal, hogy „azonnal induljon Szabolcs, Borsod és Heves megyékbe, s ott a Bocskai-csapat‖ részére toborozzon.
Csohány jelentésével valóban találkozhattunk is Miskolcról, Tokajból keltezve, s tudjuk, megfordult Hevesben is.163 Tudomásunk van arról is, hogy Abaújban is folyt toborzás. 1849. április 12-én az 53. zászlóaljtól vett át a gyalogsági tartalék felügyelője hetvenkilenc fő, javarészt abaúji újoncot.164 Farkas százados pedig a 17. huszárezrednek is toborzott Ung vármegyében.165
HL 23/458. Nagy Zsigmond 1848. szeptemberétől hajdúkerületi önkéntes nemzetőrség századosa. 1849. januárjában a balmazújvárosi alakuló
tartalék hadosztálynál szolgál, majd márciustól az 53. (Bocskai) zászlóalj 3.
századának parancsnoka. , júliustól alakulatával az V. hadtestben szolgál,
majd az aradi várőrséggel teszi le a fegyvert. Bona G.. 1988/89. II.k. 434.
163 HL 19/432. és 27/68. A hajdúnánási Csohány Miklós szintén a hajdúkerületi önkéntes nemzetőrség tisztje volt, a 4. század parancsnoka. Részt
vett a Jellasics elleni harcokban, majd a feldunai hadseregben szolgált társaival. 1849. januárjától a balmazújvárosi tartalék hadosztályhoz osztották be.
Márciustól százados az 53. (Bocskai) gyalogzászlóaljnál. A 4. század parancsnoka. Az aradi vár őrségével tette le a fegyvert. Bona G. 1988. 155.
164 HL 21/296.
165 HL 28/10. Egy hét múlva már Zemplénben volt, Sátoraljaújhelyről
küld 18 újoncot s ígér még 26-ot. HL 29/257. Farkas Lajos (Hajdúdorog, 1821
162
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Mindez azzal járt, hogy az 53. zászlóaljba jelentékeny
számban szolgáltak nem magyar anyanyelvűek. Amikor a zászlóalj második osztálya megalakult, azt jelentették, hogy közöttük
„nem kevesen aprók, tót, sőt oláh ajkúak is‖.166
Jelentéktelen számban ugyan, de a Bocskai-zászlóaljakba
bekerülhettek alakulataiktól valamilyen ok miatt elmaradt honvédek is. 1849. április 10-én Sillye Gábor arra kérte a hadügyminisztériumot, hogy engedélyezze azt, hogy az 53. zászlóaljban
harmincnyolc fő, alakulataiktól különböző okok miatt itt rekedt
honvéd szolgálhasson.167
Érdekességként említhetjük a hajdúkerületi rabok esetét.
Tudjuk, hogy Sillye Gábor már 1848 októberében felvetette annak lehetőségét, hogy a kevésbé bűnös kerületi rabok szolgálhassanak az önkéntes csapatban.168 1848 decemberében pedig huszonnégy hajdúkerületi rab írt beadványt Kossuth Lajoshoz,
amelyben kérték, hogy négy év katonai szolgálat vállalása fejében
engedjék őket szabadon. Indoklásuk szerint bűneik leginkább
„gyermeki gondatlanságból vagy ital általi elkábítás okozta verekedésből eredtek‖. Kossuth a rabok kérelmét megfontolás végett
a kerülethez pártolólag terjesztette be.169 Az ügyben döntő fordulatot az hozott, hogy időközben a Honvédelmi Bizottmány rendelete megjelent a Közlönyben február harmadikáról keltezve,
amely szerint azok a polgári fegyencek, akik katonai szolgálatra
önként jelentkeznek, hacsak nem veszélyes bűnözők, szabadon
bocsátandók. A Hajdúkerület törvényszéke az üggyel március 13án foglalkozott, s a rabok közül ily módon huszonketten szabadulhattak, akik a 17. (Bocskai) huszárezredbe léptek be.170
Sajnos teljes adatsorok nem állnak rendelkezésünkre arról,
hogy a Bocskai nevét viselő katonai alakulatokban milyen arány– HL 1894). Görögkatolikus. Jogot végzett Eperjesen és Pozsonyban. Ügyvéd
Hajdúdorogon. 1848 szeptemberétől százados a hajdúkerületi önkéntes nemzetőrségnél a feldunai hadtestben. 1849. januárjától a balmazújvárosi tartalék
hadosztálynál szolgál. 1849. márciusától honvéd százados az 53. (Bocskai)
gyalogzászlóaljnál. , az 5. század parancsnoka. Júliustól az aradi várőrségnél
teljesít szolgálatot alakulatával. A kiegyezés után Hajdúdorog polgármestere
(főhadnagya) 1865 és 1870 közt. Bona G. 1988. . 200.
166HL 33 (191.
167HL 21/9.
168HL 2/101. Október 3-án e tárgyban a kerületi közgyűlésnek is írt.
169KLÖM. XIII. 865.
170 Hajdúböszörmény és Vidéke. 1910. márc. 12. A vármegyei levéltárban „eltemetve heverő‖ okmányról másolták.
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ban voltak hajdúvárosiak és arról sem, hogy milyen részt képviseltek ebben az önkéntesek, a toborzottak és a sorozás útján bekerültek. Egy részadatot azonban mégis közölhetünk, amelyet a
hat hajdúvárosra vonatkoztatva jellemzőnek kell tartanunk.171

A hat hajdúvárosból
1848. december 16-tól május 6-ig kiállított újoncok

Város
Böszörmény
Nánás
Szoboszló
Hadház
Dorog
Vámospércs
ÖSSZES

Önkéntes Toborzott
184
90
149
32
81
17
553

4
70
29
28
11
142

Sorozott
53
13
108
16
49
22
256

Összes
241
173
281
76
141
39
951

A számadatokból látható, hogy bár a hajdúvárosokból kiállított katonák létszáma arányaiban jelentősen meghaladja az országos átlagot, mégis nyilvánvaló, hogy ebből a Bocskai nevével
jelzett három, sőt négy alakulatot nem lehetett feltölteni.
A Bocskai – alakulatok kiállítása körül tehát nehézségek
mutatkoztak, nemcsak a fegyverzet, ruházat terén, hanem, újoncozás vonatkozásában is.
Amíg a 17. huszárezred és az 52. zászlóalj kiállítása viszonylag zökkenőmentesen történt, legalábbis ami a gerincét, a
szervezeti keretét illeti, nem mondható el ez az 53.-ról. Amíg az
52. zászlóalj legénységi állományának döntő hányadát a hajdúvárosokból vagy a toborzásra eredetileg kijelölt térségből lehetett
előállítani, addig az 53. zászlóaljnál kénytelenek voltak mind nagyobb arányban külső és nem magyar lakosságú helyekről tobo171

HL Sillye iratok. 27/268.
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rozni, illetve az újoncozás terén igénybe venni a hadügyminisztérium segítségét. A szervezés kritikus időszakában, a zászlóaljban
csak mintegy ötven hajdúvárosi teljesített szolgálatot. Így viszont
szép számmal kerültek ide külső, elsősorban partiumi vármegyékből nem magyar ajkúak is, s ez a helyzet újabb belső gondok
kútfejévé vált.
A sok panasz hallatán Kossuth január kilencedikén utasította a hadügyminisztériumot, hogy az 53. zászlóaljba vagy ne
sorozzanak román anyanyelvűeket, vagy pedig a zászlóalj hajdú
jellegét szüntessék meg. Ennek eldöntését egyébként arra a
Repeczky Ferencre bízta, aki ekkortájt folytatott vizsgálatot Sillye
tevékenységével kapcsolatban.172
Sillye Gábor egyébként február 13-án Kossuthoz írt levelében újra érintette a kérdést:173 "tömegestől jöttek hozzám (ma) az
53. zászlóalj általam összeszedett egyénei s panaszolták, miszerint... az oláhok és oroszok közé soroztattak". Kijelentették, hogy
ők így nem akarnak tovább katonáskodni. Sillye február 15-én
újból sürgette Kossuthot, hogy az 53. zászlóaljba ne küldjenek
kárpátukrán és román újoncokat.174
Érvelésében a következőkre hivatkozott: "midőn Önnek,
mint kormány Elnöknek nevét említette a hajdú ember, kalapját
megemlítette, mint midőn Istenének nevét bocsátja ki ajkán", s
ezért is itt „oly áldozatkészséget tanúsított a hajdú nép, minőt
aránylag az országnak egy nép osztálya sem mutathat fel", hiszen
máris háromezren teljesítenek katonai szolgálatot. Ezt a lelkesedést fenn kell tartani, de az idegen ajkúak besorolása "lehangolta
az itteni népet". Kossuth február tizenötödikén azt válaszolta
Sillyének, hogy a kérdést ismeri, ebben az ügyben már többször
írt, s ezért feleslegesen többször ne írjon.175
A hadügyminisztérium február 16-án – részben Kossuth
korábbi felvetésének szellemében is - elrendelte ugyan a Bocskai
53. zászlóalj hajdú jellegének a megszüntetését, mert úgy ítélte
meg, hogy az alakulatot pusztán hajdú fiakból megalakítani nem
lehet.176 Az itt szolgálatot teljesítőknek lehetővé tették, hogy átlép172HL

10/482. Repeczky tevékenységét fentebb érintettük.
13/379.
174 KLÖM XIV. 456-457. és HL Sillye-iratok. 13/ 135. Sillye Gábor Kossuth Lajosnak. 1849. febr. 15.
175 KLÖM XIII. 456-457.
176 HL Sillye-iratok. 13/601. A hadügyminisztérium újoncozási osztálya
Sillye Gábor kormánybiztosnak.
173HL
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hessenek vagy az 52. (Bocskai) zászlóaljba vagy pedig a
17.(Bocskai) huszárezredbe.
Az 53. (Bocskai) zászlóalj szervezése azonban nem állt le! A
kiküldött kormánybiztos ugyanis, Repeczky Ferenc, amint erre
Sillye kormánybiztosi jogkörével kapcsolatban fentebb már utaltunk, kedvező véleményt adott a szervezés lehetőségeiről. Kossuth tehát Repeczky véleményét is figyelembe véve úgy döntött,
hogy az 53. zászlóalj hajdú jellegét meg kell hagyni, mert annak
kiállítása hajdúkból igenis lehetséges.177 A hadügyminisztérium
ezt figyelembe véve március elsején erről a zászlóalj parancsnokságát hivatalosan is értesítette.178
Az 53. zászlóalj legénységi állományát azonban a Hajdúkerületből – Kossuth állítása ellenére - a legnagyobb erőfeszítések
árán sem lehetett feltölteni. Sokat segített ugyan, hogy a Vácnál,
a feldunai hadseregtől megvált, s hazajött nemzetőrök egy részét
sikerült az 53. (Bocskai) zászlóaljba beállítani. Így került az alakulathoz, pl. Nagy Zsigmond, a hajdúnánási Csohány Miklós és a
hajdúdorogi Farkas Lajos, akik jelentős szerepet játszottak a
zászlóalj további építésében.
A későbbiekben azonban mindenesetre igyekeztek elkerülni
azt, hogy ide idegen ajkúakat sorozzanak. A hadügyminisztérium
újoncozási osztálya például Sillye Gábort arról értesítette, hogy a
nyíregyházi újonctelepről már válogatják az embereket a zászlóaljba, a nyíregyházi parancsnokság pedig arról, hogy Böszörménybe hatszáz magyar nyelvű újoncot küldenek.179 Ebből az
időszakból találkozhatunk kérvényekkel, amelyekben, más alakulatban szolgálók kérték a kormánybiztost, hogy az 53. (Bocskai) zászlóaljban szolgálhassanak. Egyikük indoklásként említette, hogy "nánási fi", de akadt debreceni születésű pályázó is.180
A magyar nyelvű újoncok jelentős hányada egyébként Pest me-

177KLÖM

XIV. 478.
KLÖM és HL Sillye-iratok. 15/388. Sillye válasza: 15/524.
179 HL Sillye-iratok. 30/4 és 29/339.
180HL 17/119., 18,478. és 18/479. Kola János nánási születésű őrmester kéri magát áthelyezni a 36. zlj-ból az 53-ba. Nyomatékként említi, hogy
"fensőbb tudományokból 2 évig" tanult. Ugyaninnen Jósa András "nánási születés", tizedes arra hivatkozva, hogy "vágyam tetőpontja hajdú-magyar nép
közt szolgálni, mint mindenfelé idegen nyelvűekkel, kikkel beszélni sem tudok", kéri magát áthelyeztetni.
178
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gyei vagy pedig Jászkun kerületi volt. A zászlóaljat május 16-án
Nagyváradra rendelték.181
Az 53. zászlóaljjal kapcsolatban említést kell tennünk a 36.
zászlóaljról. Ismeretes, hogy e zászlóalj Eszék feladásakor Pécsett
– szerencsétlen körülmények között és gondatlanság miatt megsemmisült. 182 A hadügyi és politikai vezetés azonban nem mondott le arról, hogy e zászlóalj, legalább sorszámában tovább ne
létezzen. Amikor Repeczky Ferenc kormánybiztos azt jelentette
Kossuthnak, hogy az 53. (Bocskai) zászlóaljnak az 52. zászlóalj
feltöltése után már csak ötven – hatvan embere van, amint láthattuk, komolyan merült fel az alakulat további szervezésének
leállítása. Ekkor a zászlóalj tiszti keretét Szoboszlóra helyezték
át, s 36. sorszám alatt a megsemmisült zászlóalj pótlására gyakorlatilag új zászlóaljjá szervezték.183 Így került át a 36. zászlóaljhoz az eredetileg az 53. zászlóaljhoz kinevezett Dobay Ágoston184,
Mihályffi József185, Omoszta Lajos186, Clauer Antal báró187.
Nem kevésbé érdektelen megvizsgálnunk a három alakulat
felfegyverzésének és ruházattal való ellátásának az ügyét.188
E kérdéskör szervesen összefügg részint a nemzetőrség
ilyen jellegű gondjával, részint az eredetileg önkéntesnek szánt
Bocskai-csapat hasonló jellegű nehézségeivel. Az önkéntes csapat
felszerelése és a rendes honvédségi alakulatok felszerelése szervesen összefügg, egymástól nem is választható szét. Amint tudjuk, a hajdúkerületi nemzetőrség felfegyverzését annak idején
181HL
182

25/151.
V. ö. KLÖM XIII. .421. 1848. nov. 12. Kossuth L. Batthány Kázmér-

nak.
KLÖM XIII 421. és KLÖM XIV. . 941.
Dobay Ágoston Dobó, 1814 – Pétermező, 1893). Közvitéz, majd alhadnagy a 32. gyalogezredben. 1848. jún. 13-án főhadnagy a 3. honvédzászlóaljnál. 1849. márc. 8. őrnagy az 53. zászlóaljnál, amelyből hamarosan a 36.
lett. Bona G. 1987. 136.
185 Mihályffi József (Nemeskosztolány, 1815 -?-?). 1849. febr. 14. százados az 53. zászlóaljnál, amelyből számcsere folytán a 36. lett.
186 Omaszta Lajos (Békéscsaba, 1807 -?).- 1848-ban nyugalmazott főhadnagy. Decembertől százados a 62., majd a 44. zászlóaljban. Februárban
helyezik át az 53. zászlóaljhoz, amelyből számcsere folytán márciusban a 36.
lett. Bona G. 1988.. 447.
187 Clauer Antal Pest, 1825 - ?-?)
A Sándor gyalogezred őrmestere,
majd alhadnagya. Ezredével csatlakozik a szabadságharchoz. 1848. dec. elsejétől főhadnagy az 53. zászlóaljnál, amelyből, illetve tiszti keretéből a 36. zászlóalj lett. Bona G. 1987. 143.
188 E kérdéskörre országosan Csikány T. 1998. 80 – 102.
183
184

91

Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenysége és a hajdúvárosok...

részben saját fegyverekkel, részben az állam által juttatottakkal,
részben pedig az egyes városok, illetve a kerület által készítettekkel oldották meg.
Itt általánosságban is jelezhetjük, hogy vissza - visszatérően került napirendre a szétoszlott vagy hazajött nemzetőrök
fegyvereinek begyűjtése és a rendes honvéd alakulatoknak való
átadása.
Hajdúböszörmény városa például megbízatást adott két
ácsmesternek szurony- és fokosnyelek készítésére.189 Természetesen a három katonai alakulat felfegyverzése ennél lényegesen
bonyolultabb feladatnak bizonyult és sokkal nagyobb anyagi terhekkel is járt. Ennek pénzügyi terhét az állam egyértelműen átvállalta. Sillye Gábor már 1848 szeptemberében erre a célra 150
000 forintot kért.190 Az összeget legalább ilyen nagyságrendben
meg is kapta, nem egyszerre természetesen, hanem a szükségleteknek megfelelően, kérelem útján, s rendszerint csak akkor, ha
a felvett pénzről előzőleg már elszámolt. A pénzt rendszerint a
debreceni sóházból vette fel, így például október elején nyolcezer
forintot a legszükségesebb felszerelésekre.191 1848 decemberében
Kossuth Lajostól lovakra és felszerelésekre 30 000 forintot kért.192
Kossuth január 18-án utasította a kormánybiztost, hogy a felvett
költségekről számoljék el, ez meg is történt, s számadásait a legnagyobb rendben találták.193 Február 18-án, miután a hadipénztár a Bocskai - huszárok felszerelése miatt kiürült, a további
költségekre újabb húszezer forintot kért.194 A Honvédelmi Bizottmány március negyedikén kelt rendelete utasította, hogy újból
számoljon el.195 Március 16-án újabb nyolcezer forintra volt szüksége a 17. (Bocskai) huszárezred még hátralevő felszereléseire, a
szabók, szíjgyártók, gombkötők és más kézművesek számláinak a
kiegyenlítésére.196
A nemzetőrség felfegyverzésére általában is lásd: H. Fekete P. 1948.
17-19. és ROT I. évf. 1. sz. 80.
190 HL Sillye-iratok 2/87. Batthyány Lajos miniszterelnöknek címzett
levél fogalmazványa.
191 HL 2/101. Sillye-iratok.
192HL 542/a. Sillye Gábor Kossuth Lajosnak. Tokaj, 1848. dec. 18.
193 KLÖM XIII. 163. és 224. Ez összefüggésben áll Repeczky Ferenc fent
már többször is említett vizsgálatával.
194 HL Sillye-iratok. 14/107.
195 HL 16/82.
196HL 17/270. és 17/327.
189
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A hivatali ügykezelés azonban úgy látszik, akkor sem tagadta meg önmagát; a hadügyminisztérium április 25-én hivatalosan szólította fel a kormánybiztost a számadások pontos vezetésére, mert a február ötödikéről keltezett kimutatásán nem tudtak eligazodni, Figyelmeztették, hogy a "lovasságra vagy szintén a
gyalogságra fordított álladalmi pénzekről elkülönítve is adatokkal
támogatott számadásokat készítsen".197
Amíg a Honvédelmi Bizottmány a ruházati felszerelések
kérdését jórészt készpénzkiutalással oldotta meg, addig a fegyvereket vagy más felszerelési tárgyakat rendszerint az állami raktárakból utalták ki. Így vett át például Bírányi Ákos, a Bocskaicsapat számvevője Pesten 1800 kulacsot, 1200 borjút és 1200
mellényt az "álladalmi kincstárból".198
A kormány Debrecenbe költözése után pedig Nagyváradról
kaptak vagy sok esetben csak reméltek kapni felszerelési tárgyakat. Így igényelt pl. Sillye a hadügyminisztérium katonai osztályától az 52. zászlóalj részére 495 szuronyos puskát, ugyanannyi
tokkal és „átalvetővel‖, valamint 54 altiszti kardot, ugyannyi nadrágot és tölténytáskát.199
Tekintettel arra, hogy az állam pénzügyileg is támogatta a
hajdúkerületi nemzetőrség felfegyverzését - Kossuth például 1849
januárjában e célra 10 000 forintot utaltatott ki - állandóan szorgalmazták a szétszéledt vagy szétszéledőben levő nemzetőrség felszerelési tárgyainak az összeszedését.200 Ezt a reguláris alakulatoknak szánták.
Sillye Gábor a felszerelési tárgyak döntő hányadát Pesten
készíttette vagy szerette volna készíttetni. Rögtön az után, hogy a
hadügyminisztériumtól kormánybiztosi kinevezését kézhez kapta,
már szeptember 21-én leadta a megrendeléseket a posztókereskedőnek, a szíjgyártónak, a szabónak, a csákó- és sapkakészítőnek, a zablakészítőnek és a vászonkereskedőnek. Pesten három
szobát is bérelt Tóth Gáspár házában, itt szabták a ruhákat, de
raktárnak is használták.201 1848 novemberében újabb, nagyobb
mennyiségű rendelést adott le pesti mestereknek. Így például november 22-én hatszáz lovas mentét rendelt fehér báránybőrből
197HL

24/161.
1848. dec. 19. 5/164.
199HL 1849. márc. 20. Sillye Gábor a hadügyminisztérium katonai osztályának.
200 KLÖM XIV. 95-96.
201 HL Sillye-iratok. 2/101. és 4/69.
198HL

93

Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenysége és a hajdúvárosok...

4800 forint értékben, majd pedig ugyanennyi lovasnak való mentét, dolmányt, nadrágzsinórzatot és 1200 gyalogosnak való atillát
és nadrágzsinórzatot, összesen 3800 forintért.202 Megrendelt még
hatszáz övet is kék-fehér színből. Két nap múlva Gyurikovits Máté
sipkakészítőt bízta meg 1800 darab sipka elkészítésével, 28-án
pedig megrendelt 1800 darab "ős magyar címert" is, darabját egy
krajcárjáért.203 November 30-án kötött szerződést Carl Kölle mesterrel 1200 darab gyalogsági tölténytáska készítéséről. Feltételként szabta, hogy az a legjobb minőségű talpbőrből készüljön, s
az egészet fesse feketére.204
Tudvalevő, hagy Sillye ekkor már folyamatosan nem tartózkodott Pesten, ezért megbízottat hagyott az ügyek folyamatos
szemmel tartására. Ez utóbbi december kilencedikéről a kormánybiztoshoz címzett levelében arra panaszkodott, hogy "gombkötőinkkel majd megbolondul az ember", s ami "a csizmákat illeti, sokkal jobb lenne Debrecenben vállaltatni, mert itt hat
ezüstforinton alul nem csinálják".205 A háborús konjunktúra tehát
alaposan felverte az árakat!
Megbízottja egyébként tudósította Sillyét a legfrissebb pesti
eseményekről, valós és valótlan híreket közölve. A korhangulat
jelzése miatt érdemes említenünk értesüléseit: „Úgy hallik hogy
Jóska az új császár (mert hiszen királya ám a kutyáknak) le tette
Windisgrécet" s személyesen hadvezérkedik.” Azzal is hetvenkedett, hogy így legalább jóllakatja a "hortobágyi juhász kutyákat
császárhússal".206
Az ismert hadiesemények folytán hamarosan elkerülhetetlenné vált Pest-Buda kiürítése, ezért Sillyének is gondoskodni
kellett a már elkészült felszerelési tárgyak elszállíttatásáról.
A menekítés iránya ez esetben is a Pest-Szolnok közötti
vasútvonal volt, Simonyi László hadnagy207 és ruhabizományos
jelentése szerint a Bocskai-szabadcsapat Pesten levő ruhatárát
január elsején és másodikán rakodták be Pesten, de Szolnokon
csak kilencedikén tudtak kirakodni. A felszerelés innen szekereken tizenhatodikára érkezett meg Hajdúböszörménybe. A szállíHL 3/504. és 3/505.
3/562.
204 HL 4/85.
205 HL 5/52.
206 HL Embere azt is írja, hogy holnap küld "érdekes lapokat".
207 Személye nehezen azonosítható. Bona G. 1998/99. III. k. 150 feltételesen említ ilyen nevű hadnagyot alakulatának jelzése nélkül.
202
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tásnál segédkezett Sóvágó Gábor, 52. zászlóaljbeli szállítótiszt és
Karap Sándor főhadnagy, szintén az 52. zászlóaljtól.208
Kossuth még december 14-én kivette Sillye kezéből a 17.
huszárezred felszerelésének az ügyét, s azt az ezred parancsnokára, gróf Almásy Ernőre bízta.209 Nyilván ezzel is összefüggésben
állhat, hogy az ezred már elkészült felszerelésének elszállításáról
nem történt kellő intézkedés. Sillye Gábor úgy tudta, hogy jelentős mennyiségű felszerelés maradt Pesten, s a menekítés során
pedig Cegléden rekedt 310 lószerszám is.210
A zászlóaljak további felszerelésének bázisa így Debrecen illetve a Hajdúság maradt. Sillye 1848 decemberében az új megrendeléseket már itt adta le. Ennek során kapott például megbízatást Hajdúböszörményben Nagy Gábor csizmadia 1200 darab
bakancs elkészítésére a Bocskai zászlóalj részére. A munka összértéke 3600 forintot tett ki.211 A hajdúnánási gombkötő, Farkas
Sámuel pedig 650 rózsára, ugyanannyi mentekötőre és háromszáz darab atilla elkészítésére nyert megrendelést, 743 forint és
10 krajcár értékben.212 A debreceni sárgarézműves, Liszkay János 10 000 darab fehér vállgomb készítését vállalta, s az 52.
zászlóalj részére ugyancsak a városban készíttettek hat darab
dobot is.213 1849. április 13-án kapott "hadi útlevelet" Bátori János 53. zászlóaljbeli hadnagy, hogy Debrecenbe utazhassék, egy
"a toborzásra szükséges nemzeti zászló elkészíttetése végett".214
Minden bizonnyal arról a zászlóról van szó, amely most a Hajdúsági Múzeum tulajdona.
208 HL 10/38. és 8/31. Sóvágó Gábor később a Bocskai-huszárezredben hadnagy, a Rákos-mezei csatározásokban 3. osztályú érdemrendet kap.
Karap Sándor nevű számvevő hadnagyot Bona G. 1998/99. II. k. 173., a 8.
huszárezrednél említ. Lásd fentebb.
209 KLÖM XIII. 740.
210 HL Sillye-iratok. 10/482. Sillye Gábor Repeczky Ferenc kormánybiztosnak. 1849. jan. 25.
211 HL 1848. dec. 16.
212 HL 20/182.
213 HL 15/242.
214 HL 21/345. A zászlón május 2-i (1849) dátum olvasható. Megjegyzendő, hogy a szakirodalom eddig népfölkelő zászlónak tartotta. V. ö. Kerekes
Z. 1971.. 634. Bátori (Báthory) János (Debrecen, 1826 – Királyfalva 1905) ref.
teológushallgató. 1848 júniusában önkéntes a 9. honvédzászlóaljnál. 1849.
márciusától hadnagy az 53. Bocskai honvédzászlóaljnál. Alakulatával együtt
az aradi őrséggel teszi le a fegyvert (1849. aug. 17.) Bona G. 1998-1999. I. k.
110.
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Meg kell említenünk, hogy sürgős esetekben, menetközben, a harcban álló vagy oda igyekvő alakulatok részére is vettek
fel felszerelési tárgyakat állami raktárakból, vagy akár készpénzért is. Így például 1848. december végén, amikor az 52. (Bocskai)
zászlóaljat sürgősen az északi frontra, Schlik ellen kellett vezényelni, huszonkilenc pár csizmát
vettek a legénységnek készpénzért.215 Január
elsején pedig Hunyady őrmester Sillye megbízatására Miskolcon átvett a zászlóalj részére 350
darab köpenyt, 785 sapkát, 115 atillát, 50 pár
kesztyűt, 430 patrontáskát szíjastól, 430 posztónadrágot, 430 mellényt és 430 borjút szíjastól.216
A huszárezred lovainak döntő hányadát
azonban Sillye a hajdúvárosokban illetve azok
környékén igyekezett beszerezni. A vásárolt lovakról pontos kimutatást vezettek, feltüntették a
ló nevét, azt, hogy hány markos, a színét, a nemét, a korát és bélyegét illetve az eladó nevét. A
nagy lóvásárlások november első felében kezdődtek! Hajdúnánásról például Kovács Endre
százados november nyolcadikán jelentette, hogy
megkezdte a lovak felvásárlását, de folyt hasonló
akció más hajdúvárosokban, sőt Nyíregyházán,
Balmazújvároson és Kemecsén is. A november
tizenötödikéig vásárolt lovakról a következő kiBocskai huszár.
Korabeli ábrázolás
mutatás készült.217

HL Sillye-iratok. 1/15.
8/360. és 8/48. Kossuth számukra ideirányított 1200 puskát is.
Hunyadi Ferenc őrmesterről van szó. Hajdúdorogi birtokos, 1848 őszén állt be
a zászlóaljba, előbb őrmester, majd 1849. márciusától hadnagy, valószínűen
később főhadnagy is alakulatánál az I. hadtestben. Bona G. 1998/99. II. k. 87.
217 HL 4/294, 4/226.
215
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December 10-én Kovács százados megvizsgált 153 darab
eladó lovat, s megalkudott rájuk. Áruk általában 90 és 160 forint
között ingadozott, de volt 50 forintos és 230 forintos ló is. A lovak
árát – egyébként úgy, ahogyan Sillye kormánybiztosi kinevezésében is megszabták - kamatos kincstári utalványban fizették.218
A ránk maradt jegyzékek néprajzi szempontból is tanulságosak!
A Hajdúböszörményben vásárolt 82 db. ló leírása gazdag
tárháza a városban használatos lóneveknek és színeknek. Így
volt pej, pirospej, barnapej világospej, szennyespej ló, volt természetesen szürke, barna, fekete, sárga, fakó is. A legtöbb ló herélt,
de volt csődör és kanca is. Jellegzetes lónevek voltak: Héja, Hatytyú, Szennyes, Vaskó, Szárcsa, Holló, Betyár, Bolygó, Sudár, Kuruc, Tüzes stb. 219
Mint említettük, a huszárezred felszerelésének gondját
Kossuth Almásyra bízta, ezért Sillye lovakat december 14-e után
nem vásárolt. E helyett a parancsnoknak e célra pénzt küldött,
egy ízben például 4000 forintot Ceglédre "vagy ahol van".220
HL és még 3/387.
HL 3/362. a. Összeírása a Bocskai lovas csapat részére vásárolt lovaknak. Az összeírás külön érdekessége, hogy a gazdák nevei is fel vannak
tüntetve.
220 HL Kossuth ugyanis december 14-én és 20-án még úgy rendelkezett, hogy a Bocskai-lovasság Ceglédre menjen, felszerelésük végett. V. ö.
KLÖM XIII. 740, 825. A huszároknak azonban hamarosan az északi frontra
kellett indulniuk.
218
219
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Vessünk ezek után egy pillantást az elért eredményekre, illetve arra az állapotra, ahogyan az alakulatok rendes harctéri
szolgálatba léptek.
Mint láthattuk, Sillye Gábor eredeti elképzeléseinek megfelelően egy 1200 fős gyalogsági és 600 főnyi lovassági alakulat
felállítására került volna sor. Az egy zászlóaljnak megfelelő gyalogságot azonban rövidesen kétszeresére emelték, a lovasságot
pedig ezred nagyságrendűre egészítették ki. Egy időpont nélküli,
de 1849 kora tavaszáról származó kimutatás szerint a kormánybiztos addig összesen kiállított 2566 katonát, amelyből 1200 fő
szolgált az 52. zászlóaljban, 1162 fő a 17. huszárezredben, a többi pedig - tehát 204 fő - a szervezés alatt álló 53. zászlóaljban.221
Vegyük közelebbről szemügyre most a 17.(Bocskai) huszárezred szervezésének ügyét és összegezzük a fentebb mondottakat.
Amint láthattuk, a Bocskai-ezred előzménye a Bocskai-lovascsapat volt, amelynek szervezése már októberben jelentősen előrehaladt.222 Október 26-án az első osztály állott egy főhadnagyból,
két őrmesterből, tizenkét tizedesből és 157 huszárból. A második
osztály létszáma pedig a következő volt: két hadnagy, két őrmester, kilenc tizedes és 194 huszár. Összesen tehát 379 fő. A lovascsapat ezreddé való átszervezése hivatalosan a Honvédelmi Bizottmány október 18-án kelt utasításával vette kezdetét, amelyet
Sillye Gábor november ötödikén vett kézhez.223 Az ezred katonai
parancsnokául novemberben gróf Almásy Ernőt nevezték ki.224
A felszerelés, a toborzás és minden egyéb ügyek intézése
kezdetben Sillye kezében összpontosult. A felszerelés céljára igényelt 150 000 forintból február elejéig 104 000 forintot használt
fel a három katonai alakulat felszerelésére, amelyből a huszárezred a következő felszerelési tárgyakhoz jutott. Novemberben kapott 300 köpenyt, 367 mentét, 600 sapkát, 310 lőszerszámot,
107 lópokrócot, amelyhez vételeztek még az óbudai katonai raktárból hatszázat. December folyamán pedig hatszáz sarkantyúzott csizmát, hatszáz kardot, 233 mentét és két osztály lovasságHL Sillye-iratok. 16/155. Itt újfent csak utalhatunk arra, hogy ekkortájt jött létre a második 52. (Bocskai) zászlóalj magva, tulajdonképpen a
kormánybiztos tudta és akarata ellenére, s nehezítve Sillye feladatát.
222HL 10/482. Sillye Gábor Repeczky Ferenc kormánybiztosnak. 1849.
jan. 25.
223HL és 2/454. 1848. okt. 26-ról.
224KLÖM XIII. 334. Az OHB részéről Almásy kinevezését Perényi Zsigmond hagyta jóvá.
221
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hoz szükséges lókefét, vakarót, patkót osztottak ki, illetve vásároltak hatszáz csákóhoz való posztót.225
A kormánybiztos nagy leterheltségére való tekintettel Kossuth Lajos - mint említettük - december 14-én a lovasezred felszerelésének és alakítási ügyeinek intézését kivette Sillye kezéből,
s azt az ezredparancsnokra, gróf Almásy Ernő őrnagyra bízta. A
pénzkezelés és a toborzás változatlanul Sillye Gábor feladata maradt.
A helyzet azonban a későbbiek folyamán mégiscsak úgy
alakult, hogy az érdemi intézés visszakerült - a felszerelés terén
is - Sillye kezébe. A kormánybiztos 1849.
április 17-én, Kossuth Lajoshoz írt levelében közölte, hogy a huszárezred negyedik osztálya is harctéri szolgálatot
teljesít, s az ezred parancsnoksága azt
sürgeti, hogy alakítsa meg a tartalék
osztályt is. Neki viszont csak egy ezredre
- tehát négy lovasosztályra - van megbízatása, kérte ezért, bízzák meg a tartalékosztály szervezésével is. Ugyanekkor
kért húszezer forintot is dolmányokra.
Dániel Béla, BocsBár a hadügyminisztérium a fenti beadkai-százados atillája
ványra május negyedikén azt válaszolta,
hogy az ezred teljes kiállítása után semmiféle tartalékosztály kiállítása nem szükséges, álláspontjukat
később mégis megváltoztatták.226
A tartalékosztály felszerelésének tényleges lebonyolítása
egyértelműen Sillye Gábor kötelessége lett! Egy Kossuthoz írt,
sajnos időpont nélküli fogalmazványából kiderült, hogy a tartaléknak szüksége van 350 köpenyre, 320 dolmányra, 250

HL Sillye-iratok. 10/482. A 17. Bocskai huszárezred teljesen világoskék ruhát viselt. A zsinórzat fehér volt, menteszőrméje fekete. 1950-ben, a
Honvéd Múzeumban őriztek egy ezüstzsinóros tiszti zekét, melynek zsinórzatát
és galambkosarait ritka piros és zöld selyemszálak szőtték át. Az arany csákópaszományt kivéve a tisztek minden jelvénye ezüstből készült. V. ö. 1848-49.
A szabadságharc katonáinak egyenruhái. Bp. 1950. 60. és Barczy Z. – Somogyi
Gy. 1986.
226 HL 25/309. Répásy tábornok Sillye Gábor kormánybiztosnak. Debrecen, 1849. máj. 4.
225
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lovasnadrágra és 100 lószerszámra, E célra tízezer forintot kért,
amelyet meg is kapott.227
A Bocskai-huszárezred egyenruhája a hajdúvárosi hagyományokon alapult, s az ezred létszámra növekedett alakulat is
megtartotta a tulajdonképpeni Bocskai-csapat egyenruháját. Ez
utóbbi színösszeállítás a hagyományos kék-fehér hajdúszíneket
követte. A huszárok világoskék zekét és fekete prémmel díszített
mentét viseltek, fehér zsinórzattal. A Hadtörténeti Múzeumban
őrzött eredeti tiszti zeke világoskék alapszínén az ezüstzsinórzatot és a galambkosarakat piros – fehér – zöld selyemszálak szövik
át. Egy későbbi visszaemlékezés szerint a tisztek aranyszegélyes,
piros tarsolyt viseltek, V. F. (V. Ferdinánd) monogrammal díszítve. 228
A huszárezred egyenruhájához hasonlóan fontos adalék az a tiszti zeke,
amely Dániel Béla huszárszázadosé volt, s
amelyet a Szabadságharc Emléktárgyainak
Múzeumában őriztek Aradon.229
A Pesti Divatlapban közölt pontatlan
leírás azt mindenesetre bizonyítja, hogy a
huszárezred egyenruhája találkozott a kor
ízlésével. Az újság a következőképpen ír: „A
Bocskay-huszárok közül néhány válogatott
legény fordult meg nálunk. Hősies szál
Dániel Béla, Bocskaitermetük, deli férfiasságuk, s jó ízléssel vászázados
lasztott egyenruhájuk mindenki figyelmét
magára vonta.‖.230
Itt kell szót ejtenünk a huszárezred zászlójáról, pontosabban az egyik osztály zászlajáról.
Az Asbóth-hadosztály (12.) kötelékében harcoló osztály zászlójáról az 1848. ápr. 11-i csatározások kapcsán esik szó.
Nevezetesen akkor, amikor a Hardegg-vértesek (vasasok) a hadHL 22/22. Sillye Gábor Kossuth Lajosnak. 1849. ápr. 17. és
33/420. Sillye Gábor Kossuth Lajosnak.
228 Barczy Z. –Somogyi Gy. 1986. 134. A Nemzeti Múzeum vízfestményén látható Bocskai-huszár piros csákót visel, amely azonban tévedés. A Budapesti Divatlap 1848. nov. 25-i száma búzavirágszínű mentéről, dolmányról
és fehér tollas, hamuszín csákóról ír, amely leírás pontatlan. HL
229 Negyvennyolc. A magyar szabadságharc 1848-49-ben. Szerk.(Jókai
Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor) Bp. 1898. 103. Reprintben Bp. 1991.
230 Pesti Divatlap. 1848. nov. 25.
227
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osztály egy részét körülzárták, s ekkor Asbóth ezredes állt élére a
bekerített alakulatoknak, s a bekerített Bocskai-huszárok lobogóját kézbefogva, sikeresen áttörte a gyűrűt.231
Egy másik zászlóról akkor esik szó, amikor az ezred kiállított 3. osztályát 1849. április végén Hajdúböszörményből Tokajba vezényelték. Ekkor Helley János alezredes, osztályparancsnok levélben fordult a hadügyminisztériumhoz, hogy a
harctéri szolgálatra rendelt osztály számára zászlót adjon. Ez
meg is történt! A hadügyminisztérium intézkedett, hogy a debreceni ruharaktárból a lobogót haladéktalanul juttassák el az
osztálynak.232
A Szovjetunióból 1941-ben visszakapott, majd ismét
elvitt és újra visszaadott zászlók között található egy piros-fehérzöld farkasfogakkal szegélyezett selyemzászló, amelynek egyik
oldalára a Hajdúkerület címerét, a másik oldalára pedig egy sajátosan archaikus országcímert festettek. A címerképet barokkos
jellegű, aranybarna színű, leveleket formázó keret övezi, amely
csak reguláris alakulatok zászlóin fordult elő.
Rendhagyó az országcímer megjelenítése! A zászlón ugyanis
nem az akkor általánosan használt, régóta végelegesen kialakult
címer látható, hanem a II. Endre Aranybulláján szereplő, Árpádsávos, vágott címerkép. A szív alakú pajzsban azonban nem vörös és fehér színű vágások láthatók, hanem fehér és zöld színűek.
Fehér vágásból négy, zöldből három, a zöld csíkok közepében pedig két, egymással szembeforduló oroszlán látható. A zászlóhoz
kétágú vörös-fehér zászlószalag is tartozik, amelyre a HAZÁÉRT

A Bocskai-huszárezred
egyik zászlaja.
Elő és hátoldal.
Borosjenőnél került az
oroszok kezére. Egyike a
Moszkvából visszakerült
zászlóknak

231
232

Asbóth L. 1862. 2. k. 87.
Kerekes Z. 1971. 654 –655.
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ELŐRE jelszót hímezték. A zászlólap mérete a lovasságnál használatosnak felel meg.
A leírás alapján egyértelmű, hogy a zászló a Bocskaihuszárezred egyik osztályáé volt, s bizonyosra vehetően a
borosjenői fegyverletételkor került az oroszok kezébe.
Legérdekesebb az országcímer kérdése, amelynek használata visszautal a Bocskai-csapat szervezésének időszakába. A
Bocskai-csapat pecsétnyomóján, illetve annak lenyomatán
ugyanis szintén ez az archaikus országcímer látható.233 Nem tudjuk pontosan azt sem, hogy Sillye a Bocskai-csapat felszerelésének rendelésekor az 1200 darab „ős magyar címer‖ esetében
tulajdonképpen milyen országcímerre gondolt. Lehet, hogy az
Aranybullán szereplő, a Bocskai-csapat pecsétnyomóján is használatosra, amely végül a huszárezred egyik osztályának zászlóján
is megjelent.
A huszárzászló zászlószalagja. Felirata:
ELŐRE a HAZÁÉRT

Ha ez viszont így történt, azt újabb adalékként kell értékelnünk a szabadcsapat-szervezés eszmei hátteréhez. A túlnyomóan
református többségű Hajdúkerület nem a Szűz Máriával ékesített
honvédzászlót választotta, még csak nem is az akkor már közmegegyezéssel elfogadott, a szent koronával is kiegészített
országcímert, hanem visszanyúlt II. Endre korába, s azt az
Aranybullát, pontosabban pecsétjét vette alapul, amely többek
között az ellenállás (ius resistendi) jogát is tartalmazta. Ebben a
megközelítésben a sajátos címerhasználat, a baldali, a köztársasági gondolattal is kacérkodó körök felfogásához vezet, amelynek
egyéb vonatkozásait fentebb már érintettük.

233 HL 17/415. Tudomásunk szerint később ezt a címerképet használta
a Hajdúkerti Honvédegylet is.
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Tiszti, altiszti kinevezések

N

em kevésbé érdekes számunkra annak a kérdésnek vizsgálata, hogy mennyiben érvényesült Sillye Gábor elképzelése az alakulatok tiszti állományának a kinevezésénél.
Mint láthattuk, a hadügyminisztérium adta kormánybiztosi megbízatás szerint Sillyének jogában állott javaslatot tenni tisztek
kinevezésére, a megerősítés viszont a hadügyminisztériumra maradt.
A kormánybiztos ezzel a lehetőséggel valóban élt is, hiszen
– amint láthattuk - már szeptember 20-án kinevezte a Bocskaicsapathoz gyalogsági hadnagynak Borbély Dánielt, 22-én pedig
Simon Pált főhadnagyi minőségben, Bírányi Ákost pedig számvevőnek. Október elsején Kovács Andrást lovassági, Kálmán Györgyöt pedig gyalogsági hadnagynak nevezte ki.234 1848. november
26-án a Bocskai-csapat három századát említik, s ezek parancsnokai a következők voltak: Ercsey Lajos kapitány, Borbély Dániel
ekkor már százados, Karap Sándor főhadnagy ideiglenes megbízatással.235
A gyakorlat azonban úgy alakult, hogy alantasabb megbízatásokra a zászlóaljak tisztjei is tettek javaslatot Sillyének. Így
például 1849. március negyedikén Sákovics hadnagy236 Balmazújvárosról pártolólag írt Marót őrmester kinevezésével kapcsolatban. Sillye azonban ezt elutasította: „tudtomra esett, hogy Polgáron ő volt a bujtogató‖. Egyszóval „nem alkalmatos őrmesternek‖.237
Megállapíthatjuk tehát, hogy a tiszti, tisztesi állomány kinevezésénél a kormánybiztos szava különösen a kezdeti időszakban, akkor, amikor még tulajdonképpen a Bocskai-csapatról beszélhetünk, komolyan esett latba. A hadügyminisztérium azonban a kezdeti időszaktól fogva maga is, eszközölt kinevezéseket a
kormánybiztos javaslata nélkül is. Így például november 17-én
nevezte ki Mészáros Lázár a Bocskai-lovascsapatba hadnagynak
234HL

2/101. Életrajzi adatokat lásd 52. old. s köv.
Sillye-iratok
236 Személye nem azonosítható, szerepel az 52. (Bocskai) zászlóalj keretében áprilisban is. HL Sillye-iratok 22/217
237HL 16 /85.
235HL
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azt a Harsányi Bálintot, aki később századosként a tavaszi hadjárat idején hősi halált halt.238 A parancsnoki kinevezéseket azonban Kossuth Lajos kezdettől fogva magának tartotta fenn.239 Így ő
nevezte ki a huszárezred parancsnokát, gróf Almásy Ernőt és az
52. zászlóalj parancsnokát, Perczel Sándor őrnagyot. A kormánybiztosnak ebbe beleszólása nem volt, s tudomásunk szerint véleményét sem kérték ki.
Tudomásunk van Sillye előterjesztésének elutasításáról is.
Elekes György állatorvosi alkalmazásához Kossuth azért nem járult hozzá, mert tudomása szerint nem értett a kovácsmesterséghez és a homeopatikus lóorvosláshoz.240
A legtöbb gondot a kinevezések terén is az 53. zászlóalj jelentette. Sillye Gábor Kossuth Lajosnál azért tett panaszt, mert az
53. zászlóalj parancsnoka, Kürthy őrnagy a tiszteket az ő megkérdezése nélkül nevezi ki és terjeszti fel jóváhagyásra, méghozzá
„németekből és ráczokból‖. Úgy érvelt, hogy 2500 katonáért megérdemelné a Hajdúkerület, hogy egy fia legalább törzstisztté neveztessék ki.241
Kossuth utasította is a hadügyminisztériumot, hogy az 53.
zászlóalj tisztjeit a „lehetségig hajdúkból‖ nevezzék ki. Kossuth
érvelése nagyon figyelemre méltó! A Bocskai zászlóaljak nem az
újoncállítási kötelezettség alapján, hanem a teljes önkéntesség elvén jöttek létre, így tehát a tisztikar ügyében hangoztatott véleményük nagyon is jogos.242
Sillye kiállása és Kossuth egyetértése megtette a hatását. A
jelek szerint a legtöbb hajdúvárosi születésű tiszt az 53. (Bocskai)
zászlóaljban teljesített szolgálatot, annak ellenére, hogy a legénységi állományt tekintve fordítva állt a helyzet. Ebben közrejátszhatott az is, hogy a feldunai táborból hazatérő nemzetőrök egy
részét az 53. (Bocskai) zászlóaljba osztották be, s mivel eredeti
tiszti keretét a 36. zászlóalj újjáalakítására fordították, s az 53.
zászlóalj szervezését mégis tovább folytatták, a legtöbb üres tiszti
hely éppen ennél a zászlóaljnál volt. A hazatérő nemzetőr tisztek,
mint Csohány Miklós, Nagy Zsigmond vagy Farkas Lajos éppen a
legjobbkor érkeztek.
238HL

Kinevezésének körülményeit fentebb említettük.
Magasabb szempontok miatt ez érthető
240 KLÖM XIV. 567.
241 HL Sillye-iratok. Sillye Gábor az OHB-nak. Dátum nélküli fogalmaz239

vány.
242

KLÖM XIV. 365.
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Kossuth ugyancsak helyt adott Sillye kérésének a német
nyelvű levelezés háttérbe szorításának kérdésében, a botbüntetés
ügyében – amely egyébként országosan is gondot jelentett - kitérő
volt a válasza.
A fegyelmezés nehézségeire való tekintettel Kossuth e kényes
témában hallgatólagosan beleegyezését adta.

A téli népfelkelés

S

illye Gábor katonai természetű megbízatása korántsem merült ki a három katonai alakulat szervezésében. Mint a
Hajdúkerület kormánybiztosának döntő szerepe volt a kerületben elrendelt két népfölkelés - 1849 januárja és júliusa szervezése terén.
A januári népfölkelés meghirdetése azzal a katonai helyzettel
állott szoros összefüggésben, amely
Pest feladása után alakult ki, s
amelynek során a Tisza mögött megtelepült kormány sem a főfronton,
sem észak, sem pedig Erdély felől
nem érezhette magát biztonságban.
A katonai helyzet azonban akkor fordult igazán válságosra, amikor Perczel a Tisza-vonal védelmére rendelt
sereggel csata nélkül, minden koPerczel Mór tábornok
moly, kényszerítő ok hiányában elhagyta állásait, és majdnem Debrecenig, Karcagig vonult vissza.
E váratlan mozdulat nagyon valóságossá tette azt a feltételezést,
hogy a szabadságharc sorsdöntő csatája valahol Debrecen alatt
zajlik le, mégpedig hamarosan, hiszen emberi számítás szerint az
ellenségnek Perczel után kellett volna vonulnia. Kossuth pedig
már a képviselőház első debreceni ülésén, január kilencedikén,
bejelentette, ha az ellenség a Tisza-vonalát átlépné, úgy haladék-
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talanul elrendeli a népfölkelést. Erre most visszavonhatatlanul
elérkezett az idő!243
Az alább ismertetendő intézkedések már csak azért sem
érhették váratlanul a Hajdúkerület vezetőit, mert a népfölkelés
gondolata legalább december óta kísértett. A kerületi közgyűlésen, december 18-án olvasták fel a kormánybiztosnak azt a három nappal korábban kelt levelét, amelyben elrendelte, hogy a
főkapitány (tudniillik Péli Gábor) - amennyiben szükséges - Kassa bevétele (osztrák kézre jutása) után rendeljen el népfölkelést.244 Sillye számára az indokot nyilván az szolgáltatta, hogy
Kossuth ebben az időben Debrecen városát Fáy Albert mérnökfőhadnagy által ostromállapotba helyezte.245 Kossuth egyébként
már másnap, tehát december 16-án úgy rendelkezett, hogy Pest,
Nógrád, Gömör, Bars, Esztergom, Komárom, Győr, Veszprém,
Somogy, Zala, Baranya, Tolna, Csongrád, Békés és Szabolcs megyék valamint a jászkun és hajdúkerületek alakítsanak mozgó
szabadcsapatokat, mivel „a nemzetőrség... az ellenség visszaverésében ritkán mutatkozott sikeresnek‖.246 Ekkor ugyan a népfölkelés szót nem mondották ki, de az intézkedés jelezte, hogy a kormányzat fokozottan igénybe óhajtja venni a felkelt nép fegyveres
erejét.
A hadi helyzet hirtelen és váratlan rosszra fordulása következtében Kossuth utasította Sillyét, hogy a Görgey táborából hazaszivárgó hajdú önkénteseket gyűjtse össze (680 fő!), s ha „seregünk erre kényszerülne vonulni, az itteni tartalékseregnek
mintegy magvát‖ képezze. Ugyancsak utasította, hogy szedje össze az 52. zászlóaljból a kassai (1849. jan.4) ütközet után hazaszivárgottakat is, s mivel a Bocskai-huszárokat Böszörménybe
rendelte, azokat a „legnagyobb eréllyel tegye használható
állapotba‖.
A fenti utasítás - amely 1849. január 11-én kelt - tartalmazta a népfölkelés elrendelését is! Kossuth különösen a lovas
népfölkelésnek tulajdonított nagy jelentőséget, mert úgy vélte, ha
„ezen a sík földön az ellenséget jobbról, balról, elölről, hátulról
nyugtalanítja a hajdú lovasság, elérheti, hogy ereje megtörjön.
Általánosságban fogalmazva a Hajdúkerület népe a „nemzetgyűSzabó I. 1948. 112-113.
HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136.
245Szabó I. 1948. Kossuth Debrecen megerődítésére is gondolt.
246 KLÖM XIII. 767.
243
244
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lésnek és a kormánynak őrseregét képezi‖, s csak a kormánybiztoson múlik, hogy a népfölkelés betöltse feladatát.247
Kossuth még aznap - tehát január 11-én - Dégenfeld sza-

Debreceni – hajdúsági nemzetőrök

bolcsi főispánt is utasította a népfölkelés haladéktalan elrendelésére.248 Másnap kibocsátott rendeletében pedig Bihar, Szabolcs,
Heves megyékben, a Jászkun és Hajdúkerületben valamint Debrecen, Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét városokban rendelte el a
nép tömeges felkelését.249 E felhívásban annak az elképzelésének
adott hangot, hogy a sikernek mintegy záloga az, hogy a „Tiszának tősgyökeres magyar népe öszvesereglett a hős Bocskai zászlója körül rettenhetetlen maga viseletével megmentette a magyar
hazát‖.
Kossuth Lajos január 16-án a népfölkelés eredményesebbé
tétele érdekében Sillye Gábort teljhatalommal bízta meg: „felru-

247

HL Sillye Gábor hadbírósági tárgyalása. 10/136. Közölve: KLÖM XIV.

92-93.
248
249

KLÖM XIV.. 94-95.
KLÖM XIV. 96-99.
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házom Önt parancsoló hatalommal mindent tenni, mit a hajdúkerületben a haza védelmére tenni kell s lehet‖.250
A kormánybiztos természetesen haladéktalanul hozzálátott a
népfölkelés szervezéséhez.
Szoboszló városának írt levelében megismételte Kossuth
utasításait a táborból hazajött önkéntesek Böszörménybe küldésével kapcsolatban, s elrendelte, hogy az 52. zászlóalj azon tagjait, akik a vesztett kassai csata (január 4.) után hazaszivárogtak,
haladéktalanul küldjék Böszörménybe. A népfölkelés elrendelésekor hivatkozott a kerület január nyolcadikán kelt határozatára
is. Tartsanak népgyűlést - írta - s a nép „ragadjon fegyvert önmaga, családja, vagyona és a magyar nemzet védelmére‖.251
A böszörményi tanácshoz január 17-én írt levelében elrendelte, hogy a Görgey-táborából hazajötteket, ha kell „fegyveres
erővel is kényszerítsék vagy megkötözve, küldjék be‖. A népfölkelésről huszonnégy óra leforgása alatt tényleges, számszerű
adatokat várt.252 A kormánybiztos addig is, amíg a népfölkelés
kiindításáról parancs nem érkezik, a fölkelőket gyakorlatoztatta.
A Nánás városának írt levelében úgy rendelkezett, hogy naponta
kétszer egy óra gyakorlatozásra van szükség. Remélte ezért, hogy
a „tisztelt tanács és közönség már intézkedett, miszerint minden
fölkelő fegyverrel láttassék el, legyen az szurony, kasza, vasvilla,
fokos avagy puska, csak senkinek ne hiányozzon kézi eszköz,
amely által az ellenségnek ártalmára lehet”.253
A nagyobb nyomaték kedvéért haditörvényszék felállítását
is elhatározta, amely ugyan nem volt szerves velejárója a népfölkelés szervezésének, de amely törvényjavaslat formájában ekkor
ott feküdt a képviselőház asztalán, bár igaz, törvény csak enyhített formában lett belőle.254 A böszörményi tanácshoz írt levelében

HL Sillye Gábor hadbírósági tárgyalása. 10/136. Sillye Gábor Böszörmény város Tanácsának. Hajdúböszörmény, 1849. jan. 17. esteli 8 órakor.
251 HL Sillye Gábor Szoboszló város Tanácsának. H. Böszörmény. 1849.
jan. 14.
252 HL Sillye-iratok.
253 HL Sillye Gábor Nánás Város Közönségének. 1849. jan. 21.
254 Sillye már 1848. dec. 8-án kelt röplapjában a rögtönítélő bíráskodás
bevezetését helyezte kilátásba: a "hazaárulók ellen kormánybiztosi hatalmamnak legnagyobb szigorúságával fogok eljárni, s minden hazaáruló számára
akasztófát fogok felállíttatni. Egyszersmind felhívom önöket, hogy az illy gazembereket szolgáltassák a törvényes igazság kezeibe, hogy kerületünk a salaktól megtisztíttassék." HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. A rög250
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értesítette az elöljárókat a haditörvényszék felállításáról, s egyben
felhívta a figyelmüket, a szökevényeknek ezt hozzák tudomásukra.255
Debrecenben január 18-án egyébként - a népfölkeléskor 7-8000 ember gyűlt össze az egészen fiataloktól kezdve az aggastyánokig, a legtarkább fegyverzettel, puskákkal, lándzsákkal,
vasvillákkal és fejszékkel. A hajdúkerületi népfölkelés létszámát
az Országos Honvédelmi Bizottmány nyilvántartása 5875 főre
tette.256
A népfölkelés kimozdítása - tulajdonképpen próba jelleggel
- január 26-án következett be. Sillye Gábor Kossuth utasítására
Szoboszló városával, de a többiekkel is tudatta, hogy a Hajdúkerületben elrendelte a népfölkelés kiindítását. Az intézkedést azzal
indokolta, hogy az „ellenség szomszédunkban van, az éjjel - mit
önök is fognak tudni - Poroszlón és Tiszafüreden hált‖. Éppen
ezért itt az idő, hogy megmutassuk, „ha valljon szabadok akarunk-e maradni vagy az ellenség rabigájába görnyedni. Sújtsuk le
őket, hogy majd a holttesteik felett elsuhogó szellő hadd súgja a
fülükbe: ne bántsd a magyart‖.257
Másnap a népfölkelés további kimozdítását - Kossuth utasítására - megszüntette, de egyben, szintén Kossuth személyes
utasítására, úgy intézkedett, hogy a népfölkelést bármely pillanatban kimozdítható állapotban kell tartani. Gondoskodott arról
is, hogy a „nemzetőrség folytonos gyakorlatban legyen‖, „tisztekkel ellátva, századokba osztva‖.258
A népfölkelés kimozdítása - amelyben természetesen részt
vett a nemzetőrség is - azzal a szomorú felismeréssel járt együtt,
hogy a fegyelem, még a nemzetőrség esetében is sok kívánni valót
hagy maga után. Újból előfordult ugyanis az az eddigiekben sem
példa nélküli eset, hogy az „önkintesek legnagyobb része hazaoszlott‖. Sillye Gábor elrendelte, hogy e „gyalázatos bűnténynek‖
a kivizsgálása és megbüntetése „hadi törvény szék által‖ történjen. A hadbíróság működéséről, s különösen esetleges ítélethozatalairól azonban nincs tudomásunk. Mindenesetre utasította
például Hajdúszoboszló városát, hogy a szökevényektől a fegyvetönítélő bíróságokról szóló 1849/I. tc.-re lásd, Beér J. 1954. 705-720. A törvényt febr. 13-án fogadták el.
255 HL Sillye-iratok. 1O/143. 1849. jan. 23.
256 Szabó I. 1948. 113.
257 HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. 1849. jan. 26.
258HL 1849. jan. 27. Sillye Szoboszló tanácsának.
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reket szedjék össze, s szoros kíséret alatt szállítsák őket Böszörménybe.259
Sillye Gábor január 29-én közölte Kossuth Lajossal, hogy a
hajdú önkéntesek közül Polgáron állomásozik egy század, s
ugyanitt szolgálatot teljesít még két másik század az 50. (Hunyadi) zászlóaljból, s ide vezényelte az 52. zászlóalj ötödik és hatodik századát, s még ötven katonát az északi frontról hazajöttekből. A Böszörmény – Nánás - Újváros ütközésénél levő hármas
határnál lovas őrséget állított fel, amelynek valószínű célja a szökevények feltartóztatása volt.260 A szökevények száma azonban
változatlanul magas volt, így például a nánásiak közül, de a
szoboszlóiak és a böszörményiek közül is. Egy ízben például hatvan böszörményi hazaindulásáról van tudomásunk.261 Sillye Gábor befogatásukhoz kért fél század huszárt a Bocskai-ezredtől.
Annak ellenére, hogy a népfölkelés ebben az időben már
egyet jelentett a mozgóvá tett nemzetőrséggel, a helyzet a fegyelem terén nem javult. Túl sok értelme a népfelkelés egybetartásának katonai szempontból korábban sem sok volt, ekkor pedig
már végképp nem volt értelme. Annál inkább a harcteret megjárt
hajdúvárosi nemzetőrök újbóli összeszedésének és katonai hasznosításának!
Kossuth Lajos a Hajdúkerület közönségének írt levelében
1849. február 10-én arról rendelkezett, hogy a táborból hazaszökdösött hajdú önkénteseket valamelyik Bocskai nevét viselő
honvéd alakulatba (52. és 53. zászlóalj) sorozzák be. Természetesen csak a sorozási kötelezettség alá eső 19-22 éves korosztályról
lehetett szó. A szökések okát Kossuth abban jelölte meg, hogy
„közöttük találkoznak rossz akaratú egyének. kik a hajdúk eddigi
hazafias szellemét izgatás által megvesztegetni igyekeznek‖. Ezért
utasítást adott a Balmazújvároson szerveződő tartalék hadosztály
katonai parancsnokának, Asbóth Lajos ezredesnek, hogy a kérdéses fegyelmezetlenségnek és szökéseknek az okozóit nyomozza
ki.262
Sillye Gábor február 19-én Péli Gábor kerületi főkapitányhoz írt levelében változatlanul arról panaszkodott, hogy az önHL Sillye Szoboszló tanácsának
HL Sillye-iratok. 11/ 66/b.
261 HL Farkas Lajos ideiglenes parancsnok Sillye Gábornak. Egyek, 1849.
jan. 27. 10/ 625.
262 HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. Honvédelmi Bizottmány
Elnöke a Hajdúkerület közönségének. Debrecen, 1849. febr. 10.
259
260
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kéntesek tömegestől szökdösnek haza, s nyíltan bevallotta, hogy
„nem lévén többé képes velők boldogulni‖. Ez ügyben már írt az
Országos Honvédelmi Bizottmánynak is, s a válasz értelmében a
19-22 éveseket be kell sorozni. A kormánybiztos azt tartotta volna legcélszerűbbnek, ha az önkénteseket feloszlatják, s bár a
Hajdúkerület ilyen értelemben intézkedett is, ehhez Asbóth Lajos
nem járult hozzá. Ha a „főkapitány úr nekem azt mondja, hogy a
törvény által nem kötelezetteket, ha azok szolgálni nem akarnak,
bocsássam el, köszönettel veendem, mert így legalább egy nagy
nyűgtől szabadultam‖ - szögezte le véleményét.263
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Sillye ebben az esetben a
törvény által érintetteket besoroztathatja a Bocskai – alakulatok
közé, amelyre égetően szüksége volt, s
ahogyan az végül részben ténylegesen történt is. Asbóth magatartása is teljesen érthető! Amíg a „népfelkelés‖ feloszlatása
nincs kimondva, addig a mozgóvá tett
nemzetőrség, s elsősorban a Vácnál szétszéledtek, de újra összegyűjtöttek felett ő
rendelkezett.
Az együttlévő nemzetőrség teljes feloszlatását Kossuth sem tartotta jónak, az
önkéntes távozást pedig – jogosan – a dezertálással
tekintette
egyenértékűnek.
Asbóth Lajos ezredes,
Sillye
szerint
ebben
az
esetben
Kossuth,
hadosztályparancsnok
Asbóth útján a hadbíróság szigorát helyezte kilátásba.
Péli Gábor másnap, tehát február 20-án kelt levelében tudatta a kormánybiztossal, hogy a Honvédelmi Bizottmány határozata értelmében a hajdúkerületi önkéntes csapatot feloszlatják.
Kérte, hogy a fejleményekről Asbóth Lajost is tájékoztassa. A kerület pótlékdíjat egyébként február nyolcadikától senkinek sem
fizet - közölte.264
A Hajdúkerület március ötödikén tartott közgyűlésén Péli
beszámolt arról, hogy Asbóthot csak nagy nehezen lehetett rávenni a feloszlási parancs végrehajtására. Ez egyébként szerinte
megtörtént, s így tehát az első népfölkelés, amely ekkor már csak
263 A levél fogalmazványa: HL Sillye-iratok. 13 /299; b. Febr. 19-i kelettel.
Végleges szöveg: HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. 20-i dátummal.
264 HL Sillye-iratok. 14/244.
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a mozgóvá tett nemzetőrséget jelentette, végérvényesen megszűnt
létezni.265
Ettől függetlenül Asbóth a Görgey
táborából hazatért
„mozgó nemzetőrök‖ még együtt maradt részét „honvéd lábra‖ állította, azaz rendes honvédségi alakulatként és Bocskai-csapat
néven a 12. (tartalék) hadosztály kötelékébe sorozta. Ez a három
századból álló Bocskai-csapat volt az, amely majd Komárom várában kiegészülve egy század beregi nemzetőrrel az 52. (második)
Bocskai – zászlóaljat alkotja, s amely 1849. októberében a komáromi őrsereg részeként teszi le a fegyvert.
Ennek részleteire később visszatérünk. A Vácnál szerepelt,
s Asbóth táborában összegyűjtött nemzetőrök másik része –
amint azt említettük - az 53. zászlóaljba került.

Újoncozás. 1848/49

265

HL Sillye Gábor hadbírósági tárgyalása. 10/136.

112

STUDIA OPPIDORUM HAIDONICALIUM I.

Bocskai-alakulatok a harctereken

E

lőjáróban el kell mondanom, hogy a témának monografikus feldolgozása máig sincsen, noha az egyes várostörténeti munkák e témakört értelemszerűen érintik. E könyv
feladata nem lehet a katonai alakulatok harctéri szereplésének
részletes bemutatása, szerepük és áldozatvállalásuk teljességének az elemzése, hadtörténeti szempontú bemutatása.
Nem lehet viszont megkerülni e témakör vázlatos bemutatását, hiszen Sillye kormánybiztosi megbízatásának a harctéri
alakulatok szervezése értelemszerűen a gerincét adta.
A hajdúvárosok szerepvállalásával kapcsolatban részletesebben lehetne szólni a nemzetőrség kiállításáról és harctéri szerepléséről, tanulmányunkban szólunk az időnként elrendelt népfelkelésekben való részvételükről, a hadsereg anyagi ellátásában
való tehervállalásukról, utaltunk az egyes régebbi katonai alakulatokban, elsősorban a Württemberg (6.) huszárezredben és a
Dom Miguel (39.) sorgyalogezredben szolgáló hajdúvárosiakra.
Témánk szempontjából azonban mégis elsősorban azokról a
katonai alakulatokról kell itt szót ejtenünk, amelyeket a Hajdúkerület, mint törvényhatóság maga állított ki, s amelyek honvéd
alakulatok lévén, a magyar hadrendben rendes katonai feladatokat láttak el. A fentiekben láthattuk, hogy tulajdonképpen
három, illetve négy katonai egységről van szó, a Bocskai (17.) huszárezredről, az 52. első, az 52. második és 53. gyalogzászlóaljakról, amelyek ugyancsak Bocskai nevét viselték.
Utalnunk kell arra, amint a fentiekben ugyancsak kifejtettük, hogy ezekben az alakulatokban nem csak tisztán hajdúvárosiak szolgáltak, hanem a szervezés sajátosságai folytán kerültek
ide szép számmal más törvényhatóságokból, sőt jelentős számban voltak nem magyar anyanyelvűek is. Ugyanakkor tudjuk azt
is, hogy hajdúvárosiak szolgáltak más, újonnan felállított honvéd
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alakulatokban. Ezzel összefüggésben megállapíthatjuk ugyanakkor azt is, hogy a hajdúvárosok a katonai és politikai helyzet sajátosságai következtében a nemzet önvédelmi harcában az átlagosnál nagyobb szerepet vállaltak, s a Hajdúkerületre kivetett
újoncozási létszámot - 1017 fő - jócskán túlteljesítették. Sillye
Gábor számításai szerint ez a szám több mint háromezer volt.
Ennek kapcsán a fentiekben már utaltunk arra, hogy a hajdúvárosok földrajzi elhelyezkedésükből adódóan - az utolsó néhány
hetet leszámítva - mindvégig a szabadságharc törzsterületéhez,
újoncozási és ellátási bázisához tartoztak. Ebben közrejátszottak
természetesen egyéni teljesítmények is, mint például Sillye Gábor
kormánybiztosé, akinek a fenti katonai alakulatok szervezésében,
felszerelésében és hadrendbe állításában elévülhetetlen érdemei
vannak.
A 17. (Bocskai) huszárezred kiállított első osztályát december közepén a Nagykunságba vezényelték, tartalékul a Tisza-vonal védelmére, de 1849 januárjában ismét Hajdúböszörménybe
irányították őket, Sillye Gábor kormánybiztos megelégedésére,
aki a felszerelés teljessé tételét ily módon látta kivihetőnek. 266
Kossuth 1848 decemberében utasította Almásyt, az ezred első
parancsnokát, hogy egy század huszárral azonnal induljon Kassára, de többel is, ha azok már ki vannak állítva. Ekkor tulajdonképpen a hajdú-lovasságot még úgy tekintették, mint a
Radetzky-ezred egyik osztályát.267 A Schlik császári tábornok elleni hadműveletekről van szó. 268
A Bocskai huszárezred teljes kiállítása a tavaszi hadjárat
kezdetére fejeződött be. Az ezred felépítése más huszárezredekhez
hasonlóan a következő: négy osztály, egy osztály két század és
egy tartalék század. A századok élén a főszázados állott, helyettese az alszázados, alattuk szolgált két hadnagy és két alhadnagy.

KLÖM XIII. 691. és KLÖM. XIV. 91.
Barczy Z. – Somogyi Gy 1986. 134.
268 Kossuth 1848. dec. 9-én ad parancsot a Bocskai-huszárok Kassára
való indulására. KLÖM XIII. 691.
266
267
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A huszárezred egyik osztálya a
tavaszi hadjárat során a II. hadtestben harcolt Aulich parancsnoksága
alatt, Asbóth hadosztályában. A hadosztály április másodikán Klapka parancsára átlépte a Tiszát, s Szolnokon keresztül, a vasútvonal mellett
Pest felé haladt, összeköttetést keresve a magyar fősereggel.269 Asbóth
hadosztálya a különböző egységek
összevonása után a következő alaAulich Lajos tábornok, a II.
kulatokból állott. A 49., 60. és a 63.
hadtest parancsnoka
honvédzászlóalj (3500 fő), szabolcsi
és nagykőrösi önkéntesek (300 + 400
fő) , egy vadászosztály (300 fő), két század tüzérség (250 fő), egy
osztály Bocskai-huszár (300 fő), egy osztály kun lovasság (260
fő). A csoportosításhoz csatlakozott még egy század Württemberg-huszár, két század lengyel lándzsás (450 fő). A hadosztály
Cegléden, Albertin keresztülvonulva, hatodikán, Pilisen hallotta
meg az isaszegi csata hírét, s megtámadta a Monoron lévő ellenséget. Asbóth hetedikén este kapott parancsot Maglódon arra,
hogy csatlakozzon Aulich tábornokhoz, s a Kmetty hadosztállyal
együtt azt a látszatot keltse, hogy a magyar fősereg Pest előtt áll.
Asbóth 10-én éjjel kapta a parancsot, hogy támadja meg az
előtte álló, s kétszerte erősebb ellenséget. Ebben a tüntetésben
Kaszap János alatt a Bocskai-huszárok különösen nevezetes tettet hajtottak végre, amelynek értékét növelte, hogy a Bocskai –
huszárok ezen osztálya most „szagolt‖ először puskaport. Asbóth
ugyanis 11-én hajnalban olyan gyorsan nyomult előre, hogy az
ellenséges ágyútelep gyalogsági védelmét az osztrákok nem tudták biztosítani. A hat fontos ágyúkból álló ellenséges üteget egy
könnyű kartácsüteg támogatásával egy század Bocskai-huszár és
egy század kunsági lovas támadta. A Bocskai huszárok két ágyút
elfoglaltak, a kun lovasok pedig három röppentyűállást küzdöttek
le. A jelentős siker személy szerint Pálinkás Samu270honvéd őr269 A hadműveletek Asbóth Lajos emlékiratai alapján összeállítva. Asbóth L. 1862. Rákosmezei csatázások c. fejezet. 151-161
270 Kilépett hadnagy, gazdálkodó Nagykőrösön. 1848. Nov. 15-től
alszázados a 13. huszárezrednél, novembertől a 16. (Károlyi) huszárezred
egyik szervezője Nagykőrösön. December elsejével őrnagy, osztályparancsnok.
A csatádi ütközetben halálos sebet kapott (1849. aug.8.). Bona G. 1987.261.
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nagy és László Endre Bocskai - kapitány érdeme.271 A nap folyamán (ápr. 11.) Aulich a rákosi erdőt elfoglalta és a kőbányai szőlőkig hatolt. Ekkor érkezett a parancs a terv szerinti visszavonulásra. Asbóthot azonban ekkorra már körülfogta Hardegg Henrik
„vasas‖ ezrede, s a bekerítésből egy század Württemberg és egy
század Bocskai huszár vágta ki. Asbóth személyesen vezette a
Bocskai-huszárok másik századát, zászlójukat is megragadva
újólag támadt a vértesekre. A Bocskai-huszárok hősies magatartása a vesztésre álló összecsapást végül sikerre változtatta, s az
Asbóth hadosztálynak délután háromra lényegében jelentéktelen
veszteségekkel sikerült a táborba visszavonulni.
Ebben az összecsapásban halt hősi halált az a Harsányi
Bálint, aki a Württemberg-huszárok Galíciából való hazatérésének egyik szervezője volt. Asbóth a következőképpen írta le halálát: „gyászolnunk kellett még Harsányi, a derék Bocskay-huszár
alkapitány halálát, ki ütközés közben leesett lováról és a vasasok
által öszvevagdaltatott”.272
A bátor helytállásért 3. osztályú érdemrendet kapott
Sóvágó Gábor, a hajdúböszörményi születésű Bocskai-huszár.273
Ugyancsak 3. osztályú érdemrendet kapott László Endre is.

Asbóth szerint Pálinkás őrnagy és László százados valamint két kun és két
Bocskai-huszár e tettükért kitüntetésben részesültek. Pálinkás kitüntetését
Bona nem említi, László viszont 3. osztályú érdemrendet kapott. Bona G.
1988. 365.
271 László Endre (Tabajd, 1810 - ?) a Lenkey-huszárszázad szökésének
egyik szervezője. 1848. aug. 3-tól a debreceni lovas nemzetőrség segédtisztje.
1849. jan. 17. Főhadnagy a Bocskai-huszárezrednél, alszázados, majd főszázados. A Rákosmezei csatározásért 3. osztályú érdemrendet kap. A komáromi
őrséggel teszi le a fegyvert. Bona G. 1988. 365.
272 Bona G. 1988. 161.
273 Sóvágó Gábor (1824 – 1902) 1848 októberétől a Bocskai-csapat önkéntese. 1849. jan. 16. számvevő hadnagy az 52. (Bocskai) zászlóaljnál. Alkalmatlanság miatt leváltották. Beáll a 17. (Bocskai) huszárezredbe tizedesként. A kiegyezés után városi és megyei tisztviselő, presbiter, a második hajdúböszörményi ref. templom egyik építtetője. Bona G. 1998/99 III. k. 169. és
Hajdúböszörmény és Vidéke. 1902. aug. 9.
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Harctéri szereplésüket tovább nem
részletezve annyit jelzünk, hogy a huszárezred fenti osztálya a II. hadtest részeként a komáromi védősereghez került.
Parancsnokuk Kaszap János honvéd alezredes volt, aki 1848. dec. 17-én lett a
Bocskai–huszárok főszázadosa, januártól
őrnagy, osztályparancsnok. A Bocskai –
huszárok ezen osztálya részt vett a Vágmenti csatában, különösen derekas
helytállást tanúsítottak a zsigárdi ütközetben, amelyért parancsnokuk, az
akkor még őrnagy Kaszap János 3. osztályú érdemrendben részesült.274 A Bocskai
huszárezred két százada (egy osztálya) a
Kaszap János osztályzsigárdi csatában a II. hadtest köteléképarancsnok
ben, Asbóth parancsnoksága alatt harcolt, s nehéz küzdelemben foglalták el Zsigárdot, majd Farkasdot,
Királyrévet és Negyedet is birtokba vették. Az osztrákok később
visszavetették Asbóth hadtestét, akit Görgey nem elég megalapozott döntéssel le is váltott a hadtest éléről. A hadtest egyébként
vitézül helyt állt, s az öt név szerint is említett egyéni hős közt
volt Kaszap János is. A peredi ütközetben kapott halálos sebet
Salamon József huszárfőhadnagy.275
Katonái előtt is népszerű főtiszt volt! Móricz Pál a századfordulón a 72 éves hajdúnánási Nyakó Pál, egykori Bocskai-huszár őrmester, ezredtrombitás szájából legendás történeteket
jegyzett fel róla. Többek között azt, hogy kardja négy ujj széles, s
ráadásul annak fokába „kéneső‖ (higany) volt belekészítve. Azért
Kaszap János (Pásztó, 1817 – Losonc, 1880) 1833-tól hadfi az 5.
tüzérezredben, 1839-től nemesi testőr, 1844-től főhadnagy a 4. huszárezredben. 1848 szeptemberétől vesz részt a Jellasics elleni harcokban. Októberben
ezredével csatlakozik a honvédsereghez. 1849 januárjától szolgál a Bocskaihuszárezrednél, szeptember 13-án Klapka alezredessé lépteti elő. A komáromi
várőrséggel teszi le a fegyvert. Bona G. 1987. 189. Meg kell említenünk, hogy
Kaszap, mint a Sándor-huszárezred tisztje, 1848 júliusában azon volt, hogy a
korántsem egyértelműen „magyarbarát‖ ezredvezetés a magyar származású (és
érzelmű) legénység közt közvetítsen. Hermann R. 1997. 20.
275 Salamon József (Székesfehérvár, 1826), előbb nemzetőr, majd hadnagy. 1849. márc. 1-től főhadnagy a Bocskai-huszárezredben. Bona G.
1998/99. III. k. 82. Temetésére kirendelték a 98. honvédzászlóaljat és VIII.
hadtest zenekarát. Szinnyei J. 1887. 246.
274
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annak a kardnak olyan „svungos‖ volt a vágása, hogy „amely
némethez Kaszab (sic!) őrnagy úr ezzel a karddal egyszer odavágott, az a német többnyire két darabban hullott le a lováról‖276
A Bocskai-huszárok kiváló teljesítményt nyújtottak a második komáromi ütközetben, amelynek során Görgey még egyszer
megkísérelte felszakítani Haynau fenyegető ostromgyűrűjét s az
osztrákokra még a cári beavatkozás előtt csapást mérni (1849.
júl.2.) Az ütközetben maga Görgey is súlyos fejsebet kapott. Ebben a csatában halt hősi halált a lugosi születésű Pettkó János,
ezrede 5. századának parancsnoka.277
A huszárezred ezen osztálya történetének legszomorúbb fejezete mégis a Kaszap őrnagy alatti osztállyal történt. 1849 szeptemberében ugyanis, a világosi fegyverletételről szállingózó hírek

A komáromi csatatér. 1849.

és a hosszas várbeli szolgálat hatására forrongás, elégtelenség
alakult ki. Arra hivatkoztak, hogy ők a Bocskai-csapatba egy éves
szolgálatra szegődtek, s kérték hazaengedésüket, mondván, hogy
ezredük három osztálya, amely Temesvárnál harcolt, már befejezte a háborút. Az egy éves szolgálatvállalás igaz volt, csakhogy a
Bocskai-csapat lovasságát 1848 novemberében rendes huszárezreddé szervezték át.
ifj. Móricz P. 1900. 153. Kaszap külsejéről a következőket jegyezte
fel: „Ámde nagy termetű ember volt Kaszab János őrnagy úr. Olyan hosszú
volt a bajsza, ha kipödörte, a vállán is túl ért. Pedig mint tölgy, széles volt a
válla. … A virágos hajdúföldről kerültek ki ezek a szép Bocskai-huszárok‖.
277 Pettkó János (Lugos, 1820 – Komárom, 1849. júl.2.) 1845, önkéntes, 1845 – tizedes, 1848-ban részt vesz a Jellasics elleni harcokban. 1849.
jan. 17-én kerül a Bocskai- huszárezredhez, a tavaszi és a nyári hadjárat során ezrede ötödik századának parancsnoka a II. hadtestben. Bona G. 1988.
470.
276
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S ekkor a katonaságnál megbocsájthatatlan eset történt!
Szeptember negyedikén, amikor az előőrsöket kellett volna felváltani, megtagadták az engedelmességet, fegyvereiket elhányták,
s azonnali hazaengedésüket követelték. Nem használt sem
Kaszap őrnagy, sem Klapka érvelése, változatlanul kitartottak
követelésük mellett. Nem volt más megoldás, mint hadbíróság elé
állítani őket, amely valamennyiüket – hatvan fő – halálra ítélte.
Klapka ezt változtatta – kegyelemből – tizedelésre. Hét huszáron
az ítéletet még aznap délután négy órakor végrehajtották.278
A Bocskai-huszárezred két osztálya a nyári hadjárat kezdetekor a IX. hadtestnél teljesített szolgálatot, s részt vett a Felvidéken az orosz betörés hátráltatásánál. Parancsnokuk az a
Kürthy István, aki korábban az 53. (Bocskai) zászlóalj parancsnoka volt.279
A nyári hadjárat kezdetekor a legreménytelenebb katonai
helyzettel az észak-magyarországi magyar erők néztek szembe,
hiszen itt az orosz túlerő mintegy kilencszeres volt. A IX. hadtest
parancsnokságában Dembinszkyt hamarosan Desewffy, majd
Wysoczki váltja fel. Kürthy a tiszai hadsereg (IX. hadtest) egyik
Szinnyei J. 1887. 304-305. Klapka napiparancsa a következő: „A
tegnapi szomorú események következtében, melyek aszerint a 60-ik zászlóaljból 28 szökevény közhonvéd és 60 Bocskay huszár, kik a haza jelen vészes
körülményeiben a tovább szolgálattételt erőszakosan megtagadni nem átallottak, halálra ítéltettek: a honvédek közül 8, a huszárok közül hét, golyó által
kivégeztetett, a többiek, némely könnyítő körülmények tekinteténél fogva, kegyelem útján a halálbüntetéstől fölmentettek. Felhíva érzem magamat, a hadtest, zászlóaljak s önálló csapatok parancsnokságait ezennel komolyan felszólítani, miszerint a történt kivégeztetéseket tudomására juttatván a legénységnek, őket jelenleg nagyszerű feladatunk komolyságáról felvilágosítva, bennök a
haza iránti szeretetet s ezzel kapcsolatban levő önfeláldozási készséget öregbíteni igyekezzenek, egyszersmind figyelmeztessék s komolyan intsék, hogy a
tegnapi szomorú eseten okulva, minden ellenszegüléstől óvakodjanak, ellenkező esetben kénytelen leszek a katonai szigorú törvény értelme szerint a vétkeseket megbüntetni. Klapka tábornok‖. V. ö. Hamary D. 1869.
279 Kürthy István (Kolta, 1820 – HL 1898) Bölcsészakadémiát végez,
előbb hadfi a 33. gyalogezrednél, majd nemesi testőr (1838-1843), 1846-tól
főhadnagy az 1. dragonyosezrednél. 1848, júniusától százados a 8. honvédzászlóaljnál, nov. 29-től őrnagyként az 53.(Bocskai) zászlóalj parancsnoka,
1849. febr. 16-án helyezik át a Bocskai – huszárezredbe. Június 16-tól alezredes ugyanitt. Bem ezredessé lépteti elő (1849. aug. 12). Borosjenőnél teszi le a
fegyvert, hazaengedik, de beszökik a még harcoló Komárom várába. Ezrede
egy része ott még harcolt. A császári hadbíróság 14 évi börtönre ítéli, 1857ben szabadul. A kiegyezés után Zombor polgármestere, országgyűlési képviselő. Bona G. 1987. 216.
278
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dandárparancsnoka is volt, akinek állomása az orosz betörés pillanatában Deméte, illetve Eperjes. Parancsnoksága alá tartozott
a két osztály Bocskai - huszáron kívül a 69. és a 43. honvéd
zászlóalj, egy osztály lengyel dzsidás, egy osztály Hunyadi-huszár, a Beniczky-féle csapat, egy üteg háromfontos ágyú (öt db),
és egy fél röppentyű üteg.280
Wysoczki az egyetlen lehetséges
megoldást választotta, elhatározó ütközet
nélkül, utóvédharcok sorával igyekezett
lassítani az orosz előretörést. Ezekben a
kisebb-nagyobb összecsapásokban a huszárok értelemszerűen rendkívül fontos
szerepet játszottak. Említésre méltó öszszecsapások voltak Lófalunál (jún. 19.),
Héthársnál (jún. 20). Somosnál (jún. 23),
majd innen a Tarca jobb partjára húzódva
Lemesnél. A Lófalunál, illetve a zabavai
szorosban történt összecsapást, benne a
Bocskai-huszárok szereplését élményszerűen írja le az ott súlyosan megsebesült Szalay József vadász főWysoczki tábornok
hadnagy.281
A nagyobbszerű összecsapás volt
Somosnál, ahol Desewffy tábornok parancsnoksága alatt felfogták (három gyalogzászlóalj, három lovasszázad és hat ágyú) Somos és Mocsármány közt az orosz 3. huszárezred és a 46. doni
kozákezred támadását.282 A magyar lovasságot a Bocskaihuszárok adták. A hadászatilag nem jelentős ütközésben elkeseredett küzdelem alakult ki. Ezt a hadjáratban részt vevő orosz
főtisztek emlékiratai is alátámasztják.283
Korponay J. 1998. 309.
Novák L. 1988. 62., 157 – 165.
282 Szeremley S. 1868 II. k. 190.
283 M. D. Lihutyin: 1988. 659-660. Feljegyzések az 1849. év magyarországi hadjáratról. „Azt mesélték, hogy a dulakodó párok, ha fegyverük már
összetört, foggal-körömmel tépték egymást‖.
„A következő nap reggelén
(jún.24.) még egy versztát sem tettünk Somos felé, mikor az országút mentén
megpillantottuk az elesett magyarok holttestét. Elég sok volt. … Majd mindegyikkel hideg fegyver végzett és szörnyen meg voltak csonkítva: arcuk összekaszabolva, koponyájuk széthasítva, mellük pikával átdöfve.‖. „Somosban a
falu szélső házaiban és a fészerekben sebesült magyar katonák feküdtek. Sokuk arcán a vér úgy megolvadt, hogy szülőanyjuk sem ismert volna rá.‖
280
281
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A lemesi ütközetben kapott súlyos
sebet június 23-án Dániel László, aki
1848 februárjában kerül a Bocskai huszárokhoz az 53. ugyancsak Bocskai nevét viselő gyalogzászlóaljtól.284 Itt halt hősi halált Bíró Gusztáv huszárfőhadnagy
is. 285
A visszavonuló magyaroknak váratlanul „szörnyű‖ szövetségesük‖ támadt. Az orosz seregben kolerajárvány
tört ki, amely élelmiszerhiánnyal párosulva, a duklai szoros átlépése óta felDesewffy Arisztid
tartozhatatlan gőzhengerként hömpölygő
honvédtábornok
orosz fősereget megállásra kényszeríttette. Paszkevics egy hadtestet Debrecenbe küldött élelmiszerbeszerzésre, egy 18 000 főnyi hadosztály a bányavárosokat szállta meg, de maga az orosz főerő egészen július 8-ig Miskolcon maradt.
A IX. hadtest a somosi ütközet után a Kassa-Miskolc –Hatvan irányban indult vissza. Kossuth ezekben a napokban határozta el, hogy egyelőre nem küldi őket a délvidéki összpontosításhoz, hanem az alakuló X.(tartalék) hadtesttel egyesítve, megpróbál ellensúlyt képezni a várhatóan Pest irányába meginduló
oroszok ellen.286 Wysoczki főhadiszállása július 3-án Jászberényben és Szolnokon volt, alárendelve Perczelnek.287
Mészárosnak, aki ekkor rövid időre a magyar hadsereg főparancsnoka volt, sikerült rávenni Perczelt, hogy a Tiszát átlépve
Tokaj térségében vegye fel a kapcsolatot Knéziccsel, az időközben
odarendelendő Kazinczy-hadosztállyal, majd Görgeyvel egyesüljön. A támadást egy Hatvan felé végrehajtott lovassági felderítés
Dániel László (Versec?, 1824 – Pettend puszta, 1888) Magyar-örmény származású. Jogot végez, 1844-ben Temes megye aljegyzője.- A délvidéki
harcok során kerül a Bocskai-csapathoz, előbb a gyalogsághoz, majd a lovassághoz. Végül alszázados ezredénél. A kiegyezés után országgyűlési képviselő,
Versec polgármestere. Bona G. 1998/99. I. k.
285 Bíró Gusztáv (Pardubice, 1827 – Lemes, 1849) A pozsonyi katonai
nevelőintézetben tanult, 1845-ben önkéntes, 1847-ben tizedes a Württemberghuszároknál. 1849. márc. 1-én kerül a Bocskai-huszárezredhez. Hadnagy,
majd főhadnagy. Bona G. 1998/99. I. k. 64.
286 V. ö. Hermann R. 1998. 253.
287 Korponai J. 1998. 320.
284
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előzte meg, amelynek során a tiszai hadsereg egyesített lovassága
Turánál beleütközött Tolsztoj altábornagy két orosz lovasezredébe
(júl.20). A jelentős lovascsatává fejlődő és sokáig eldöntetlen ütközetet egy megérkező orosz gyaloghadosztály fordította orosz
győzelemmé.288 Ezt követően Perczel nem volt hajlandó a támadást folytatni, sőt indokolatlan gyorsasággal Szeged felé vonult
vissza. Ebben az ütközetben kapott súlyos sebet Helley (Hell) Já-

A turai ütközet. 1849. júl.20.

nos, a Bocskai-huszárok alezredese. 289
A Bocskai-huszárok negyedik osztálya a nyári hadjárat
kezdetekor Guyon Richárd, illetve Vetter parancsnoksága alatt a
IV. hadtestben teljesített szolgálatot. Parancsnokuk Török József

Az orosz 5. gyaloghadosztály. Parancsnokuk, Labincov tábornok az
ütközet hírére gyorsított menetet rendelt el. „Parancsot adott a katonáknak,
hogy tegyék le kenyérzsákjukat, tüzérek üljenek fel a lövegekre… döntő pillanatban ért az ütközet helyszínére‖.. Sztreng A. O. 1988. 357.
289 Helley (Hell) János (Sopron, 1818 – Tasnád, 1888). Pesten bölcsészakadémiát végzett, 1832 és 1846 között a 4. dragonyosezredben teljesített
szolgálatot. 1848 nyarán a pesti lovas nemzetőrségnél főhadnagy, novemberben egy dunántúli önkéntes nemzetőr zászlóalj parancsnoka. 1848. dec. 30-án
helyezik át a Bocskai huszárezredhez. 1849. febr. 17-től alezredes ugyanitt.
Július közepétől a Közép-Tiszai hadseregben egyben egy lovasdandár parancsnoka is. Bona G. 1987. 171.
288
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őrnagy volt.290 A hadtest figyelemre méltó teljesítményt nyújtott Bácskában Jellasics ellen.
A Tisza-Maros közi összpontosítás jegyében Szegeden tekintélyes, közel 50 000 fős
hadsereg jött létre, amely Perczel közép-tiszai
hadseregének és Guyon IV. hadtestének, valamint a szervezni kezdett tartalék (X.) hadtest
összevonásából állt elő. Az időközben főpaTörök József, a
rancsnokká kinevezett Dembinszky azonban
Bocskainemcsak a szegedi, hanem a szőregi sáncokat
huszárezred
őrnagya
is feladta, s nem mutatott hajlandóságot a
számszerűen gyengébb Haynauval való megütközésre. Az utóvédi csatározások során Szőregnél a balszárnyon
felállított Bocskai-huszárok is szerepet kaptak, akik a nagyon
előmozdult ellenséges lovasság osztályát támadták meg. Mészáros Lázár szerint „utjokban megváltoztatták szándékukat és rendetlenül tértek vissza‖. 291
Dembinszky a kormány világos utasítása ellenére nem Arad, hanem Temesvár felé
hátrált, ahol serege gyakorlatilag megsemmisült, nem is a tényleges veszteség, hanem a
rossz hadvezetés miatt kialakult morális okok
folytán. A szétesett hadsereg egyes részei
gyakorlatilag felbomlottak, egyes megmaradt
részei pedig egyenként tették le a fegyvert jórészt az oroszok előtt. A még leginkább fegyelmet tartani tudó V. (Vécsey) hadtest 1849
H. Dembinszy
aug. 20-án tette le a fegyvert Borosjenőnél
tábornagy
Rüdiger előtt. Vele együtt Kürthy, Török és

Török József (Kézdivásárhely, 1825 – Stojka-fürdő, 1889). A tullni
utásziskolában végzett, 1843-tól hadfi, 1845-től hadnagy a 2.(Hannover) huszárezredben. 1848. nov. 15-től alszázados a Bocskai-huszároknál, áprilistól
őrnagy és osztályparancsnok. Augusztus 10-én alezredes, Borosjenőnél tette le
a fegyvert. Bona G. 1987.
291 Mészáros L. 1866. . II. k. 346. Ebben az összecsapásban sebesült
Gyertyánffy László, Bocskai huszárhadnagy, aki ezrede bácskai hadtesthez
beosztott részénél júl. 16. óta hadnagy. Bona G. 1998/99. I. k. 509.
290
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Szathmáry Mihály292, a Bocskai-huszárezred főtisztjei, illetve parancsnoka.
Az ezred mozgó része, illetve annak roncsai
a temesvári katasztrófa után feltehetően
Borosjenőnél tette le a fegyvert főtisztjeikkel
együtt, az oroszok előtt, a még leginkább fegyelmet tartó Vécsey-féle hadtesttel (1849. aug. 20.).
Egy félszázad Bocskai-huszárt Görgey Ármin kikülönített egységébe is beosztottak.293 A
Szathmári
mozgó csapatot 1849. ápr. 15-én hozta létre GörMihály ezredes
gey Artúr, előbb ezer, majd 2300 fős létszámmal,
s feladata az ellenség figyelése, a zavarkeltés, a
magyar fennhatóság minél nagyobb kiterjesztése, illetve a fősereg
hadmozdulatainak a biztosítása Első feladatuk pl. a bányavárosok elfoglalása volt.294 A nyári hadjárat idején, 1849. júl. 8-án
Komáromban csatlakozott Görgey Artúr feldunai hadseregéhez.
A különítményhez júniusban beosztott félszázad Bocskaihuszár parancsnoka Nánássy Ferenc hadnagy volt.295 Ebben a
félszázadban harcolt a hajdúböszörményi Lengyel Imre, aki előbb
a hajdúböszörményi lovas nemzetőrség őrmestere, majd hadnagy, illetve főhadnagy a Bocskai-huszárezredben.296 Szerepe lehet abban, hogy Hajdúböszörményből értesítették Burián Pál

292 Szathmáry Mihály (Derekegyháza, 1806 – Budapest, 1880). Bölcsészakadémiát végez, 1824-től közvitéz. 1848 nyarától alszázados a 6.
vértesezrednél. Okt. 20-tól őrnagy, osztályparancsnok a 14. huszárezrednél,
február 17-től a Bocskai-huszárezred parancsnoka. Júliusban a hadügyminisztériumban dolgozik. Bona G. 1987. . 304.
293 Életrajzára Bona G. 1987. 163.
294 Görgey A. 1988. II. k. 27.
295 Bona G. 1998/99. II. k. 563. Nánássy (1825 –1890) 1848 tavaszán
a debreceni lovas nemzetőrséghadnagya, 1849 jan. 17-én hadnagy, majd főhadnagy a Bocskai-huszárezredben.
296 Bona G. 1998/99. II. 383. Született 1829. júl. 10-én Hajdúböszörményben, a gimnáziumi osztályokat Hajdúböszörményben végezte, 1848-ban
fejezte tanulmányait a debreceni kollégiumban. Részt vett Asbóth, Aulich
hadműveleteiben, ott volt Buda visszavételénél, a peredi, királyrévi és a komáromi többrendbeli csatákban. V. ö. Dömény J. 1881. A vesztes debreceni csata után (1849. aug. 2.) betegen szülővárosában marad. 1867 és 1872 közt
Hajdúböszörmény főhadnagya (polgármestere), később kir. törvényszéki bíró.
HMTA 2810/67. Fotója: HMTA: 815.
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századost a debreceni csata előtt az
oroszok tiszacsegei átkeléséről.297
Görgey Artúr három hadtestével
visszavonulva, a félszázad Bocskaihuszár végül Világosnál tette le a fegyvert.
Az 52. Bocskai gyalogzászlóalj –
amint láthattuk - a Bocskai-csapat
gyalogságának átszervezéséből keletkezett. Többen léptek át soraikba a Dom
Miguel gyalogezredből, a helyzet e téren tehát némiképp hasonlított a
Lengyel Imre Bocskai
Württemberg huszárezred és a Bocskai
huszárfőhadnagy
huszárok viszonyára. A zászlóalj 1848
decemberében félig kiállított állapotban parancsot kapott a
Schlik elleni hadműveletekben való részvételre. Első parancsnoka Perczel Sándor őrnagy.298 Sillye erről a szentmihályi táborból írt levelében tájékoztatta a Hajdúkerületet. Az útbaindítást
Kossuth személyesen rendelte el a következő indoklással: "A mieink Kassa mellett Schliktől rút csatát vesztettek", s ezt a csorbát
ki kell köszörülni. "Mondja meg Ön nevemben… hogy az annyi
emlékezetben gazdag vitéz hajdúktól megvárja, miként bátor név
által lelkesített vitéz kardjaival mindenek előtt oda áll, hol a veszélyt legelőbb kell elhárítani".299 Négy század Bocskai- gyalogos
valóban el is indult a feltiszai hadműveletek térségébe, s elkísérte
őket Sillye Gábor kormánybiztos is, aki elsősorban a felszerelés
további kiegészítésére ügyelt, mert úgy tudta, hogy Miskolcon a

Lengyel János hadnagy Burián Pál századosnak. Hajdúböszörmény,
1849. aug. 1. Gyalókay J. 1927. 78. A hadnagy ebben az esetben nem katonai, hanem közigazgatási rang, Hajdúböszörményben a főhadnagy helyettese.
Lengyel János tanácsnokot 1849. Márc. második felében választották meg erre
a tisztre. Betegségére hivatkozva lemondott ugyanis az addigi főhadnagy, Kovács Sámuel, de új főhadnagyot nem, csak hadnagyot választottak.
Adatolható viszont Lengyel Imre tartózkodása ez idő tájt Hajdúböszörményből. V. ö.
Bona G. 1998/99.II.k. 383. és a fentebbi jegyzet. Burián százados a 65. honvédzászlóaljnál a III. hadtestben. V. ö. Bona G. 1988.. 140.
298 Perczel Sándor (Bonyhád –1910 -?-?). Kilépett huszárhadnagy,
kincstári hivatalnok. 1848 nyarán nemzetőr százados. 1848. dec. 18-tól honvéd őrnagy és az 52. zászlóalj parancsnoka. 1849 jan. közepén kilép. Bona G.
1987. 367.
299 KLÖM XIII. 739-740.
297
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zászlóalj részére 1200 szuronyos puska és ugyanannyi tölténytáska van.300
A zászlóalj tehát félig felszerelt állapotban indult az északi
hadszíntérre, Schlik ellen. Kossuth nyolcszáz emberrel számolt, s
ennek megfelelően a Bocskai (52.) zászlóalj részére 800 –1000
fegyvert utaltatott ki.301 Szemere Kossuthnak írt levelében külön
sürgette a Bocskai (52.) zászlóalj felruházását, amelyre Kossuth
december 26-án azt válaszolta, hogy a ruházat már elment.302 A
ruházat minősége azonban csapnivaló volt.303 Nem állt sokkal
jobban az alakulat felfegyverzése sem. Szemere arról ír, hogy a
nyíregyházi és a Bocskai-zászlóalj egyharmada fegyvertelen. 304
A Bocskai (52.) gyalogzászlóalj kiképzettségi szintjére, s
általában a sebtében felállított, s harctérre vezényelt honvéd
alakulatok felkészültségére vet fényt a következő adalék. Sillye
Gábor 1848. dec. 23-án, Miskolcon, kiképzéssel kapcsolatos
könyveket adott Kálmán századosnak, aki azokról Hernádnémetiben, dec. 25-én számolt el. Nevezetesen a következőkről: Gyakorlati szabályzat (5 db), Utasítás előörsöknek (5 db), Utasítás
helységek védelmében (5 db), Oktatási szabályzat II. füzet(5 db),
Hadi Műszótár (5 db.). 305 Ez a gyalogzászlóalj egy jó hét múlva
Kassa mellett, Schlik császári tábornok sokat látott és tapasztalt
hadseregével kerül majd szembe.
Meg kell említenünk, hogy 1849. jan. 2-án, tehát közvetlenül a második kassai csata előtt az 52. zászlóaljhoz osztották be
a 34. (Vilmos) sorgyalogezred egyik századtöredékét, nyolcvan
főt.306
Az alakulóban lévő felső-tiszai hadsereg főparancsnoka
Mészáros Lázár hadügyminiszter lett, akinek Kossuth a 19., 20.,
Nyakas M. 1981. 254.
KLÖM XIII. 758 – 759. Kossuth válasza Pulszky Sándornak. Ugyanerről értesíti Szemere Bertalant. HL 761.
302 KLÖM XIII. 896.
303 Szemere december 26-án még mindig sürgeti a Bocskai (52) zászlóalj felruházását, s panaszt tett az elkészültek minőségére. „Azt nem is említem,
hogy sok rossz készül. A nyíregyháziaknak attilája már is szűk, köpenye a lég
ellen, nem a szél ellen véd. Zsidókkal csináltatták.‖. KLÖM XIII. 896.
304 HL Sillye - iratok
305 HL Sillye-iratok 6/426
306 Szemere B. 1990. Szemere Klapkának. 1849. jan. 31. 365. A beosztás ténylegesen jan. 2-án történt. V. ö. HL 661. Említésre méltó, hogy Szemere
lehetséges parancsnokként már ekkor említette Stetina Lipót nevét, aki 1849
májusában ténylegesen is a zászlóalj parancsnoka lett.
300
301
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26., 42., 43., 52., zászlóaljat,
valamint a Komáromból odarendelt 17. zászlóaljat rendelte
parancsnoksága alá. 307
A kettős főváros feladása
után a legfontosabb katonai
feladat a forradalom és szabadságharc bázisának, a Tiszántúlnak és Debrecennek a
biztosítása volt. E szempontból a felső-tiszai hadtest tevékenysége jelentősen felértékelődött. A Debrecenbe költöző
kormányt érthetően érte hidegzuhanyként Mészáros kassai veresége (1849. jan. 4.),
amelyben a Bocskai zászlóalj
sem szerepelt különb módon a
többieknél. Kossuth Sillyének
írva erről a következőképen
tesz szemrehányást: „Az 52-ik
honvéd zászlóalj Kassa alatt
A kassai csata. 1849. jan. 4.
teljességgel nem felelt meg a
nemzet
várakozásának.‖308
Ehhez hozzátehetjük, mint
ahogyan a többi honvéd alakulat sem!
A második kassai ütközet részleteibe
nem bocsátkozva megállapíthatjuk, hogy az
eredményen az előjelek után nem lehet csodálkozni, ráadásul Mészáros sem állott a hadvezéri teljesítmény csúcspontján.
Kossuth 1849. jan. 9-én Klapka György
őrnagyot nevezte ki a felső – tiszai hadtest élére, s egyben előléptette ezredessé.309
Schlik császári
tábornok
Változás történt az 52. (Bocskai) gyalog307
308

KLÖM XIII. 755. Kossuth Görgeynek. 1848. dec. 15.
KLÖM XIII. 92. Egyben utasította, hogy a netán hazajötteket szedje

össze.
309 KLÖM XIV. 72. Kossuth eleinte Damjanich kinevezésében gondolkodott. Vö. HL 38.
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zászlóalj élén is. Pulszky Sándor ezredes január közepén lemondott, s az új parancsnok Száz Mihály lett.310
Itt kell megemlítenünk, hogy a Bocskai zászlóaljat Szemere
Bertalan kormánybiztos kezdeményezésére ekkor látták el csapatzászlóval. Szemere, aki Nagyfalun meglátogatta a zászlóaljat,
Klapkának javasolta, hogy a Nyíregyházán lévő három darab
nemzetiszínű zászló egyikét, amely ugyan nem szabályos honvédzászló, adják a Bocskai-zászlóaljnak. Ez meg is történt!311
Klapka kinevezése fordulópontot
jelentett a Schlik elleni hadműveletekben, s egyben a Bocskai zászlóaljéban
is.
Amikor Schlik 1849. jan. 17-én
megindult Kassáról, Klapka és zászlóaljparancsnokai kisebb-nagyobb ütközetek
sorozatával
végeredményben
megállásra
kényszeríttették.
Az
52.(Bocskai) gyalogzászlóalj nevezetes
tettet hajtott végre január 22-én, amikor
Schlik jobbszárnyát a 34. gyalogzászlóaljjal együtt szuronyrohammal Tarcalról
Klapka György honvédMádra vetette vissza.312 Ebben a csatátábornok
ban sebesült meg súlyosan Kálmán
György százados, a zászlóalj egyik
meghatározó egyénisége.313
Az 52. (Bocskai) zászlóaljba 1849. febr. 11-én beolvasztották a kassai 20. Honvédzászlóaljat, a sorszám és elnevezés maradt az 52.(Bocskai) honvédzászlóalj. A 20. zászlóalj tisztikarának

Száz Mihály (Pest, 1812 – Budapest, 1886) Volt nemesi testőr, kilépett főhadnagy. 1848. okt. 12-től százados a 34. honvédzászlóaljnál. Kinevezésével egyidejűleg őrnagy. Bona G. 1987. 305.
311 Kerekes Z. 1971. 318. Az ott említett zászlószalag azonban a II. hadtestben szolgálatot teljesítő és Komáromban rendes zászlóaljjá szervezett
Bocskai-csapaté, a második 52. Bocskai zászlóaljé volt.
312 Bona G. 1998. 2. 178. Klapka intézkedéseire Klapka 1986. 81 –86.
Klapka különösen elégedett volt a csapatok tarcali teljesítményével: ’‖A csapatok főleg Tarcalnál jól viselték magukat‖. Uo. 87.
313 HL Sillye iratok. 22/217. Majd áprilisban jelentkezik szolgálatra.
310
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egy része egy új (20. sorszámú) zászlóalj keretét adta, a másik
része viszont az 52. gyalogzászlóaljhoz került.314
Az abaúji Aszalón történt egyesítést az abaúji Karsa Ferenc
a következőképpen adja elő:315 „Reggel 9. órakor, az ismét 1000
főre kiegészített, e naptól kezdve 52. számot viselő zászlóalj
Debreczenből az újonc hajdúkkal ideküldött Szász (sic !) Mihály
(Miska is elég volt neki) őrnagy vezénylete alatt, miután úgy
ahogy helyre lökdöstük hajdú atyánkfiait, elindult Szikszó felé.
Szent isten, noha néked! … amint széllel
nézünk magunk közt, bámulatunkban
majd leesett az állkapcánk, ki látott még
ilyen csákót! … Hol a kurvanyába vette
azt a honvédelmi bizottmány? Hisz ezeket
még II. Leopold idejében hányták el a
Württemberg huszárok. Osztán két ilyen
csákó közt hol egy kék hol vörös sipka. No
minket ugyan kitarkáztak. A 20 z.aljbeliek
áperte kimondták, hogyha nekik ilyen
csákót adnak, meg a hajdúságbeliekét is
el nem hányják mind egy szálig elszöknek. A hajdú fiak is kezdik vala
Karsa Ferenc, az 52.
szégyenleni antik fejdíszüket, s a zúgolózászlóalj krónikása
dás tetőfokára hág, úgyannyira hogy az
krónikásakrkkrkrónik
ásakrónikása
előbbi 52. z.aljbeli altisztek csákóikat eldobják‖.
Az elégedetlenséget csillapítandó, Száz Mihály parancsnok
elkövette azt a tapintatlanságot, hogy kijelentette, a 20. zászlóaljbeli altisztek rangban meg fogják előzni az 52. zászlóaljbelieket.
„Ez volt osztán az ostoba tapintatlanság, a minek a következése
volt, hogy a reánk következő éjszaka – mielőtt megismerkedtünk
volna egymással, az 52. z.alj lefokozott altisztjei szépen elszöktek‖.
A zászlóalj tisztikarának összetétele egyértelműen bizonyítja, hogy itt valóban arról volt szó, hogy az 52. zászlóaljba ol-

314 Karsa F. 1993. Az abaúji Karsa a maga nemében páratlan emlékirata nélkülözhetetlen forrás az 52. zászlóalj további történetéhez, noha emlékiratait – érthetően – saját maga és az abaújiak szemszögéből írta meg.
315 Karsa F. 1993. 116.
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vadt be a 20. zászlóalj. A tisztikar Karsa szerint a következőképpen állt össze!316
Parancsnok Száz Mihály (korábban 52. zászlóalj), segédtiszt Balka Gyula (52. zlj.), századosok: Mecséry Gusztáv (20. zlj.
– korábban a zászlóalj parancsnoka) Stetina Lipót (52 zlj.),
Kalbasz Kajetán (52 zlj), Tóth Mihály (52. zlj.), Limbeck (Le Begh)
Dénes (20 zlj). Főhadnagyok: Sebes (korábban Renn) Pál (20 zlj.),
Balogh József (52. zlj), Boros József (20 zlj), Szabó Mihály (?), Mezey József (52. – korábban a 34. Vilmos), Asztalfi Kristóf (52. zlj).
Hadnagyok: Bodnár Ferenc (20 zlj.), Jászay Miklós (20 zlj.), Szabó Mihály (52 zlj.), Brozenbach Ágoston (?), Magyar István (?),
Talabér Bódog (?), Kálmán János (52.zlj.), Schikk Gyula (52., korábban 34. Vilmos), Jakó Pál (52. zlj.), Radó János (52. zlj.),
Szenthe Bálint (52. zlj.), Eötvös György (52 zlj).
A tisztnévsor elemzése tanulságos! A legfontosabb beosztásokat azok a képzett katonák töltötték be, akik még a cs. kir.
hadseregben tanulták mesterségüket, s akik a szerveződő honvéd
alakulatoknál magasabb rendfokozatban tettek eleget hazafiúi
kötelességüknek. Ilyen volt a zászlóalj parancsnoka és a századparancsnokok kivétel nélkül. A tiszti állomány másik, meghatározó vonulatát azok a tisztek adják, akik a nemzetőri szolgálatból
vagy pedig az eredeti Bocskai – csapattól kerültek a zászlóaljhoz.
Társadalomtörténeti szempontból is, tárgyunk szempontjából is,
ezek az érdekesebbek, különösen azok, akik a hajdúvárosokból
kerültek ki. Említhetjük közöttük, például a hajdúböszörményi
(U) Szabó Mihályt,317 aki a hajdúsági, jogi műveltségű, iskolázott,
de tehetős réteg jellegzetes képviselője, vagy az ugyancsak haj-

Karsa F. 1993. 116-117. A korábbi alakulatok azonosítását és a nevek helyesbítését Bona G. 1987, Bona G. 1988 és Bona G. 1998/99 I-III. munkái alapján végeztem. Karsánál rossz keresztnév Jászay Miklós (helyesen Mihály), Jákó József (helyesen Jakó Pál), Radó József (helyesen Radó János),
Eötvös György (helyesen Eötvös József). Brozenbachnál nem ad keresztnevet,
s nem említi Sebes Pál korábbi (Renn) nevét. Kolbász Kajetánt még az egyesítés előtt, 1849 januárjában helyezik át a 20. zászlóaljból az 52. zászlóaljba.
Karsa ezért nem alap nélkül számolja a 20. zászlóaljbeliek közé. Asztalffy Károly helyesen Asztalfi (Tischler) Kristóf, február 16-tól százados.
317 Szabó Mihály (1830 – 1810). A város egyik leggazdagabb családjának sarja, 1848-ban debreceni kollégium tanulója. 1848 őszén áll be a Bocskai-csapatba, majd az 52. zászlóaljba, hadnagy, majd főhadnagy a Világosi
fegyverletételig. A kiegyezés után a város országgyűlési képviselője. Bona G.
1998/99. II. k. 216.
316
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dúböszörményi Szenthe Bálintot.318 Ide sorolható a hajdúszoboszlói Radó János, aki ügyvédként 1848. okt. 15-én áll be a Bocskaicsapatba, s aki főhadnagyként teszi le a fegyvert Világosnál alakulatával együtt.319
Az 52. (Bocskai zászlóalj a későbbiekben, így a tornaaljai ütközetben, de a
szerencsétlen kimenetelű kápolnai csatában és a szolnoki ütközetben is igen jó
teljesítményt nyújtott. Különösen ki kell
emelni azt a nagyfokú fegyelmezettséget,
amellyel eleget tettek a közkatonák számára átláthatatlan, s igen megerőltető
meneteléseknek, különösen Dembinszky
főparancsnoksága alatt. 320
A tavaszi hadjárat kezdetén - Tiszafüreden – a zászlóaljat egy nagyobb egység
Dipold Antal
részévé tették. A Desewffy hadosztályon
dandárparancsnok
belül a 6. , 26. és az 52. zászlóaljból létrehozták az un. Dipold – dandárt, s ez a
dandárkötelék megmaradt egészen a világosi fegyverletételig.321 Az
elnevezés a dandárparancsnokra, Dipold Antal ezredesre utal,
318 Szenthe Bálint (1827) a legelsők között áll be a Bocskai-csapatba,
majd az 52. zászlóaljnál teljesít szolgálatot. Hadnagy, majd főhadnagy. Az I.
hadtesttel Világosnál teszi le a fegyvert. Bona G. Hadnagyok és főhadnagyok
i.m. 256 – 257. A kiegyezés után a város rendőrkapitánya. Valószínűen ő az,
aki 1878 körül Görgey emlékiratait magyarra fordítja. A kéziratban maradt
fordítás, amely tudomásunk szerint az emlékirat első magyar nyelvű változata,
a Hajdúsági Múzeum Történeti Adattárában található.
319 Radó János 1848 októberében áll be a Bocskai-csapatba, 1849. februárjában főhadnagy alakulatánál. Világosnál teszi le a fegyvert az I. hadtest
kötelekében. Bona G. 1998/99. III. k. 11.
320 Karsa a szolnoki csata előtti erőltetett menetet a következőképpen
írja le: „Megállanunk nem volt szabad, minél hevesebben szólt az ágyú, annál
jobban üsztökélnek. Midőn egy helyen a Tisza kanyarulatához értünk, rimánkodva rohantak a legények a vízhez: „csak egy korty vizet, mert elveszünk a
szomjúság miatt‖. Hijába, a huszárok elkardlapozták őket a víztől, csak előre.
Különben igazságuk volt, hogy nem adtak vizet, mert annak a kimerült zihálva
páhogó népnek a víz, annyi volt volna, mint a halál‖. Karsa F. 1993. 140.
321 Ezzel egy időben csapatszemlét tartottak. Karsa ezt a következőképpen írja le: „Az elázott töltényeket kicseréltük, a borjúkból minden felesleges
cókmókot kihányattunk… hogy minél kevesebb terhet cipeljen a legénység… a
borjúban egy pár fehér ruhánál többnek a hordozását megtiltották. Ez nagy
elégedetlenséget okozott, mert a hajdú fijúk némelyikének 3 pár hazulról ke-
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aki ezt megelőzően a bácskai hadtestben is dandárparancsnok
volt. A dandár egyébként a négy hadtestből álló feldunai hadsereg kötelékében az I. hadtesthez s ezen belül a Máriássíhadosztályhoz tartozott.322
A tavaszi hadjárat csatái közül a zászlóalj számára a
tápióbicskei volt a legvéresebb. Ismeretes, hogy a csata maga is
sokáig kétesélyes volt, s azt csak Damjanich közbeavatkozása
változtatta győzelemmé.
A Dipold – dandár az I. és III. hadtestek előőrseként az élen
haladt, mégpedig úgy, hogy jobbszárnyon volt a 26., középen az
52., balszárnyon a 6. zászlóalj. Átmeneti sikerek után a dandár
Tápióbicske faluban heves ellenlökéseket kapott, s a megzavarodott, szűk helyen összetorlódott zászlóalj hátrálásra kényszerült .
A megsemmisülés szélére jutott zászlóaljat Le Begh (Limbeck)
kapitány bátor helytállása és az első század szuronyrohama mentette meg. Az ellenlökés adta pillanatnyi lehetőséget kihasználva
a zászlóalj nagy veszteségek árán a közeli erdőig hátrált, ahol ismét állást vett fel, de amelyet egyre nehezebben tudott tartani.
Ráadásul a 26. dandár nem ért be tűzvonalba, az I. hadtest többi
része pedig megfutott.
A vesztésre álló ütközetet Görgey megjelenése és Damjanich hadtestének (III.) megérkezése fordította győzelemmé. A
résztvevő és szemtanú Karsa Ferenc ezt a következőképpen írja
le. Amikor az 52. (Bocskai) zászlóalj az erdőt is kénytelen volt feladni, s az ágyúgolyók miatt a hadrend is felborulni látszott, akkor vágtatott oda Görgey. „Ne féljetek - mondá - mindjárt itt lesz
Damjanich, tartsátok magatokat. Hol az őrnagy- kérdezé. Szétnézünk, hát nincs az őrnagy, nincs az adjutáns. Brozenbach hadnagy megpillantja a már jó távolban lóra kapott szaladásban lévő
őrnagyot (Száz Mihály), ujjával arra felé mutatva azt mondja: amott szalat ni. (Brozenbach túl a dunai sváb fiú volt, törte a magyar szót.) Görgey az őrnagyhoz vágtat. Őrnagy úr! Ha zászlóalja
5 perc alatt nem lesz rendezve, főbe lövetem. Soha, se azelőtt se
azután Szász Miska őrnagy, még olyan barátságos ember nem
rült korcos gatyája is volt, és inkább az állami fehérruhát elhányni.‖. Karsa F.
1993. 138.
322 A honvédsereg szervezeti keretén belül a legkisebb mgasabbegység a
dandár volt, amely általában három zászlóaljból állt. Két-három dandár alkotott egy hadoszályt, s két – három hadosztály egy hadtestet. Ezen 1849. jún.
végén változtatni szándékoztak, de erre már nem jutott idő. V. ö. Bona G.
1988. 76.
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volt mint akkor, kérve kérte az altisztet, hogy rendezzük a zászlóaljat. Kalbasz százados ismét átvette a hátvédet, azután csak
helyre vergődtek a legények.‖323
A harmadik hadtest egy hadosztálya - közte a legendás 9.
és a 3. zászlóalj megérkezése - megfordította az ütközetet. Áttörve
a Tápió hídján, megfutamította a császáriakat. Az ütközet második szakaszában az 52. és a 6. zászlóaljnak a tartalék szerepe jutott.324
A tápióbicskei ütközetben az 52.(Bocskai) zászlóalj vesztesége 140 halott, közte két tiszt, 11 tizedes és 3 őrmester.
Másnap reggel Görgey, Damjanich társaságában szemlét tartott a
megtépázott két zászlóalj felett. Karsa
erre így emlékszik: „Görgey rövid beszédében a tegnapi megpróbáltatásunkról emlékezve elismerte, hogy
csúfságot nem vallottunk, mert a legnagyobb veszedelemben is mind a két
zászlóalj együtt maradt, aztán erősebben odaszólt, hogyha a következő csatákat emberül meg nem álljuk, a katonára a legmegalázóbb büntetéssel
fog sújtani. Leverten fogadtuk az intő
szót, amelyet igazán meg nem érdemeltünk. . Görgey a zászlóaljak csüggedését látva hirtelen hozzá tette: no
Görgey Artúr
de ne féljetek! Nemsokára megtanultok
honvédtábornok
győzni a vitéz 3. hadtest katonáitól.
Evvel csákójához emelte kezét és elvágtatott azon a kis sárga huszárlovon, amelyiken tegnap a csatában sürgött-forgott.‖325
Az isaszegi csatában a Dipold-dandár a csata kritikus
pillanatában lépett közbe, s ez tette lehetővé azt, hogy a magyar
hadsereg balszárnya döntő rohamot indíthasson Jellasics és
Csorich hadtestei ellen. Ugyancsak a Dipold – dandár feladata
volt az ellenség üldözése.

323
324
325

Karsa F. 1993. 155 – 162.
Karsa F. 1993.
Karsa F. 1993. 162.
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A tápióbicskei híd

A tavaszi hadjárat további részében az 52. zászlóalj az első
hadtest kötelékében a fősereg hadműveleteiben vett részt. Tisztességgel állt helyt a váci csatában, a nagysallói ütközetben és
Komárom felmentésében, illetve az ezzel kapcsolatos harcokban.
Itt kell megemlítenünk a zászlóalj élén történt személycserét. A
zászlóalj parancsnoka április 26-tól ideiglenesen, majd május 15től véglegesen Stetina Lipót lett.326
A nagysallói ütközetben a Dipold-dandár, közte az
52.(Bocskai) zászlóalj a magyar hadállás jobb szárnyát alkotta, s
a kritikus pillanatban szuronyrohamot intézett a császáriak ellen.327 A nagysallói győzelem a magyar honvédsereg egyik legszebb haditette volt.
Az 52. zászlóalj hajdúsági illetékességű teljes tiszti
kerete – tehát a ténylegesen vagy már csak névlegesen itt szolgálók - a tavaszi hadjárat győztes csatái után, de még Buda várának visszavétele előtt az alábbi volt.

326 Bona G. 1987. 297. A korábbi parancsnok, Száz Mihály Pest térparancsnoka lett. Görgey – úgy látszik – nem feledte tápióbicskei megfutamodását.
327 Karsa F. 1993. 179 – 181.
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Századosok a következők! Ercsey Lajos, aki a felső-tiszai
harcokban megsebesült, s így a főparancsnokság Tokaj térparancsnokává nevezte ki. Kálmán György a tarcali csatában sebesült meg súlyosan, de ekkor már szolgálatra jelentkezett, vagy
a zászlóaljnál, vagy valahol térparancsnokként. Amint láthattuk,
Hajdúböszörmény térparancsnoka lett. Papp Mihályt328 a hadügyminisztérium az 53. zászlóaljba helyezte át, akárcsak Borbély
Dánielt. Csepely Ferenc a pedig zászlóalj tiszti keretében, Hajdúböszörményben teljesített szolgálatot a hadfogadó kormánynál.
Eötvös György változatlanul a zászlóaljnál volt, májusban lett Sátoraljaújhely térparancsnoka.
Főhadnagyok voltak: Tischler Kristóf, aki nevét „felsőbb engedelem mellett
Asztalfi Keresztély‖-re változtatta. Nem
más, mint Asztalfi Kristóf százados, aki
pozsonyi létére október elsejétől szolgált a
Bocskai – csapatban, majd az 52. zászlóaljban. Karap Sándor ekkor „beteg‖, de
tulajdonképpen számvevői kinevezésre
várt a 17. (Bocskai) huszárezredhez.
Csiha Károly főhadnagyként volt ugyan
kinevezve, de állomását nem foglalta el, s
a lemondását is beadta. Tényleges szolgáAsztalfi Kristóf
latot teljesített viszont Balogh József, aki
Bocskai-százados
nemsokára, Buda visszavételénél halt hősi
Bocskai-százados
halált, Boros István, aki júniusban százados lett zászlóaljánál329 ,
Jakó Pál, Sakovics Sándor és Szabó Péter330.
Hadnagyok voltak: Nábrádi Benedek, Vörösmarti József, aki
egészsége miatt lemondását beadta, s akit ekkor a tiszti keretből
töröltek is, Mezei József, aki azok közé tartozott, akiket a
Papp Mihály előbb önkéntes, majd őrmester az 1. honvédzászlóaljnál, nov. 16-tól százados az 52. (Bocskai) honvédzászlóaljnál, 1849. márciusában felmentik, s áprilistól az 53. (Bocskai) honvédzászlóalj századosa. Az
első század parancsnokaként a zarándi harcokban vett részt. Bona G. 1988.
457.
329 Boros István (Arad, 1829 - ?) A 4. Sándor huszárezredben hadfi
(1846), 1848. szept. 1 hadnagy a Hunyadi csapat lovasságánál, majd nov. 20tól a Bocskai-csapatnál, illetve az 52. zászlóaljnál főhadnagy. Bona G.
1988/99. I. k . 130.
330 Arról a Szabó Péterről lehet szó, aki ekkor ténylegesen az Asbóth
hadosztályban szolgálatot teljesítő s három századból álló Bocskai-csapatnál
szolgált, s amelyből később 52. második (Bocskai) hadosztály lett.
328
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34.(Vilmos) gyalogezredből osztottak be az 52. honvédzászlóaljhoz, Szabó Mihály, Szenthe Bálint, a debreceni Kálmán
János, aki előbb önkéntes volt a 13. zászlóaljnál, majd előbb őrmester az 53. (Bocskai), majd 52. zászlóaljnál. Ekkor már súlyosan sebesült, a tápióbicskei csatában (ápr.4.) egyik szemét
ugyanis kilőtték. Felügyelőtiszt lett az egyik debreceni hadikórházban, de július végén, Tokajban, ismét csatlakozik a Görgey feldunai hadtestével visszavonuló alakulatához. Ekkor már
főhadnagy.331
Magyar Antal, Gönczi György, Hunyadi János,
Jakó Lajos személyéről közelebbit nem tudunk mondani, de Fekete Mihály és Farkas Sándor kezdetektől a Bocskai – csapatnál,
illetve a zászlóaljnál szolgált.
A zászlóalj számvevője volt a közelebbről nem ismert
Csiki Lajos, számvevősegéd pedig Sóvágó Gábor, aki ekkor már
a 17. (Bocskai) huszárezrednél szolgált, s a kimutatás készülte
utáni napon hajtotta végre nevezetes tettét a rákosmezei csatározásban, amelyért 3. osztályú kitüntetést kapott.332
A Bocskai - zászlóalj ott volt Budavár visszavételénél.
Részt vett a május 15-én indított és nagy véráldozatot követelő
ostromban. Az 52. zászlóalj ezután az egyik ágyútelep fedezetét
adta.
A sorsdöntő május 21-i rohamban az 52. (Bocskai) zászlóalj a fehérvári rondellánál támadt a mintegy két és fél öl széles, 8
– 10 öl hosszú résen, majd lábtók (ostromlétrák) segítségével is.
Mire megvirradt a nap, már a vár fokán lengett a Bocskai honvédzászlóalj lobogója, amelyet Stetina Lipót kibontva lengetett.333 A
zászló felirata a következő volt: NE BÁNTSD A MAGYART!

Bona G. 1998/99. II. k. . 162.
A tiszti névsor forrása HL Sillye-iratok 22/217. Tiszti létszám kimutatás. A Bocskai 52ik honvéd zászlóalj részéről. Kelt Böszörményben, ápril
17én 849. Azon tiszteket, akikre itt utalás nem történt, lásd fentebb.
333 A Bocskai - zászlóalj rohamát szemléletesen írja le Karsa: „ A zászló
körül egy maroknyi csoport, mintegy 40 ember sorakozott és egy dobos, a
zászlóalj fija,. Fel, fel , siessetek! hangzik minduntalan felülről, az őrnagy
(tudniillik Stetina Ny. M.) csapatja lassan szaporodik. Körülbelül felén lehettem a lábtónak, egyszer csak ölembe szakad egy, majd két ember, s a következő percben rakáson gomolyogtunk a földön … első akit látok, az ezredes, …
szeme – szája tele agyvelővel. Annak a legénynek ugyanis, aki bennünket a
lábtóról lelökött, kartács vitte el a fejét…‖. Karsa F. 1993. . 305.
331
332
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A fehérvári rondella ostroma

Budavár visszavételénél halt hősi halált az a Balogh József
hadnagy is, aki – mint fentebb láthattuk - a Hajdúkerületben városi aljegyző volt, október 15-től a Bocskai – csapat hadnagya,
majd novembertől az 52.(Bocskai) zászlóalj hadnagya, majd főhadnagya. A felső – tiszai hadműveletektől kezdve vett részt a
zászlóalj csatáiban.334
A tavaszi hadjárat csatái – Kápolna, Szolnok, Tápióbicske,
Vác, Nagysalló, Komárom, Buda – után az 52. (Bocskai) zászlóalj
harci létszáma 305 fő volt. A veszteség tehát, amely halottakban
és sebesültekben értendő - tetemes, hiszen e zászlóalj az előírt
létszám felét sem érte el.335
Az 52. (Bocskai) zászlóalj a Vág-menti csatákban (Pered,
Zsigárd, Királyrév), majd a komáromi kétrendbeli ütközetben (júl.
2., júl. 11.) derekasan állt helyt. Az utóbbi ütközetben dőlt el,

Bona G. 1998/99. I. k. 78.
A honvédzászlóaljak létszámát eredetileg 1200 főre tervezték, de novembertől ez már nem állt. A gyakorlat úgy hozta, hogy decembertől egy-egy
zászlóalj létszáma hatszázharminc és nyolcszáztíz fő között mozgott. Egy-egy
zászlóalj szabályozott tiszti létszáma pedig 25 fő. Egy őrnagy, hat százados,
hat főhadnagy, tizenkét hadnagy.
334
335
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hogy Görgey feldunai hadserege (I., III. és VII. hadtest) csak a
Duna északi partján vonulhat a tervezett déli összpontosításhoz.
A nyári hadjárat során az 52. gyalogzászlóalj az I. hadtest
kötelékében a III. és a VII. hadtesttel együtt a magyar hadtörténet
egyik legszebb fegyvertényének részese volt, értvén ez alatt Görgey nyári visszavonulását.
Ismeretes, hogy ennek során az I. hadtest Debrecen mellett
Nagysándor József parancsnoksága alatt 1849. augusztus 2-án
az oroszoktól súlyos vereséget szenvedett, s értelemszerűen az
52. (Bocskai) gyalogzászlóalj is. Ez volt a sok dicsőséget látott
zászlóalj utolsó tényleges harctéri szereplése.
Az alakulat fizikai és erkölcsi állapotát a csata után Karsa
Ferenc a következőképpen írta le. „Bihar és Püspöki közt, az útfélen táborozva találtuk az 52. z.aljat. Leszálltam a szekérről;
mint a darvak az őszi hideg esős időben, elkényszeredett bús állásban várják az alkalmas időt, úgy találtam a kuppaszkodó vagy
hatvan embert, a tisztek külön gomolyban. Szó nélkül fogtunk
kezet. Látod – mondá az őrnagy, csak ennyin vagyunk. Tóth Mihály, Asztalfi századosok halva, Boros Józsi, Magyar István főhadnagyok sebesülten az ellenség kezében… Sok, de igen sok
veszteségünk van halottakban is, sebesültekben is, de még több
a megugrott, a hajdúk kevés kivétellel haza- szöktek…‖. 336

336 Karsa F. 1993. 275-276. A hangulat érzékeltetése hiteles! Az adatokban azonban több pontatlanság van. Asztalfi Világosnál kapitulált, tehát
nem halt meg. Tóth Mihály haláláról nincs értesülésünk, igaz, további sorsáról
sem. Mindkét százados az eredeti 52. (Bocskai) zászlóalj tisztje volt. Tóth Mihály ráadásul Dom Miguel tizedesként lett a Bocskai-zászlóalj hadnagya. Boross József nevű főhadnagyról nem tudunk, csak ilyen nevű számvevő hadnagyról, de alakulatának ismerete nélkül. Magyar Istvánról sem, csupán Magyar Antalról, aki hadnagy volt az 52. zászlóaljban. Sorsát nem ismerjük. Az
adatok pontosítását Bona G. i. munkái alapján végeztem. További kutatásokat
igényelne a hajdúvárosi legénység sorsa a debreceni csata után. Karsa állítását ebben a formában nem fogadhatjuk el, azt azonban igen, hogy a közeli otthoni hajlék többeket távozásra csábíthatott. A megadott létszám is túl kevésnek tűnik, s gyakori dolog, hogy egy-egy vesztes csata után az elszakadtak
csak később tudnak csatlakozni. Egyébként ezzel magyarázható, hogy Asztalfit
halottnak vélték. Egy biztos, hogy a született hajdúvárosi tisztek végig kitartottak és Világosnál tették le a fegyvert. Pl. a hajdúböszörményi Szenthe Bálint
vagy a hajdúszoboszlói Fekete Mihály, aki egyébként valamikori altiszt volt a
Dom Migueleknél. A zászlóalj parancsnoka Stetina Lipót is az eredeti
52.(Bocskai) zászlóalj tisztje volt, noha nem hajdúvárosi.
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Feltétlenül szólanunk kell a másik
52. és szintén Bocskai nevet viselő zászlóaljról. Itt csak röviden utalunk az alakulat létrejöttének körülményeire, hiszen azt fentebb részletesebben tárgyaltuk. A mozgóvá tett hajdúkerületi
nemzetőrség ugyanis Görgey táborából,
Vácról 1849 januárjában hazatért, arra
hivatkozva, hogy a kerületi vezetés nem
fizette a napidíjat.337 Kossuth utasítása
viszont úgy szólt, hogy a hazajött nemzetőröket be kell sorozni a Bocskaicsapatba. A nemzetőröket itthon újból
Kovács Lőrinc
százados, zászlóaljpaösszeszedték, de az eredetileg 680-as létrancsnok
szám kezdett igen foghíjassá válni. Eredetileg ténylegesen a szervezni kezdett
Bocskai- alakulatok (az 52. és 53. zászlóalj és a 17. huszárezred)
feltöltésére akarták őket hasznosítani, de a helyzet úgy alakult,
hogy a tartaléksereg részeként az Asbóth hadosztály részévé lettek.
Asbóth mindenféle utasítás és kérés ellenére a nemzetőröket, vagy legalábbis egy részüket hadosztályánál tartotta, s a tavaszi hadjáratot, mint rendes honvédek Bocskai-csapat néven és
Asbóth parancsnoksága alatt, a 12. hadosztályban harcolták végig. Ez az alakulat kaphatta 1849 májusában azt a zászlószalagot, amelynek felirata a következő: „Károlyi Zichy Grófnő – Bocskai-csapat – Ha Isten velünk ki ellenünk 1849 Maj…-án”338

HL 10/136 Sillye G. hadbírósági anyaga. Kossuth L. Sillyének.
1849. jan. 11.
338 V. ö. Kerekes Z. 1971. . 318-319. A zászlószalagot az 52 (második)
zászlóalj parancsnoka, Kovács Lőrinc mentette meg. Kovács 1867-ben a Honvéd Egylet gyűlésén mutatta be a szalagot, amelyet kovács őrnagy a Nemzeti
Múzeumnak adott át. később a Hadtörténeti Múzeumba került. Lelt. sz.
0388/Zl. Kerekes összekeverte a két 52-es számot viselő zászlóaljat, ennek
megfelelően a zászlót és a szalagot is. V. ö. a zászlóról fentebb mondottakkal.
A zászlóanya minden bizonnyal a hazafias érzelmeiről ismert Károlyi Györgyné
lehetett. V. ö. Kéry Gy. 1899. 520.
337
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A három századból álló Bocskai-csapat parancsnoka Kovács Lőrinc339 volt, aki a megalakulástól, 1849 márciusától állott
egysége élén. Komáromban ezt a hajdúcsapatot rendes gyalogzászlóaljjá szervezték, a három század hajdú önkéntest kiegészítették egy század beregi nemzetőrrel. A zászlóalj parancsnoka,
Kovács Lőrinc százados 1849. júl. 16-tól őrnagyi rangot kapott.
Ekkor nevezték ki az 52. (második Bocskai) zászlóaljhoz Fényes
Lászlót 340, valamivel előtte pedig a már ott
szolgáló
Kralovánszky Lászlót341, mindkettőt századosi rangban. Augusztus 30-án
lett százados az a Szabó Péter, aki márciustól főhadnagyként szolgált a három századból álló Bocskai-csapatban.342 A tisztikar tagjai közül említhetjük a hajdúnánási
Nábrády Benedeket343 és az ugyancsak hajdúnánási Sebestyén Lajost.344
Így tehát az 52. (második) Bocskai
gyalogzászlóalj a II. hadtest kötelékében a
komáromi őrsereg része lett, s ott is voltak
Kralovánszky László
egészen Komárom várának megadásáig.
százados
339 Kovács Lőrinc (Nagybánya, 1816 -?) Nemzetőr százados, a 31. honvédzászlóalj toborzó biztosa. 1949. jan. 17-től százados a 67. honvédzászlóaljnál. Márciustól a Bocskai-csapat szervezője és parancsnoka. Júl. 17-től őrnagy, az 52 (második) zászlóalj parancsnoka. Bona G. 1987. 210.
340 A Bihar megyei Fényes előbb őrmester, majd hadnagy a 48. zászlóaljban. Júl. 7-én főhadnagy a Bocskai-zászlóaljnál. Bona G. 1987. 208.

Kralovánszky László (Nyíregyháza, 1827 - Nyíregyháza, 1887) Mérnök. 1848 szeptemberétől nemzetőr Szabolcs vármegye önkéntes nemzetőr
zászlóaljában. Őrmester, majd hadnagy. 1849. máj. 28-tól főhadnagy a második Bocskai – csapatnál. Bona G. 1987. 346.
342 Bona G. 1987. 564.
343 Hajdúnánás, 1824 körül - - Hajdúnánás?) Ügyvéd. Októbertől tizedes a Bocskai – csapatban, nov. 15-től hadnagy az 52. (Bocskai) zászlóaljnál.
Bona G. 1998/99 II. k. 535. Valószínű, hogy a Bocskai-huszárezred komáromi
osztályában is szolgálhatott. Móricz P. i. m. ugyanis Bocskai – huszárként szerepelteti Kaszap oldalán. Kinevezésekor alhadnagy alakulatánál. Szinnyei J.
1887. 399.
344 Sebestyén Lajos (Hajdúnánás, 1831 – HL, 1890) Joghallgató. 1848
októberében közvitéz a Bocskai-csapatban. 1848 decemberében tizedes. 1849.
márciusától őrmester az Asbóth parancsnoksága alatti önkéntes Bocskai-csapatban. Júliusban hadnagy az alakulatból szervezett zászlóaljnál. Nyugdíjas
aljárásbíróként halt meg. Bona G. 1998/99 III. k. 130.
341
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Így állott elő tehát az a furcsa helyzet, hogy azonos sorszámmal és névvel a honvédseregben két zászlóalj is szolgált.
Az 53. (Bocskai) gyalogzászlóalj megalakulásának története viszontagságos. A zászlóalj elvi megalakítása már 1848
őszén megtörtént, ki is nevezték az első zászlóaljparancsnokot,
1848. nov. 29-től Kürthy István személyében. Láthattuk, hogy az
alakulatot Kossuth az éppen akkor kinevezett Bemnek ígérte az
erdélyi hadsereg erősítésére.
Az 53. gyalogzászlóalj felállítása tulajdonképpen akkor vette kezdetét, amikor eldőlt, hogy a Bocskai-csapatot rendes honvédségi alakulatokká szervezik át. Láthattuk, hogy a Bocskaicsapat tervezett létszáma 1200 fő volt, amely létszám egy gyalogzászlóaljnak felelt meg. 1848 novemberétől, az egységes honvédség kialakításának időszakában ez a létszám már nem állt, hanem a zászlóaljak általában 700 – 800 fővel alakultak. Így adódott, hogy az eredetileg 1200 főre tervezett Bocskai-csapatból végül két zászlóaljat terveztek kialakítani. Feltöltése viszont vontatottan haladt, amelyen nem is csodálkozhatunk, hiszen az egyéb
hadi jellegű feladatok mellett és a nemzetőrség kiállításán túl a
Hajdúkerületben folyt a 17. huszárezred és az 52. gyalogzászlóalj
szervezése is.
A szervezés nehézségeit, az alakulás kritikus
pillanatait fentebb részletesen tárgyaltuk, valamint azt is, hogyan
sikerült a nehézségeken úrrá lenni, s a zászlóaljat kiállítani.
Harctéri szereplésük lényegében akkor vette kezdetét,
amikor az 53. Bocskai gyalogzászlóaljat Nagyváradra vezényelték
(1849. május 16.)345, majd az V. hadtest kötelékébe osztották.
A zászlóaljat a hadi helyzet sajátos alakulásának megfelelően általában nem együtt, hanem századonként alkalmazták.
Részei ott voltak az aradi ostromseregben, részt vettek a zarándi
harcokban, Gyulafehérvár zárolásánál, Dévánál, s a nyári hadjárat során a tokaji átjáró biztosításánál.
A zászlóalj parancsnoka a nyári hadjárat idején Csippik
János, aki a korábban a 39.(Dom Miguel) gyalogezred nagykállói
hadfogadó fiókjának volt a parancsnoka. A szabadságharc alatt a
28. honvédzászlóaljnál szolgált. 1849. április 30-án 3. osztályú
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érdemrenddel tüntették ki, s másnap (jún. 1.) nevezték ki az 53.
(Bocskai) zászlóalj parancsnokává.346
A zászlóalj tisztjei közük említenünk kell a hajdúnánási
Csohány Miklóst, a 4. század parancsnokát (1849. márc. 1-től
százados), aki júliustól az aradi várőrségben teljesített szolgálatot, s aki korábban – amint fentebb már láthattuk - a hajdúkerületi önkéntes nemzetőrségnél nemzetőr tiszt volt.
A hajdúdorogi Farkas Lajos ugyancsak a nemzetőrségtől
került a zászlóaljhoz. 1849 januárjában a balmazújvárosi tartalékseregnél szolgál, de március 1-től honvédszázados az
53.(Bocskai) zászlóaljnál. Az ötödik század parancsnoka. Júliustól századával együtt az aradi várőrségben teljesít szolgálatot. 347
A hajdúnánási Csiha Gábor jogvégzett ember, előbb a hajdúkerületi nemzetőrség hadnagya a feldunai hadtestben. 1849
januárjában, miután Vácról hazatértek, a már ismert úton lesz az
53. (Bocskai) zászlóalj tisztje. Áprilistól főhadnagy. 1849 májusában zászlóalja kikülönített osztályával részt vett a zarándi harcokban, majd századával ott volt Gyulafehérvár ostrománál. Dévánál tette le a fegyvert (1849. aug. 19.)348
Hajdúnánásról hadnagy volt még az 53. (Bocskai) zászlóaljnál Molnár József, aki szintén a feldunai hadtest nemzetőrei
közül került az 53. zászlóaljhoz.349
Említenünk kell még a Csiha – família hajdúböszörményi
ágából származó Csiha Sándort, aki 1848 szeptemberétől 1849
januárjáig volt a hajdúkerületi önkéntes nemzetőrség hadnagya a
feldunai hadtestben. 1849 áprilisától az 53. (Bocskai) zászlóalj
hadnagya. Májusban zászlóalja első osztályával részt vett a
zarándi harcokban a román felkelők ellen.350
A Hajdúböszörményben született Sáry Pál végzett jogász
volt, aki szintén önkéntes nemzetőr főhadnagyként kezdte katoBona G. 1987. 126. Az aradi vár őrségével tette le a fegyvert. 16
évet kapott, 1856-ban kegyelemből szabadult. Egyébként Eszéken született,
német származású, hivatásos katonatiszt.
347 Farkas Lajos (Hajdúdorog, 1821 – Hajdúdorog, 1894) Jogot végzett
Eperjesen és Pozsonyban. Ügyvéd. A vár feladása után besorozzák a császári
hadseregbe. 1856-ban leszerel. 1661 és 1865 között a Hajdúkerület főügyésze, 1865 és 1870 között Hajdúdorog polgármestere. Bona G. 1987. 200.
348 Bona G. 1998. 276. A zarándi harcokra Hermann R. 1999.
349 Bona G. 1998/99. II. k. 510. csak a nevét és alakulatát említi. További azonosítása Barcsa J. 1900. 235.
350 Csiha Sándor (Hajdúböszörmény, 1820 - HL 1911.) Református.
1890-ben Hajdúböszörmény város levéltárosa. Bona G. 1998/99. I. k. 277.
346
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nai pályáját a feldunai hadtestben. A Vácnál feloszlott és hazatért
nemzetőrök közül való, akiknek egy részét megszervezve az 53.
(Bocskai) zászlóaljhoz osztották be. 1849. márciusában főhadnagy az 53. (Bocskai) zászlóaljban. Az V. hadtest kötelékében,
majd az aradi várőrségben teljesített szolgálatot alakulatával.351
Az ugyancsak hajdúböszörményi Sütő Gábor 1848 novemberétől volt az 52. (Bocskai) zászlóalj katonája, 1849 áprilisában
őrmester ugyanitt. Ekkor helyezték át az 53. (Bocskai) zászlóaljba, ahol hadnagy (1849. ápr. 16). Az aradi vár őrségével és
alakulatával együtt tette le a fegyvert (1849. aug. 17).352
Hasonló életpályát futott be Nagy Zsigmond is, aki 1848
szeptemberétől a hajdúsági önkéntes nemzetőrzászlóalj századosa volt a feldunai hadtestnél. 1849 januárjától ugyancsak a
balmazújvárosi alakuló, tartalék hadtestnél találjuk, s 1849.
márc. 26-tól százados az 53. (Bocskai) hadosztálynál, a harmadik
század parancsnokaként századosi rangban. Az V. hadtesthez
került, majd az aradi várőrségnél teljesített szolgálatot. A vár őrségével tette le a fegyvert.353
Borbély Dániel – amint láthattuk fentebb – 1848 tavaszán a
Hajdúkerület ügyésze, korábban Szabolcs vármegyei aljegyző,
1848. szept. 20-án hadnagy az eredeti Bocskai-csapat gyalogságánál. Sillye Gábor segédtisztje. Október 23-án már főhadnagy,
nov. 15-től százados az 52. Bocskai zászlóaljnál. A felső-tiszai
harcokban is részt vesz. 1849 márciusában helyezik át az 53.
(Bocskai) gyalogzászlóaljhoz. Az aradi vár őrségével tette le a
fegyvert (1849. aug. 17.)354
Baksay (Bogsai, Bocskai) Antal a zarándi harcokban vett
részt, életútja hasonlatos a fentiekhez. Gimnáziumot végzett, Tizedes a 39. (Dom Miguel) gyalogezrednél (1836 – 1843). 1848
szeptembere és 1849 januárja közt a hajdúkerületi önkéntes
nemzetőr zászlóalj hadnagya Görgey feldunai hadtesténél. Április
16-án nevezik ki az 53. (Bocskai) zászlóaljhoz hadnagynak. Alakulatával májustól a zarándi harcokban, kikülönített századával

351 Bona G. 1998/99. II. k. 94. A kiegyezés után nyíregyháza tanácsjegyzőjévé választják.
352 Bona G. 1998/99. III. k. 197. Hajdúböszörményben élt 1867-ben és
1890-ben is. Ez utóbbi időpontban könyvelő.
353 Bona G. 1998/99. II. k. 434.
354 Bona G. 1998/99 I. k. 129.

143

Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenysége és a hajdúvárosok...

pedig a gyulafehérvári ostromseregnél szolgál. Dévánál tette le a
fegyvert.355
Czékus Ferenc (1789 – 1853) 1849 áprilisától volt hadnagy
az 53. Bocskai zászlóaljnál. Alakulata 2. századával ő is a
zarándi harcokban vesz részt, végül a gyulafehérvári ostromseregnél szolgál. Dévánál tette le a fegyvert augusztus 18-án,
Lüders orosz tábornok előtt.356
A zászlóalj, illetve annak a gyulafehérvári ostromseregben
részt vevő részének végnapjait, a szemtanú és résztvevő hitelességével jegyezte fel Csiha Gábor szájából Hajdúnánás történetírója. E szerint a gyulafehérvári ostromsereggel együtt csatlakoztak Bemhez Szászsebesnél. Az 53. zászlóalj Szászsebesen,
Piskin át Dobrára húzódott, illetve maga a zászlóalj Lesnyeken
szállt táborba. Itt vették a világosi fegyverletétel hírét. Bem Dévát
tűzte ki elérendő célként, miután visszautasította az oroszok
fegyverletételi ajánlatát. Bem serege azonban már képtelen volt
hadműveletekre, gyakorlatilag felbomlott. Csiha Gábor elmondása szerint Bemnek csak kilenc embere maradt, mire ő Hátszegen át, Orsován keresztül Törökországba menekült. Dévánál tették le a fegyvert az oroszok előtt, akik Nagyszebenben adták át
őket az osztrákoknak.357
E rövid áttekintésünkből láthatjuk, hogy a hajdúvárosok a
nemzet nagy küzdelméből derekasan vették ki részüket, hiszen
ott voltak a szabadságharc szinte valamennyi hadjáratában és jelentős csatájában, s akkor még nem is említettük az
otthon maradtak erőfeszítését, a hátország áldozatvállalását, amely anyagilag is
igen nagy terhet jelentett.

Bocskai-huszár.
Törzstiszt
Hajdúdorogon született 1818-ban, görög katolikus. Bona G. 1998. 197.
Bona G. 1998/99. I. k. 251. Czékus egyébként gömöri származású.
Törzstiszt
357 Barcsa J. 1900. 236 –237.
355
356
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A népfelkelés a Hajdúkerületben,
Debrecenben és Szabolcs vármegyében
1849 nyarán

A

tavaszi hadjáratnak szabadságharcunk kimenetele szempontjából két nagyfontosságú következménye volt. Az egyik
a függetlenségi nyilatkozat április tizennegyedikén történt
kikiáltása, a másik pedig az orosz intervenció elhatározása.358 A
történelem szomorú fintoraként május első napján alakult meg a
független Magyarország első kormánya, a Szemere-kormány, s
ezen a napon volt kénytelen a büszke Habsburg-ház szorult helyzetbe került uralkodója katonai segítségért fordulni a minden
oroszok cárjához a magyar szabadságharc elfojtására.359
A Szemere-kormány tevékenységét úgy is szokták minősíteni,
hogy működése általában a békepárti jobboldalnak kedvezett, s
általában is megfigyelhető volt a baloldali, radikális erők pozícióinak leépítése, háttérbe szorításuk tendenciája.360 E summás
megítélés többek között azért is hibázik, mert Szemere maga az
A történettudomány eme megállapítása a kortársak szemében még
nem volt világos. Görgey Artúr például még 1852-ben is az orosz beavatkozást
egyértelműen a függetlenségi nyilatkozatnak tudta be: "Az orosz beavatkozást
és vele a haza végveszedelmének kísértetét fölidézni - ahhoz értettek az április
14-i törvényhozók." Görgey 1911. II. k. 47. Ezzel szemben Horváth M. 1865ben máig szóló érvénnyel tisztázta, hogy a cári beavatkozás a honvédsereg sikereinek következménye volt. Horváth M. 1865. . 5-9.
359 Ausztria egyébként az 1833-ban megkötött münchengrätzti szerződés
értelmében számíthatott az orosz birodalom segítségére, az más kérdés, hogy
ez nagyon sok szempont miatt és diplomáciai megfontolások alapján sem volt
egyértelmű. Az intervenciót előkészítő tárgyalások március végén kezdődtek, a
hivatalos segítségkérés osztrák részről ápr. 21-én megtörtént, május elsején I.
Ferenc József saját kezű levélben fordult a cárhoz, s a nagyhatalmak – elsősorban Anglia – az európai stabilitásra hivatkozva a készülő intervencióba ekkorra már beleegyeztek.
360 Spira Gy. 1959. 505-515.
358
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ideális republikánus forradalmár típusa volt. Szemere kormányzati elképzelése és tevékenysége abból az optimista feltevésből
indult ki, hogy a honvédsereg tavaszi sikerei után végre eljött az
idő arra, hogy az ország és a honvédelem irányítása a szakszerűség jegyében a polgári átalakulás teljességét szolgálja. A külpolitikai fejlemények, elsősorban a cári beavatkozás azonban ezt az
előfeltevést nem támasztották alá, így a kormány több intézkedése nem a tényleges fejleményekre való felkészülés jegyében történt.
Ezzel kapcsolatban újfent utalhatunk arra, hogy a Szemere-kormány jelentős lépést tett előre azon az úton, amely az addig
lényegében sikeresen működő kormánybiztosi intézménynek, ha
nem is a felszámolását, de jelentős átalakítását és a polgári közigazgatás erősítését célozta. A kormány ugyanis – amint fentebb
láthattuk - 1849. május tizenkettedikén rendeletileg tizenöt megyében megszüntette vagy jelentősen korlátozta a kormánybiztosok közigazgatási szerepkörét.361
Közöttük volt a Hajdúkerület kormánybiztosának, Sillye
Gábornak a személye is, azé a Sillye Gáboré, aki alapító tagja volt
a Radical Pártnak, s aki messzemenően elkötelezte magát a trónfosztás és általában a baloldallal való szövetség mellett.362
Magyarországon a cári beavatkozás tényleges lehetőségével
1849 márciusa óta minden komolyan gondolkodó politikus számolt. Az orosz beavatkozás egyébként 1849. május kilencedike
óta nem volt többé titok, e napon írta alá ugyanis Miklós cár hírhedt kiáltványát a Habsburg-ház megsegítéséről.363 A katonai
erőviszonyok hirtelen felborulására tehát a magyar kormánynak
is fel kellett készülni. A fontosabb védelmi intézkedéseket lényegében három pontban jelölhetjük meg.
A délvidéki (Tisza-Maros szög) összpontosítás gondolatának
elhatározása, illetve ezzel összefüggésben Arad és Temesvár
ostromának meggyorsítása.
A Duna-Tisza közén a tartalék X. hadtest szervezése.
A népfölkelés elrendelése.
Erre két ízben is sor került! Először május tizennyolcadikán, a
tényleges orosz beavatkozás hírének vételekor, másodszor pedig
Spira Gy. 1959. 510.
Nyakas 1977. 5. p. Vö. Magyar életrajzi Lexikon II, k. és Spira Gy.
1959. 56.
363 Spira Gy. 1959. 547.
361
362
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június huszonhetedikén, az orosz fősereg közvetlen hadba lépésekor. Ez utóbbi képezte alapját környékünk népfölkelésének
is.364
Közismert tény, hogy a népfölkelés gondolata 1848/49-ben
a magyar nép önvédelmi harcában mindvégig ott kísértett. A nép
„mozgósítása‖, az „ezerkarú óriás‖ fegyveres küzdelembe való bevetése Kossuth Lajos kedvenc gondolata volt, amely a szabadságharcot változatos formákban kísérte végig. Ennek szervezeti
kerete eleinte döntően a nemzetőrséget jelentette, majd pedig
1849 januárjában, amikor Kossuth bizalma is megingott a nemzetőrségben, illetve annak katonai hasznosíthatóságában, más
cél lebegett szemei előtt, amely a győzelem egyik tényezőjét a nép
ellenállhatatlan gerilla-háborújában látta. Azonban a szabadcsapat rendszer sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, s Kossuth maga volt kénytelen ennek megszüntetése irányában lépéseket tenni.
Többek között a nép fegyveres szerepének megítélése is közrejátszott a Kossuth-Görgey ellentét elmérgesedésében. A negyvennyolcas alkotmányosság talaján mozgó Görgey legszívesebben
már a schwechati vereség után szélnek eresztette, vagy pedig
honvédségi állományba sorozta volna a nemzetőrséget, míg a forradalmár Kossuth a nép közvetlen harcba vetésének a kelleténél
is nagyobb katonai jelentőséget tulajdonított.365
Kétségtelen, hogy a tömegek harcba bocsátása katonai
szempontból nem felelt meg a várakozásnak, politikai szempontból viszont annál nagyobb jelentősége volt, hiszen szemléltette a
szabadságharc forradalom jellegét, s azt, hogy a kormányzat az
ország lakosságának bizalmát élvezi.
Nem szabad arról sem elfelejtkeznünk, hogy a politika eszközei által teremtett országos közhangulat tette lehetővé a rendes
honvédségi alakulatok szervezését és emberutánpótlásuk folyamatos biztosítását. Az újoncozás volt ugyanis az egyetlen terület,
ahol Kossuth hiányra sohasem panaszkodott, mint ahogyan emberekben hiány ténylegesen nem is volt.
Az 1849 nyarán meghirdetett népfölkelés során azonban
nemcsak a korábbi káros jelenségek bukkantak elő, hanem új,
negatív vonások is jelentkeztek, amelyek a népfölkelésnek szánt
364 A Közlönyben 1849. jún. 28-án jelent meg a kormány általános népfelkelésre szólító felhívása.
365 Vö. Szabó I. 1948. 138-144.
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szerepet, tudniillik az ellenség nyugtalanítását, utánpótlási vonalainak veszélyeztetését, illetve elvágását végső fokon meghiúsították. Az eredménytelenségben bizonyos szervezési okok is
közrejátszottak, hiszen - mint láthattuk - az orosz beavatkozás a
kormánybiztosi intézményt részben leépítve találta, s ráadásul
annak megszervezésére nem találtak jobb formai keretet, mint a
„keresztes hadjárat‖ fikcióját, amelynek során a népet imádkozásra és böjtre szólították fel. Mindez demoralizáló hatásúnak
bizonyult.366
Az eredménytelenség egyik okát a marxista történetírás a
földkérdés megoldatlanságában jelölte meg, amely a falvak és
mezővárosok volt jobbágynépességét várakozó álláspontra, passzivitásra késztette.367 Ez az állítás ebben a formában nem tartható, hiszen a magyar ajkú lakosság és a parasztság esetében
passzivitásról nem beszélhetünk. Annál inkább a reménytelen
katonai helyzet teremtette tömeglélektani hatásról. Térségünkkel
kapcsolatban mindehhez hozzá kell tennünk, hogy a Tiszántúl amely 1849 telén és tavaszán a szabadságharc bázisa volt anyagilag is kimerült, s ráadásul a reguláris seregek terén olyan
nagyfokú aránytalanság mutatkozott itt az ellenség javára, amely
a fegyveres küzdelem kimenetele felől nem hagyhatott kétséget.
Mindehhez hozzá kell számítanunk azt is, hogy a mezőgazdasági
munkák kellős közepén kellett vagy kellett volna a parasztságnak
a táborba vonulni.
Végül nem hagyhatjuk figyelmen kívül a magyarság azon, a
társadalmi fejlődésünkben rejlő, művelődéstörténeti gyökerekre
is visszavezethető tömeglélektani jellemzőjét, amely valójában

A kormány 1849. máj. 18-án Kossuth előterjesztésében az orosz beavatkozás ellen tiltakozásként keresztes hadjáratot hirdetett, s három héten
keresztül istentiszteleteket és könyörgéseket rendelt el. Jún. 6-án minden állampolgárra nézve kötelező böjtöt írtak elő. Görgey a maga csípős modorában
erről a következőképpen ír: Kossuth ―volt az, aki a néppel elhitette, hogy az
ellenség megsemmisítéséhez elegendő, ha kaszáját egyenesre igazítja, és táborba száll. Most az oroszokkal szemben a nép kaszára sem kapott... De emiatt sem tehetett neki szemrehányást Kossuth, mert ő maga rendelte el a böjtölést és imádkozást biztos ellenszerként az oroszok ellen, és ezzel a kormányintézkedéssel azt a leverő képzetet keltette, hogy az oroszok olyanok,
mint a döghalál és az éhínség, amely ellen fegyverrel védekezni nem lehet.‖
Görgey A. 1988. II. k. 191. és 465.
367 Kovács E. 1979. 398-400.
366
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nem kedvezett
tozatának.368

az

ellenállás

balkáni

vagy

kaukázusi

vál-

Cseodajev kiáltványa a debreceniekhez

Az orosz fősereg 1849 június derekán lépte át a magyar határt, s miután a II., III. és IV. hadtest június 23-án és 24-én
Eperjesre és Kassára ért, a továbbiakban óvatosan mozgott előre,
mert azt hitte, hogy vele szemben tekintélyes magyar haderő áll.
A 110 000 főnyi intervenciós hadsereg lépéseit azonban csak jelentéktelen magyar egységek kísérték figyelemmel. Az orosz hadsereg mozgását az óvatosságon kívül ezért elsősorban a kibontakozó pestis és az élelmiszerhiány akadályozta.369 Paszkevics, az
Egy jellemző epizód egy cári tiszt visszaemlékezéseiből: „Igaza volt Popov kapitánynak, aki portyázásunk közben azt mondotta: Bezzeg a Kaukázusban nem sétálgatnánk ilyen nyugodtan. De nem ám!. Igen, a Kaukázusban
a cserkeszekkel győzködünk… az itteni lakosság azonban békében élt, s fogalma sincs a népi háborúról…‖. Dmitrij, Szoncov: 1988. 154.
369 A nyári hadjárat kezdetekor a legreménytelenebb helyzetben az északmagyarországi magyar katonai erők voltak. Létszámuk 16 500 fő, 49 löveg,
szemben az oroszok 135 500 katonájával és 448 lövegével. A túlerő itt kilencszeres. Hermann R. 1998.a. 235.
368
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orosz hadak fővezére ezért úgy határozott, hogy egyelőre Miskolcig nyomul, ahol megfelelő élelmet gyűjt össze. Itt bízta meg
Cseodajev tábornokot, a IV. hadtest parancsnokát is azzal, hogy
vonuljon Debrecenbe, itt szedjen össze megfelelő mennyiségű
élelmet, majd vonuljon vissza a fősereghez. Debrecen elfoglalásának az élelemszerzésen túlmenően elsősorban politikai jelentőséget tulajdonítottak, hiszen olyan várost szándékoztak megbüntetni, amely a szabadságharc fővárosa volt, s amelynek falai közt
hirdették ki az európai legitimitást is súlyosan veszélyeztető függetlenségi kiáltványt. Paszkevics Cseodajevnek a következő részletes utasításokat adta.
Közölje a lakossággal, amennyiben önként alávetik magukat törvényes uralkodójuknak, bántódásuk nem lesz. Ellenkező
esetben menthetetlenül elpusztulnak. Debrecenben és környékén
szedjen össze hatezer csetver (194 520 bécsi véka) gabonát s
gondoskodjék az elszállításukhoz szükséges fogatokról is. Háromnapi debreceni tartózkodás után vonuljon Tiszafüredre, ahol
a fősereghez csatlakozik. Ide július kilencedikén kellett volna
megérkezni.370
E veszéllyel kellett volna szembenézni vizsgált térségünknek, illetve az itteni népfölkelésnek. Aligha csodálkozhatunk
azon, hogy erre katonailag teljességgel alkalmatlannak bizonyult.
A debreceni expedícióban részt vevő orosz hadtest létszámát
ugyanis 30-35 000 főre tehetjük, amellyel szemben reguláris magyar katonaságot egyszerűen nem tudtak felvonultatni. Hozzá
kell tennünk, hogy az orosz hadmozdulat váratlanul érte a magyar politikai és katonai kormányzatot, arra egyszerűen nem is
számítottak, s mint látni fogjuk, Kossuth Lajos is csak július hatodikán adta ki ezzel kapcsolatban az első intézkedéseket. Az
orosz hadtest pedig már harmadikán Debrecenben volt.
A szervezett ellenállásra, pontosabban a menthető dolgok
mentésére egyedül az a Sillye Gábor tett kísérletet, aki hivatalosan ekkor csak Hajdúböszörmény országgyűlési képviselője volt,
hiszen a hajdúkerületi kormánybiztosi megbízatásától még májusban elmozdították, s hivatalos megbízása azóta csak a Bocskai
nevét viselő katonai alakulatok szervezésével kapcsolatos feladatokra terjedt ki. Tevékenysége természetesen ekkor csak a
370 Varga Z. 1930. 1-6. és vö. Szabó I. 1928. Az oroszok debreceni tartózkodásáról, cselekedeteikről, terveikről orosz szemszögből lásd: M. D.
Lihutyin: 1988. 698 – 714.
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Hajdúkerületre korlátozódhatott, hiszen korábbi kormánybiztosi
megbízatása is a hajdúvárosokra vonatkozott.
Sillye Gábor mindenekelőtt a hadifelszereléseket, hadianyagokat és élelmiszertartalékokat igyekezett biztonságba helyezni, majd pedig kísérletet tett a népfölkelés megszervezésére is.
A szervezés központját áttette az ellenség útjába eső Hajdúböszörményből Hajdúszoboszlóra, s intézkedéseit, parancsait az
oroszok debreceni tartózkodása idején is innen adta ki. Mondanunk is felesleges, hogy mindehhez milyen személyes bátorság
kellett.
Már 1849. június 29-én arról értesülünk,
hogy a Bocskai nevét viselő 53. honvédzászlóalj
Hajdúböszörményben levő felszerelését Nagyváradra szállították, hogy „azok az ellenség kezébe
ne kerüljenek‖.371 Július első napján pedig
Sillye Gábor azt jelenthette Kossuth Lajosnak,
hogy „minden el van szállítva‖, s biztonságba
helyezve.372 Ugyanezen a napon küldött még a
Bocskai (17.) huszárezred parancsnokának tizenhét újoncot és harminchat lovat, amelyet
Böszörmény városa adott, de biztonságba helyezte a kész egyenruhákat is.373
A Bocskai huszárok újoncait is elvezényelték a térségből, s azok június 28-án vonultak keresztül Debrecenen.374 Sillye az 53.
zászlóalj részére is küldött az utolsó pillanatban
Bocskaitizenöt újoncot.375
huszár
A Hajdúkerület esetében tehát azt kell
mondanunk,
hogy Sillye Gábor tevékenyséuszár
gének eredményeként azt katonai szempontból sikerült kiüríteni.
Nem mondható el azonban ez például Debrecen városáról, ahol a
megszálló cári csapatok nagy mennyiségű élelmiszert zsákmányolhattak azokból az állami raktárakból, amelyeket nem volt
idő elszállíttatni, s amelyeknek megmentéséről intézkedés sem
történt.376
371
372
373
374
375
376

HL Sillye-iratok 35/352.
HL 36/12.
HL 36/13.
Varga Z. 1930. 126.
HL Sillye-iratok 36/13.
Varga Z. 1930. . 22.
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Sillye Gábor öntevékenységének mértékét mutatja, hogy
már június 25-én, tehát a kormány újabb népfölkelési rendelete
előtt két nappal, elrendelte a hajdúvárosokban a népfölkelést.377
Paszkevics ekkor még Miskolcon táborozott. Kossuth Lajost a július másodikán írt levelében úgy tájékoztatta, hogy Péli Gábort, a
Hajdúkerület főkapitányát június 29-én ebben az ügyben újra
szorgalmazta.378
A népfölkelés szervezése azonban a tényleges katonai helyzet következtében merőben délibábnak bizonyult. Péli Gábornak
június 30-án írt levelében Sillye Gábor már arról panaszkodott,
hogy a nép az oroszok közeledtének hírére a szőlőskertekbe és a
tanyákra menekült, amely magatartás a „hajdu népnek legnagyobb gyalázattyára válik‖. A Hajdúkerület főkapitányát újból
népfelkelés szervezésére szólította fel, mondanunk sem kell,
eredmény nélkül.379 Ezt a következő napon Kossuth Lajoshoz írt
levelében őszintén fel is tárta, s arról tájékoztatta, hogy mivel az
ellenség már Nyíregyházán van, ezért is a népfölkelést nem lehetett megvalósítani, mert a „nép menekülésre gondol‖.380
Természetesnek kell tartanunk, hogy Debrecen városában
is ugyanilyen hangulat uralkodott. Az 1849. július elsején kelt
tanácsülési határozat értelmében ugyan kihirdették a kormány
népfölkelést elrendelő, s huszonhetedikén kelt határozatát,
amelynek híre a városba harmincadikán érkezett, de az „egyetemes elkeseredést, mondhatni kétségbeesést‖ okozott.
Mellesleg ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen Debrecen
első orosz megszállásakor tapasztalni fogják, hogy elsöprő túlerővel állnak szemben. A debreceni városvezetés kénytelen majd
aláírni minden politikai követelésnek, lényegében hűségnyilatkozatnak, amelyet az orosz katonai vezetés szabott.381
Ezért a város a következő határozatot hozta: „a népfelkelésnek életbe léptetése azon feltételektől van felfüggesztve, hogy
létezzék bizonyos tekintélyes katonai erő, mely a felkelt népnek
támaszul szolgáljon és továbbá, hogy a népfelkelés valamely környéken általános legyen‖. Éppen ezért a debreceni tanács leszö377 HL Sillye-iratok. Sillye Gábor Kossuth Lajosnak. 1849. júl. 2. Fogalmazvány. 36/88.
378 HL Sillye Kossuthnak
379
HL 35/528. Sillye Gábor Péli Gábornak. Hajdúböszörmény, 1849.
jún. 30.
380 HL 36/12. Sillye Gábor Kossuth Lajosnak. 1849. júl. 1.
381V. ö. Lihutyin 1988.
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gezte, hogy mindaddig, amíg a fenti két feltétel teljesítése meg
nem történik, a felkelés életbe léptetéséről szó sem lehet. A debreceniek magatartásával összhangban a Hajdúkerület is azt írta a
városnak, hogy az ellenséggel, katonai erővel szembeszállni nem
célszerű, sőt egyenesen veszélyes is.382
Szabolcsban ugyan elrendelték a népfölkelést, de rögtön a
következő napon, a katonai helyzet alakulása következtében viszsza is vonták.383

A debreceni piactér

Sillye Gábor Hajdúszoboszlóról ezekben a napokban tehát
hiába igyekezett létrehozni a népfölkelést, az nem sikerült, mert
nem is sikerülhetett. A kudarc okát többek között abban látta,
hogy hivatalosan tulajdonképpen semmiféle hatalom nem volt a
kezében. Erről Kossuth Lajoshoz írt levelében a következőképpen
panaszkodott:384 „Én részemről mindent megtettem, mit tehettem,
s felhasználtam a nép közt csekély népszerűségemet is; de minden igyekezetem megtört az elöljáróság gyávaságán, melly nekem
nem tartotta kötelességének többé engedelmeskedni, miután
kormánybiztosi hatásköröm a Közlönyben megjelent belügyminiszteri rendelet által már régebben megszüntettetett‖.
A fentiekből a következtetést levonva megfogalmazta, hogy
az egész szerencsétlenség oka abban keresendő, hogy a környéken a kormánybiztosságokat felszámolták, s nincs egyén, ki „szilárd, elhatározott akarattal s egyszersmind kellő hatalommal
tudna a nép élére állni‖.
382
383
384

Varga Z. 1930. 9-10. és HL Sillye-iratok 36/133.; 36/49.; 36/86.
Varga Z. 1930. 12.
Idézi Spira Gy. 1959. 548-549.
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Kossuth Lajos nyilván Sillye Gábor levelének hatására is és
a katonai helyzet alapos mérlegelése után úgy döntött, hogy a
kormánybiztosi tisztséget a térségben visszaállítja, s erre a feladatra, mint a legmegbízhatóbb és tetterős egyént, Sillye Gábort
nevezi ki.385 Erre Cegléden, július hatodikán került sor! A kormányzói rendelet szavai szerint Szabolcs megyében, a Hajdúkerületben és Debrecen városában a tisztviselők egy része az
orosz betörés következtében elmenekült, s ezért az „ős Magyarország fészke, a tiszántúli vidék gyáván, minden ellenállás nélkül‖
az ellenség kezére került. A nép pedig kész „élet-halál harcot‖
vívni a nemzete létéért és szabadságáért. Éppen ezért Sillye Gábort, Hajdúböszörmény országgyűlési képviselőjét „Szabolcs megyében, a Hajdúkerületben, Debrecen városában‖ a kormányzó
teljhatalmú kormánybiztosul nevezte ki, s egyben elrendelte,
hogy vegye át a hajdúkerületi nemzetőrség főparancsnoki tisztét
is.386
A rendelet keltekor az oroszok még Debrecenben tartózkodtak.
A további fejlemények vizsgálatánál óhatatlanul szükséges
egy pillantást vetnünk az ország általános katonai helyzetére.
Mint ismeretes, az orosz betörés hírére az ország politikai és katonai vezetése Kossuth Lajossal az élen az összes magyar haderő
összpontosítását határozta el a Tisza-Maros szögében. Ennek
azonban két lényeges feltétele volt. Sikerre csak úgy számíthatott, ha azt valamennyi magyar katonai egység végrehajtja, illetve
ha a Tisza-Maros szögét alkalmas hadműveleti bázissá alakítják.
Ennek érdekében a délvidéket meg kellett szabadítani Jellasics
seregétől, illetve el kellett foglalni a még mindig császári kézen
levő Aradot és Temesvárt. Mint ismeretes, e két feltétel közül
gyakorlatilag egyik sem teljesült. A kudarc okait részletezni itt
nem lehet feladatunk, csupán utalhatunk rá, hogy Görgey bizoHL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. Kossuth Lajos nyílt rendelete. Cegléd, 1849. júl. 6.
386 Sillye kinevezése a katonai helyzet súlyosságát bizonyítja a hajdúvárosok térségében. Kossuth ugyanis a Szemere-kormány működésének megkezdése után felhagyott a kormánybiztosok kinevezésével, s csak a főváros
ismételt feladását megelőzően és az orosz betörés után szánta rá magát újabb
– csekély számú – kinevezésre. Így Sillye mellett (jún. 6.) kormánybiztost nevezett ki Ceglédre (Tarnóczy Antal, jún. 7.), Kecskemétre (Rákóczi János, jún.
8.), majd Rákóczi megbízását kiterjesztette Pest és Csongrád megyére és a Kiskunságra (jún. 15). Hermann R. 1998. c.. 47.
385
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nyos politikai és katonai megfontolások miatt nem értett egyet a
tervezett délvidéki összpontosítással, s helyette a Komárom várára támaszkodó dunántúli egyesítést javasolta. Ennek következtében is Kossuthék tervezete nem valósulhatott meg s azt végeredményben meghiúsult. Kossuth egy végzetes félreértés következtében leváltotta ugyan Görgeyt a magyar hadak fővezéri tisztjéről, de kénytelen volt kezén hagyni az első, a harmadik és a hetedik hadtesteket.387
A magyar hadsereg legfőbb parancsnokságát előbb a Mészáros-Dembinszky, majd a Dembinszky - Mészáros vezetés vette
át, de a nemrégen elfoglalt főváros kiürítése így is elkerülhetetlenné vált. A kormány hamarosan megkezdte a Szegedre való költözést, de ezekben a napokban a honvédelem központja mégis
Cegléd volt, ahol Kossuth Lajos is több ízben megfordult, s ahol
folyt a tizedik (tartalék) hadtest szervezése, s ahonnan Debrecen
orosz elfoglalásának hírére katonai ellenlépésekkel kísérleteztek.388
Kossuth Lajos július ötödikén érkezett
Ceglédre, ahol másnap, tehát hatodikán
Perczel Mórral együtt intézkedéseket tett a
Debrecen elfoglalásával előállott helyzet
megoldására. Ennek lényege a következő
volt! Kossuth Lajos - miután Perczel elég
dicstelen módon már előbb megvált a déli
seregek vezérletétől - kinevezte a Tiszántúlon levő összes seregek főparancsnokává. Alárendelték a Wysoczki-Desewffy
parancsnoksága alatt álló katonai erőket is,
Knézich Károly
amelyek pedig egy előbbi parancs értelméhonvédtábornok
ben már úton voltak Jellasics ellen a déli
frontra.389 Perczel parancsnoksága alá rendelték Knézich Károlyt is, aki - miután Görgey többé szolgálataira
nem tartott igényt - Pestre ment, s a kormánytól azt a megbízatást kapta, hogy a Nagyvárad környékén levő katonai erőket
387Kovács E. 1979. 395-397. Újabban Katona Tamás tisztázta iktatókönyvi bejegyzések alapján, hogy Kossuth hamarabb kapta meg Görgey jún.
30-án kelt, az összpontosítást elutasító levelét, mint az ugyancsak jún. 30-án
kelt és az újabb tények ismeretében azt elfogadó levelét. V. ö. Hermann R.
1998. c. 248.
388 Horváth M. 1866. III. k. 210., 264.
389 Mészáros L. 1866.) II. 292-293.
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szedje össze, s Tokaj felé vonulva védelmezze a tiszai átjárókat.390
Az elképzelések szerint kapcsolatba kellett volna kerülnie a Máramarosban ekkortájt alakult Kazinczy-féle hadosztállyal. Ez
utóbbi sajnos nem sikerült, mert Kazinczy ellentétes parancsokat
kapva gyakorlatilag haszontalan menetelésekkel töltötte az időt
egészen a szabadságharc bukásáig. Nagyvárad környékével kapcsolatban kell megemlítenünk Cserey Ignác népfölkelőit, akiknek
számát a történeti irodalom 5600 főre teszi.391
Itt kell említenünk Korponay János szerepét is, akit Görgey
hadügyminisztersége alatt elmozdítottak a minisztérium titkári
posztjáról, s aki ez időtájt nyert megbízatást arra, hogy a Kunságban népfölkelést toborozzon, s a tiszafüredi átjárót védelmezze.392 E hevenyében összeszedett, s tűzpróbát még nem állt
dandár létszámát a történeti szakirodalom 1500 és 3280 fő közé
teszi. Fegyverzetük rendkívül hiányos volt.393
A szervezeti kereteket illetően tehát a következő volt a helyzet. A tizedik (tartalék) hadtest élén állott Perczel, ennek egyik
hadosztályát képezte Knézich és Knézich hadosztályának egyik
dandára pedig Korponay népfölkelése.394
A július hatodikán tartott haditanács értelmében tehát
Perczel azt a megbízatást kapta a kormányzótól, hogy Szolnok és
Törökszentmiklós térségéből vonuljon Nagyvárad irányába, s az
ott felkelt néptömegekkel egyesülve a netalán Debrecenből tovább vonulni szándékozó oroszokat állítsa meg.395
Miután azonban az oroszok Debrecenből július hatodikán
kivonultak s Tokaj felé mentek, Perczel visszahúzódott a Tisza
mögé, Korponay a tiszafüredi átkelőt vigyázta, Knézich pedig Tokaj felé ment szintén a tiszai átkelők védelmezésére.

Mészáros L. 1866. 293.
Spira i. m. 549.
392 Korponay J. 1998. A Vonatkozó rész leírása: „A miniszterelnök: Ezredes úr alkalmazás nélkül levén, miniszteri tanács következtében, ezennel:
Bihar-, Békés -, Csanád megye, valamint a Jászkunság parancsnokává
neveztetik ki‖. Az emlékirat sajnos befejezetlen, pontosan ott szakad meg,
ahol tárgyunk szempontjából a legérdekesebb lenne.
393 A Korponay-dandár létszámára Nyakas J. 1939. Az alakulat 3280 gyalogosból (közülük csak 1100-nak volt puskája), 380 huszárból és nyolc ágyúból állott. 59. A debreceni csatában már csak 150 fegyveressel és nyolc ágyúval rendelkezett. Nyakas J. 1939. 60.
394 HL 25.
395 Horváth M . 1865. III. k. 264. és Mészáros L. 1866. II. 292-293.
390
391
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Így alakult tehát térségünk katonai
helyzete akkor, amikor Sillye Gábor Kossuth
július hatodikán kelt rendelete után hivatalosan is hozzákezdhetett a népfölkelés
szervezéséhez. A fentiekből is kitűnt azonban, hogy Sillye kormánybiztosi megbízatása alapvetően polgári jellegű volt, más
kérdés természetesen, hogy bizonyos sürgős
esetekben katonai jellegű feladatokat is el
kellett látnia, s a Hajdúkerület esetében
pedig a nemzetőrség katonai parancsnoka is
volt. A tényleges katonai irányítást azonban
Korponay János
ezredes
Knézich, illetve Korponay látta el, míg Sillye
Gábor kezében a polgári hatóságokkal
szemben a katonai feladatok teljesítése érdekében teljhatalom
összpontosult.
Sillye Gábor tevékenységét és a népfölkelés szervezésének
alakulását kedvezően segítette az a hír, amelyről a
böszörményieket nyolcadikán értesítette, mi szerint „Perczel tábornok úr 14 000 főnyi hadsereggel és 12 ágyúival közeledik
Tiszafüredre, ma már Nagy Iványnál állanak és még ma a Hortobágynál, megérkeznek‖.396 A kormányzót másnap, tehát kilencedikén pedig arról tudósította, hogy Cserey ezredes szintén hadtesttel közeledik, amely hír a „népet villanyozza‖.397 Alatta nyilván
a Cserey Ignác parancsnoksága alatt álló váradkörnyéki felkelőket értette.
Korponay János népfölkelői pedig július 11-én vonultak be
Karcag térségéből Debrecenbe, majd pedig innen a Hortobágyra,
illetve Tiszafüredhez.398
Sillye Gábor Kossuth megbízatásának kézbevétele után
gyakorlatilag rögtön megkezdte a népfölkelés szervezését. Július
nyolcadikán Debrecenben, a Hajdúkerületben és Szabolcs megyében elrendelte a népfölkelés azonnali kiindítását.
HL Sillye-iratok. 37/110. Sillye Gábor Kossuth Lajosnak. 1849. júl. 9.
Értesíti a "muszkának Böszörményből f. hó 8-án hajnalban tett kiindulásáról,
honnan azon éjjel vagy 600 szekeren betegeket és tábori felszereléseket szállított". Nyolcadikán Nyíregyházáról is kivonultak, s Sillye Gábor szerint 9-én
valószínűen túl lesznek a Tiszán, "hol előre 4 hidat" verettek. A böszörményiekhez intézett levele. HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136.
397 HL 37/11.
398 Varga Z. 1930. 23. és HL 37/157.
396
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A Debrecen városához intézett levelében, amelyet Hajdúszoboszlóról írt, elrendelte, hogy a „vészharangok azonnal meghúzattassanak‖, s miután a népfölkelést kihirdették, azonnal vonuljanak Böszörmény
és Hadház felé. A népfölkelés katonai irányítását a nemzetőr őrnagyok parancsnoksága alá rendelte. A „nem engedelmeskedés
hazaárulásnak tekintendő” - írta -, s közölte
Cserey Ignác
azt is, hogy másnap, tehát kilencedikén szeezredes
mélyesen megy Debrecenbe a népfölkelés
ügyét ellenőrizni.399 A kormánybiztost azonban ekkor olyan kellemetlen meglepetések érték, amelyről érthető módon hallgat a
város lokálpatrióta történetírása, s amely szöges ellentétben áll
Debrecen eddig betöltött szerepével is.
A város vezetése ugyanis semmibe vette a kormánybiztos
utasításait, s a gyakorlatban felmondta az engedelmességet a
nemzeti kormánynak is. Kossuth Lajos Ceglédről, július hatodikán írt levelében rótta meg a debrecenieket, mert a nép állítólagos kedvező hangulatát nem használták ki, nem tettek semmit
„az ellenség előnyomulásának megakadályozására‖, sőt az ellenség közeledtének hírére elmenekültek, „így a népet vezető nélkül
hagyván okozói lőnek, hogy az ős magyarság fészke, a tiszántúli
vidék gyáván, minden ellenállás nélkül esett az ellenség kezébe”.400
A debreceniek mentségére legyen mondva, mielőtt
Cseodajev kivonult volna Debrecenből, a következő proklamációt
bocsátotta ki:401 „a debreceni tanácsot komolyan intem és figyelmeztetem a tegnapi napon előttem kijelentett császári királyi
fejedelmök Ferenc József Őfelsége iránti örökös hűség megtartására‖. Ellenkező esetben a város „példásan és a legkeményebben
fog bűnhődni általunk vagy bármely legközelebb ide vonulandó
orosz császári seregek által‖. A kikényszerített hódoló nyilatkozatot egyébként ki is nyomtatták, s azt vidéken is terjesztették.402
HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136.
Balogh I. 1981. 488.
401 Varga Z. 1930. 20-21.
402 Lihutyin 1988. 711. „Debrecen magisztrátusa még seregeink elvonulása előtt kiadott egy békés törekvéseit.. . hangoztató kiáltványt. E… szerint
elhatárolták magukat Kossuth kormányától, és egyben arra kérték uralkodónkat, hogy őfelsége a várost vegye magas pártfogásába‖.
399
400
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A gyakorlatban, végeredményben az történt, hogy a debreceni városi vezetés Sillye Gábor intézkedéseit - nyilván az orosz
megszállás lélektani hatása alatt - mindaddig nem hajtotta végre,
amíg Korponay önkéntesei a városba meg nem érkeztek, illetve a
kormánybiztos Debrecenben személyesen meg nem jelent
Ez - mint tudjuk - július tizenegyedikén következett be.
Másnap, tehát tizenkettedikén újabb rendeletet intézett a városhoz, amelyben a népfölkelést ismételten szigorúan elrendelte.
Egyben intézkedett az iránt is, hogy a középületekre és intézményekre a nemzeti lobogókat haladéktalanul tűzzék ki. Ezt korábban ugyanis megtagadták, sőt „a sárga-fekete lobogókat, mint az
ellenségnek tett hódolat jelképét” sem voltak hajlandók beszedetni. Ezeket végül is Korponay népfölkelőinek kellett eltávolítaniuk. A debreceni tanács alig menthető magatartását csak még
jobban aláhúzta az a tény, hogy a cári csapatok előtt tett hódoló
nyilatkozatot sem voltak hajlandók maguktól visszavonni.
E jellegzetes, az évszázadok viharai alatt kialakult, s egyedül a „túlélést‖, a város mentését szem előtt tartó, a polgári forradalom korára elavult, feudális ízű cívis magatartás érthető módon háborította fel a Kossuth Lajostól teljhatalommal felruházott
kormánybiztost. Sillye ezért elrendelte, hogy „az ellenség itt léte
alatt minden ülések jegyzőkönyveit részemre minden csatolmányaival együtt, hiteles alakban haladéktalanul küldje meg; egyszersmind Magyar Ország törvényes Kormánya iránti hódolatát
egy 24 óra alatt hozzám múlhatatlanul tegye át.”403
A debreceni népfölkelés ügye így aztán nagy nehezen kimozdult a holtpontról, de most már nem Böszörmény és Hadház
irányába kellett vonulniuk, hanem Hortobágy és Tiszafüred felé,
s Korponay segítségére lenniük. A tiszántúli „felkelt nép főparancsnoka‖ - Korponay - egyébként július tizenharmadikán értesítette az ekkor már Hajdúnánáson tartózkodó Sillye Gábort a
nagyhortobágyi csárdából címzett levelében, hogy Tiszafüredet,
Csegét és Polgárt, illetve az itt levő tiszai átkelőhelyeket kun táboraival átvette, illetve azokat az utolsó emberig tartani fogja.404
Július nyolcadikán Sillye a Hajdúkerületben is elrendelte a
népfölkelést. E napon „Szoboszló városát a kormány és a haza
403 HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. Debrecen város teljhatalmú kormánybiztosa Debrecen város tanácsának és közönségének. Debrecen, 1849. júl. 12. és HL Sillye-iratok. 37/226.
404 HL Sillye-iratok. 37/248.
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nevében ostromállapotba helyezte, s úgy intézkedett, hogy a „fölkelők fegyverezzék fel magukat bárminemű fegyverrel, t. i. kaszával, vasvillával, fejszével, ásóval, kapával stb.”.405 Hajdúszoboszló
és Hajdúböszörmény számára nyolcadikán, illetve kilencedikén
részletes utasítás is készült.406
A kormánybiztos ebben szabályozta azt, hogy a városban
kik maradhatnak otthon. Engedélyezte a főhadnagy, a jegyző, két
tanácsnok, az élelmezés megszervezésére négy ember, a városi
szolgák, tizenkét tizedes, a mezőbíró, két lelkész és egy orvos, valamint a nélkülözhetetlen cselédek otthonmaradását. A városokban, az ostromállapot értelmében be kellett vezetni a statáriumot: „Néplázítás, bujtogatás s a hazafiui készségnek lehangolására, számított áskálódásokra a hadi törvények tellyes
szigorusága szerint” büntetendők. A polgári pereket fel kell függeszteni. A bármilyen fegyverrel (kasza, vasvilla, fejsze, ásó, kapa
stb.) felszerelt népfölkelőket a nemzetőrséggel kellett egyesíteni.
Így tehát Szoboszlón a gyalogság parancsnoka Czeglédi Lajos, a
lovasságé pedig Teleki László lett. Böszörményben pedig erre a
posztra a gyalogságnál Weszprémy Gáspárt, a lovasságnál pedig
Somossi Mihályt nevezte ki. Mindannyian nemzetőrségi parancsnokok voltak, s teljhatalommal rendelkeztek. A végrehajtásról azonban közvetlenül Sillye Gábornak – úgy is, mint a hajdúkerületi nemzetőrség parancsnokának - kellett jelentést tenni.407
Július kilencedikén reggel nyolc órakor kelt levelében Hajdúnánás városát is ostromállapotba helyezte, elrendelte a népfölkelést a „muszka rabló csorda kiűzésére‖. A „hadi törvényszék‖ itt
is felállítandó - írta - s a felkelő sereget itt is a nemzetőrség vezetőinek parancsnoksága alá helyezte.408

405
406
407
408

HL
HL
HL
HL

36/420.
Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136.
10/136
10/136
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A nánási ref. templom. 1849 körül

Hajdúdorog város tanácsának és közönségének Sillye Gábor Hajdúböszörményből írt július 12-én este tíz órakor, közvetlenül az után, hogy Debrecenből megérkezett. Ebben elrendelte
az azonnali népfölkelést. A város külön feladataként szabta meg
a hírszerzést és hírverést. Úgy rendelkezett, hogy a „nyíregyházi
és böszörményi határokig‖ a tanács állítson fel rendes távolságra
csóvákat, amelyek „szükség esetén az előőrsök által meggyújtandók‖. Intézkedett a felől is, hogy a város tábori lovaspostákat folytonosan tartson készenlétben, s azok szükség esetén rendelkezésre álljanak.409
Hajdúhadházon a népfölkelés ügye a dühöngő pestis miatt
gondterhesen alakult. A járványt a cári csapatok július másodikán hurcolták be, s naponta harminc halottat is kellett temetni.
A város vezetői ezért a kormánybiztostól kérték a népfölkelés alóli
mentességüket, amelyet Sillye Gábor valóban fel is függesztett.410
A Hajdúkerület esetében egyedül tehát Vámospércs mozgósításáról nincs adatunk, e kis hajdúváros azonban valamelyest
számottevő erőt már csak a távolság miatt sem tudott volna szolgáltatni.
Szabolcs vármegyében Sillye Gábor szintén július nyolcadikán, még Szoboszlóról írt levélben rendelte el a népfölkelést, az
409
410

HL 10/136
HL Sillye-iratok. 37/77.
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alispánnak írt utasítás értelmében negyvennyolc óra leforgása
alatt.411 Úgy tűnik azonban, hogy a gyorsabb végrehajtás érdekében közvetlen kapcsolatba lépett a szolgabírákkal is.
Így tudjuk például azt, hogy a dadai járás szolgabírája július tizedikén Sillye Gábor rendelete nyomán intézkedett a népfölkelés kihirdetéséről, a nádudvari járásban pedig ugyanerről
már kilencedikén értesülünk.412 Sillye Gábor rendelete értelmében ennek itt is negyvennyolc óra leforgása alatt kellett eleget
tenni. Tudjuk azt is, hogy a kisvárdai járás népfölkelői július 14én gyűltek egybe Bogdányban.413

Korponay Sillyének. Füred, 1849. júl. 7.

Láthatjuk tehát, hogy Sillye Gábor a népfölkelést a szó eredeti, klasszikus értelmében fogta föl, úgy, ahogyan azt elrendelői
ténylegesen gondolták is. Korponay, aki Bihar -, Csanád -, Békés
411
412
413

HL 36/418.
HL 27/12.; 27/74.
HL 37/359.
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megye és a Jászkunság népfelkelő parancsnoka volt, eleinte maga is így vélekedett. Az otthon valóban nélkülözhetetlenek kivételével mindenkinek táborba kellett volna szállnia, s a fegyverzet
egyetlen feltétele az volt, hogy verekedésre alkalmas legyen. Mondanunk sem kell, hogy ez ilyen formában regényes és megvalósíthatatlan elképzelés volt, katonai használhatósága felől pedig
nem lehet kétségünk. Maga Korponay is, ahogyan közeledett a
Hajdúsághoz, úgy látta egyre világosabban a népfelkelés tényleges katonai használhatóságát. „Megvallom, hogy az út közben látott népfelkelési látványok, jóval csökkentették hozzá való bizodalmamat” – írta.414
A hajdúvárosokhoz érve így valószerűbben fogta fel a népfölkelés ügyét Korponay ezredes is. Tiszafüredről július 17-én írt
levelében a hajdúvárosoktól azt kérte, hogy állítsanak ki egy
zászlóalj gyalogságot hatszáz fővel és két lovas osztályt 200-200
fővel. A gyalogság fegyverzetét illetően úgy rendelkezett, hogy az
harmadrészben rövid balta, harmadrészben ásó, harmadrészben
pedig csákány legyen, a lovasság esetében pedig szintén az egyharmados arányt figyelembe véve fokos, kard és buzogány. Kérte
természetesen azt is, hogy az élelmezésről a városok gondoskodjanak.415
Korponay Sillye Gáborhoz írt levelében Szabolcs vármegyétől két zászlóalj gyalogságra és egy osztály lovasságra tartott
igényt, természetesen ellátásukkal együtt.416
Pontos számadataink nincsenek a megvalósult népfölkelésről, az adatok fényénél azonban úgy tűnik, hogy lényegében a
fenti két elképzelés keveredésével állunk szemben. A teljes népfölkelés helyett részleges valósult meg, a táborban levőket azonban az otthoniak felváltották. A felkelt nép lovasságra és gyalogságra tagolódott.
Sillye Gábor a hajdúkerületi és a szabolcsi népfölkelés egy
részét Hajdúnánáson gyűjtötte össze. A szabolcsiak közül tizenharmadikán a hajdúvárosba indultak az újfehértói, a balkányi, a
téglási, a bökönyi és a geszterédi nemzetőrök. Az itt összesereg-

414
415
416

Korponay J. 1998. 284.
HL Korponay a hajdúvárosokhoz. 1849. júl. 17. 38/105.
HL Korponay Sillye Gáborhoz. 1849. júl. 17. 38/108.
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lettek hamarosan kiindultak Polgár és Lök irányába, ahol a tiszai
átjárókat tartották megfigyelés alatt.417
Tiszalöktől felfelé körülbelül Vásárosnaményig a Tisza
mentét Knézich Károly tartotta megfigyelés alatt a szabolcsi népfölkelés többi részével, parancsnoksága alatt azonban más egységek is szolgáltak.

Sillye kiáltványa. 1849. júl. 25.

A népfölkelés tényleges katonai szerepéről gyakorlatilag alig
beszélhetünk. Meg kell említenünk, hogy Korponay ezredesnek
július 23-án volt egy találkozása a Polgár körül cirkáló ellenséges
lovassággal, minden jel szerint kozák cirkálókkal. A hadijelentés
szerint ezeket megszalasztották. E jelentéktelen sikert kihasz417 HL 37/300. A bogdányi tábor népfölkelése ellenben Rakamazra indult.
HL 38/180.
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nálva Sillye Gábor nyomtatott kiáltvánnyal fordult a környék népéhez, amelyben ismét a végső ellenállásra hívott fel: „Föl tehát
Szabolcs népe, fegyverre hajduk, a Tiszához Debrecen polgárai,
egyesüljünk a vitéz hadsereggel a bitor ellenség megsemmisítésére, s hazánk szabadsága biztosítására.”
A július 25-én Hajdúböszörményben kelt kiáltvány
biztatásként adja hírül azt is,
hogy „Görgey Artúr altábornagy
úr 30 000-nyi sereggel ma vonul be Szerencsről Tokajba‖.418
Amikor az a vakhír terjedt el,
hogy „a muszkák Polgárnál hidat verettek‖, Korponay arra
kérte Sillye Gábort, hogy küldjön ide ki száz lovast és háromszáz gyalogost, s ha a hír igaz,
„szedjék össze a malmokat,
rakják meg tele kővel, s törjék
össze a hidat‖, ha pedig ez nem
járna eredménnyel, gyújtsák
fel.419
Korponay
legfontosabb
feladata azonban annak a tiszafüredi átjárónak a védelme
volt, amely - mint látni fogjuk kulcsfontosságú stratégiai szeDebreceni nemzetőr és népfölkelő
repet töltött be Görgey nyári
visszavonulása során.420 Tényleges katonai erő azonban - amely az oroszok átkelését megakadályozhatta volna - itt sem állott rendelkezésre, noha Korponay kísérletet tett a fegyveres ellenállásra is.
Egy orosz szemtanú a tiszafüredi átkelés kikényszerítését
a következőképpen írta le!
Szoncov úgy tudta, hogy
Korponaynak ötszáz honvéd, ezerötszáz debreceni nemzetőr és
HL A mándoki tábor parancsnokától Sillye Gábornak.
HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. Kossuthnak is jelenti
Korponay "kis ütközését a muszkákkal". HL Sillye-iratok 39/448.
420 V. ö. Korponay J 1998. 279 - 326.
418
419
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két ágyú állt rendelkezésre. Amikor az orosz 5. gyaloghadosztály ,
egy lovasdandár és 24 löveg megjelent, a debreceniek a hidat felgyújtották, a két ágyúból tüzet nyitottak, s a folyóparti erdőt
megszállva védekeztek. A debreceniek azonban csak lándzsával
voltak felfegyverkezve. Korponay emberei az első sortűzre felhagytak az ellenállással. A következő napon, július 27-én az orosz főhadiszállás már Tiszafüreden volt.421
Korponay leglényegesebb teljesítménye az volt, hogy hírül
adhatta az oroszok tiszai átkelését. Mivel itt voltak a debreceni
nemzetőrök is, így Sillye Gábor a debreceni tanács és ettől függetlenül a debreceni térparancsnok jelentéséből is megtudhatta
azt, hogy az oroszok huszonhatodikán négy és öt óra közt a Tiszán átkeltek, mert az ott levő 1400-1500 honvédnek elfogyott a
lőszere. A tudósítás szerint a Tiszán nyolcezer főnyi ellenséges
gyalogság kelt át, s a honvédek Egyek, Kishortobágy és Balmazújváros felé vonultak vissza, tizenegy ellenséges katonát
azonban foglyul ejtettek.422
E hírt Görgey Nyíregyházán, július 27-én hallotta meg,
Kossuthoz utaztában Karcagra. Azonnal visszafordult a főhadiszállásra, hiszen e lépés a déli seregekhez való vonulást alapjaiban veszélyeztette.423
A hírszerzés, figyelés kapcsán kell szót ejtenünk arról, hogy
a szabolcsi második nemzetőr zászlóalj 1849. július 26-án azt
jelentette Sillye Gábornak, hogy aznap kilenctől délután hatig
Tiszadobon heves ágyúzást hallottak, amely a hetedik hadtesttől
eredt.424 Görgey Artúr emlékirataiból tudjuk, hogy a jelzett napon
az ellenség hadseregének felállását Ónod és Köröm között csakugyan át akarta törni, de csak gyenge erővel, amelyet a hetedik
hadtest egymaga képes volt visszautasítani.425

Szoncov, D. 1988. 248.
HL Sillye-iratok 40/49.; 40/56.
423 Görgey A. 1988. II. 288.
424 HL Sillye-iratok. 40/46.
425 Görgey A. 1988. II. 279. Valószínűbb ezért, hogy a jelentés az előző
napi harcra vonatkozik, amikor viszont a harmadik és a hetedik hadtest vívott
valóban heves ágyúcsatát az oroszokkal. Görgey I. 1988. 277.
421

422
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A tiszántúli népfölkelés sorsának alakulása természetesen
a hadiesemények mikéntjétől függött. Ismeretes, hogy a Görgey
vezérlete alatti három hadtest (I, III, VII), miután Komáromból
végre elindult, Vácnál próbált dél felé vonulni a fősereghez. Itt
azonban beleütközött Paszkevics hadseregébe, s kénytelen volt
észak felé fordulni, s a téli hadjáratot mintegy kicsiben megismételni. A nehézkesen mozgó orosz főseregtől Görgey ugyan sikeresen elszakadt, de előbb Miskolc térségében, majd pedig a Hernád vonalánál megállt, s farkasszemet nézett a nálánál legalább

Hadmozdulatok Debrecen térségében. 1849. júl. vége, aug. eleje

négyszerte erősebb orosz fősereggel. Nem tartozik feladatunkhoz
megítélni e lépés hadászati és politikai vonatkozásait. Kétségtelen, hogy a déli főerőkhöz való csatlakozás kérdőjelessé vált,
másrészt viszont nagyon komolyan kell vennünk azt az ellenvetést, hogy ez által magát az orosz fősereget semlegesítette, mint-
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egy időt biztosítva Dembinszkynek arra, hogy a nálánál gyengébb
Haynaut megverje.
A Görgey-féle hadsereg tiszai átkelése Sillye Gábor számára
új feladatkört teremtett. Meg kellett oldani a hadsereg élelmezését! Erre ugyan kifejezett megbízatást nem kapott, sőt Kossuth
Lajos egyenesen úgy tájékoztatta, hogy ez nem is feladata, hanem
Danielisz ezredesé, aki erre külön pénzt kapott.426 Ettől függetlenül Sillye Gábor már július 23-án írt Szabolcs megye alispánjának, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog és Debrecen
városának, s felszólította őket, hogy a sereg élelmezéséről gondoskodjanak.427 Knézich Károly Szentmihályról keltezett levelében
(júl. 24.) pedig arról értesítette a kormánybiztost, hogy e napon
Görgey Szerencsre érkezett, s az élelmezés megoldása végett
menjen Tokajba.428 Puszta felszólításokkal természetesen ezt
megoldani nem lehetett! Sillye Gábor nyílt rendeletben jelentette
be a rekvirálást a Görgey-féle hadsereg érdekében a Hajdúkerületben, Szabolcs vármegyében és Debrecen városában.429
Július 25-én arról intézkedett, hogy Hajdúböszörmény városa azonnal állítson fel magtárat, s abban „annyi szénát, zabot,
árpát és rozst gyűjtessen össze‖, amennyit csak lehet. Az „álladalom mindent megtérít‖ - ígérte430. Tiszalökön - július 27-én adta ki a parancsot Szabolcs megye részére, hogy a megye Görgey táborába napi 45 000 kenyér részletet, 15 000 porció zabot
és ugyanannyi szénát szállítson.431 Előtte való napon - tehát 26án - a hajdúnánási tanácsot is utasította, készüljön fel arra, hogy
a jelenleg Tokajban tartózkodó Görgey részére minden bizonnyal
a városnak is kell élelmet szállítani. A hadsereg létszámát Sillye
30 000 főben jelölte meg, tudjuk azonban, hogy az nem volt egészen ennyi.432
HL 40/253. Kossuth Lajos Sillye Gábornak. Szentes, 1849. júl. 28.
Danielisz János honvéd ezredes 1848 novemberétől a feldunai hadtest
főhadbiztosa egészen a világosi fegyverletételig. Kossuthnak ebben az értelemben tehát igaza volt, az más kérdés, hogy Sillye Gábornak, mint teljhatalmú
kormánybiztosnak és a vidék jó ismerőjének e téren nagyobb lehetőségei voltak.
427 HL Sillye-iratok. 39 /392.
428 HL 39/245.
429 HL 40 /33/34.
430 HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136.
431 HL Sillye-iratok. Tiszalök. 1849. júl. 27.
432 A Görgey-féle három hadtest létszáma ekkor 25 000 fő körül mozoghatott.
426
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Ha mindehhez hozzászámítjuk azt, hogy magának a népfölkelésnek az élelmezése is súlyos terheket rakott a lakosság vállára, úgy azt mondhatjuk, hogy a népfölkelés ügye, amellyel
szemben kezdettől óvatos ellenállás volt tapasztalható, egyre nehezebbé vált. Az orosz hadsereg közeledte egyenesen azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy mindenféle szervezett ellenállás szétzüllik.
Intő jelként szolgáltak például a tiszadadai események! A
népfölkelők itteni parancsnoka arról panaszkodott Sillye Gábornak, hogy az élelmezés rendkívül rossz, s ráadásul egy Pencz nevű esküdt a „népet egyenesen a muszkákkali egyetértésre izgatta‖. A lakosság hangulata nagyon rossz, s tény, hogy a „nép
nemzetőreinket úgy várta mint rablóit‖. A község lakossága gyakorlatilag ellenforradalmi magatartást tanúsított, hiszen a helyzetjelentés szerint a „nép egy része kárhoztatja jelen kormányformánkat és óhajtva várja a muszkákat‖. A dadai bírát ezért le is
kellett tartóztatni.433
Ugyanilyen szomorú jelenségek történtek Mihálydiban is.
Ráadásul itt az ellenállás már rögtön a népfölkelés kezdetekor
kibontakozott! A Nyíradonyhoz közel fekvő, számos nemesi család tulajdonát képező volt jobbágyfaluban a harang egy egész napon keresztül kongott, s mégis alig jelentek meg negyvenen, huszonöt fő pedig önkényesen távol maradt. Amikor ebben az ügyben nyomozást rendeltek el, az érintettek a következőkre hivatkoztak! Az egyik „ijedős” természetű volt, a másik pedig úgy látta,
hogy a többiek sem állottak be. A harmadiknak sürgősen a „határba” kellett mennie, a negyedik másnak ment aratni, az ötödik
úgy hallotta, már nem is kell menni, a hatodik beteg volt, a hetedik
úgy hallotta, hogy az ellenség már Nyíregyházán van, a nyolcadik
pedig egyenesen úgy tudta, hogy az oroszok már Fehértón vannak. A hangoztatott mentségek önmagukért beszélnek! A közhangulat azonban itt is sokkal rosszabb volt az egyszerű passzivitásnál, s az már-már ellenforradalmi magatartással ért fel. A
főszolgabíró ugyanis kinyomozott egy „összeesküvést‖, amely szerint a mihálydiak, mihelyt az ellenség a községbe ér, „kidugják a
fejér zászlót s elibe mennek a muszkának‖.434
Azokon a helyeken pedig, ahol a népfölkelést mégis sikerült
nagy nehézségek árán talpra állítani, együtt tartásuk rendkívül
433
434

HL 38/15. A dadai parancsnok Sillye Gábornak. 1849. júl. 16.
HL 38/17 és 38/171.
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kétséges volt. Vay Ferenc őrnagy július 14-én közölte Sillye Gáborral, hogy a kisvárdai járásból a népfölkelést - melynek „summáját‖ hétszáz főre tette - csak nagy erőfeszítések árán tudta öszszegyűjteni. Ráadásul - mint írta - attól tartott, „hogy ezen nép,
melynek nagyobb része ide csak kényszerítve jött, valjon egy éjszaka nem elszöknek-e mind‖.435
Mint láthattuk, és látni fogjuk, nem volt sokkal jobb a közhangulat a Hajdúkerület városaiban és különösen nem Debrecenben. Ez utóbbi helyről a térparancsnok a népfölkelés kiindítása után arról írt a kormánybiztosnak, hogy itt a „köznép annyira le van hangolva, hogy a legszomorúbb következésektől méltán
lehet tartani‖. Különösen a boltosok körében uralkodott rossz
hangulat.436
Nem volt jobb a helyzet a tiszai átkelőhelyeket védelmező
táborokban sem. A hajdúböszörményi lovas felkelők hadnagya
azt írta Sillye Gábornak, hogy Nánásról való eljöttük óta a lovasság száma folytonosan gyűlt ugyan, s tizenhetedikén már egy
erős századot formálhatott, fegyver azonban mindössze negyven
darab volt. A hangulatot azonban nagymértékben rontotta az a
hír, amely szerint odahaza, Hajdúböszörményben, kiütött a kolerajárvány.437 A böszörményi gyalogság között a helyzet még súlyosabban alakult. Weszprémy Gáspár parancsnok úgy tájékoztatta
Sillye Gábort, hogy a polgári táborban a hangulat már szinte a
lázongásig fajult, s az emberek azt mondogatják, hogy ők csak
„halálbüntetéstőli félelmükben‖ jöttek el, de lám, akik ennek ellenére voltak olyan bátrak és otthon maradtak, azoknak nem
esett semmi bajuk.438 Hasonló levelet intéztek a kormánybiztoshoz a szoboszlói népfölkelők.439
A Polgáron levő táborban uralkodó hangulat tehát
mindennek volt nevezhető, csak biztatónak nem. Ráadásul a
község lakossága állandóan sürgette az elszámolatlan előfogatok
árának a megtérítését.440
HL 37/36/a.
HL 38/191. A debreceni térparancsnok Sillye Gábornak. Ekkor Debrecenben ruhát és katonai felszerelést gyűjtöttek.
437 HL 38/109. Somosi hadnagy Sillye Gábornak. Polgári tábor. 1849. júl.
17.
438 HL 38/194.
439 HL 38/195.
440 A polgári parancsnok írja Sillyének július 24-én, hogy a polgáriak nagyon zaklatják a fizetésért. Sillye csak annyit írhat, miszerint "pénzt minden
435
436
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A hajdúnánási népfölkelés Tiszalökön szállt táborba. Parancsnokuk, Sós Gábor július 26-án azt írta Sillye Gábornak,
hogy az eddigi hatszáz emberét éppen most váltották le ötszáz
fővel. Az új embereknek huszonkilencedikén telik le szolgálati
idejük, leváltásuk azonban nem biztosított. Kérte, hogy az ügyben intézkedjék, mert félő, hogy abból kellemetlenségek származhatnak.441
Nemsokára bekövetkezett az, amelytől az aggasztó jelek
alapján joggal lehetett tartani. Július huszadikán a Lökön és
Eszláron szolgálatot teljesítő nemzetőrök állomáshelyüket önkényesen otthagyták.442 Ugyancsak e napon jelentette Somossi hadnagy a kormánybiztosnak, hogy a „böszörményi felkelt lovasság a
Polgári táborból a mai napon délben haza indult‖, Weszprémy
Gáspár leveléből pedig tudjuk, hogy a gyalogság hasonlóképpen
cselekedett.443 A böszörményiek esetében valószínűsíthető ugyan,
hogy szolgálati idejük járt le, tudomásunk azonban nincs arról,
felváltották-e őket.
A fentiekből láthatjuk tehát, hogy az adott helyzetben csak a
legkeményebb eszközök alkalmazása esetén lehetett némi eredményt várni. Túlzott sikerrel természetesen ez sem kecsegtetett.
Láthattuk, hogy a népfölkelés kihirdetésekor - július nyolcadikán - Debrecenben, Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben és
Hajdúszoboszlón Sillye Gábor elrendelte a rögtönítélő bíróságok
felállítását.
Ennek foganatosításáról azonban nincs tudomásunk, s így
valószínű, hogy az megrekedt a hadi törvények kihirdetésének általánosságánál. Az események ismeretében tudjuk, hogy a legsúlyosabb kilengésekre Szabolcs megyében került sor, a rögtönítélő bíróság tényleges felállítására tehát mindenekelőtt itt kellett
sort keríteni. S valóban! Sillye Gábor 1849. július 23-án, Hajdúböszörményben kelt nyílt rendeletével bejelentette a statáriális
bíróság felállítását.444 Az indoklás szerint erre azért volt szükség,
mert Szabolcs megyében a tapasztalat szerint „napi renden vannak a haza iránt jó érzelemmel viseltetett nép lehangolására
nap várok". HL 39/287. A község elöljárói még július 29-én is írtak Sillyének
az elszámolatlan előfogatok kifizetése végett. HL 40/371.
441 HL 40/43.
442 HL 38/336.
443 HL 38/338.
444 HL 93/132, és 39/141. Utasítás törvényszék alakítására: 39/143.
Lásd ADATTÁR
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czélzott bujtogatások‖. Több helyen fordult elő nyílt lázadás és
parancsmegtagadás, éppen ezért a „Kormány és a haza nevében
a rögtön ítélő politicai vegyes törvényszéket a reám ruházott teljes
hatalmamnál fogva ezennel felállítom‖ - hangzott a rendeletben.
A bíróság illetékessége gyakorlatilag mindenkire vonatkozott, kivéve a tizennyolc éven aluliakat, a terhes asszonyokat és az elmebetegeket. A rendelkezés szerint a törvényszék előtt kellett felelni a következő vétkekért.
Aki a magyar haza ellen fegyvert fog vagy erre buzdít
Aki az ellenséggel cimborál vagy „kémül szolgál‖
Aki az ellenség rendeleteit vagy intézkedéseit kényszer nélkül végrehajtja
Aki a „hadiszereket‖ az ellenség kezébe adja
Aki az „ország katonáját‖ tévútra vezeti
Aki az ellátást akadályozza
Aki az országgyűlés határozatainak ellenszegül
Aki ellenséges kémet vagy katonát rejteget
A kormánybiztos a rögtönítélő törvényszék elnökének
Farkas Istvánt nevezte ki, s az utasításában a következőket szögezte le: „Legyen Ön a törvényszék több tagjaival együtt a bűnösök iránt szigoru és kérlelhetetlen, mert az árulóknak veszniök
kell, hogy éljen a haza‖.
A helyzet reménytelenségét és az általános közhangulatot
jól tükrözte az a tény, hogy a törvényszék elnökének kiszemelt
Farkas István ezt a megbízatást nem fogadta el. A Polgár alatti
kisfaludi táborból július 25-én Sillye Gábornak azt írta, hogy a
rögtönítélő törvényszék elnöki tisztét egészségi állapota miatt
nem vállalhatja. Aligha tévedünk, ha úgy véljük, mindez csak kifogás volt. Farkas leveléből egyébként kiderült, hogy a megbízatást mások sem vállalták.445
Sillye Gábor pedig mindenképpen szerette volna elkezdetni
a törvényszék tevékenységét. Knézich Károlyt például úgy tájékoztatta, hogy a „vésztörvényszék‖ július 26-án kezdi meg tevékenységét Nagykállóban, Szabolcs megye székhelyén.446 Erre
azonban már sem idő, sem energia nem maradt, a rögtönítélő
törvényszék működését sohasem kezdhette el, még kevésbé hozott elrettentő határozatot. Annak ellenére, hogy a hajdúböszörményi Kovács Endre személyében formailag végül lett elnöke a
445
446

HL 39/351.
HL 39/287.
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rögtönítélő törvényszéknek.447
A szabadságharc bukása után,
amikor Drevenyák Ferenc felterjesztette Uray Bálint főispánnak
Weszprémy Gáspár hajdúkerületi ideiglenes alkapitány véleményét Sillye Gábor kormánybiztosi működéséről, a következőknek
adott hangot: „a népfölkelés körül nagy erélyességet nem fejtett
ki, s bár azokat, kik menni vonakodtak a hazaárulás szigorú
büntetésével fenyegetett is, senkit meg nem fenyített.‖448
Az erélytelenségre vonatkozó állításra Sillye Gábor tevékenysége eleven cáfolat, a bíróság viszont - rajta kívül álló okok
miatt - valóban nem kezdhette meg működését.
Az orosz hadsereg közeledtével napnál világosabban derült
ki a népfölkelés katonai hasznavehetetlensége. Eleve a mesék birodalmába kellett sorozni azt a korábban titkon dédelgetett álmot, hogy a tiszai átjárókat tartani tudják. Ez Korponay túlzó
bizakodásról árulkodó hadijelentései ellenére is – amint láthattuk
- kivihetetlen volt. Noha maga Sillye Gábor is hajlott a népfölkelés katonai jelentőségének túlbecsülésére, a hadi helyzet alakulása kapcsán Kossuth Lajoshoz írt levelében maga volt kénytelen bevallani, hogy a „Tisza vonalát a néppel megvédeni nem lehet‖.449 Korponay ezredesnek pedig az orosz hadsereg újbóli közeledtekor tudtára adta, hogy „a népfölkeléssel nehéz lesz boldogulni az ellenség közeledése miatt‖.450 Tényleges ellenállásra ezért
már maga sem gondolt, hanem megelégedett a hírszerzéssel, illetve Görgey seregének az élelmezésével. Így például megbízta a
balmazújvárosiakat, hogy az ellenséget figyeljék, mert hozzá július 28-án reggel az a hír érkezett, hogy a „muszkák... a hortobágyi csárdánál mutatták magukat‖.451 Hajdúnánás városa számára
is kötelezővé tette, hogy a határba őröket állítsanak.452

A jogvégzett Kovács Endre azonos Hajdúböszörmény főjegyzőjével, akivel fentebb már találkozhattunk. 1848 nyarán nemzetőr százados, okt. 1-től a
Bocskai – csapat lovasságának parancsnoka, november 15-től főszázados a
Bocskai-csapat lovasságából alakuló Bocskai huszárezred első századánál. A
rögtönítélő törvényszéki elnöki kinevezésének kelte 1849. júl. 23. Bona G.
1988. 334.
448 HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136. Ez a jelentés egyébként
ebben a formában Sillye Gábornak kedvezett.
449 HL Sillye-iratok. 39/289.
450 HL Sillye Gábor Korponaynak. 1849. júl. 28.
451 HL Sillye Gábor Balmazújvárosnak.
452 HL Sillye Gábor Balmazújvárosnak.
447
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Így tehát egészen világos, hogy a
népfölkelés további sorsát Görgey és az
oroszok hadmozdulatai határozták meg!
Ennek kulcspontját térségünkben a debreceni csata jelentette, amely azért is jelentős számunkra, mert a Nagysándor-féle
hadtest oldalán küzdött a népfölkelés
egyetlen hadra fogható alakulata, a
Korponay-dandár is.
Az oroszok Tiszafüred irányából történő közeledése miatt Görgey NyírNagysándor József,
az I. hadtest
egyházán hadseregét két részre osztotta.453
parancsnoka
A harmadik és a hetedik hadtest a fővezér
irányítása alatt letért a debreceni útról, s
Nagykállón, Nyíradonyon, Vámospércsen keresztül Nagylétán át
a Berettyó túlpartján levő Kismarjára igyekezett, míg az első hadtest Nagysándor József vezérletével Debrecennek fordult, majd az
elképzeléseknek megfelelően Derecskén és Berettyóújfalun áthaladva a Berettyó balpartján kellett volna védelmi vonalat felvennie, s itt a másik két hadtesttel újból egyesülnie. Az első hadtest
kikülönítésének célja az oldalvéd megteremtése volt, s tökéletes
összhangban állt a stratégia törvényeivel. Görgey a részletes menettervet emlékirataiban a következőkben adta meg.
III. és VII. hadtest
Időpont
Helység
júl. 31.
Nagykálló
Aug. 1.
Nyíradony
Aug. 2.
Vámospércs
Aug. 3.
Nagyléta
Aug.4.
Kismarja

I. hadtest
Időpont
júl. 31
aug. 1.
aug. 2.
aug. 3.
aug.4.

Helység
Hadház
Debrecen
Debrecen
Derecske
Berettyóújfalu

Ismeretes, hogy a debreceni csatának nagy vitairodalma
alakult ki, amely részét képezi a Kossuth-Görgey vitának, s
453

Görgey A. 1988. II. 294.
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amelynek során Görgeyt azzal vádolták, hogy az első hadtestet
szándékosan tette ki a megsemmisítésnek, amelyet azonban az
elfogulatlan hadtörténeti elemzések komolytalan felvetésnek tartanak. Nem változtatott, sőt erősített ezen Gyalókay Jenő tanulmánya a debreceni csatáról, amely Görgey fenti menettervét az
egykorú iratok alapján némiképp módosította.454
Nem lehet azonban célom, hogy a debreceni csata elemzé-

Nagysándor halma Debrecennél

sébe bocsátkozzam, tárgykörünkhöz szorosan nem is tartozik,
csupán annyiban, hogy a vesztett ütközet végérvényesen pontot
tett a tiszántúli népfölkelés ügyére. A legsúlyosabb veszteséget az
újoncokból álló Korponay-dandár szenvedte, amely a tartalékot
képezte, s amely nem tudott ellenállni öt ellenséges lovasezred
meglepetésszerű támadásának.455
Természetesnek kell tartanunk, hogy a népfölkelés összeomlása után Sillye Gábor nem maradhatott továbbra is az ellenség által megszállt területeken. Mint oly sokan, ő is Aradra igyekezett, a kormány székhelyére, bizakodván a szabadságharc
ügyének jobbra fordultában. Mint ismeretes, a dolgok hamarosan
tragikusan alakultak. Aradon tartották a szabadságharc utolsó

A debreceni csata máig legjobb elemzése: Gyalókay J. 1927
Nyakas J. 1939. 60. Ki kell emelnünk a magyar tüzérség kiváló teljesítményét. Szoncov erről a következőképpen ír: „A magyarok nagy űrméretű
ágyúi a mieinket hamarosan elhallgattatták, és a lövegeket fedező lovasezredeknek tetemes veszteséget okoztak... sok volt a halott, az ellenség golyói sok
katona kezét, lábát leszakították‖ Szoncov, D. 1988. 252.
454
455
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országgyűlését, s itt a több mint négyszáz képviselő közül már
csak tizenegy jelent meg. Közöttük volt Sillye Gábor is!456
Nem ismeretes, mi történt vele a
világosi fegyverletétel utáni napokban.
Minden valószínűség szerint azonban
hazafelé igyekezhetett, mert a Bihar
vármegyei Kólyon fogták el, s előbb Debrecenbe, majd pedig Pestre, a hírhedt Új
Épületbe szállították, ahol 1851-ben hirdettek ítéletet felette. Ez kötél általi halálra szólt, amelyet később kegyelemből tíz
évi várfogságra változtattak.457 Az ítélet
indokolásában különös súllyal esett latba a szabadságharc utolsó időszakában
Sillye Gábor rabrukifejtett tevékenysége: „Végre mint a forhában. Rabmunka
radalmi kormányzó Kossuth által kinevezett teljhatalmú kormánybiztos Szabolcs
megyének, Debrecen városának és a Hajdúkerületnek s e kerület
összes nemzetőrségének főparancsnoka 1849. július 8-án az általános népfölkelést császári orosz segédcsapatok ellen fölhívta és
szervezte, H. Nánás, Böszörmény és Debrecen városokat ostromállapotba helyezte, a martialis törvényt kihirdette, moratoriumokat
rendelt el, és a népet egy 1849. júl. 25-én kelt felhívásában a legvégső ellentállásra az utolsó pillanatban felszólító, a Görgey féle
hadsereg ellátására a világosi fegyverletételig intézkedéseket
tett...‖.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a szabadságharc
ügyének megmentésére bevetett utolsó fegyver - a népfölkelés térségünkben, akárcsak országosan, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ennek oka azonban nem a szervezők erélytelenségében rejlett, hanem az ország általános katonai és politikai
helyzetében, amely nem tette lehetővé az eredeti elképzelések valóra váltását.

A hadseregszervezéssel összefüggő egyéb
Beér J. 1954. 97.
Halálos ítéletét közli Nyakas M. 1980. Az eredeti német nyelvű ítéletet
Sillye Gábor fordításában közöltük, amelyet a Hajdúsági Múzeum Történeti
Gyűjteményében őriznek.
456

457
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területek

S

illye Gábor kormánybiztosi tevékenysége kapcsán természetesen kapcsolatba került valamennyi, a hajdúvárosokkal
összefüggésben álló katonai természetű ügy intézésével.
Feltétlenül szót kell ejtenünk a Hajdúböszörményben felállított
tölténygyárról, amelynek gondolata 1849 januárjában vetődött
fel, s szerves részét alkotta annak a nagyon tudatos politikának,
amelynek során a szabadságharc kormányzata pótolni igyekezett
a Pest-Buda elvesztésével kiesett hadiipari teljesítőképességet.
Boronkay Albert kormánybiztos Sillye Gábor révén kapcsolatba lépett a hajdúböszörményi tanáccsal egy tölténykészítő

A böszörményi régi Városháza

gyár helyének kijelölésével kapcsolatban. A két kormánybiztos a
jelenlegi Városháza épületének helyén állott városi nagyvendéglőt
kérte átengedni, sőt a gyárfelügyelő részére a vendégfogadóbeli
biliárd szobát a körülötte lévő szobákkal el is foglalták. Ehhez
azonban a tanács nem járult hozzá. Kifogásként említették, hogy
a nagy utazó forgalom miatt a nagyvendéglő szobáira szükség
van, de egyébként is a gyárat tűz- és robbanásveszélyessége miatt a város közepén nem lehet üzemeltetni, „templomunk és tornyunk veszélyeztetve lévén‖. A tölténygyár helyéül az úgynevezett
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tisztiudvart jelölték ki, ahol alkalmas helyiségek állanak rendelkezésre.458
Adataink arra utalnak, hogy valószínűen a tölténykészítő
gyár működésével összefüggésben, a Hajdúkerületben salétromfőzéssel is foglalkozhattak. Erre enged legalábbis következtetni
az az irat, amelyben Sillye Gábor kérte az 53. zászlóalj parancsnokságától Bud János dorogi honvéd hazabocsátását, azért, hogy
az odahaza salétromot főzhessen.459
A tölténygyár hamarosan
megkezdte működését, hiszen mint láthattuk - Szemere 1849.
január 23-án keltezett levelében a
böszörményi tölténygyárból haladéktalanul utánpótlást kért.460
Meg kell azt is említenünk,
hogy a Bocskai nevét viselő katonai alakulatok részére Hajdúböszörményben 1849 tavaszán kaSalétromfőző üst
tonai kórházat állítottak fel. A váBöszörményből
ros vezetősége 1849. március 3án e célra a tiszti udvarban levő
őrházat ajánlotta fel, amelynek berendezését Sillye Gábor Csepely
Ferenc főhadnagyra bízta.461 Az ideiglenes jelleggel megnyílt kórház május 11-én kezdte meg működését tizenegy ággyal. A felszerelés jórészt önkéntes adományok útján gyűlt egybe, főleg az ágyés ruhaneműek. Sillye Gábor 1849. június 25-én hivatalosan is
kérte Kossuth Lajostól, hogy az önkéntes adakozók neveit a Közlönyben tegyék közé. Több száz emberről volt szó.462
ROT I. évf. 1905. II. füzet. 1849. jan. 18. ülés jkv-e. Az un. Tiszti udvar
akkor a város belső magján kívül, a mai Kálvin téren állott, s eredetileg a beszállásoló katonaság tisztjei elhelyezésére szolgált. Az épület egy része ma,
erősen átalakított formában a Kálvin téri ref. parókia épületéhez tartozik.
459 HL Sillye-iratok. 26/182. Hajdúböszörményben nemrég került a Hajdúsági Múzeumba egy salétromfőző üst, amely ennek a tevékenységnek kétségtelen tárgyi bizonyítéka.
460 HL 10/ 341.
461 HL 15/524. A városvezetést úgy látszik az nem zavarta, hogy ugyanezt
az udvart ajánlotta fel tölténygyár céljára is. A kórházra vonatkozóan lásd még
HL 27/63 a. b., 27/63, a.,d.,f.
462 HL 34/450. Ruhaneműt, fehérneműt (nadrág, lepedő, ing, gatya, sál,
kéztörlő) ajándékozott összesen 105 személy, a kórház és a betegek részére
további adakozók száma összesen 123. HL 15/36.
458
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A Bocskai-csapat részére természetesen megszervezték már
korábban is az orvosi ellátást. A hajdúnánási „Magyar Koronához‖ nevezetű gyógyszertár számlái jelzik a betegségeket és a
gyógymódot is. Legtöbb esetben hashajtót, flastromot, kenőcsöt,
hánytatót, labdacsokat vásároltak a „Bocskai honvédcsapat legényei‖ részére, megnevezve a személyt, a gyógyszert és annak árát.
Fekete János tizedesnek a hánytató, pl.- csak öt krajcárba került, de a „kínasavas labdacsok‖ – nyilván láz ellen – Bíró Istvánnak már 1 pengőforint és 41 krajcár volt. A patikában vásárolták
a lovaknak szükséges gyógyszereket is, így például Karap Sándor lovának a kenőcs 45 krajcárba került.463

A nánási patika jegyzék-számlája

Szót kell ejtenünk arról, hogy Hajdúböszörményben a szabadságharc egésze alatt, országos példákat is követve, a haza javára adakozás folyt, amelynek egyik szervezője, az ügy mozgatója
Sillye Gábor kormánybiztos volt, s természetesen a Hajdúkerület
főkapitánya, Péli Gábor. A gyűjtés indoklása a következő: A haza
mostani vészes körülményei közt minden polgár a minisztériumtól tett felszólítás következtében áldozatot teend a haza oltárán.‖.464
A haza részére adakozó személyek száma egyedül Hajdúböszörményben 1968 fő volt, amelyet a város akkori létszámával
összevetve tekintélyesnek kell mondanunk. Ez a szám ugyanis
azt jelentette, hogy minden család anyagilag is áldozott a haza
463
HL Sillye-iratok 4/84. Gyógyszerek árjegyzéke a Magyar Koronához
Hajdú Nánáson.
464 HBmL Hb. Lev. t. V. b. 49/c. 1. 1848.

179

Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenysége és a hajdúvárosok...

ügyéért. Az adományozott pénzösszeg, 472 ft. és 46 krajcár, de
adományoztak négy aranygyűrűt, két ezüstkanalat, két ezüst
kést, egy ezüstórát is. 465
Érthetően jelentősebb nagyságrendű volt a mezőgazdasági
termények és jószágok felajánlása! Ennek nagyságrendje a következő volt!466

Búza
Rozs
Árpa
Tengeri
Zab
Köles
Juh
Sertés

3 köböl és 3 véka
46 köböl és 3 véka
130 köböl
140 köböl
24 köböl
4 köböl
36 db.
5 db.

A haza részére adományoztak kilenc rőf vásznat is.
A nagyobb pénzösszeget adományozók általában a város
gazdagabb polgárai voltak, nevesen a következők:467

Somossy Péter
Oláh Lajos
Fábján János
U. Szabó János
Kováts Sámuel
Győrffy József
Takrits Urius
Synay Dániel
Benedek Lajos
K. Szabó János

40 ft
125 ft.
20 ft.
20 ft.
10 ft.
10 ft.
10 ft.
10 ft,
10 ft.
10 ft.

HBmL. V. b. 49. c. 1 „ A haza részére adott drága ércz‖
HBmL V. b. 49. c. 1
467 HBmL Az egyéb katonai terhekkel és az adományozásokkal kapcsolatban v. ö. H. Fekete P. 1948. 50 – 54.
465
466
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Gál Mihály

10 ft.

A névsort áttekintve megállapíthatjuk, hogy a nagyobb
adományozók három társadalmi réteget képviseltek; a módosabb
gazdákat (pl. U. Szabó, Somossy), a város értelmiségét (Kováts
Sámuel hajdúkerületi főjegyző, Benedek Lajos lelkipásztor, Gál
Mihály ügyvéd), a kereskedőket a valószínűen „görög‖ Takrits
Urius.468
Az adományszervezés és gyűjtés kapcsán említést kell tennünk a református egyház szervező munkájáról. Hajdúböszörmény városa és a hajdúvárosok (Hajdúdorog kivételével) vallási
tekintetben református dominanciájúak. A kormánybiztos maga
is református! Az egyház szervezőkészsége és képessége, tagjainak példamutatása nagyban járult hozzá a szabadságharc ügyéhez. Fentebb említést tettünk a két kisebb harang felajánlásáról
ágyúöntés céljára. A pontos határozat úgy szólt, hogy mellette
felajánlják az 1793. évi harangöntésből megmaradt bronzanyagot
is, sőt némely „szent edények is áruba tétetnek‖. Így a honvédelem céljára ajánlották fel az 1689-ben, az 1699-ben, az 1700-ban
és az 1724-ben készült úrasztali kannákat. Benedek Lajos esperes, lelkipásztor beszédeivel, igehirdetésével mindenkor igaz
helytállásra buzdított, s ez által nagyban segítette a kormánybiztos toborzó munkáját is.469
Végül utalnunk kell arra, hogy az önkéntes adományok még csak jelzésszerűen sem alkalmasak a város anyagi tehervállalásának bemutatására, hiszen a Tiszántúlra szorult, s
élet-halál harcot vívó magyar állam számára e terület nemcsak
politikai-katonai bázis volt, hanem értelemszerűen a gazdasági
erőforrásoké is. Hajdúböszörmény a fentieken túlmenően is
rendkívüli terhek hordozására kényszerült, hiszen a katonai alakulatok szervezési központja volt, amely állandó katonai beszállásolásával is járt. Ennek részletes bemutatására e helyen
nem vállalkozhatunk.
Elődeink önkéntes áldozatvállalását ennek fényében csak
annál nemesebb cselekedetnek tekinthetjük. Az önkéntes ado468
469

A város görög kereskedőire Csiha A. 1973. 482.
H. Fekete P. 1948. 71- 74.
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mányok és adakozások nem gazdasági, hanem elsősorban politikai szempontból voltak jelentősek, hiszen mintegy felmutatták
azt a széles körű társadalmi támogatottságot, amely a szabadságharc politikai és katonai vezetését övezte.
Bár Polgár nem tartozott a Hajdúkerülethez, mégis szót kell
ejtenünk a mezővárosról, mert a Kossuth által ellenforradalmi
magatartásúnak ítélt település körüli bonyodalmak a Hajdúkerületet is érintették, s ily módon közvetlenül Sillye Gábor hatáskörébe is tartoztak.
Mint láthattuk, a kormánybiztos toborzási felhatalmazása
a bihari volt kishajdú helyeken kívül kiterjedt Polgárra is, nyilván
azon az alapon, hogy Polgár 1717-ig a Hajdúkerülethez tartozott.
Amint fentebb is láthattuk, a Bocskai-csapat felhívásának itt legalábbis a mezőváros belső ügyeit nem ismerők számára - váratlan sikere lett. Sőt túlontúl nagy is! Az itteni nemzetőrök
ugyanis hallani sem akartak arról, hogy a Szabolcs megyei nemzetőrség kötelékében szolgáljanak, hanem Szabó Ádám470 vezetésével átmentek Hajdúböszörménybe, s magukat a Bocskaicsapatba íratták be.471
E magatartás oka az újabb történeti kutatások fényénél
vált világossá!472 Polgár mezővárosa ugyanis az 1810-es évek vége
óta elkeseredett küzdelmet vívott földesurával, az egri káptalannal és Szabolcs megyével a város egykori jogainak visszaállításáért. Az okot erre a határ megcsonkítása, a jobbágyi szolgáltatások súlyosbodása és a majorság térhódítása szolgáltatta. A Szabó
Ádám által vezetett mozgalom lényegében hármas célkitűzést szeretett volna elérni; a telepítő szerződés visszaállítását, a
„separata„ (különálló) adózási porta felújítását és a hajdúszabadság kimondását. Antifeudális küzdelmük alapját tehát kiváltságaik keresése jelentette, s 1848 eredményeit is úgy értelmezhették, hogy erre most elérkezett az idő.
Sillye Gábor Szabolcs megye tiltakozása ellenére is besorozta a polgáriakat a Bocskai-csapatba.473 Azok az 52. zászlóalj
kötelékében decemberben már az északi fronton teljesítettek
szolgálatot. Az 1849. január negyedikén lezajlott vesztett kassai
470 Szabó Ádám évtizedek óta a polgári jobbágyi ellenállás meghatározó
szereplője, a „hajdúság‖ keresésének elkötelezett híve. V. ö. Nyakas M. 1974.
passim
471 HL Sillye-iratok. 3/431.
472 V ö. Nyakas M. 1974. 189-226.
473 HL Sillye-iratok. 8/293.
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(budaméri) ütközet után ugyanúgy hazaszivárogtak, akárcsak
hajdúvárosi társaik közül sokan. Minden valószínűség szerint az
történhetett, hogy a hazament polgári honvédek úgy érezhették,
hogy ők immár a város jogaiért megszolgáltak, s megye ellenes és
földesúr ellenes hangulatot szíthattak. Annyit mindenesetre tudunk, hogy a „Polgári megszökött Honvédek itthoni naponkinti
botrányos kicsapongásaikat‖ feljelentés követte, amelynek eredményeként jórészüket elfogták, más részük azonban - s ez ismét
a hajdújoggal kapcsolatos törekvéseiket mutatja - Hajdúböszörménybe menekült, Sillye Gábor kormánybiztos védelme alá.474
Amint tehát láthatjuk, szó sincs itt tulajdonképpeni ellenforradalmi magatartásról, hiszen a polgáriak viselkedése szervesen
összefüggött korábbi antifeudális, s jellegzetesen paraszti, kiváltságokat kereső magatartásukkal. Mindenesetre Kossuth ezzel
nem lehetett tisztában, nem láthatta világosan a polgáriak magatartása mögött meghúzódó, évtizedek küzdelmei alatt felgyülemlett mozgatórugókat.
Egyébként a fontos tiszai átkelőhely védelme miatt jónak
látta elrendelni a város katonai megszállását! Ez számos ponton
érintkezett Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenyégével is.

Politikai nézeteinek alakulása

474 HL 10/458. Kossuth Polgárral kapcsolatos intézkedéseire lásd: KLÖM
XIV. 243-244.
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M

iután áttekintettük Sillye Gábor 1848/49-es tevékenységét, ejtsünk szót politikai nézeteinek alakulásáról. Ezt
ugyan többször és több összefüggésben is érintettük,
mégsem árt arról összefoglaló áttekintést adnunk, hiszen egyéni
nézeteinek alakulása bizonyos általános tanulságokat is rejteget.
Amint láthattuk, az az ügyvéd, akit 1848 nyarán Hajdúböszörmény város országgyűlési képviselőjének megválasztottak, a
hajdúpárt embere volt ugyan, de pártjának olyan szószólója, akinek nézeteiben sajátosan és egyben szerencsésen ötvöződtek a
reformkor nézetei a hajdúnemesség sajátos elképzeléseivel. Sillye
1848 előtt politikailag inkább a középutas, mint a radikális reformerek táborába tartozott.
Ismeretes, hogy a forradalom szabadságharccá való átalakulása egyben a politikai ideológia radikalizálódását is jelentette,
amely a szeptemberi fordulat után a reformnemesség tömeges
balratolódásában öltött testet. Sillye Gábor a fejleményeket látván, szívvel-lélekkel állt a szabadságharc ügye mellé, tevékeny
szerepet vállalt a honvédelemben, s Kossuth utasításait fenntartás nélkül magáévá tette.
A szeptemberi fordulat idején már kimutathatóan erős szálak fűzték bizonyos republikánus körökhöz is, amint azt kormánybiztosi megbízatásának körülményei is jelzik.
A reformpolitika embere ebben az időben érett a forradalom
szószólójává. Amíg 1847-ben a hajdúvárosok reformja által azt
akarta elérni, hogy azok „erős és rendíthetetlen oszlopává váljanak a trónnak, alkotmánynak és szabadságnak‖, addig egy esztendő múlva már emlékeztet azokra a „sok istentelenségekre és
gonoszságokra, mellyeket a habsburgi házból volt magyar királyok a magyar nemzettel szemben elkövettek‖.475 E kijelentésével
mintegy előlegezte áprilisi önmagát, azt a Sillye Gábort, aki alapító tagja volt a Radical Pártnak és aki a trónfosztást feltétel nélkül helyeselte.
Sillye Gábor hangvétele 1849 januárjában szűkebb hazájában, a Hajdúságban a Habsburg-ház bűnével kapcsolatban
forradalmian újszerű volt, s kapcsolódott a baloldal frazeológiájához. Kétségtelen ugyanakkor az is, hogy a hajdúvárosi értelmiség bizonyos köreit kapcsolatok fűzték a baloldalhoz. Ezt a szabadcsapat-szervezés körüli összefonódások is bizonyítják.
475

HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136.
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Ellenpéldaként hivatkozhatunk Görgey egy nappal korábban kelt váci kiáltványára, amelyben a feldunai hadtest parancsnoka élesen elhatárolta magát az „idétlen republikánus‖ izgatásoktól, s kijelentette, hogy a küzdelem egyetlen célja az alkotmányos királyságnak - így természetesen az 1848-as törvényalkotásnak is - a biztosítása.476 Görgey esetében természetesen látnunk kell azt a nagyon is húsbavágó katonapolitikai helyzetet,
amely a váci nyilatkozatot mintegy kikényszeríttette.477
A politikai fejlemények Sillye Gábort látszottak igazolni, hiszen 1849 tavaszán napirendre került a Habsburg-ház trónfosztása. Bár utólag tudjuk, hogy az április 14-i nyilatkozat kellően
át nem gondolt lépés volt, mégis aligha tévedünk, ha e kérdéskört
mintegy vízválasztónak tekintjük a baloldal és jobboldal elkülönítésére. Sillye Gábor abban is különbözött a trónfosztást megszavazó képviselők tömegétől, hogy e nagy horderejű lépésnek
saját, szűkebb pátriájában politikai bázist igyekezett biztosítani,
sőt azt továbbfejleszteni a köztársaság irányába. Túlságosan merész dolgot aligha állítunk, ha úgy véljük, hogy a hajdúböszörményi fejlemények jórészt Sillye Gábor személyes érdemének
tudhatók be.
Az országban első ízben ugyanis Hajdúböszörmény városa
biztosította hivatalosan is a magyar országgyűlést lépésének helyessége felől. A város április 29-én tartott közgyűlési jegyzőkönyve a következőket rögzítette:478 „Sillye Gábor felhívására a
nép kinyilatkoztatta, hogy a nemzet csak akkor lehet boldog, ha
az igazgatási forma a nép felségén lesz alapítva, - ennél fogva jövőre nézve Magyarországot köztársasággá óhajtja átváltoztatni.‖ A
fenti határozatot a kormánybiztos május negyedikén a képviselőház elé terjesztette, amely azt örvendetesen vette tudomásul.479
Mi is történt tulajdonképpen Hajdúböszörményben? A
függetlenségi nyilatkozat, de elsősorban a tavaszi hadjárat győztes csatái Hajdúböszörményben, de általában a hajdúvárosokban, az ország más részeihez hasonlóan, nagy elégtételt váltottak
ki.

Közölve, pl. Deák I. é. n. 290-292.
Görgey saját nézeteire és a váci kiáltvány politika-lélektani hátterére:
Steier L. é.n. 1 –16.
478 Az eseményt részletesen ismerteti H. Fekete P. 1948. 57-58. V. ö. ROT
I. évf. 1905. III. sz. 99.
479 HL 59/64. és Szeremley S. 1866. 142.
476

477

185

Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenysége és a hajdúvárosok...

Kossuth a függetlenségi nyilatkozatot mintegy hivatalból
megküldte valamennyi kormánybiztosnak, hogy azt „a törvényhatóságok főhelyén, ezen kívül pedig minden községben, a legrövidebb idő alatt, a lehető legnyilvánosabb és legünnepélyesebb módon kihirdesse, kikiáltassa, és teljes kötelező erővel életbe léptesse‖. Kossuth előírta, hogy a kihirdetésnél a kormánybiztosok
személyesen legyenek jelen, s gondoskodjanak minden külsőségről, amely a népet meggyőzi arról, hogy „zsarnokaitól és véres jármától megszabadult‖.480
Sillye Gábor tehát Kossuth és a kormány elvárásának megfelelően intézkedett! A hajdúkerületi közgyűlés határozata értelmében is, Hajdúböszörményben, de a többi városban is, nagyszabású, ünnepséget tartottak harangok zúgása, ágyúdurrogások, nemzeti zászlók lobogása, s majdnem mindegyik városban
ökörsütés és ennek megfelelően tetemes bor kiosztásával párosítva. A kerületi székház előtt jelképes szabadságfát is felállítottak. Benedek Lajos esperes, a hajdúböszörményiek tudós és
nagy tekintélynek örvendő református papja az alkalomhoz illő,
lelkesítő beszédet mondott. Sillye Gábor – aki nem csekély szónoki tehetséggel is rendelkezett - az egybegyűltek előtt megkérdezte, óhajtják- e a köztársasági államformát. A kérdést úgy tette
fel, hogy az országnak választani kell a királyság és a köztársaság
között. Az előzmények után nem csodálkozhatunk azon, ha a tömeg válasza a köztársaság volt.481
Sillye Gábor tehát nemcsak Kossuth utasításának tett eleget, hanem azt mintegy továbbvitte, s a népgyűléssel a republikánus államformát fogadtatta el. Mindennek természetesen jelképes jelentősége volt, jelezte, hogy van törvényhatóság Magyarországon, amely legalábbis nem idegenkedik a nyílt köztársasági
államformától. Egyébként ugyanilyen értelmű kérvényt fogadott
el Fehér vármegye törvényhatósága is.482
Sillye Gábor a 36 fővel megalakult Radical Párt alapító tagja; maga a párt 1849 tavaszán jött létre a tulajdonképpeni baloldal és a baloldali liberálisok egyesülésével. Jóformán egyetlen
dologban értettek maradéktalanul egyet, az ország leendő köztársasági államformájában.483
480
481
482
483

Gracza Gy. IV. 726.
H. Fekete P. 1948. 58 – 59.
Gracza Gy. IV. k. 730.
Kovács E. 1979.
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Sillye tehát a hajdúböszörményi népgyűlési határozatot,
amelyet nem a város választott testülete hozott, tulajdonképpen
az országgyűlési küzdelmekre szánta. S valóban, Sillye, mint
Hajdúböszörmény országgyűlési képviselője a népgyűlésen elfogadott határozatot az országgyűlés elé terjesztette. A nagyobb
nyomaték kedvéért összegezte a hajdúvárosok valóban tekintélyes áldozatvállalását a honvédelem terén. Kifejtette, hogy a Hajdúkerület a reá kivetett újonclétszámot háromszorosan túlteljesítette, a függetlenségi nyilatkozat örömére pedig 150 felszerelt
lovat adott a nemzetnek.484
Az országgyűlés hosszas vita után abban állapodott meg,
hogy Gorove István olvassa fel Hajdúböszörmény város kérelmét.
Ez a következőképpen hangzott!
„Tisztelt Képviselőház! Miután Magyarország a királysági
igazgatásforma alatt különösen az osztrák házból a magyar trónon ült hitszegő királyok 300 éves kínos korszakában annyit
szenvedett volna, hogy lehetetlen meg nem győződnie, miszerint
az ország csak akkor lehet nyugodt és boldog, ha az igazgatási
forma a népfölségen lesz alapítva; s miután pedig ez csak a királyságnak köztársasággá leendő átváltoztatása által lehetne elérhető: mi alólírottak kinyilatkoztatjuk, miszerint jövőre nézve
Magyarországnak köztársasággá leendő átváltoztatását óhajtjuk,
s ezen óhajtásunkat azon ünnepélyes nyilatkozattal kívánjuk a t.
képviselőháznak tudtára adni, hogy ezen elv s kijelentett óhajtásunk mi előbbi életbe léptetéseért a nemzetgyűlés és kormány
felhívására életünkkel és vagyonunkkal is áldozni készek vagyunk.
Kelt H.-Böszörmény városában 1849-ik év april 29-dik
napján.- Hajdu-Böszörmény város közönsége és összes népe‖
Ez a szokatlan kérelem, amelynek a műfaja is tisztázatlan
volt, Sillye és a Radical Párt részéről előre megtervezett kellett
hogy legyen. Nemsokára ugyanis – 1849. május 12-én - egy másik hajdúkerületi város, Nánás országgyűlési követe, Molnár
György, hasonló kérelmet tett le az országgyűlés asztalára.
Az országgyűlés mindkét esetben „tudomásul‖, „örvendetes
tudomásul‖ vette az előterjesztéseket, s azzal érdemben nem foglalkozott. 485
484
Az eseményeket a korabeli sajtótudósítások alapján rekonstruálta H.
Fekete P. 1948. 58 – 64.
485 Pap D. 1870 II. k. 177 és 189.
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Sillye nyilvánvalóan tisztában lehetett vele, hogy az eredmény ez lesz, hiszen a parlamenti erőviszonyok a fenti döntést
bizonyossá tették. Célját azonban mindenesetre elérte vele, hiszen az a tény, hogy az államforma kérdése ilyen formában is a
Ház elé került, önmagában eredmény volt.
Nagy kérdés természetesen, mennyire
kell komolyan venni a hajdúböszörményi és a
hajdúnánási kérelmet, illetve a mögötte álló
választói akaratot. Magunk részéről bizonyosak vagyunk abban, hogy egyik városban sem,
s a hajdúvárosokban általában, komolyan
számba vehető köztársasági színezetű politikai
mozgalom nem volt.
Sok igazság lehet ugyanis Weszprémy
Gáspár ideiglenes alkapitány forradalom után
készült jelentésében, amelyben azt állítja, hogy
a függetlenségi nyilatkozat elfogadása után
Sillye
Sillye Gábort különösen az terheli, hogy HajTheresienstadtban
dúböszörményben „az őt környező honvéd csapattal saját előterjesztése után kikiáltotta a köztársaságot, amely
az ő választóinak gondolatjában sem fordult elő, s ezt a forradalmi
kormány előtt úgy adta elő, mint választóinak akaratát‖.486
Mindenesetre tény, hogy Hajdúböszörményben eleddig
semmiféle néven nevezendő köztársasági mozgalomról nem tudunk, ellenben a városban keletkezett 1848-ban Petőfi A királyokhoz c. versére válaszként Mező Dániel Honfi Szózata, amelyben a királyságot védelmébe vette.487

HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136.
Debrecen - Nagyváradi Értesítő. 1848. ápr. 23. Külön röplapon: HMTA
904. Az ügyesen megírt versezet Petőfit kellemetlenül érintette, s ezért Jókai
így vigasztalta: "Villámlik a zsendice, hozzárúgott Böszörmény". V. ö. H. Fekete
P. 1948. 78. A kérdésre még Kövér Gy. 1974. 36-38.
486
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A Hajdúkerület főkapitánya. 1861- 1876.

Noha az itt hangoztatott nézeteket nem lehet gépiesen
1849-re is értelmezni, aligha tévedünk, ha úgy véljük, Hajdúböszörmény akkori állásfoglalása a kormánybiztos politikai nézeteinek és ambíciójának volt köszönhető.
Sillye Gábor egyéni életében, politikai nézeteiben a forradalom és
szabadságharc kora olyan tetőpont, amelyet a későbbiekben már
nem tudott megismételni. Nem is tudhatott, hiszen a magyar társadalom későbbi alakulása sem tudta ezt megtenni.
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Ahogyan a magyar politikai vezető réteg a kiegyezés évtizedében a politikai engedmények talajára kényszerült, ugyanúgy
változott az egykori kormánybiztos - ekkor már hajdúkerületi főkapitány - eszmevilága is. Köztársasági elkötelezettségének az
1860-as és az 1870-es évekre nyoma sem maradt. Tárgykörünkhöz azonban ez már nem tartozik.
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ADATTÁR
Adattári összeállításunknak célja az, hogy felvillantsuk
Sillye Gábor tevékenységének jellemző dokumentumtípusait a
szabadságharc időszakából. Kizárólag nyomtatásban még meg
jelent forrásokról van szó, ezért a közlésnél az erre vonatkozó
szabályokat figyelembe vettük. Kivételt tettünk néhány nyilvánvaló elírás és értelemzavaró központozás esetében.

I.
Sillye Gábor kormánybiztosi megbízólevele

Másolat
1132.szám K.M.
A Hadügyminister
Böszörmény képviselőjének, Sillye Gábor úrnak
Pesten
Budapest september hó 12én 1848
A haza javára czélzó buzgóságból tett ajánlata következtében,
ezennel meg bízom s felhatalmazom önt, hogy a hajdúkerület lelkes s lángoló hazaszeretetökről ismert fiaiból toborzás vagy szabad ajánlkozás útján egy szabadcsapatot alkosson. –
Oda járul kívánságom, hogy ezen csapat hajdani vitéz vezérének emlékére Botskai csapatnak neveztessék.
Ezen csapat fog állani gyalogokból és lovasokból, - s minden ajánlkozó, mennyire arról önkényesen le nem mond, bejelentése után azonnal az álladalomtól fog elláttatni napidíjjal s
kenyérrel.
Szinte ugy fegyverrel is innét fognak elláttatni, a azokkal
amennyire nem bírnának, - mi végett szükséges, hogy a megkívántató fegyverek számát velem tudassák.
A lovasok közzül azok, kik ön tehetségükkel magokat lovakkal ellátni nem tudják, az álladalom által fognak elláttatni lo-
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vakkal, de minthogy a jelen pénzkörülményei az országnak meg
nem engedik, hogy ezen csapat vitézei azonnal az álladalom által
készpénzért vásárolt lovakkal láttassanak el, hanem az álladalom
csak azok beszerzését vállalja magára : tehát az eladók arról
lesznek értesítendők, hogy lovaikért egy év alatt kifizetendő kamatos kincstári útalványokat fognak készpénzűl venni.- Mi végett
is Önt arra kérem, hogy ezen bevásárlás elősegítése tekintetéből
magát az addig fennálló árhoz ne kösse, hanem a fő czélt, a ló
vásárlást iparkodjék elérni, s azért ha szükséges a nagyobb árat
is ne vonakodjék megadni.
A tisztek kinevezését, felterjesztések alapján magamnak
fentartom.
Az ajánlkozók számáról, s az alakúlás eredményeiről időnkint tudósítását elvárom. A hadügyminister távollétében helyettes hadügyminister Szemere m.k.
Forrás: HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga 10/136.

II.
Barátaim és polgártársaim!
Nem szükség önök előtt említenem, miszerint hazánk veszedelemben van, jól tudja azt a hajdú nép, s ezen tudattól áthatva
igyekezett fiait annyira buzdítani a haza védelmére, hogy hasonló
eredményt egy vidék sem mutathat fel az országban; mert nem is
említve, hogy a Hunyadi-csapatba számos hajdú hazafiak szolgálnak: kis kerületünk a pozsonyi táborba 4 század derék
harczosokat küldött, a verbászi táborba egy osztály lovasságot, a
Bocskai-csapatba pedig 1300 egyént adott ; ezen kívűl vannak az
erdélyi táborban is számosan derék hazatársaink közül. És ezen
lelkesedése a hajdú népnek idézé azt elő, miszerint a haza igen
sokat remél és vár tőlünk; ezen körülménynek kell bennünket
még inkább lelkesíteni, hogy megmutathassuk a világnak, miszerint mi a dicső őshajdúk méltó utódai vagyunk.
A honvédelmi bizottmány elnökétől, Kossuth Lajos úrtól
tegnap a következő rendeletet vettem: „Siettesse kormánybiztos
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úr a bocskai zászlóaljak felszerelését, és küldje el minélelőbb az
első zászlóaljat Pestre; a másodiknak fölszerelése iránt tegye magát érintkezésbe Földváry Lajos debreczeni hadmegyei főparancsnok urral, hogy ezen zászlóalj is mielőbb kiindíttathassék;
ez az Erdélyfelé munkáló hadsereghez rendeltetik. - A hajdúknak itt egy kis csorbát helyre kell ütniük; jelentse ki kormánybiztos úr a hajdú népnek, hogy a haza megvárja a szabadság
ezen régi harczosaitól, hogy Erdélyt Magyarországnak vissza fogják venni‖.
Ezen rendeletben kettő van kimondva: egyik, hogy a már
eddig a Bocskai-csapatba besoroltak készen álljanak az indulásra, s a haza tettleges védelmére, és a még magokat fel nem
ajánlottak, írassák be magokat a Bocskai-zászló alá, miszerint a
hajdú néven Kolozsvárnál történt csorbát üssék helyre azáltal,
hogy Erdélyt vegyük vissza Magyarországnak.
Barátim, hajdú vitézek és polgártársak! ki az közületek, ki
büszke ne volna azon roppant bizalomra, mellyel a nemzet irántatok viseltetik, midőn Erdély visszavételét vállatokra
teszi s
tőletek várja? - Ugy hiszem, mindnyájatoknak átvillanyozza lelkét azon gondolat, hogy ismét mi fogjuk a haza szabadságát s
függetlenségét kivívni s megvédeni; hogy mi fogjuk az árulás által elszakasztott Erdélyt Magyarországnak visszaszerezni.
Föl tehát, barátim, fegyverre! s kiáltsuk egy szívvel, lélekkel: hogy átkozott legyen a férfiú, ki most karját a haza védelmére föl nem emeli! Irassuk be magunkat hajdani dicső vezérünk, Bocskai Istvánnak zászlója alá, és szerezzünk ezen zászlónak újabb dicsőséget!
Kossuth Lajos, midőn a Bocskai-huszárokat nála bemutatnám, így szólott azokhoz: „Barátim! hazánk jelen veszedelmében egy Bocskaira volna szükségünk, de Bocskai csak egy volt, ’s
isten tudja lesz - e másik; de vannak hajdúk s van Bocskaizászlója, és ezen zászló az önök oltalmára van bízva; szerezzenek
önök a hajdú névnek és az ős zászlónak olly hírt és dicsőséget,
minőt a haza szabadságáért s függetlenségéért küzdött derék
apák szereztek, és a haza meg lesz mentve bizonyosan; önök karjai legyenek mind megannyi mennykövek, mellyek szétzúzzák az
elárult magyar nemzet ellenségeit.‖
Seregeljünk össze tehát barátim a szabadság azon szent
zászlója alá, s küzdjünk az alatt oroszlányi bátorsággal, hogy
ahol az elvitetik, nyomán mindenütt győzelem és szabadság viruljon fel; üssük helyre vitézségünkkel azon kis csorbát, mellyet
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a napokban s hajdu néven s becsületen a rossz és gyáva vezérek
okoztak. Irassa be magát mindenki, ki hazáját, szabadságát s a
hajdu név becsületét szereti; és így aztán alakuljunk századokba
s zászlóaljakba, hogy az ellenség által elvett Erdélyt mielőbb viszszafoglalhassuk.
Felszerelésünkre az intézkedés meg van téve, és nehány
napok alatt tökéletesen föl is leszünk fegyverkezve; mert az álladalom mindent igért értünk tenni.
Még egy mondanivalóm van önökhöz. Tudomásomra jutott,
miszerint vannak a kerület kebelében ollyan gazlelkű emberek,
kik a népet a népet a fegyverfogásról minden áron lehangolni,
Kolozsvárott a hajdú néven történt gyalázatot érdemnek,
méltányandlónak, törvényes és hazafias eljárásból eredett ténynek hírdetni törekszenek; s az ország jelenlegi kormányának a
honvédelmi bizottmánynak, s annak minden közlönyeinek megbukását jövendölgetik, s így a reaktio fejének fejeének fölemelkedhetését elősegítik; én ezen körülményt illetőleg ünnepélyesen
kijelentem és mindenkinek tudtára adom: hogy megbizatásom és
küldetésemhez képest, az olly rosz akaratú lázítók – s bátran
mondhatni hazaárulók ellen, kormánybiztosi hatalmamnak legnagyobb szigoruságával fogok eljárni, s minden honáruló számára akasztófát fogok felállítani. Egyszersmind felhívom önöket,
hogy az illy gazembereket szolgáltassák a törvényes igazság kezeibe, hogy kerületünk s salaktól megtisztittassék.
Teljesítse tehát minden jó hazafi polgári kötelességét, s a
hon szerelmétől indíttatva kiáltson fel: éljen a magyar nemzet!
éljen a szabadság! éljen a honvédelmi bizottmány, derék elnökével K o s s u t h L a j o s s a l!
Kelt H. Böszörményben december 8-án 1848.
Sillye Gábor m. k.
hajdúkerületi kormánybiztos
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III.

Fegyverre hajdúvitézek!
Hazánk fővárosát Budapestet nagy veszély fenyegeti, Windischgrätz a hitszegő austriai uralkodóháznak bérencze, fegyveres erővel közeledik elfoglalására, s e miatt a nemzetgyűlésnek, és az
ország kormányának székhelyét Debreczenbe kellett áttenni; de
ezen veszély még nem olly nagy, mintha azt a vitéz magyar nép
karja el nem tudná hárítani a haza egéről; s az országgyűlésnek
és kormánynak is csak azért kellett Debreczenbe jönni, hogy a
nemzet függetlensége megtartásának nagy munkája körül annál
nyugodtabban működhessék, s erélyesebb intézkedéseket tehessen a honvédelmi erők összegyűjtése s az ellenség visszaverése
iránt. Ne ijedjünk tehát meg mert jóllehet baj van, de azért az elhárítható, ha bennünk igaz magyar szív és jó akarat van.
Emlékeztek reá, midőn Bocskai István, ősapáink dicső vezére derekát felövezte a haza szabadságának s függetlenségének
kivívására; emlékeztek reá, hogy derék apáink egytől egyig fegyvert fogtak a nagy harczra; és emlékeztek, hogy sújtó fegyvereiket
mindenütt győzelem koszorúzta? Ha mindezekre emlékeztek,
tudjátok meg, hogy nekünk most hasonló harczot kell vívnunk, s
hasonló elszántsággal kell fegyvert fognunk a fenyegetett haza és
szabadság védelmére.
Fegyverre tehát barátim, hajdúvitézek! emelkedjetek fel
mindnyájan, mint egy óriás, és tiporjátok össze a bennünket
szolgaság járma alá nyűgözni akaró ellenséget; mutassátok meg
a világnak, hogy ti a derék apák méltó utódi vagytok.
Az ifjak soroztassák be magokat rögtön a Bocskai-csapatba, hogy az őszfürtű öreg apákat s elaggott anyákat, a szüléket és testvéreket, a rabló ellenség öldöklő fegyverétől megmenthessék; kövessék Bocskai zászlóját az ifjak, hogy az ártatlan leányokat, kedveseiket a vad csoport meg nem, fertőztesse. –
A családapák pedig, kiknek karjuk még a fegyvert felemelheti, alakuljanak tömegestől nőjeik s ártatlan gyermekeik védelmére, hogy minden perczben készen állhassanak a kormány rendelkezésére.
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Magyarország nem veszett el, s nem fog elesni. Seregeink
győzedelmesen haladnak előre Erdély visszafoglalásában, már
Kolozsvár kezeink közt van, s egy pár nap alatt talán egész Erdély
meg lesz tisztítva az ellenségtől; Bem tábornok gondoskodni fog,
hogy a rabló csordának sehol nyugta ne legyen. Mészáros Lázár
hadügyminister vitéz hadával, mellynek sorai közt fiaink, testvéreink is állanak, győzelmesen űzi Schlicket és az ellenség seregeinek egy részét – mint az örvendetes hír tudatja – már semmivé
tette s részint elfogta.
Ezen örvendetes hírek buzdítsanak bennünket munkára,
hogy mielőbb megsemmisíthessük az ellenséget: elhatározott
akarat csuda dolgokat képes végigvinni.
Ne essünk kétségbe hazánk jövendője iránt, még akkor
sem, ha Budapestet elfoglalná is az ellenség; mert Buda már 150
esztendeig volt törökjárom alatt, s még sem veszett el Magyarország, s mégis visszafoglalták a magyarok.
Fegyverre tehát polgártársak! s ki most föl nem kél a haza
védelmére, a nemzet és unokák átka fogja még sírjában is nyomni. Legyen is átkozott a férfiú, ki most szolgálatát fel nem ajánlja
a fenyegetett haza védelmére; mert az sírját akarja megásni a
nemzetnek, a magyar szabadságnak.
Ha Debreczenben állomásoland a nemzetgyűlés és a kormány, álljunk háta megette erős védfalként, segítsük Kossuth
Lajost, a honvédelmi bizottmány elnökét a haza megmentésének
nagy munkájában.
A Bocskai-csapatba besoroltathatja magát mindenki a városi hadnagyi hivataloknál, Böszörményben pedig a hadfogadó
kormánynál; s az illy nemű beíratások elfogadására a városi főhadnagy urak hivatalosan megkerestetnek, átszállítván a magokat beíratandókat Böszörménybe a hadfogadó kormányhoz.
Az isten és a jó ügy igazsága áll mellettünk, s győzelmünk
bizonyos.
Kelt H. Böszörményben, január 3-án 1849.
Sillye Gábor m. k.
hajdúkerületi kormánybiztos
Forrás: HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga. 10/136.
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A röplapot Debrecen város könyvnyomdájában nyomták. A
Tóth Endre könynyomdai művezető által kiállított számla szerint
4000 példányban, 22 forint értékben. A nyomdai „számolat‖ forrása: HL Sillye-iratok 16/521.

IV.
Hazafiui

Szózat

az ugynevezett követelő hajdúvárosok és Kis-Marja város derék lakosaihoz

Hazánk veszedelemben van, és így meg kell azt mentenünk, mert
az mindenünk.
Az ország kormányzói többször hívták már föl hazánk népeit fegyverre, s mindenfelé megtették az intézkedést, hogy a haza védelmére ajánlkozó erőket összeszedjék. Én is ezen intézkedés következtében bízattam meg országunk kormánya által,
Bocskai-csapat nevezet alatt alakítandó egy lovas ezred, és két
gyalogzászlóalj összeszedésére. A hajdúkerületben föllépésemnek
kedvező eredménye is lett, a’mennyiben az egész erőt innen kiállítani nem lehetne, fölhatalmaztattam, miszerint a toborzást a hajdúkerületen kívül máshová is kiterjeszthessem, hogy így a kívánt
erőt mentül előbb össze lehessen szerezni.
Kiküldetésem, melly a hadügyministerium katonai osztályától 8294. szám alatt kelt, következőleg hangzik:
„Az országos honvédelmi bizottmány meghagyásából ezennel engedelem adatik önnek, Bihar megyében, Szalontán, Derecskén, Kabán, s többi ugynevezett praetendens hajdúvárosokban, nem különben Kis-Marján, Polgáron, Szabólcsmegyébren, és
a hol ön legczélszerűbbnek tudja a Bocskai-csapat számára toborzásokat rendezni.‖
Fölhívom tehát önöket testvéreim, s polgártársaim, hogy
meggondolva hazánk jelen szorongatott körülményeit, de visszaemlékezve azon dicső korszakra, midőn önök vitéz ősei az erdélyi
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fejedelmek alatt, a szabadságért küzdöttek és haczoltak:
seregeljenek össze azon zászló alatt, melly alatt már egyszer kivívták a hajdúk a magyar nemzetet vallási és polgári szabadságát.
A hajdú vitézség mindig megreszkettette még a németseregeket, hadd reszkettesse meg most a beütött csoda ellenséggel
azon hitszegő uralkodó házat is, melly önök apjait is minden kiváltság leveleik daczára jobbágyi helyzetbe alacsonyította. A
bocskai zászlón ezen jelige olvasható: „emlékezzünk és számoljunk.‖ vegyük intő szózatnak ezen jeligét, és megemlékezvén
azon sok istentelenségekre és gonoszságokra, mellyeket a habsburgi házból volt királyok a magyar nemzettel elkövettek: számoljunk vele győzedelmes fegyvereinkkel, s hadd ismerjenek bennünk a hűtelen rablók azon igazságos Isten büntető ostorára, ki
a bűnt büntetlenül nem hagyja, s meglátogatja az atyáknak álnokságait a fiaknak fiaiban harmad és negyedíziglen.
Önök ősei, valahányszor a haza és szabadság veszedelemben volt, mindig esők fogtak fegyvert, azok védelmére, és fegyvereiket soha le nem tették előbb, mint akkor, ha a szabadság és
nemzet jogai biztosítva voltak. Legyenek most önök vitéz apáiknak méltó utódai, a fenyegetett haza és szabadság védelmében.
Írassák be magokat a Bocskai-csapatba, ragadjanak fegyvert kezeikbe, s azt le se tegyék addig, míg édes hazánk függetlensége, s
a magyar nemztet szabadsága biztosítva nem lesz.
Az általam toborzás végett megbízott egyéneknél mindenki
beírattathatja magát a mikor megvizsgáltatván, ha alkalmatosnak találtatik a katonai szolgálatra, Böszörménybe, a hadfogadó
kormányhoz fog szállítatni, a hol fel fog ruháztatni, fegyvereztetni, és 10 pengő forint foglaló pénzzel ellátatni.
Azon műveltebb osztálybeli ifjak, kik magokat, mint
őrmesterek, tizedesek, vagy mint főtisztek kívánnák alkalmaztatni, különösen az olyanok, kik már katonai szolgálatban voltak,
vagy vannak, e tekintetbeni igényeiket hozzám nyújtsák be írásban, s én szíves készséggel fogok nekik segédkezeket nyújtani,
hogy előmozdíttathassanak.
A mennyiben a Bocskai-csapatnál tüzérség is fog alakíttatni, szinte felhívatík azon mívelt ifjak, különösen mérnökök, kik
mint tüzérek kívánják a hazát szolgálni, hogy e tekintetbeni nyilatkozatukat hozzám Böszörménybe akár postán, akár a toborzók
által küldjék meg. Hadd legyenek félelmesek a bocskai tüzérek!
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Tegyenek úgy az apák, mint tettek a hajdú kerületben, kik
fiaikat magok vezették a zászló alá, melly alatt Magyarország függetlenségének, és szabadságának kell kivívatnia; az anyák bocsássák el gyermekeiket, ha ne talán azokra, mint gyámolokra
szükségök volna is, mert most a hazának nagyobb szüksége van
reájok.
Fegyverre tehát magyar! életedért, becsületedért, hazádért,
házadért, ősi tűzhelyedért, a földért, melly táplál, mellyet véres
verejtékeddel míveltél, s mellyet most, a hitszegők szabadságod
megdöntésed béréül akarnak az ellenség kezére játszani, s téged
saját hazádban földönfutóvá tenni, ha magadat meg nem védelmezed, az unokák átka fogja még a sírban is nyugalmadat háborítani. Legyen is átkozott azon férfiú, ki most karját nem emeli a
haza védelmére, s Isten soha se bocsássa meg azon irtózatos bűnét, miszerint összedugott kézzel nézte, miként ássa meg a rabló
ellenség a magyar nemzet sírját.
Föl tehát fegyverre!! az Isten van velünk és az igazság! tiporjuk szét ellenségeinket, tegyük ismét félelmessé a magyar
fegyvert, mint volt az hajdan, s mutassuk meg a világnak, hogy
jaj annak, ki a magyart bántani meri!
Vérrel szerezték apáink e szép hazát, tartsuk meg azt mi is
vérrel, legyünk erős védfal az ország gyűlés és a kormány háta
megett, hogy az háborítás nélkül működhessék nagyszerű feladata megoldásában.
Fegyverre barátim! s ha fegyver lesz kezeinkben, egy szívvel
lélekkel kiáltsuk: az Isten éltesse a nemzet képviselőit, s az országos Honvédelmi bizottmányt, derék elnökével, Kossuth Lajossal.
Kelt H. Böszörményben, január 6-án 1849.

Sillye Gábor m.k.
a Bocskai-csapat alakításával megbízott kormánybiztos
Forrás: HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga 10/136. A röplapot
Debrecen város könyvnyomdájában nyomták 10 000 példányban.
A Tóth Endre könyvnyomdai művezető által kiállított szála szerint 22 forint értékben- A „ számolat ‖ forrása: HL Sillye iratok
16/521
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V.
H ivata l os

értesítés

Korponay ezredes úrnak folyó hó 23-dik napjáról kelt hivatalos tudósítása szerént a’ polgári őrség a’ Tisza körül czirkáló
ellenséges csapattal összeütközött, és az ellenséget megszalasztotta.
Ezen rövid csatában különösen kitüntette magát a’ derék
tüzérség, legfőkép pedig Rimanóczi Alajos tűzmester, ki érdemeiért ezredes úr által azonnal tűzéri alhadnagyúl neveztetett ki a’
tűzérek mellett, - megelégedését jelenti ki ezredes úr a’ huszárok,
honvédek, és a’ fölkelő hajdú nép irányába.
Knézic tábornok úrnak pedig a’ tegnapi napról hozzám intézett tudósítása szerint G ö r g e i A r t h u r altábornagy úr 30,
000nyi sereggel ma vonúl be Szerencsről Tokajba. –
Föl tehát Szabolcs népe, fegyverre hajdúk, a’ Tiszához
Debreczen polgárai, egyesűljünk a’ vitéz hadsereggel a’ bitor ellenség megsemmisítésére, ’s hazánk szabadsága’ biztosítására.
Éljen a’ független magyar haza!
Éljen a’ vitéz hadsereg!
Éljen a’ fölkelő nép!
Kelt H. Böszörményben Julius 25-én 1849.
Sillye Gábor m.k.,
teljhatalmú kormánybiztos
Forrás: HL Sillye Gábor hadbírósági anyaga 10/136.
VI.
Nyilt rendelet.
Tapasztaltatván, mi szerént Szabólcs megyében napi renden vannak a’ haza iránt jó érzelemmel viseltetett nép lehangolásra czélzott bujtogatások és lázítások, úgy hogy több helyeken
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az ország Kormánya iránti engedelmességet nyiltan fel is mondták, s a haza védelmére intézett parancsolatoknak egyenesen
ellene szegülnek; nehogy ezen veszélyes mirigy a’ haza kipótolhatatlan kárával tovább harapódzék, az általam már ostrom állapotba helyezett Szabólcs megyében, a’ Kormány és haza nevében,
a’ rögtön ítélő politicai vegyes törvényszéket a’ reám ruházott teljes hatalomnál fogva ezennel felállítom.
Ezen törvényszék, melly az alább olvashatandó esetekben
úgy katonai mint polgári és egyházi egyének felett ítél, következő
öt tagból fog állani: Elnök Farkas István; Közbírák: Tatár András
Veszprémi Gáspár a polgári részről; Kovács Endre 17k huszár
ezredbeli főszázados Eötvös György 52k zászló aljbeli százados
a’ Katonai részről.
Minthogy pedig egyik vagy másik tagnak törvényes akadályozása esetére a’ Bíróságnak helyettesítés által nyomban ki kell
egészíttetni, e’ czélra szinte kineveztetnek közbírákul: Somosi
Mihály a’ polgári részről, Farkas Sándor 52k zászlóaljbeli százados a’ katonai részről.
Közvádlókúl – kik a vádlott ellen a’ Köz állomány nevében
eljárnak, - a’ Kormány és haza nevében kineveztetnek: Gál Mihály böszörményi, Kőmíves Károly nyíregyházi ügyvéd urak.
Ezen rögtön ítélő bíróság ítél és eljár
a’ képviselő háznak Debreczenben folyó év február 13k napján
tartott ülésében kelt, s a’ f. évi Közlöny 32k számában közzé tett
határozatában, s nem különben a’ később megjelent kórmányi
rendeletekben megállapított esetekben és módon; melly határozat
s illetőleg szabály rendelet utasítás s ahoz leendő alkalmazkodás
végett az 5k §-tól kezdve egész terjedelmében ide igtattnak,
a’mint következik:
(Az 5. §-tól a 10 §-ig a vonatkozó törvényi hely szó szerinti idézése
következik, amelytől itt eltekintünk)
A közvádlók a Közlöny 32k számában megállapított minta
szerint következő esküt tesznek le: Én N. N. esküszöm, hogy közvádlói hivatásommal járó minden kötelességekben, jelesül minden mind azokban, mellyek a’ rögtön ítélő vegyes törvényszékre
nézve országgyűlésileg megállapított szabály rendelet értelmében
teendőim közzé tartoznak, hit után barátságot, szeretet, gyűlöl-
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séget, adományt vagy bárminemű emberi tekintetet, hanem, pontosan és lelkiismeretesen eljárandok. Isten engem úgy segéljen.
A bíróság tehát tisztán az itt igtatott országgyűlési határozat és a netalán ezután megjelenendő rendeletek értelmében fog
ítélni és eljárni.
Minthogy ezen rögtön ítélő politicai vegyes törvényszék a
körülményekhez képpest egyik helyről a’ másikra is teendi át
ülését, s így mozgó állapotban leend: a szükséges tekintély és
megkívántató hatalom fenntarthatása végett valamint a’ törvényszék rendelkezése alá bocsátandó Katonai karhatalomról is
gondoskodtam, egyszersmind meghagyom és szigorú felelősség
terhe alatt
megparancsolom Szabólcs megye fő és al
Ispánnyának, nem különben minden községi előljárónak, hogy a
rögtön ítélő vegyes törvényszék rendelkezéseire és parancsára a’
megyei Lovas katonákat és egyes községekbeli feltalálható erőket
a’ szükség idejére minden perczben készen tartsák
a’ vész’ napjaiban minden hon polgárnak fel kell áldozni
szolgálatját a’ haza védelmére, s ki ennek ellene dolgozik, az haza
áruló; az árulóknak pedig veszniök kell, hogy’ éljen a’ haza.

Kelt H. Böszörmény, Julius 23n 1849

(Pecsét)

Sillye Gábor mk.
teljhatalmú kormánybiztos

Forrás: HL Sillye -iratok 39/132.
Megjegyzés: A kéziratos rendeletet nyilván kinyomtatásra szánták, így is készült, csak erre már idő nem volt.
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VII.
A Bocskay Csapathoz 1848 év Deczember 16 - 1849-ik év
május 6-ig Böszörményből beavatott újonczokról
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.

Kun István
Nagy István
S. Varga Mihály
Molnár Illés
Kiss János
Lakatos János
Boros Mihály
Szabó Gábor
Gyenge Mihály
Dudás István
Barta András
Biri János
Oláh András
Lázár János
Szűcs Gábor
Bíró Mihály
Erdős Dániel
Lázár Miklós
Csiha Mihály
Cs. Kovács István
Kati Sándor
Bagosi János
Varga Gábor
Tacsi Mihály
Mester András
Móricz Ferenc
Jenei János
Tacsi János
Nagy Mihály
Badics Sándor
M. Kiss Ferenc
Kereklyartó Mihály
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2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.

B. Kovács Sándor
Beregszászi Sándor
Fülep János
Oláh Sándor
kovács Péter
Nagy Gábor
Gulyás Ferenc
Léva Sándor
Komjáti István
Simai Péter
Mezei András
Perek János
Tóth Sándor
Takács Bálint
Nagy János
Ladányi István
Cs. Tóth János
Kapusi Miklós
Király Mihály
Tóth Gábor
Simon János
Kovács András
Kovács Gábor
Ember András
Sánta András
Vörös Ferenc
B. Kiss János
Kereklyartó János
Tacsi Ferenc
Győrösi Bálint
Latzák János
Borsó Gábor
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65.
67.
69.
71.
73.
75.
77.
79.
81.
83.
85.
87.
89.
91.
93.
95.
97.
99.
101.
103.
105.
107.
109.
111.
113.
115.
117.
119.
121.
123.
125.
127.
129.
131.
133.
135.
137.
139.

Berzéki Gábor
Ludandai István
Tóth Mihály
Hagymási János
idősb Nagy Gábor
Erdős István
Ignád Gábor
Klein Jákób
Móricz János
Tábori Szabó István
Kovács Mihály
Török Bálint
Keresztesi Dániel
Pipó József
N. Tóth Köszörüs
János
Balog István
Fodor Gábor
Tacsi István
Kiss Bálint
Fodor János
Lipták András
N. Nagy Mihály
Balog Sándor
Napp István
Borsi András
Balogh Mihály
Tóth Sándor
Nyíri János
Balla Sándor
Farkas Ferenc
Komjáthi József
Györfi Sándor
Győri Mihály
Miklósi János
Zsiga István
Fülep István
Montlika András
Biri István
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66.
68.
70.
72.
74.
76.
78.
80.
82.
84.
86.
88.
90.
92.
94.

V. Kiss János
Szani István
Kún Mihály
Bodnár Gábor
Végh János
Erdélyi István
Horváth Imre
Tobinger Josef
Fehér József
Erdélyi András
Kövér Mihály
Molnár János
Cserép Gábor
Erdős Mihály
B. Kovács János

96.
98.
100.
102.
104.
106.
108.
110.
112.
114.
116.
118.
120.
122.
124.
126.
128.
130.
132.
134.
136.
138.
140.

Lakatos István
Szabó Sámuel
I. Nagy István
L. Kovács Sándor
Fodor István
B. Kovács István
D. Balog János
Lakatos János
Kiss Péter
Nagy Bálint
T. Tóth Péter
Szabó András
Monczi István
K. Nagy András
Bagsi Ferenc
Boros István
Bodnár Bálint
Fehér András
Nagy Sándor
Varga András
Erdei György
Csató Sándor
Bagdi András
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141.
143.
145.
147.
149.
151.
153.
155.
157.
159.
161.
163.
165.
167.
169.
171.
173.
175.
177.
179.
181.
183.
185.
187.
189.
191.
193.
195.
197.
199.
201.
203.
205.
207.
209.
211.
213.
215.
217.

Nagy Sándor
Hegedüs Bálint
Nagy Gábor
Szombati Sándor
Boros Bálint
Jószai András
Nagy Péter
Márton János
T. Nagy Sámuel
Kiss Mihály
Jenei Gábor
V. Kapusi István
Bertalan Bálint
Szathmári Boldizsár
Konyári Demeter
Fülep György
Zámbó János
Kocsis István
Kérczi István
Fehér János
Török Sándor
K. Varga István
Kovács Mihály
Erdélyi István
Abari Mihály
Bíró János
Nipó István
Kereklyartó Mihály
Fekete Bálint
Oláh István
Matkó István
Kiss Sándor
Kiss Ferenc
Sinai József
Biri István
Szabó Sándor
Kerekes Bálint
Molnár András
G. Nagy Gábor
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142.
144.
146.
148.
150.
152.
154.
156.
158.
160.
162.
164.
166.
168.
170.
172.
174.
176.
178.
180.
182.
184.
186.
188.
190.
192.
194.
196.
198.
200.
202.
204.
206.
208.
210.
212.
214.
216.
218.

M. Nagy Gábor
Cs. Szabó Ferenc
Kövér Mihály
Sári Gábor
Moncsi János
ifj. Sóvágó Gábor
Gellért János
Németh Dávid
B. Teleki István
Kiss János
Nagy György
Montlik András
Bódi János
Kiss István
Kiss András
Zámbó Mihály
Szegedi Gábor
Nagy István
Nagy Sándor
Nagy Mihály
Cs. Szabó Sándor
Montlika József
Bíró István
Sajtos Gábor
Tóth Bálint
Kónya Sándor
Miklósi Miklós
Ungvári János
Ungvári Péter
Sajtos Gábor
Kiss Mihály
Fehér János
Varga István
Dobó Sándor
K. Nagy Mihály
Kelemen Péter
Varga István
Ignáth Mihály
D. Kiss István
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219.
221.
223.
225.
227.
229.
231.
233.

Kovács Sándor
Tóth Gábor
Koncz Gábor
Sztankai Márton
Szeitler Alajos
Póka Bálint
Kati Gábor
Szolnoki János

220.
222.
224.
226.
228.
230.
232.
234.

Molnár Miklós
B. Kovács Mihály
Szolnoki Mihály
Csatári József
Petruska András
Bátori József
Rózsa Mihály
Berki Sándor

235.

Somosi János

236.

Szegedi János

237.
239.
bor
241.

Lévai Gábor
Szabadszállási Gá

238.
240.

Kapusi András
Nagy Demeter János

Hadházi János

242.

Forrás: HBmL V. B. 49. c.1. 1848-49. és HMTA 5162. Megjegyzendő, hogy a 241. sorszám pontosan egyezik azzal, amely
Sillye Gábor kimutatásában is szerepel Hajdúböszörményből.
Ott a következő bontásban: Önkéntes 184, toborzott 4, sorozott 53.
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IRODALOMJEGYZÉK

I.
Forráskiadványok
Beér J. 1954 = Az 1848-49-i népképviseleti országgyűlés
(szerk. Beér János) Bp. 1954.
Deák I. é. n. = Deák Imre: A szabadságharc története levelekben, ahogyan a kortársak látták. H. n. é.n.
KLÖM XIII. k. = Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. Első rész. Sajtó alá rendezte Barta István. Bp.
1952. Kossuth Lajos Összes Munkái XIII.
KLÖM XIV. k. = Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. Második rész. Sajtó alá rendezte Barta István. Bp.
1953. Kossuth Lajos Összes Munkái. XIV.
ROT = Régi Okiratok és Levelek Tára. 1905. Kelemen Gábor: Hajdúböszörmény a szabadságharcban.

II.
Tanulmánykötetek
A szabadságharc katonáinak egyenruhái. Bp. 1950.
László) Bp. 1983
Bencsik J. 1974. = Polgár története (szerk. Bencsik János)
Polgár, 1974
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Bene J. 1998 = A szabolcsi honvédek a szabadságharcban. 1848-1849. (szerk. Bene János) Nyíregyháza, 1998
Bona G. 1998. = A szabadságharc katonai története (szerk.
Bona Gábor) Bp. 1998
Borovszky S. 1. = Bihar vármegye és Nagyvárad (szerk.
Borovszky Samu) Bp.é.n.
Borovszky S. 2. =. Szabolcs vármegye monográfiája (szerk.
Borovszky Samu) Bp. é. n.
Dankó I. 1975 = Hajdúszoboszló monográfiája (szerk.
Dankó Imre) Hajdúszoboszló
Bencsik J. 1973 = A Hajdúsági Múzeum Évkönyve I. (szerk.
Bencsik János) Hajdúböszörmény, 1973
Bencsik J. 1975 = A Hajdúsági Múzeum Évkönyve II.
(szerk. Bencsik János) Hajdúböszörmény, 1975.
Bencsik J. – Nyakas M. 1974. = Honismereti írások a Hajdúságból (szerk. Bencsik János és Nyakas Miklós) Hajdúböszörmény, 1974.
Gazda L. 1982 = A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1980
(szer. Gazda László) Debrecen, 1982.
Katona T. 1988 = A magyarországi hadjárat. 1849. Orosz
szemtanúk a magyar szabadságharcról. (szerk. Katona Tamás,
válogatta Rosonczy Ildikó) Bp. 1988.
Kókay Gy. 1979. = A magyar sajtó története. I. 1705-1848
(szerk. Kókay György) Bp. 1979
Komoróczy Gy. 1971 = Hajdúdorog
Komoróczy György) H. n, én. 1971

története

(szerk.

Komoróczy Gy. 1972 = Hajdúhadház múltja és jelene
(szerk.
Komoróczy György), Gyula, 1972;
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Kovács E. 1979 = Magyarország története tíz kötetben. 6/1
kötet. (Főszerk. Kovács Endre. Bp. 1979
Nemeskürty I. 1977 = Kik érted haltak szent világszabadság‖ (szerk. Nemeskürty István) Bp. 1977
Nyakas M. 1980 = A Hajdúsági Múzeum Évkönyve IV.
(szerk. Nyakas Miklós) Hajdúböszörmény, 1982.
Nyakas M. 1994. = A Hajdúsági Múzeum Évkönyve VIII.
(szerk. Nyakas Miklós) Hajdúböszörmény, 1994.
Nyulásziné, Straub Éva 1998 = A szabadságharc hétköznapi tanúi. 1848-1849-es naplók (szerk. Nyulásziné Straub Éva)
Bp. 1998
Rácz I. 1973. = Hajdúnánás története (szerk. Rácz István)
Hajdúnánás, 1973;
Rácz I. 1981 = Debrecen története 2.k. (szerk. Rácz István)
Debrecen, 1693 – 1849. Debrecen, 1981.
Ruszoly J. 1991. = Szemere Bertalan és kora (szerk.
Ruszoly József) Miskolc, 1991.
Szabó I. 1948 = A szabadságharc fővárosa Debrecen.
1849. január-május (szerk. Szabó István) Debrecen, 1948
Szász Z. 1986 = Erdély története III. k. (szerk. Szász Zoltán) Bp. 1986
Szendrey I. 1973. = Hajdúböszörmény története (szerk.
Szendrey István), Debrecen, 1973;
Zarándy G. 1910 = Huba vére Szemere. Összeállította és
többekkel együtt írta Zarándy (Stefezius de Thurstern) A. Gáspár
okleveles főlevéltárnok. Bp. 1910
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III.
Önálló munkák
Asbóth L. 1862 = Asbóth Lajos: Emlékiratai az 1848-iki és
1849-iki magyarországi hadjáratból. 1-2. Pest, 1862.
Bakóczi E. 1939. =-Bakóczi Endre: Harangjaink a honvédelem szolgálatában. Karácsonyi Könyv. 1939
Balogh I. 1981 = Balogh István: A szabadságharc küzdelmes hónapjaiban. Rácz I. 1981.
Barczy Z. – Somogyi Gy. 1986 = Barczy- Zoltán –Somogyi
Győző: A szabadságharc hadserege. Bp. 1986
Barcsa J. 1900 = Barcsa János: Hajdú-Nánás Város és a
hajdúk történelme. Hajdúnánás, 1900
Bencze L. 1998. = Bencze László: A Habsburg Birodalom katonai
rendszere. Bona G. 1998,
Bona Gábor: A szabadságharc hadserege. Bona G. 1998.
Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi
szabadságharcban. I – III. k. Bp. 1998 - 1999
Bona G. 1988.
Bp. 1988.

= Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai.

Bona G. 1987. = Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek
a szabadságharcban. 1848-49. Bp. 1987
Csiha A. 1973. = Csiha Antal: Hajdúböszörmény ipara és
kereskedelme 1872-ig. Szendrey I. 1973.
Csikány T. 1998 = Csikány Tamás: A honvédsereg ellátása
és utánpótlása. Bona G. 1998.
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Csizmadia A. 1960. = Csizmadia Andor: A kormánybiztosi
intézmény 1848/49-ben. Bp. 1960
Dávid Z. 1972 = Dávid Zoltán: Hajdúhadház népesedéstörténete. Komoróczy Gy. 1972.
Dömény J. 1881 = Dömény József: Zsinati emlékkönyv,
1881, Székesfehérvár.
Ember Gy. 1946 = Ember Győző: Az újkori magyar közigazgatás története. Mohácstól a török kiűzéséig. Bp. 1946
Gelich R. é.n. = Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi
harca 1847-49-ben. I-III. Bp. é. n
Gracza Gy. é . n. = Gracza György: Az 1848-49-iki magyar
szabadságharc története. I-V. Bp. é.n. (1894- 1898).
Görgey A. 1911 = Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években (ford. Görgey István) Bp.
1911.
Görgey A. 1988 = Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. Görgey István fordítását
átdolgozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Katona Tamás. I- II.
k. Bp. 1988
Görgey I. 1885-1888 = Görgey István: 1848-ból és 1849-ből.
Élmények és benyomások, okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történeti kritika. I-III. Bp. 1885-1888
Gyalókay J. 1927 = Gyalókay Jenő: A debreceni ütközetről.
1849. aug. 2. Hadtört. Közl. 1927.
H. Fekete P. 1948 = H. Fekete Péter: Hajdúböszörmény
részvétele a szabadságharcban. Hajdúböszörmény, 1948.
Hamari D. 1869 = Hamari Dániel: Komáromi napok 1849ben Klapka György honvédtábornok alatt. Pest, 1869.
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Hegyesi M. 1885.
= Hegyesi Márton: Bihar vármegye
1848-49-ben. Beöthy Ödön arcképével és életrajzával. Nagyvárad,
1885.
Herrmann R. 1991 = Szemere Bertalan, mint a honvédelem
szervezője 1849-ben. Ruszoly J. 1991.
Hermann R. 1997. = Hermann Róbert: Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. Bp. é.
n.(1997)
Hermann R. 1998. a. = Hermann Róbert: A nyári hadjárat.
Bona G. 1998.
Hermann 1998. b. = Hermann Róbert: A 10. honvédzászlóalj
története. Bene J. 1998.
Hermann R. 1998. c. = Hermann Róbert: A kormánybiztosi
rendszer 1848-1849-ben. Hadtört. Közl. 1998. 1.
Hermann R. 1999 = Hermann Róbert: Az abrudbányai tragédia. 1849. Hatvani Imre szabadcsapatvezér és a magyar-román
megbékélés meghiúsulása. Bp. 1999
Herpay G. 1926 = Herpay Gábor: Nemes családok Hajdú
vármegyében. Debrecen, 1926
Horváth M. 1865 = Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848 és 1849-ben (Genf, 1865.) III.
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RÖV IDÍTÉSEK

HBmL = Hajdú - Bihar megyei Levéltár
H. bösz. = hajdúböszörményi
H.ker. = Hajdúkerületi
HL = Hadtörténeti Levéltár
HMTA = Hajdúsági Múzeum Történeti Adattára
HMTGY = Hajdúsági Múzeum Történeti Gyűjteménye
é.n. = év nélkül
h.n. = hely nélkül
i.m. = idézett mű
ir. = iratok
jkv. = jegyzőkönyv
k. = kötet
lt. = levéltára(a)
u.o. = ugyanott
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Miklós Nyakas

Government Commissioner Gábor Sillye's Activity and
the Defensive Warfare of Haiduk Towns

The author in this book, which is the result of his research
of decades, taking the latest investigational results into
consideration presents and reveals the motive powers which
induced the people in the privileged Haiduk towns to make a
sacrifice greater than the national average during the defensive
warfare of the Hungarian people in 1848-49.
Gábor Sillye belonged to the social class which had
privileges in the age of feudalism and at the same time, by virtue
of his education, he had social connection with the quarters of
reform nobility and intellectual class which prepared the way for
the revolution.
Thus, he as an individual proved to be suitable to drew the
society of Haiduk towns, which had special interests, into the
defensive warfare of the Hungarian nation.
In spring and summer 1848, he became first the
municipial attorney and then the member of parliament for Hajdúböszörmény. By autumn 1848, Gábor Sillye had a special
connection with the left-wing republicans. At that time, he was
charged to be the government commissioner. Originally, this
commission was given to him only to recruit irregulars, but soon
he was considered as the government commissioner of Hajdúkerület (the name of County Hajdu of that time). During October
and November, recruiting irregulars developed into raising
regular national defence corps.
Gábor Sillye as the government commissioner formed the
Seventeenth, the Fifty-second and the Fifty-third Hussars.
Furthermore, in consequence of the peculiarities of the formation
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a fourth infantry battalion also came into existence. Being the
government commissioner and a member of parliament he was in
contact with the Civic Guard of Hajdúkerület, which exceeding
its original duty became one of the sources of reserves of regular
national defence corps.
The number of the people of the sparsely populated
Hajdukerület of small area was not large enough to give the total
strength of the already mentioned corps since the burden of the
Civic Guard of Haiduk towns remained and several people were
serving in the Imperial and Royal corps, which backed the
Hungarian cause at this crucial moment. First and foremost, the
Thirty-ninth (Dom Miguel) Infantry Battalion and the Sixth
Hussars are implied. Moreover, both of these corps promoted the
creation of new national defence corps both in a direct and an
indirect way.
The national defence corps which were created by Gábor
Sillye took part in almost all the considerable battles of the
Hungarian War of Independence. In winter 1848-49, they were
there in the battles of Upper Tisza, in the victorious fights of the
Spring-Campaign, in the repeated battles of Komárom and in the
combats along River Vág. They also took part in the reoccupation
of Buda Castle, in battles in Debrecen and environs of Vác and
Miskolc (these battles occured when Görgey was retreating) and
in battles in Southland.
In January 1849 and summer 1849, having full authority,
Gábor Sillye was active in taking part in organizing the two
popular risings in Hajdúkerület. In 1849, Kossuth gave him full
authority not only over Hajdúkerület but over Debrecen and
County Szabolcs as well. During the popular rising in summer, he
was supposed to mitigate the effects of the Russian military
intervention, which proved to be difficult to do because he was not
backed by considerable military power and people had become
exhausted due to the fights since this area had been the centre of
the armed combats in winter. Besides, he feared because by this
time, there were Russian armed troops strong in number here. The
occupation of Debrecen ensued in early July.
Gábor Sillye's political view had considerably changed
during the war of independece. In the course of the period from
September 1848 to spring 1849, in consequence of changes,
which can be traced, he became a convinced republican. He as a
republican wanted a republican form of government since this
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question was not decided after the Dethronement of Hapsburg
House (April 14, 1849). He had a resolution of similar meaning
accepted by the town of Böszörmény and presented it to the
Parliament.
Sillye wanted Hajdúböszörmény to become a kind of
logistic base of Bocskai corps. To achieve this he set up an arms
factory and a hospital and he even thought of producing salpetre.
The battle of Debrecen (August 2, 1849) meant the end of
the war of independence in our area. After this, Sillye fled from
here and arrived at Arad with Görgey's army.
After having been hiding for half a year, he was captured
and he was first sentenced to death then received pardon and
was sentenced to ten years' detention in a fortress by the Imperial Martial-Court in Pest.
After his release from prison he soon became the CaptainGeneral of Hajdúkerület (1861-76), which was not a military but
an administrative rank in Haiduk towns by that time.
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Miklós Nyakas

Die Tätigkeit des Regierungskommisars Gábor Sillye und
der Selbstverteidigungskampf der Haidukenstädte.

Der
Autor
stützt
sich
in
seinem
Buch
auf
Forschungsergebnisse mehrerer Jahrzehnte, wobei er auch die
neuesten Ergebnisse in acht nimmt. Er offenbart und zeigt uns
die Triebfedern, die die Völker der privilegierten Haidukenstädte
in dem Selbstverteidigungskampf der Ungarn —1848-49— zu
einem Opferwille, der gößer, als der Landesdurchschnitt war,
bewegten.
Gábor Sillye gehörte zu der Gesellschaftsschicht der
Haidukenstädte, die im Feudalismus über Privilegien verfügte,
aber
er
hatte
der
Schulung
nach
ernste
Gesellschaftsbeziehungen in den Kreisen des Reformadels und
der Intelligenz, die die Revolution vorbereiteten.
Sein Person erwies sich fähig, die Haidukengesellschaft mit
ihren besonderen Interessen dem Selbstverteidigungskampf der
ungarischen Nation anzuschließen.
Er war in Hajdúböszörmény im Frühling und im Sommer
des Jahres 1848 zuerst als Offiziersanwalt, später als
Abgeordnete der Stadt tätig. Auf Herbst des Jahres 1848
knüpften Gábor Sillye besondere Verhältnisse an den ein wenig
republikanischen Linken. Zu dieser Zeit bekam er auch sein
Amt, er wurde Regierungskommisar. Dieses Amt wurde zur
Rekrutierung einer Freischar ins Leben gerufen, bald wurde er
aber als Regierungskommisar des Haidukenbezirks akzeptiert.
Aus den Freischaren stellte man im Laufe des Oktobers und
Novembers richtige Verteidigungstruppen aus.
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Gábor Sillye rekrutierte als Regierungskommisar das 17-te
Husarenregiment, das 52-ste, und das 53-ste Infanteriebataillon
unter dem Namen Bocskai, außerdem entstand den
Besonderheiten der Rekrutierung nach auch ein viertes
Infanteriebataillon. Als Regierungskommisar und Abgeordnete
stand
er
in
Beziehung
mit
der
Nationalgarde
des
Haidukenbezirks, welche Garde außer ihrer Grundaufgabe als
auch eine Nachschubsquelle der Verteidigungstruppen diente.
Das Volk des Haidukenbezirks mit seinem kleinen Gebiet
und seiner niedrigen Bevölkerungszahl konnte den Stand der
obengenannten Militärtruppen nicht ausstellen, die Lasten hatte
die Nationalgarde der Haidukenstädte weiterhin, und viele
Soldaten dienten in den früher entstandenen kaiserlichen und
königlichen Truppen, die in diesem kritischen Moment neben die
Angelegenheit der Ungarn standen. Der Autor denkt hier an das
39-ste Infanterieregiment „Don Miguel” und das 6-te
Husarenregiment „Württemberg”. Übrigens halfen beide Truppen
auf direkte und indirekte Weise bei der Entstehung neuer
Verteidigungstruppen.
Die Verteidigungstruppen, die Gábor Sillye rekrutierte und
ausstellte, nahmen an den fast allen bedeutenden Schlachten
des Befreiungskrieges teil. Im Winter 1848-49 waren die Truppen
auch in den Kämpfen entlang der Ober-Theiß, in der
Siegerschlacht des Frühlingsheerzugs, in der mehrmaligen
Schlacht bei Komárom, bei dem Fluß Vág da. Sie nahmen aber
auch an der Zurückeroberung von Budavár teil. Sie kämpften
auch bei Vác, Miskolc, Debrecen, und auch in Südungarn.
Gábor Sillye nahm tatsächlich, und sogar mit Vollmacht an
die Vorbereitung zweier Volksaufstände im Haidukenbezirk im
Januar und im Sommer 1849 teil. Zu dieser Zeit stattete ihn
Kossuth mit Vollmacht aus, aber nicht nur im Haidukenbezirk,
sondern auch in Debrecen und im Komitat Szabolcs. In der Zeit
der Volksaufstände hatte er auch eine Nationalgarde. Im Laufe
des Aufstandes im Sommer sollte er die Folgen der russischen
Militärintervention mildern. Es erwies sich für eine schwere
Aufgabe zu sein, hinter ihm stand nähmlich keine
ernennungswerte Militärkraft, und die Bevölkerung ermüdete
schon in den Kämpfen. Dieses Gebiet war im Winter die Basis
des Waffenkampfes. Sillye hatte auch Angst vor den russischen
bewaffneten Truppen, die sich in großer Anzahl in diesem Bezirk
bewegten. Am Anfang Juli kam auch Debrecen zur Eroberung.
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Die politischen Anschauungen von Sillye veränderten sich
im Laufe des Befreiungskrieges in bedeutendem Maße , und ab
September 1848 bis zum Frühling 1849 machten sie ihn —
durch folgbare Modifikationen— zu einem Sympathisant der
Republik. Mit dieser politischen Überzeugung betrieb er in der
Lage nach der Enttrohnung der Habsburgen (14-te April 1849)
die endgültige Festlegung der offengebliebenen Staatsform zum
Wohle der Republik. Gábor Sillye ließ mit der Stadt Böszörmény
diesen Beschluß genehmigen, und ihn brachte er vor das Parlament.
Sillye wollte Hajdúböszörmény zu einer Art der
Versorgungbasis der sog. Bocskai -Truppen machen, deshalb ließ
eine Rüstungsfabrik, ein Krankenhaus bauen, und er dachte
auch an die Herrstellung des Salpeters.
Das Ende des Befreiungskrieges bedeutete in unserem
Bezirk die Schlacht bei Debrecen (am 2-ten August 1849),
demnach auch Sillye entfloh, und der General Görgey kam mit
seiner Truppe nach Arad an.
Sillye wurde nach einer halbjährigen Verbergung gefangen.
Das kaiserliche Kriegsgericht in Pest verurteilte ihn zuerst zum
Tode, und später wurde das Urteil vom Gnade zur 10 Jahre
Festungshaft modifiziert.
Nach seinem Freiwerden ist er zum Kapitän des
Haidukenbezirks geworden (1861-1876). Der Rang des Kapitäns
war zu dieser Zeit schon längst kein militärischer, sondern ein
verwälterischer Rang.
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