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PÓKA-PIVNY ALADÁR—ZACHAR JÓZSEF 

AZ AMERIKAI FÜGGETLENSÉGI HÄBORÜ MAGYAR HŐSE, 
KOV ATS MIHÁLY EZREDES 

(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1982. 179 o.) 

A Kováts Mihály életét bemutató 
könyv jelentős hézagot pótol a ma
gyar rnarxista hadtörténetírásban. Hiszen 
máig hiányzik a 18. században Európa 
szinté minden számottevő hadseregében 
szolgálatot vállalt magyar katonák élet
pályájának marxista igényű feldolgozása. 

A monográfia elkészítését az 1976-ibam 
elhunyt Póka-Pivny Aladár tudományos 
hagyatékának feldolgozása tette lehetővé. 
Kutatási eredményeinek egy részét a két 
világháború között publikálta, melyek 
mind Magyaroroszágon, mind külföldön 
széles körű elismerést keltettek. Haláláig 
folytatott kutatómunkája pedig biztos 
alapot ,nyújtott egy Kováts Mihály élet
rajz elkészítéséhez. Az évtizedek során 
felgyülemlett tudományos anyag rend
szerezését, kiegészítését és végső formá
ba öntését Zachar József végezte el, aki 
nem ismeretlen a 18. századi magyar ka
tonai emigráció története iránt érdeklő
dők körében. Több tanulmányban fog
lalkozott már a Rákóczi szabadságharc 
utáni franciaországi magyar katonai 
emigráció történetével, s a annak kiemel
kedő alakjaival. Bár a rendelkezésre álló 
tudományos hagyaték, továbbá a szerző 
saját, valamiint az azóta napvilágot látott 
kutatási eredmények látszólag bőséges 
forrásanyagot nyújtottak a mű megírásá
hoz, mégis jelentős nehézséget okozott a 
tudományos hagyatékhoz való kényszerű 
alkalmazkodás, főleg olyan esetekiben, 
amikor a háborús pusztítások miatt a le
véltári források tetemes része elpusztult, 
s csak Póka-Pivny Aladár kéziratában, 
illetve fordításaiban maradt fenn. Zachar 
Józsefnek e mellett úttörő: feladatra is 
kellett vállalkoznia. Hiszen a marxista 
hadtörténészek között elsőként igyekezett 
viszonylag teljes képet adni a 18. század 
folyamán külhonban szolgálatot vállalt 

magyar katonaréteg egyik érdekes, de 
feledésbe merült alakjáról. 

A monográfia bevezetőjében a szerző 
röviden vázolja a Kováts Mihály alakjá
val foglalkozó történeti irodalom kelet
kezését, s ennek keretében Póka-Pivny 
Aladár munkásságát, illetve a monográ
fia megszületésének körülményeit. 

A mű első fejezete vázlatos képet ad a 
Rákóczi-szabadságharc utáni Magyaror
szág politikai és gazdasági viszonyairól, 
ezen belül pedig Kováts Mihály szűkebb 
pátriájáról, a Nagykunságról. Általában 
az életük későbbi szakaszában hírnevet 
szerzett emberek ifjúságáról meglehető
sen keveset beszélnek a források. Ha
sonló a helyzet Kováts Mihály esetében 
is, ahol a születési dátum meghatározá
sát a „Kováts" név gyakorisága tovább 
bonyolítja. 

Ugyancsak a szűkös forrásanyag nyom
ja rá bélyegét a fiatalon katonának állt 
Kováts Mihály Habsburg és francia szol
gálatát tárgyaló fejezetre, amely ennek 
ellenére tudományos alapossággal mutat
ja be a sokszor adatmorzisákból összeálló 
pályakezdetet. Dicséretes az a törekvés, 
mellyel az ifjú Kováts Mihály egyéni sor
sának alakulását Európa politikai viszo
nyainak keretében vizsgálja, felvillantva 
a korabéli katonaélet néhány mozzanatát. 

Az osztrák örökösödési háborúban 
(1740—1748) harci tapasztalatokat szerzett 
fiatalembert a békeidőszak tétlenségre 
kárhoztatja. Sorsának további alakulását 
olykor csak találgatásokkal lehet végig
kísérni. Nem tudni, pontosan milyen in
dítékok nyomán, Kováts Mihály végül is 
porosz szolgálatba lépett. Ezután az o l 
vasó >már sokkal teljesebb képet kap azi 
egyre jobban felfelé ívelő életpályáról. 
II. Frigyes hadseregében ékkor már j e 
lentős számú magyar származású katona 
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harcolt, így az idegen hadseregbe való 
beilleszkedés viszonylag haimar megtör
tént. Kováts Mihályt hamarosan zászlóssá 
léptetik elő1, de a közel négy éves béke
beli szolgálat nem kedvezett a katonai 
^előmenetelnek. A hétéves háború idősza
kában (1756—1763) újra lehetősége nyí
lott, hogy tovább léphessen előre a tiszti 
ranglétrán. Már az első katonai akcióban 
kitüntette magát és az 1T56. Október 1-én 
lezajlott lobositzi csatában tanúsított 
helytállásáért másodhadnaggyá léptették 
elő. A hétéves háború szinte minden had
színterén küzdött. Tipikusan könnyűlovas 
feladatokat hajtott végre Csehországban, 
Szászországban és Sziléziában. S bár a 
felderítési feladatok és az ellenség után
pótlását zavaró katonai akciók az olvasó
inak italán nem tűnnek csodálatos fegy
vertényeknek, ezek a korban az eredmé
nyes hadviselés elengedhetetlen eszközei 
voltak. A Kováts Mihály működéséről 
szóló források nyomán az érdeklődő ol
vasó szinte bele tudja élni magát a hu
szárok mindennapi életébe. A hamaro
san hadnaggyá, majd szabadcsapatpa
rancsnokká előlépő Kováts Mihályt azon
ban működésével kapcsolatban számos 
vád éri. Tényként kell elfogadnunk, hogy 
a kezdeti harci bevetések után Kováts 
Mihály szabadcsapatát túszszedésre és 
a hadisarcok beszedésére használták. 
Természetesen ez egyáltalán nem volt 
népszerű feladat. így nem csoda, hogy az 
alakulat parancsnoka vádaskodások cél
pontjává válik. Míg az ellenséges Habs
burg haderő erőszakoskodással, fosztoga
tással vádolja, addig a porosz hadvezetés 
kevesli a beszedett hadisarcot. 1760 ápri
lisában ugyan kapitánnyá léptették elő, 
de parancsnokainak növekvő bizalmat
lansága és a folytonosan mellékhadszín
tereken történő alkalmazása miatt meg
válik a porosz szolgálattól. 

A könyv legizgalmasabb és legtöbb 
•kérdőjelet felvető része Kováts Mihály 
1761-es magyarországi elfogatása, majd 
pere. Régebben felvetődött már, hogy 
Kováts Mihályt a 'porosz hadvezetés a 
felvidéki helyzet kikémlelésére küldte 
Magyarországra, ez a verzió azonban 
nem tekinthető megalapozottnak. Viszont 
a Magyarországra való visszatérés indíté
kait, a lengyel kapcsolatokat és az eset
leges francia orientáció elősegítésében 
váló szerepvállalást is-imegilehetosen sűrű 
homály fedi. Tevékenységének eme hó
napjait jórészt amúgy is Kováts császári 
fogságban tett vallomásából isimerhetjük 
meg. S amint tovább olvassuk a Kováts 
Mihály fogságát tárgyaló fejezetet, úgy 
szaporodnak a kérdőjelek. A kihallgatási 
jegyzőkönyv ellentmondásai s á különbö
ző 'katonai és kamarai hivatalok egymást 
keresztező intézkedései feltétlenül gon

dolkodásra sarkallják az olvasót. Vajon 
csupán a dezertálás vádjának megalapo
zatlansága miatt utasítja el Mária Terézia 
az Udvari Haditanács Kováts Mihályt el
marasztaló határozatát? Miért figyelt fel 
már előbb a Habsburg katonai és politi
kai vezetés Kováts Mihály személyére? 
— Talán tovább folytathatnánk a kéte
lyek és kérdések felsorolását. Jó részük 
megválaszolása — a források hiánya 
miatt — örökké homályban marad. Min
denesetre az Udvari Kancellária végül 
felmenti Kováts Mihályt. Sőt néhány hó
nap múlva az uralkodónő kedvező elbí
rálásban részesíti beadott kérvényét. El
ismerték az állítólag II. Frigyes által 
megígért őrnagyi rangját, s megfelelő 
kegydíjat utaltak ki számára. A börtön
ből elbocsátott volt porosz huszárkapi
tány sorsa továbbra is érdekesen alakult. 
Szabadulása után házasságot kötött a te
kintélyes Szinyei-Merse Zsigmond, Sáros 
megyei alispán lányával. Kováts Mihály 
élete azonban továbbra sem terelődik 
nyugodt mederbe. Tisztázatlanul maradt 
lengyel kapcsolatai, úgy tűnik, fokozott 
mértékben előtérbe kerültek, ennek kö
vetkeztében egyre többet volt távol fele
ségétől, melynek következtében a házas
ságuk 'megromlott. Kováts Mihály életé
nek erről az időszakáról meglehetősen 
keveset tudunk meg, s a rá vonatkozó 
adatoik szinte megszakadnak. Viszont an
nak még kevesebb bizonyítékát véljük 
felfedezni, hogy Kováts Mihály 1767 és 
1772 között a Lengyelország szabadsá
gáért harcoló Bari Konföderáció szolgála
tában állott volna. 

Mint a monográfia előző fejezeteiből 
kiderült, Kováts Mihály életpályája kez
dettől fogva a katonáskodáshoz kötődött, 
s nemcsak élete, hanem egész mentalitása 
és értékrendszere is. Minthogy a katonás
kodást hivatásának tekintette, a jó ügy 
szolgálatában olyan útra vállalkozott, 
mélyre kortársai közül kevesen. Áthajó
zott Amerikába, hogy a függetlenségü
kért küzdő telepesek oldalán harcolva 
adja át megszerzett katonai taipasztala-
tait. Bár működését általában ellenszenv
vel fogadták, végül is Kazimierz Pulaski 
gróf segítségével sikerült létrehoznia az 
amerikai könnyűlovasság magvát. Kováts 
Mihály életének nagyobb felét a csatate
reken és kaszárnyákban 'töltötte el. Szol
gálatát, katonához méltóan, a csatatéren 
fejezte be. 1779. május 11-én mint a Pu
laski légió ezre des -parancsnoka Charles
ton védelmében halt hősi halált. 

Bár Kováts Mihály életpályája egyál
talán nem volt mentes az ellentmondá-
sokitól, ^méltán vívta ki hősiességével és 
katonai helytállásával iaz utókor tisztele
tét. 

Egy monográfia elolvasása után termé-
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szetesen, mindig maradnak az olvasóban 
megválaszolatlan kérdések. Befejezésül 
azonban nem hiányérzetünket kívánjuk 
írásba foglalni, hanem néhány általános 
é s a kutatást talán előbbre vivő problé
mát, mellyel iá jelen sorok írója is küzd. 

A Kováts Mihály-monográfiában talán 
nagyobb teret kellett volna szentelni a 
könnyűlovas haromód és a korabeli kato
naélet bemutatására, mely a laikus olva
só számára nem kellően ismert. így fel
oldható lett volna a Kováts Mihály élet
pályában rejlő több olyan ellentmondás, 
amely a zsoldosszolgálat és a korabeli 
nemzettudat ellentéteiből fakadt. Szabad
jon talán utalnunk a Rákóczi szabadság-

A nem egészen fél évszázadig fennálló 
második német birodalom látványos ösz-
szeomlása számos történészt, írót, publi
cistát ihletett munkáira. A magyar szak
irodalomból mégis mindeddig hiányzott a 
probléma igényes, marxista szemléletű, 
ismeretterjesztő feldolgozása. A Kossuth 
Kiadó ezt az űrt töltötte be Farkas Már
ton széles — kiadott és kiadatlan — for
rásbázisra támaszkodó, jól megkompo
nált, színvonalas munkájának megjelen
tetésiével. 

A mű nagy érdeme, hogy a szűkre sza
bott terjedelem ellenére szinte minden 
lényeges kérdést felvet és meg is vála
szol, így az olvasó összefüggő, szemléle
tes képet nyerhet a bonyolult kérdés
komplexum elemeiről, lépésről lépésre 
figyelemmel kísérheti a bukás egyes fá
zisait, a „diadalmas 'kezdetek"-től egészen 
a .korábban mintaszerűen, engedelmeske
dő porosz—német államapparátus teljes 
széteséséig. 

A szerző kiemelten hangsúlyozza a 
kudarc összetevőit: a hadvezetés csődjét, 
a császári udvar tehetetlenségét, a vere
ségbe beletörődő .nagyburzsoázia és a 
munkásosztály forradalmi céljait elvető 
jobboldali szociáldemokrácia hatalmi tö
rekvéseit, s főként a belső elnyomás, a 
nyomor és a külső fenyegetés súlya alatt 
érlelődő forradalmi helyzetet. 

A nagyburzsoázia, továbbá Ebért, 
Scíheidemann és a többi szociáldemokra
ta vezető rendszermentő kísérletei, idő
leges vereségük és látszólagos belenyug-
T/ásuk a dolgozó tömegek akaratába, 

harc híres tábornokára, Bottyán Jánosra, 
akinek elkötelezettségéhez nem férhet 
kétség, de amellett nem vetette meg a 
hadakozásból származó anyagi előnyöket 
sem. 

Az apróbb hiányosságok és kérdőjelek 
semmit nem vonnak le a könyv értéké
ből, s remélhetőleg ez az egyébként tet
szetős kiadvány nemcsak a szakemberek 
szűk rétege számára lesz érdekes olvas
mány, hanem számíthat a hazánk törté
nelmi múltja és értékei iránt fogékony 
olvasóközönség érdeklődésére is. 

Czigány István 

nem kevésbé híven tükröződik a könyv 
lapjain. A munkásosztály erejének plasz
tikus ábrázolása minden elméleti tételnél 
jobban igazolja a tömegek forradalmi 
szerepének jelentőségét. 

A szerzőnek arra is jutott tere, hogy 
a főszereplőket emberközelbe hozza, szí
nesítse, s egyben érthetőbbé, világosabbá 
tegye a kérdés nagy összefüggéseit. Gon
doljunk csak Vilmos császár, Ludendorff, 
Badeni Miksa vagy Ebért rövid, frappáns 
jellemzésére, vagy a Spartacus mozgalom 
látszólag reménytelen helyzetből indított, 
mégis eredményes küzdelmének ábrázo
lására. 

Farkas Márton elsősorban a politikai 
folyamatok és azok mozgatóerőinek fel
vázolását tekintette feladatainak, így is 
sikerült meggyőző, a hadtörténészek szá
mára is elgondolkoztató képet festenie az 
első világháború talán legizgalmasabb 
eseményérői: Ludendorff 1918 márciusá
ban kezdődött utolsó kétségbeesett off en-
zívájáról, valamint az antant ezt követő 
július—augusztusi ellentámadásáról. Saj
nálatos, hogy terjedelmi korlátok folytán 
nem nyílt alkalma értékes gondolatai 
mélyebb kifejtésére. Ismertetésemben 
ezért csupán e kérdéssel kívánok kissé 
részletesebben foglalkozni. 

Tény, sok bírálat érte az első világhá
ború katonai vezetőit, az antant és a köz
ponti hatalmak generálisait egyaránt. 
Farkas Márton elemzésében ugyancsak 
jogos észrevételeket tesz, főként Luden
dorff tevékenységével kapcsolatban. 

Valóban figyelemreméltó, hogy az első 

FARKAS MÁRTON 

A CSÁSZÁRI SAS LEHULL 
(Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1982. 197 o., 8 <t.) 

— 659 — 


