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ALFÖLDY-BORUSS DEZSŐ 

DESSEWFFY DÉNES FELSŐ-MAGYARORSZÁGI 
SZERVEZKEDÉS-TERVEZETE 1859-BÖL 

Az Országos Levéltárban Klapka György iratai között egy 15 oldalas, negyedrét for
májú kéziratot találtam.1 Ez a kis írás egy észak-magyarországi gerillaszervezkedés ter
vezete. A kiegyezés előtti itthoni ellenállás egyik érdekes és ismeretlen próbálkozása 
kerül ezzel a közléssel a nyilvánosság elé. A tervezet önmagáért beszél, ám mivel se 
szerzője, se dátumozása nincs, ezeket szeretném a továbbiakban meghatározni. 

A kézirat szerzője szerintem Dessewffy Dénes 1848/49-es nádorhuszár-őrnagy. 
Dessewffy Dénes két emlékiratának2 eredeti kézirata, számos levelével együtt, magán
gyűjteményünkben3 van. A tervezet kézirata ezek ismeretében mind formailag, 
mind tartalmilag és stilárisan is Dessewffy Dénes müvének tűnt. 

A szubjektív megállapítást objektív adatok is alátámasztják és igazolják. Ezek a 
következők : a kézirat szerzője, magából a szövegből kitűnően, olyan valaki, aki 

1. 1848/49-es katona, 
2. emigráns, 
3. kapcsolatban van Klapkával, 
4. emigrálása előtt itthon a Mátra környékén bujdosott, 
5. a tervezett mozgalom területén gazdag családi és baráti ismeretsége van, 
6. a megnevezett személyekkel való közvetlen, vagy közvetett kapcsolata bizo

nyítható, 
7. az emigrációból 1858 júliusában itthon tartózkodott, 
8. konspirációkban részt vett. 

Hogy ezeket a kritériumokat, mint objektív bizonyítékokat, a szerzőség igazolása
ként, Dessewffy Dénesre alkalmazhassam, szükséges életrajzi adataiból4 idézni. A csa
lád nemesi törzságából a margonyai DessewfFyek közül származott. Apja majd két 
évtizedig Alsó-Zsolca felét bírta, így Alsó-Zsolcán született 1828. március 9-én. 
Mivel éppen ez idő tájt költözött vissza édesapja Margonyára, az ág ősi lakhelyére, ott 
anyakönyvezték .5 

1 „Tervezet a magyar guerilla mozgalomra." OL Mohács utáni gyűjtemény. R. 295. Klapka lt, Klapka György 
iratai, 2. csomó 6. tétel, Katonai jellelű tanulmányok. 

2 Dessewffy Dénes: „Naplóm 1848-tól...". Közli (kihagyásokkal): Dessewffy Sándor: A Nádor-huszárok szökése 
Csehországból 1848-ban. Hadtörténelmi Közlemények, (a továbbiakban — HK) 1943. 73—98. o.; Dessewffy Dénes: 
„1866 Berlini utam.. ." című emlékirata. Közli (kihagyásokkal): Dessewffy Sándor: Dessewffy Dénes 1866. évi nap
lója. HK 1942. 87—125. o. ; A Nap, 1906. évf. 159. sz. VII. 6-tól folytatólagosan (kihagyásokkal). Mindkét kézirat 
eredeti lelőhelye: Alföldy-Boruss Dezsőné magángyűjteménye, Bp. A margonyai Dessewffy cs. lt.-nak töredéke. 
L. még: Rédvay István: Huszáraink hazatérése 1848/1849-ben, Bp., 1941. 

3 A margonyai Dessewffy család lt.-nak töredéke, Alföldy-Boruss Dezsőné magángyűjteménye. Bp. 
4 Eble Gábor: A cserneki és tarkeői Dessewffy család. Bp., 1903. Dessewffy Dénes 1866. évi naplója. Közli Des

sewffy Sándor, HK 1942. 87—88. o.; Kozma György: Az 1848—1849-i magyar szabadságharc szereplőinek lexiko
na, OSZK Kézirattár, Fol. Hung. 2092. 

5 Margonyai anyakönyvi kivonatok, OL P . 95 a Dessewffy cs. lt. 4 csomó 374—8. nr. 
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A Dessewffy család nemesi és grófi ágon Sáros, Abaúj, Zemplén, Bereg, Szabolcs, 
Borsod, Heves, Nógrád, Gömör megyékben terebélyesedett szét. Dessewffy Dénes 
1848 őszén, mint frissen kinevezett hadnagy, a Nádor-huszároknál Prága mellett állo
másozott. Két ügynöknek, Komlóssynak és Kászonyi Dánielnek6 agitálására hazaté
résre határozták el magukat. Sréter Lajos kapitány Dessewffy Dénessel, Virág Gedeon 
és Hollán Guidó külön-külön hozták haza ezredük egy-egy részét. 

A szabadságharcot végig vitézkedte, de a csornai csatában olyan súlyosan megse
besült, hogy attól kezdve betegeskedett — legalább így mondják a beszámolók7—, 
majd 1850 tavaszáig itthon bujdosott; Seherr-Thoss szerint8 Bánrévén a Vay kastély
ban, a családi hagyomány szerint Andornakon a Mocsáry kastélyban, illetve a Mátra 
környéki erdőkben, mint szénégető.9 

1850 első felében kimenekült és végül Genfben telepedett le. Óragyárat alapított, s a 
város főjegyzőjének és tanácsosának, André Jourdannak lányát Adele Jourdant vette 
feleségül.10 A svájci emigráció vezérkarához tartozott. Nap mint nap együtt volt özv. 
gr. Batthyány Lajosné villájában, a Boissiere-ben, vagy gr. Károlyi Györgynénél 
Batthyányné testvérénél Eaux-Vives-ben Almássy Pál, Horváth Mihály, Klapka 
György, Teleki László, Dessewffy Dénes és Landesmann Jakab orvos, nemkülönben 
a mindezt feljegyző Puky Miklós.111857-ben azoknak a listájára került, mint komáro
mi kapituláns „Dessewffy Dionis, Major, Genf" bejegyzéssel (bár komáromi részvétele 
nem bizonyított), akik büntetés nélkül hazatérhettek. Anyagi ügyeinek múlhatatlan 
rendezése érdekében ezt igénybe is vette és útlevélért folyamodott. 1858-ban hazatért 
és attól kezdve, hol itthon, hol Genfben tartózkodott kb. 1860-ig.12 

Ezek után nézzük a szerzőség bizonyítékait. 
1. A szerző katona volt, hisz a szöveg ezt írja: „Virág Gida bajtársam volt...", 

aki Csehországból hozta haza embereit. Láttuk, Virág bajtársa Dessewffy Dénes lehe
tett. 

2. Emigráns volt az író. Dessewffy genfi emigrációban élt. 
3. Az illetőnek szoros kapcsolata volt Klapkával, hisz a tervezet eredeti kézirata 

az ő írásai közt maradt meg. Dessewffy Dénesnek egész szoros kapcsolata volt 
Klapka Györggyel. Genfben együtt éltek, dolgoztak. Kölcsönös komaság is össze
kötötte őket. Klapka nevelt fiának, Dőry Árpádnak Puky Miklós 48/49-es alispán 
és kormánybiztos, Almássy Pál, az országgyűlés alelnöke, Teleki László gróf, volt 
párizsi követ, Landesmann Jakab, Batthyányné háziorvosa és Dessewffy Dénes vol
tak a gyámjai, viszont Dessewffy Dénes fiának, Arisztidnak, a keresztapja Klapka 
volt.13 Később is szoros kapcsolatban álltak, pl. 1866-os, Bismarcknál tett látogatása, 
illetve kihallgatása után az ott kapott utasításokat a vaskancellár megbízásából 
Dessewffy vitte Brüsszelbe és Párizsba Klapkának.14 

4. Emigrálása előtt — írja kézirat szerzője magáról — „kimenekülésem előtt 
hónapokig bujdostam..." a Mátra vidékén. Mint a megelőzőekből kitűnik, Dessewffy 
akkor és azon a vidéken rejtőzködött.15 

5. A tervezett mozgalom területén számos családi és baráti ismeretsége volt az író
nak. Dessewffy Dénesre vonatkozóan ezek maximálisan fellelhetőek. Bátyja, Des
sewffy Gyula — volt honvéd huszárszázados — Nógrádban, Petőn élt, kb. 10—15 
km-re attól a Kaszab Mukitól, aki Megyeren lakott és az egyik megbízott lett volna, 
ő t látogatta meg „1858 júliusában", hihetőleg mások nélkül, nyilván bátyjával. 

6 Kászonyi Dániel: Magyarhon négy korszaka. Bp., 1977, 202—205. o.; Varga János: A kőszívű ember fiainak 
történelmi mintái és forrásai. Irodalomtörténeti Közlemények, 1964. 620—625. o. 

7 Vasárnapi Újság, 1898. 45. évf. 126. o. Nekrológ Dessewffy Dénesről. Uo.: Tipula Gyula: Dessewffy Dénes. 
1907. 54. évf. 41 . sz. 818. o. 

8 Seherr-Thoss Artúr gr.: Emlékezések múltamra. (Ford.: Környe Nándor) Budapesti Szemle, 1881. 27. k., 281. o. 
9 Dessewffy Arisztid: Félszázad múltán. Bp., 1898. 
10 Acte de Mariage de Geneve-Ville, 1853. 224. o. 246 nr. Dessewffy Dénes és Adèle Jourdan házassági szerződé

se. Alföldy-Boruss Dezsőné magángyűjteményében. 
11 Puky Miklós naplója. OL P 1805. 1. csomó, 15. tétel. 
12 Dessewffy Emma feljegyzései. Alföldy-Bornss Dezsőné magángyűjteménye; OL. D 43. Abszolutizmuskori 

lt. K. K. General Gouvernement Des Königreiches Ungarn. Präsideal Bureau. Általános Iratok. 9. es. Nr. 230. 
13 Puky Miklós naplója, i. m. 1853. okt. 14-i bejegyzés; A Hét, 1903. XIV. évf. 14. sz.: cikk Dessewffy Arisz

tidről. 
14 L. Dessewffy Dénes két idézett kéziratát, 1848-as naplóját és 1866-os emlékiratát. 
15 L. a 8. és 9. sz. lábjegyzetet! 
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Gyöngyösön első fokú unokatestvére, Dessewffy J ó b , Vanyarcon, Kökényesen 
Dessewffy Titusz és Ottó ugyanúgy rokona; Szirákon genfi barátjának, Teleki 
Lászlónak a nővére, Teleki Auguszta grófnő lakott . Az ő fia később Dessewffy Dé
nes unokahúgát vette feleségül. Borsodban született, Alsó-Zsolcán. Apja évtizedekig 
miskolci egyházfelügyelő volt. A rimaszécsi Dessewffy rokonok leszármazottai ma is 
őrzik Bécsben a genfi óragyár egy DessewrFy óráját.16 Abaújban, Csákányban szüle
t e t t unokabátyja, Dessewffy Arisztid tábornok. Budaméren a híres kormánybiztos, 
Újházv László rokonai éltek, közös rokonok.17 Sáros ősi lakhelye a szétágazó család
nak. Ő maga Eperjesen tanult,1 8 Branyiszkónál harcolt; 1854-ben Margonyán halt 
meg édesapja, s o t t éltek Dessewffy Arisztid testvérei. A Makovica környéki sztropkói 
uradalom egy része a Dessewffy család osztatlan nemzetségi birtoka volt, s a család 
seniorja éppen édesapja, Dessewffy Tamás volt 1854-ig. Jómaga, Dessewffy Dénes is, 
késő öregségében ugyancsak Zemplén egy falujában, Oroszpatakon élt a Vihorláton.19 

Máriássy János vette feleségül unokabátyjának, Arisztid tábornoknak az özvegyét, 
Szinnyey-Merse Emmát . A két Föld váry közül Sándor unokatestvérének, özv. Mári
ássy Tamásnénak (sz. Dessewffy Zsófia) lett a férje, mégpedig Bánfalván ós környé
kén, amelyik Bánfalva közös nagyanyjuké, P la t thy Borbáláé volt. 

6. A megnevezett személyekkel bizonyítható a kapcsolat. Az eddigieken túl 
a Sebes Emillel való kapcsolatára utal Degré Lajos írása Dessewffy Dénessel való 
találkozásáról a tragikusan elhunyt Sebes temetésén a Kerepesi temetőben.2 0 Virág 
Gidával való barát i kapcsolata mellett szól még egy kunszentmiklósi asszony, Mok-
csay Zoltánné (sz. Bónis Vilma) emlékirata: „milyen jó let t volna ha Világos u tán 
haza jöhetett volna Gida s álruhában elmenekülhetett volna, mikor Dessewffy érte 
jö t t . . . " 2 1 A szövegben említett kunszentmiklósi tartózkodása u tán , később, Virág 
Gida gr. Dessewffy Emil szabolcsi birtokain kapot t alkalmazást, minek közelében 
akkor Dessewffy Dénes is gazdálkodott hugyaji birtokán.2 2 

7. 1858-ban i t thon tartózkodott . „Amikor 1858 júliusában i t thon vo l tam" — ol
vassuk, s ez ta lán arra is utal , hogy kint írta a tervezetet. Mindenesetre 1858 júliusá
ban i t thon tartózkodott . Dessewffy Dénes ekkori i t thonléte egészen biztos és hála 
az osztrák rendőrség megmaradt jelentéseinek, szinte lépésről lépésre követhetőek 
i t teni működésének nyomai. 1857-ben anyagi ügyei rendezése mia t t nélkülözhetetlen 
volt a hazatérése. 1857. február 5-én iktatják a Külügyminisztériumban2 3 az útlevél 
és hosszabb genfi tartózkodás iránti kérését és ugyanez megtalálható az Elnöki 
Hivata l Altalános Iratai iktatókönyvében is.24 Mivel a szövegben azt olvassuk, 
hogy „Gesuch des in Genf lebenden ung. rev. Flüchtings Dionysius Dessewffy aus 
Bánfalva", április 29-én átteszik referálás végett Borsodba, azaz Miskolcra.25 Több
szörös aktagyártás u tán augusztus 8-án ismét a Külügyminisztérium intézkedik 
Dessewffy Dénes „Namengesuch"-ja felől.26 Augusztus 10-én felel Miskolc és aláza
tosan jelenti, hogy Bánfalván nem született a nyomozott személy, hanem testvéré
nek, Dessewffy Gyulának a véleménye szerint „Sáros megyében, Margonyán lá t ta 
meg a napvilágot" Dessewffy Dénes.27 Ugyancsak 22-én Miskolcról ismét érkezett 
Budára egy jelentés, hogy a girálti (Sáros m.) járás vezetője kinyomozta Dessewffy 
D é n e s s z ü l e t é s é t ; M a r g o n y á n , 1 8 2 8 . m á r c i u s 9 - é n a n y a k ö n y v e z t é k . 2 8 E z e k b e n a j e l e n 

i e Paul Dessewffy (Bécs) levele, 1979. febr. 28. Közli, hogy a Gömörből való és szintén Bécsben tartózkodó Des
sewffy Árpádnál egy következő feliratú aranyórát látott: „Horologerie Denis Dessewffy, Geneve, Suisse." 

17 Űjházy László 1848—1849-ben kormánybiztos, majd emigráns az Egyesült Államokban, Űj-Buda alapítója. 
Testvérének, Űjházy Antalnak a sógora és veje volt Dessewffy Arisztid. Eble Gábor: A Dessewffy család. Bp., 1903. 
VI. tábla. 

18 Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, Ms. 302. Vandrák András (az eperjesi ev. kollégium professzora 
és az Akadémia levelező tagja) volt növendékeinek névsora. 

19 Vasárnapi Újság, Tipula Gyula cikke, 1. a 7. sz. lábjegyzetet. 
20 Dessewffy Dénes oroszpataki levelei. Alföldy-Boruss Dezsőné magángyűjteménye, valamint Degré Alajos: 

Visszaemlékezéseim. Bp., 1983. Napló és emlékezések, 430—431. o. 
21 Balogh Mihály kunszentmiklósi tanár szíves közlése 1980. I. 13-án kelt levelében. Bónis Vilma: A körösi lány. 

Napló, kézirat (kunszentmiklósi gimnázium) I. k., 18. o. 
22 Hadtörténelmi Levéltár, Bach-kori rendőri nyilvántartó lapok. 
23 OL Abszolutizmuskori lt., Präsidial Bureau des k.k. General Gouvernements des Königreiches Ungarn, D 43. 

Általános iratok, Iktatókőnyvek. 37. k, Nr. 700. 1857. IL 7. 
24 Uo. 
25 OL Abszolutizmuskori lt., k.k. StatthaltereiAbtheilungOfen, D118. Elnöki Iratok Nr. 1441/1857. Nr. 639/1857. 
26 üo . D 43. Általános iratok, 38. k. Iktatókönyvek, Nr. 3771/1857. D 118., Elnöki iratok, Nr. 1441/1857. 
27 üo . D 43. Általános iratok, 38. k. Iktatókönyvek, 4398/1857. D 118, Nr. 3913/1857. 
28 Uo. 

— 753 — 



tésekben politikai menekültnek — „Rebellen Flüchting"—, óragyárosnak, forrada
lomban kompromittált személynek, komáromi kapitulánsnak — „Palatinal Hussaren 
Major in Genf" — nevezik. Végül 1857. november 24-én Budán kiállítják a hat hó
napra szóló útlevelet. Érvényességi ideje: 1857. november 24-től 1858. május 23-ig.29 

Nem tudjuk, miért késett a hazatéréssel, de csak 1858 júniusában indul. Maga 
Kempen báró rendőrminiszter jelzi, amikor 1858. június 3-án riadóztatja parancsával 
az illetékes hatóságokat, hogy ,,a Genfből visszatérő Dessewffy Dénest mindenhol, 
ahol megjelenik, a legélesebb megfigyelés alatt tartsák."30 Június 24-én már távirati
lag jelzi Kempen, hogy Linzből Bécs felé elutazott Dessewffy Dénes,31 a pesti rendőr
főnök pedig 27-én, hogy Pesten tartózkodik.32 Augusztus 11-én új útlevelet kér,33 amit 
azonnal jelentenek Kempennek és 16-án keresik Dessewffyt az útlevél ügyben.34 

Augusztus 19-én bátyjánál, Petőn (Nógrád m.) tartózkodik — hangzik a jelentés.35 

Október 15-én Kassa jelenti: a komáromi kapituláns Dessewffy Dénes Sáros megyé
ben van.36 Október 18—21-én a budai jelentés szerint „nővérénél, férjezett Földváry-
nénál van Sajószentpéteren.37 November 22-én ,,a Svájcból való Dessewffy Dénes 
visszatért Pozsonyba" — olvassuk az Iktatókönyv bejegyzését.38 Természetesen 
ezen kívül még sokfelé szervezkedhetett, mindezek azonban tökéletesen fedik a „ter
vezet" névtelen írójának személyét. 

8. Konspirációkban részt vett. Erre is vannak adataink. Pl. : Dessewffy Dénes 
Genfben tartózkodott a milánói felkelés idején, melynek szálai feléjük is nyúltak. 
Olasz, osztrák, román, orosz, litván stb. emigránsokkal voltak kapcsolatban.39 Egy 
1855. június 1-i rendőri hírből tudjuk, hogy gróf Károlyi Györgyné vissztért Genfbe, 
„és kapcsolatban van a menekültekkel, de nem csak általában, hanem a legelszántabb 
vezetőivel a forradalmi propagandának, mint Klapkával, Dessewffy vei, Guerrieri-
vel."40 Budáról 1854. július 6-án Hartmann jelenti, hogy Batthyány Lajosné grófnőt 
Lindauban meglátogatta egy Richard Cane nevű ember. Az osztrák hatóságok 
figyelmeztetése ellenére a bregenzi városi commando szabályosnak mondta az út
levelet. Ezt az álnevet hordhatták többen is, de ez esetben az ügyintéző, Berans, 
három nevet írt a hátlapra, mint gyanúsat: „Almássy Pál, Dessewffy Dénes, Hor
váth Mihály".41 Végül pedig Puky Miklósnak egy Klapkához írt levele arra vet fényt, 
hogy nem csupán elmélet lehetett a tervezet. Genfben írja 1861. február 25-én: 
„...képzeld ki jött ki... Dessewffy... de ő már Londonból jött... emlékszel a guerillák 
felállítására kért 60 ezer forintra..." Majd az emigráció szomorú, egymást maró 
stílusával dehonesztáló dolgokat ír hosszú éveken át volt keserű kenyeres pajtásáról. 
Pedig a Londonba menő, s onnan Genfen keresztül hazatérő Dessewffy éppen a Köz
ponti Bizottmány feloszlásának a hírét vitte — mint titkos futár — Kossuthoz és 
annak sok oldalas válaszát hozta haza, írásban és szóban.42 

A kézirat datálásának meghatározása könnyebb dolog. Az alsó határ 1858 júliusa, 
amikor a kézirat szerint Dessewffy Kaszab Mukinál tartózkodott. A felső határ 
1860. május 26. : Virág Gida kb. eddig tartózkodhatott „Kunszentmiklósra húzódva", 
amit meghatározó jelzőként használ a kézirat. 1860. május 26-án a Rendőri Nyilván
tartó Lapok ugyanis már azt közlik, hogy Szabolcsban, gróf Dessewffy Emilnél van 
alkalmazásban. Éppen azon a tájon és időben, ahol és amikor Dessewffy Dénes is 
Szabolcsban gazdálkodott hugyaji birtokán, öccsével, Dessewffy Zsigmond volt 

29 üo . D 119. Űtlevélügyi iratok. Mutatók. 38. k. Nr. 1201/1857.; D 43. Nr. 5244/1857.; D 44. Titkos iratok 
Mutató 39. k. 1855. Nr. 1692.; D 44 Iktatókönyv. 1853. Nr. 2661. és 3336. 

30 Uo. D 44. Titkos iratok, Iktatókönyv 34. k. Nr. 688/1858., Nr. 2651. 
31 Uo. Nr. 772/1858. 
32 Uo. Nr. 786/1858. 
33 Uo. Nr. 952/1858. 
34 Uo. Nr. 970/1858. 
35 üo . Nr. 875/1858. 
36 Uo. Nr. 1666/1858. 
37 Uo. Nr. 1189/1858. 
38 Uo. Nr. 1288/1858. 
39 L. Puky Miklós idézett naplóját. 
40 OL Abszolutizmuskori lt., D 44. Titkos iratok, 21. doboz, Nr. 628/1854. Nr. 1534/1855. 
41 Uo. 21 doboz, Nr. 751/1854. 
42 OL Mohács utáni gyűjtemény, B, 295, Klapka lt. 9. doboz, Puky Miklós levele Klapka Györgyhöz, Genf 1861. 

íebr. 25.; Kossuth Lajos: Irataim az emigrációból. Bp. 1882. I I I k. 585—605. o. 
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tüzérszázadossal.43 Ha igazoltnak vesszük Földváry Károlynak 1859-ben Genfben 
Pukynál tartózkodását (ami azonban lehet kérdéses is, mert több Földváry volt ott), 
akkor még jobban szűkül az idő lehetősége.44 A kéziratban írt „tavalyi" ottlétére ala
pozva — ez 1858 volt — tehát a Tervezetet legvalószínűbben 1859-ben írhatta a fel
hozott érvek alapján elfogadható szerző, Dessewffy Dénes huszárőrnagy.45 

Dessewffy Dénes feldolgozás alatt álló, sokszor rejtélyes és homályos pályafutásá
ból — melyre naplói tervezett új, teljes kiadása vethetne fényt — a titkos szervezke
désre utal még a Citadella felrobbantásának terve.46 Ennek szervezője is, Klapka ösz
tönzése alapján, Dessewffy Dénes volt, amint azt 1866-os emlékiratában részletesen 
közli. A felrobbantás lett volna az általános belső felkelés elindítója. A hozzávaló 
dinamitot Bismarck utaltatta ki számára Berlinben. 10 db fél kg-os dinamitpatront 
kért és kapott. „Meg is kaptam igen gondosan fűrészpor közé csomagolva, egy kis 
ládikóba, melynek alakja oly díszes volt, hogy vizitálás esetén egy férfi úti necessair-
nak is beillett volna" (később annak is használta). Ezzel a kis útitáskával hazafelé 
még kirándult Charlottenburgba és megnézte az Allatkertet, majd, hogy ne a porosz 
határon jöjjön haza, Genfen keresztül érkezett Pestre. 

A Citadella felrobbantásának akcióját hárman szervezték. Dessewffy Dénes, Hor
váth János ezredes és Beniczky Lajos. Láncszerűen, egymást nem ismerő szervezésben, 
110-en voltak benne. A tervnek maradt akció maradványát, az öt kilós dinamit emlé
ket 14 évig őrizgette, rejtegette. 1880-ban semmisítette végre meg az egyik változat 
szerint Miskolcon, Emma lányával, a másik szerint falun, Arisztid fiával.47 

A Tervezet írójának, Dessewffy Dénes huszárőrnagynak a személyével és életével 
foglalkozva úgy tűnik, hogy hajlíthatatlan „ellenzékisége" mögött, mint indítórugó, 
mindvégig ott állott egy családnak és tagjainak 48/49-es szereplése, az aradi és ha
sonló bitófák emléke. 

N É H Á N Y SZŐ A GERILLÁK ALKOTÁSÁRÓL A CSERHÁT 
ÉS MAKOVICA KÖZT 

Hogy a hadjáratok minden nemében, mily szükséges, sőt a függetlenségi s nemzeti küzdelmek
ben, mily kipótolhatatlan, sőt nélkülözhetetlen az okszerűen vezénylett gerillaharc, azt számtalan 
katonai munka és a történet maga is elég képen kimutat ta . 

Hazánk jelenlegi állapota, s bérviszonyai tetemesen nevelnék a csatázás eme nemének fontos
ságát. Az ily forma felkelés eredményét a következő okok teszik valószínűvé: 

1. Az egész nemzet által van hatva az osztrák elleni gyűlölettől, úgy, hogy a gerilla-csapatok, 
ha vezéreik azokat féken tudják tar tani , mindenütt szívesen látot t vendégek leendenek s ennél 
fogva, ha vezérök ügyes és vállalkoíó, kiszámíthatatlan előnnyel küzdhet lá thatat lanul a sorka
tonaság ellen. 

2. A haza tele van szolgált és elkeseredett katonákkal, az azokat vezénylő tisztek sem hiányoz
nak, kiknek nagyobb része, oly anyagi helyzetben él, melyből szíves örömest megválna mentől 
előbb. 

y. A sorkatonaság csak egyes pontokon lévén összevonva, egész vidékeket csak néhány lézengő 
Gensdarme tar t féken. 

Véleményem szerinc, a fentebb említett három pontban elősorozott körülmények fő kellékei s 
némileg garanciái egy komoly gerillaj-harc sikerének, hogyha a vezérek választása szerencsésen 
oly egyénekre esik, akik képesek nehéz feladatoknak kellőleg megfelelni. 

Áthatva azon meggyőződéstől, hogy addig míg a hazának egy része nincs visszafoglalva s nem 
áll egy nemzeti képviselő kormány hatósága alat t , a magyar nép nem küzdhet sikerrel zsarnokai 
ellen más módón, mint éppen gerillák által, bátorkodom néhány e tárgyra vonatkozó eszmét a 
Hon-megmeniiő Bizottmány elébe terjeszteni. 

43 OL P 96. Dessewffy es. lt. 37. csomó. Hugyaji számadások, 1860. Nr. 9. 1860. febr. 28. 
44 Ács Tivadar: Magyar légionisták életrajzgyűjteménye. Magyarok és a Bisorgimento. Bp., 1961. 44. o. 
45 OL D 43. Abszolutizmuskori lt. K. K. Gouvernement des Königreiches Ungarn. Präsideal Bureau. Általános 

Iratok. 9. es. Nr. 230. „Dessewffy Dionis—Major — Genf." Nr. 37. OL. D. 44. i. m. Titkos Iratok. Mutatókönyv. 
39. k. 1855. Nr. 1692. „Dessewffy Dionisus war Palatinal Hussaren Major..." „Genf..." 

46 Dessewffy Sándor: Amikor csaknem felrobbantották a Citadellát. Népszabadság, 1980. május 11. 
47 Dessewffy Dénes: „1866 Berlini utam." Kézirat Alföldy-Boruss Dezsőné magángyűjteményében. 
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Nem fogok más vidékekre terjeszkedni, csak arra, amelyet tökéletesen ösmerek, melynek elő
nyeit szintúgymint hátrányait megbírom ítélni, hol baráti s családi viszonyaimnál fogva legelága-
zot tabb összeköttetéseim vannak. Ez a vidék a nógrádi Cserháttól kezdve fel az egész Mátra vidé
ke (hol kimenekülésem előtt hónapokig bujdostam) a diósgyőri Bükkel, Gömör és Torna megye 
bércei fel Abaújon keresztül SzepeS és Sáros megyékig. — Hont , Bars és Zólyom megyéket kevésbé 
ösmerem ugyan, hanem ha a felkelés nézetem szerint rendeztetne, úgy könnyű volna egy kedvező 
percben a bányavárosokat is egy merész meglepetéssel hatalmunkba keríteni. 

A fent említett vidékekben szerte lakó szolgált tisztek, kiknek lelkes szellemekről tavalyi ott
hon létem alatt volt alkalmam kellőleg meggyőződni, csak nevelné a siker valószínűségét. 

Véleményem szerint ezen egész a Duna és a Kárpátok közti terület 4 Vidék-parancsnokságra 
osztathatnék, következő módon: 

1. Az első Vidék-parancsnok területe a nógrádi Cserhát körülbelül Pásztóig, a Mátra kezdetéig, 
osztán fel Losoncig s Balassagyarmat vidéke. I t t legcélszerűbben Kaszab Mukí eziedes parancsol
hatna . (Kaszab hatáskörébe esne Gyöngyös, Losonc és Balassagyarmat, sőt kedvező viszonyok 
közt a Bécs—Pest közti vaspályát elronthatná és Vácot is fenyegethetné. Losonc, Fülek és Péter-
vásár lehetne a vonal, melyen a 2-dik Vidék-parancsnokkal lehetne összeköttetésben. Kaszab 
Megyeren lakik a Cserháton.) 1858 júliusban meglátogattam Kaszabot, kivel meghitt baráti lábon 
állok s már akkor taglaltuk ezen eszmét. Kaszab, mint komáiomi tiszt bánta t lanul otthon maradt , 
hol igen népszerű, emellett bátor edzett katona, s az osztrákot mindenek felett gyűlöli. 

2. A Mátra és a diósgyőri Bükk fel a Sajó-völgyéig egyik Földváry parancsa alatt állhatna s 
körébe esne Eger, Miskolc, Putnok, Rimaszécs ós Rimaszombat, mely vidék igen gazdag vas
hámorokkal bővelkedik. Szükség esetén Kaszabot segíthetné Gyöngyös elleni működéseibe, kivel 
különben, mint mondám feljebb Losonc-Fülek és Pétervásári vonalon állana összeköttetésben. 

Földváry Károly és Sándor nevei elég képen ösmeretesek a forradalmi hadjáratból, s mind
ketten ezen vidéken lakván nagy sikerrel működhetnének. (Földváry Károly Apátfalván, Sándor 
Bánfalván lakik.) 

3. A 3.-ik Vidékparancsnokság kezdődne a Sajó-völgyében s érintkezésben volna a másodikkal 
Rimaszombat, Rimaszécs és Putnok által. (NB. A gerilláknak oly helyeken kell egymással össze
köttetést tar tani , ahova feltűnés nélkül lehessen küldeni hírnököket. (Magába foglalná Gömör és 
Torna megyéket, Borsod és Abaúj felső részeit a Miskolc—Kassa-i országiitig, melyet szemmel 
t a r tana folytonosan.) Ezen vidéken nem ösmerek oly egyént, akit a Földváriak ós Kaszab sorába 
tehetnék, azonban nem kétlem, hogy lehessen itt is Vidék-vezérnek való embert találni. Ezen vidék 
különben csak annyiban fontos, minthogy a Mátrát a Kárpátokkal köti össze. 

4. A 4.-ik Vidék-parancsnokság kezdődik azon hegylánccal, mely Gömör megyét Szepes megyé
től választja el. összeköttetését a harmadikkal Dobsina, Rozsnyó, Torna és Kasaa képezendi. 
Magába foglalja az egész Szepességet, Sárost és Abaújnak északi részét. Ez hazánk legfontosabbik 
vidékeinek egyike, mert : 1. Gerilláival több országút által van összekötve. 2. Igen jó módú és intel
ligens nép lakja, mely forradalmunk alat t is kellőleg adta tanúbizonyságát hazafiúi érzelmeinek. 
3. Mert számtalan apróbb városokkal van eltelve, melyek lakosaiból, nemcsak bátor gerillákat, 
hanem ügyes utászokat s mindenféle ügyes mesterembereket lehetne céljaink elérésére sikeresen 
felhasználni. Ezen vidék vezérének Máriássy Jani ezredes volna véleményem szerint legcélszerűbb, 
ösmert katonai elszántsága, tanúsítot t hazaíiúsága, mely neveltetik még a bosszúvágy által, 
melyet 9 évi fogsága alat t az osztrák zsarnoknak esküdött. S végtére különösen szétágazott rokon-
ér: baráti összeköttetései és az egész vidéken elösmert népszerűsége, ő a Hernád völgyében Harasz-
t in lakik 1 órányira Iglótól. Gerilláival Kassát, Eperjest, Bártfát s a szepesi városokat egyaránt 
nyugtalaníthatja. Kassa ellen a Gömör vidék-parancsnok közreműködését is felhasználhatja. 

Járulnának még a fent nevezett tisztek, illetőleg gerilla vezérekhez : Virág Gida volt bajtársam, 
a volt Nádorhuszárok őrnagya, ki Csehországbóli eljötte alkalmával elégképpen adta jelét hatá
rozott bátorságának és ügyességének, ő 9 évi fogság után Kunszent miklóson telepedett meg s a 
kunok közt igen nagy népszerűséggel bír, hol lovas gerillákat szerelhetne fel és vezényelhetne. 

Úgy szintén Sebes volt utász őrnagy, ki Szolnokon lakik, miólta Josefvárából (!) megszabadult 
s ot t a Tisza szabályozásánál van egy kis állása. 

A gerilla csapatok titkos organizálása. 

Minden egyes vezér, kit a Honfelmentő Bizottmány vidék-parancsnoknak kinevezett, önbelátá-
Sa szerént választhat néhány talpraesett alvezért s összeköttetésben azokkal, Vidék-parancsnok 
társaival és a Honfelmentő Bizottmánnyal volna. Az alvezérek vakon engedelmeskednének a vidék 
vezér-parancsnokainak ós csak tőlük vett rendeletek szerint működnének, de pontosan és sebes
séggel. Az alvezérek száma minden vidéken a Vidékvezér meghitt ismerősei számától é^ azoknak 
tehetségétől határoztatnek meg. I t t mint áltáljában az egész gerilla rendszornél sokkal inkább az 
egyének értékét, mint azoknak számát kell tekintetbe venni. A minden egyes Vidék-vezér által 
kinevezett al vagy csapatvezér, ki-ki a maga körébe helység-vezéreket nevezne ki, ismét a leg-

— 756 — 



nagyobb óvatossággal, a helység-vezér az összeesküvésről mit sem tudna, csak azt, hogy annak, 
ki helységvezérnek nevezte ki vakon s a legnagyobb pontossággal teljesítse parancsait. Hisz nem 
lévén egyébről tudomása, mint arról, hogy a haza javára működik illető vezére parancsa alat t . 
A helység-vezérek legcélszerűbben fiatal lelkes földbirtokosok, gazdasági tisztek, vagy falusi 
jegyzők és kántorok között választathatnának s ők alakítanák osztán a valóságos gerillákat a falu 
legényei között, kiknek vásott ( !), de erkölcsös jellemek méltóvá teszik a gerillák soraiba felvétet
ni . Különösen a katonaviselt, de becsületes egyénekre kellene figyelemmel lenni. Különös figyelem
mel kellene a falu vezéreknek arra lenni, hogy korhely és aljas legények ne vétetnének fel, nehogy 
a gerillák helyett egy rabló csoport alakuljon. S ahelyett, hogy szent ügyünkért áldozná fel ma
gát, a vidék ostorává válnék, működéseinket népszerűtlenné tenné. A köz gerilla nem tudna egye
bet, minthogy a helység-vezére parancsa a la t t áll s vakon teljesíti parancsait. 

A gerillák szintúgy, mint a falu és a csapat-vezérek egymás közt jelek és jelszavak által ösmer-
tetnének meg, minden fokozatnak azonban különös jele és jelszava volna. Csak a Vidék-vezérek 
lennének birtokában minden jelnek és jelszónak. PL: Egy gerilla találkozván egy legénnyel, kitől 
tudni akarná, vajon ő is gerilla-e, beszédbe eredvén vele jobb kezével bal térdet vakarná meg, mire ha 
a kérdezett egyén gerilla, avval felelne, hogy kifújná az orrát. Ezen felelő jelre mondhatná az 
egyik: be szép, vagy be rossz idő van, ha a másik egyén gerilla ezt feleli reá: Pesten még szebb, 
vagy Pesten még rosszabb idő van. Ez osztán elegendő ösmertető jel volna. A köz gerilláknak azon
ban sohasem lenne szabad egy idegen helységbeli gerillának mondani. (?) A helység-vezér ösmeri 
a köz gerilla jelét és jelszavát s egymás közt más jelszóval ösmerkedik meg. pl. : kezdő jelül az egyik 
fogait vájná, mire felelet volna keresztbe tenni a lábát. Jelkérdés : bizony nehezen teleltük ki télen a 
marhát, jel-felelet : fel is ment ám ára a tavasszal. 

Az al vagy csapatvezér tudja a helység-vezér és a köz gerilla jelszavát, egymás között azonban 
más jellel és jelszóval értekeznének. Kérdő-jel : kérdő a fejét könyökére támasztja. Felelő-jel : a kér
det t a nyakravalóját igazítja. Jel-kérdés : csakugyan szép találmány a vasút. Jel-felelet : szép biz a, 
4 nap alatt Pestről Parisba mehet rajta az ember. Ezeken a jeleken kívül, kellene még egy jelnek 
lenni, mely által a feljebbvaló ösmeretlen alárendeltjétől vak engedelmességet biztosítson magá
nak, ez ily formán lehetne, hogy egy bizonyos szót képezzenek egy levél első sorai első betűi, me
lyet a feljebbvaló alattvalójához intéz. Hogy azonban visszaélés ne történjék ezen szóval, főbe 
lövessen az, aki vele visszaélne. A vidék-vezérek tudnák minden jelszavakat s egyszersmind a 
többi vidék-vezérek neveit, szintúgy, mint lakóhelyeit, hogy szükség esetén közlekedhessenek. 
Ily módon lehetetlen lenne egy általános felfedezés s ha történne is részletes, áldozatai csak igen 
kis számmal volnának. 

A gerillák felszerelése 

1. Míg az ország általánosan nincs lefegyverezve, addig lehetne jó dupla puskákat, oly egyének 
közbenjárása által vétetni, akik fegyver passust bírnak. H a ily módon nem sikerülne elegendő 
fegyvert összevásárolni, úgy amennyit lehetne requisitió útján kellene szerezni, a megszerzett 
fegyvereket osztán minden illető vezér jól bezsírozva, faládába beteendi és biztos helyekre ásandja 
el, nyugodtan várva a működését parancsoló rendeletet. A fegyverek amennyiben lehet dupla 
puskák lennének, azon felül minden gerilla el lenne látva egy baltával és egy hosszú késsel, mer t 
gyakran zaj nélkül kell működnie s ez okból a lövöldözést gondosan kikerülni. A támadó fegyver
zeten kívül, minden csapat vagy alvezér igyekezzék magát ellátni légbe lobbantó szerszámmal, 
én ezt gyutánynak nevezném, mely egyszerűsége dacára igen hatalmas szövetségese lenne a geril
lának. Egy közép vastagságú nádszálat megtöltené az ember fulminent de meseur-xsl, ezt könnyű 
készíteni, megtanítom reá minden (összes) gerilla-vezért. A n á d két vége bezáratnék s ezen gyújtók 
adandó alkalommal az elfoglalt, de el nem vihető üteg kocsik kerekei, vagy fedele alá tétetnék, 
körülötte elszórt puskapor közepette, a visszafoglalt üteg kerekei első mozdulatával a kerék vagy 
a fedél szétzúzvák a nádat , meggyújtja belsejét s ezáltal légbe repíti az egész kocsit, az ilyszerű 
eljárás már azért is célszerűbb, mert a kocsi akkor repül légbe, mikor az ellenség a visszafoglalás 
diadala érzetébe a kocsik körül van és úgy valószínűleg több leend áldozata. 

Azon kívül minden csapat-vezérnek igyekezni kellene egy nyilaló-szőnyeggel ellátni magát . A 
nyilaló-szőnyeg feladata volna, hogyha az ellenség lovassága üldözné a gerillákat, ezen szőnyeg 
segítségével a lovakat megnyilalni s ezáltal a lovasságot lehetetlenné tenni. 

A nyilaló-szőnyeg volna 7 láb széles és 2—4 öl hosszú erős dtirva szövet, melybe az ember sűrűen 
erős éles szögeket ver be, a szövet két végét egy-egy darab fára szögezi, úgy hogy ezen vas gereben 
forma fegyver összehengeríttethessen, alkalmas esetekben azon útra , melyen üldöz az ellenséges 
lovasság, lehengeríttetvén, ha az üldöző rajta keresztül lovagol legalább minden második lova 
meg lévén nyilaivá összeroskad, mely percbe osztán kirohannak a közelébe elbújt gerillák s a 
legszámosabb lovasságot is legyőzik, mert egy megnyilalt ló gazdája fél ember számot sem tesz. 
Azonban nagyon eltértem feladtomtól, ezen tárgyat bővebben taglalandva szerény iratomban, 
melynek feladata leend útmutatást adni a gerilla tiszteknek. 

H a van ezen néhány lapban néhány jó, melynek hasznát vehetné a Hontfelmentő-bizottmány 
én édes örömest leszek buzgó és vak eszköze bármely hatáskörben. 
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