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Egy karcagi huszár Amerikában *
Időben és térben távoli eseményre

emlékezünk itt e/cn a napon. Az 1779.
május 11-én az akkori Tizenhárom
Amerikai Egyesült Államban történte-
ket számos kortárs - történelmi jelen-
tőségének megfelelően - megőrizte az
utókor számára. Szinte egységesen fel-
idézik a források, hogy az évek óta
vívott függetlenségi háborúban a volt
gyarmattarló angol hadvezetés új stra-
tégiához folyamodott, az. addigi siker-
telen északi támadások helyett immár
délről kiindulva kívánta szétzúzni az
amerikai haderőt. Georgia állam fővá-
rosát, Savannahot elfoglalták, és ve-
szélyesen nyomultak elő Dél- Carolina
székvárosa, Charlestown felé. Az ott
állomásozó erők parancsnokai és a he-
lyi polgári szervek vezetői már a város
feladásáról tárgyaltak, amikor váratla-
nul megmenekültek.

Ezt a napot visszaemlékezéseiben
így örökítette meg egy helybéli orvos,
dr. Joscph Johnson: „Pulawski briga-
dérost légiójával 1779 februárjában
Dél-Carolinába rendelték, hogy Lin-
coln tábornok parancsnoksága alá he-
lyezkedjék. Május 11-én érkezett meg
Charlcstownba, miután keletről átkelt
a Cooper folyón, majdnem ugyanak-
kor, amikor Prevost angol tábornok
nyugatról átlépte az Ashley folyót. Pu-
lawski rögtön megtámadta a briteket,
ami nélküle bizonyára nem történt vol-
na meg. Az angol előrenyomulás ellen
irányuló c merész rajtaütés alkalmával
számos személyes összecsapása akadt
az ellenséggel, és mindig ő volt a
győztes. A parancsnoklásban utána kö-
vetkező Cowatch ezredes nem volt
ilyen szerencsés. Miután az ellenség-
gel bátran szem beszállt, súlyosan meg-
sebesült, és a visszavonuláskor holtan
zuhant le az útra a lováról. Az angolok
ott temették cl, ahol földre esett, azon a
telken, amely most John Margart tulaj-
dona, a Huger Street sarkán. Nagyon
bátor és igen tapasztalt katonatiszt volt,
születése szerint magyar, és huszár-

ezredes Nagy Frigyes alatt, akitől vité-
zségi érmet kapott."

Ezt az 1851-ben nyomtatásban
megjelent visszaemlékezést hosszú év-
tizedekig nem vette a kezébe magyar
érdeklődő, így a lengyel Kazimierz
Pulawski gróf amerikai légiójának a
parancsnokát, a sokáig keresztnév nél-
kül emlegetett Cowatch ezredest is len-
gyel hősként tisztelték Észak-Ameri-
kában. Pedig a kortárs amerikai nem
tévedett, ez a Cowatch magyarként ál-
dozta életét az Újvilágban megszülető
polgári állam szabadságáért.

Jól tanúsítja ezt a kutató érdeklődést
másfél évszázadig az öreg kontinensen
ugyancsak elkerülő fontos közlés a Bu-
dai Hadparancsnokság 1778. január 9-i
jelentésében: „A Hadparancsnokság
előzetes tudta nélkül már 1776 augusz-
tusában innen eltávozott nemes Kováts
Mihály huszárőrnagy eddig nem tért
vissza, és tanúvallomás szerint Bordea-
ux-ba, a francia tengeri kikötőbe ment,
de onnan továbbállva, Amerikába tá-
vozott, és ott az Egyesült Tartomá-
nyokban hadiszolgálatba lépett." Co-
watch tehát azonos nemes Kováts Mi-
hállyal! Ezt megerősíti az a további
tény, hogy hősi halálának híre szokat-
lanul hamar eljutott szülőföldjére. A
Budai Hadparancsnokság 1779. szep-
tember 28-i ügyirata ugyanis már „ne-
mes Kováts Mihály huszárőrnagy hát-
rahagyott özvegyének hitvesi járandó-
sága" iránt intézkedett. Az özvegy pe-
dig ebből a következő esztendőben
Szinyén kápolnát emeltetett elhunyt
férje emlékezetére.

Kováts Mihály, aki ma 213 évvel
ezelőtt áldozta életét a távoli idegen-
ben egy számára ismeretlen nép szol-
gálatában a születő nemzet szabad-
ságáért, sokáig nem került a történelmi
kutatás fókuszába. Eletének meghatá-
rozó szakaszait pedig döntően lelkes, a
nemzeti múltat megbecsülő és megis-
merni akaró, nem hivatásos történé-
szek tárták fel. így elsőként 1924-ben,
a fennállásának 150. évfordulója meg-

ünneplésére készülő Egyesült Álla-
mokban tartózkodó Pivány Jenő, a ki-
váló pénzügyi szakember esett gondol-
kodóba a Cowatch név láttán és halla-
tán. Kezdetben csak gyanúját fogal-
mazta meg, hogy ez az első amerikai
magyar Kovács lehetett, hamarosan
azután megismerte dr. Joseph Johnson
és mások emlékiratait, így kereste a
bizonyságot. Dr. Jánossy Dénes levél-
táros erősítette meg, hogy az 1756-63
közt vívott hétéves háborúban valóban
állt porosz szolgálatban egy nemes Ko-
váts Mihály nevű magyar tiszt. Ez a
közlés megragadta a rendkívül széles
érdeklődésű, ám elsősorban a történel-
mi kutatásokhoz vonzódó Póka-Pivny
Aladár szabadalmi bíró figyelmét. Az
ő nevéhez fűződik a magyarországi,
ausztriai, németországi, csehszlovákiai
és lengyelországi alapvető Kováts-ada-
tok felkutatása, és az első életrajzi váz-
lat elkészítése. 1934-ben megjelent
dolgozata felkeltette az Amerikában
élő Vasváry Ödön református lelki-
pásztor érdeklődését is, aki akkor el-
kezdte a kutatást az Egyesült Államok-
beli életrajzi adatok után. A kettőjük
által egyre gazdagabban dokumentált
életutat, adataikat átvéve, 1975-ben
Eszenyi László volt honvédtiszt, pénz-
ügyi tisztviselő adta ki az Újvilágban.
Ehhez több kisebb, de fontos kiegészí-
tést tett az ugyancsak Amerikában élő
dr. Bakó Elemér könyvtáros és Ács
Imre volt huszártiszt, újságíró. Póka-
Pivny 1976-ban, Vasváry 1977-ben el-
hunyt, mindkettőjük tudományos ha-
gyatéka méltó helyre, a budapesti Had-
történeti Levéltárba, illetve a szegedi
Somogyi Könyvtárba került. Ezzel
megindulhatott itthon a tudományos
igényű kutatómunka, amelyet Ameri-
kában a sokkal szerényebb lehetősé-
gekkel rendelkező, és sokkal nagyobb
áldozatokat vállaló, nagy örömünkre
itt és most jelenlévő vitéz, dr. Udvardy
Tibor tábornok úr a hazai kutatóval
vállvetve folytatott és folytat.

Az eddigi kutatások Kováts Mihály

* Az 1992. május 11-én Karcagon elhangzott előadás szövege.
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életútját immár alapvetően és egészsé-
bcn dokumentálni tudják. Egész életé-
ben mindenült büszkén hangoztatta,
hogy szabad nemes ember. Ugyancsak
mindenhol kiemelte magyarságát. Ki-
hallgatói előtt Bécsben úgy nyilatko-
zott, hogy Karczag Új Szállás, a mai
Karcag városának szülötte. Franciaor-
szági adatok szerint ott ugyanezt állí-
totta. Életkoráról többször nyilatko-
zott, de születése napját sohasem ne-
vezte meg. A porosz, nyilvántartások az
1724. augusztusi születést valószínűsí-
tik. Más adatok viszont eltérő, korábbi
időontot adnának. Kováts Mihály ko-
rának gyermeke volt, de azok közé
tartozott, akik iskolázottan indultak az
életbe. Kézírása, stílusa és főleg a latin
nyelvben tanúsított nagyfokú jártassá-
ga mindenképpen legalább gimnáziu-
mi végzettségűnek mutatja. Mivel val-
lásáról azt közölte, hogy „református
kálvinista", e felekezet iskoláinak vég-
zett növendékei közt kell keresnünk.

1740-ben a Pest vármegyei Gyöm-
rőn Kováts Mihály beállt közhuszár-
nak a Hávor Miklós gróf alapította,
későbbi 4. huszárezredbe. 1944-ben
már strázsamester volt, ez is jó felké-
szültségét és a katonai mesterség ma-
gasszintű elsajátítását bizonyítja. Az
osztrák örökösödési háborúban a fran-
ciák ellen hadbaküldve, többezer társá-
hoz hasonlóan átállt a franciák sorai-
ban harcoló, volt kuruc tisztek által
alapított huszárezredek egyikébe. Ott
azonban a jelentős létszámtöbbletre te-
kintettel nem alkalmazták, így kényte-
len volt visszaszökni. Akkoriban erre
mód nyílt, és ez normális jelenségnek
minősült. így 1745-ben kornétásként,
vagyis immár az első tiszti rendfoko-
zatban, beosztották a jász-kun kerület-
bclickből akkor létesített, Haller Gábor
báró vezénylete alá adott szabad hu-
szárezredbe. Újólag a hadszíntérre ke-
rülve, ezúttal a szembenálló Bercsényi
László gróf, voll kuruc kapitány, akkor
már altábornagyként a francia huszár-
ság főfelügyelője, később Franciaor-
szág marsallja, huszárezredéhez ment
át. Bár tiszti üresedés nem volt, immár
vállalta, hogy közhuszárként ebben az
egységben szolgál. 1752-ben azután
egyrészt a francia haderőben nagy lét-
számcsökkentés következett be, más-
részt akkor folyt a porosz huszárság
erőteljes fejlesztése.

Hősünk így 1752-től, kornétási
rendfokozatát elismertetve, a Székely
Mihály ezredes, később tábornok, alá-
rendeltségében állt, a zömében magya-
rokból álló porosz hadseregbeli 1. hu-
szárezredben folytatta katonai pályafu-
tását. Az 1756-ban kirobbantott hété-
ves háború meggyorsította előmenete-
lét, már 1757-ben hadnaggyá, 1760-
ban pedig kapitánnyá léptették elő. Ki-
magasló helytállása elismeréseként
azonban már 1759 óta egy százfős
szabadcsapat élére állítva, önállóan ke-
rült bevetésre a kisháborús műveletek-
ben. Miután egyre inkább hadisarcbe-
hajtásra és túszszedésre küldték, szé-
pen induló pályája ellenére 1761-ben
odahagyta a porosz hadsereget is.

Már korábban kapcsolatban állt há-
borúellenes és franciabarát lengyelek-
kel, akik szembenálltak a szász-len-
gyel perszonálunióval, így Lengyelor-
szágba távozott. Ott elvállalta, hogy
segít a lengyel-francia kapcsolatfelvé-
telben, egyúttal bizonyára újabb fran-
cia szolgálatvállalás lehetőségében re-
ménykedett. Lengyel útipasszussal, a
koronamarsall ajánlólevelével, előkelő
négyesfogaton Magyarországon át kí-
vánt utazni. Nem tudhatta, hogy a var-
sói császári-királyi követ, tudomást
szerezve lengyel földre lépéséről, ügy-
nökökkel figyeltette minden lépését,
így nem csoda, hogy a határátkelést
követően azonnal letartóztatták. Kés-
márkon, Lőcsén, Pozsonyban hallgat-
ták ki, majd egyenesen Bécsbe vitték,
ahol az Udvari Haditanács Igazságügyi
Kollégiuma vizsgálatot folytatott le el-
lene, sőt az Államtanács is foglalkozott
ügyével. Ennek lezártával meglepő
módon magyarországi kény-
szerletelepedés mellett szabadon en-
gedték, sőt hamarosan - kérésére -
császári-királyi huszárőrnagyi, vagy
ahogyan akkor még nevezték, huszár-
főstrázsamesteri rendfokozatot elis-
merve neki, kegydíjban is részesítet-
ték.

Rövid gyöngyösi tartózkodás után
feleségül vette Szinyei Merse Zsig-
mond Sáro vármegyei alispán Francis-
ka nevű leányát, és Eperjesen telepe-
dett le vele. Onnan újólag azonnal
kapcsolatba lépett a lengyel Hazafias
Konföderáció vezetőivel, és e csopor-
tosulás egyik kiemelkedő egyéniségé-
nek, Karol Radziwill hercegnek a bi-

zalmasaként segítette az immár orosz-
ellenes honvédő harcra kényszerülő és
készülő lengyelek magyarországi fegy-
vervásárlását, sőt toborzását. Ennek
felfedésekor Kassán jelöltek ki számá-
ra kényszerlakhelyet. 1767-72 közt az-
után nyomát vesztették a hatóságok.
Kazimierz Pulawski gróf, az oroszelle-
nes háborút vívó Bari Konföderáció
tábornoka, később úgy beszélt Kováts
Mihályról, hogy biztosra vehetjük, eb-
ben az időben valamelyik lengyel kato-
nai táborban a kiképzést irányította,
hiszen lengyelek nagy számban tartóz-
kodtak tartósan magyar felségterületen
Eperjes és Bártfa térségében. 1772-
ben, a lengyel szabadságharc elbukását
követően hősünk azután újra felbuk-
kant Budán, és ezzel sorsa ismét jól
dokumentálná vált.

Ám 1776-ban ismeretlen céllal
megint útra kelt. Ma már tudjuk, olyan
hosszú útra vállalkozott, amelyen nem
sok honfitársa követte. Genován és Pá-
rizson át Bordeaux-ba igyekezett, és
onnan ajánlotta fel szolgálatát a füg-
getlenségért küzdő amerikai erőknek,
ahogyan megfogalmazta: „Én tehát ön-
ként és szabad akaratomból érkeztem
ide, mérhetetlen úti fáradalmak és erő-
feszítések árán, hogy mindabban, ami
válságos helyzetekben és a legnagyobb
veszedelmekben tisztességes harcostól
elvárható, József (trónörökös)) kárára,
de nem kevésbé az Áldásthozó Gyűlés
(a Kongresszus) szabadságáért a leghí-
vebben feláldozzam egész magamat."

Választ sem várva, 1777. február
26-án elvitorlázott, és április 30-án már
Providence-ban szállt partra, rövidesen
pedig Morroistownban személyesen
George Washington tábornoknál, a fő-
parancsnoknál jelentkezett szolgálatté-
telre. A Kontinentális Kongresszus
ugyan köszönetét nyilvánította, de
egyelőre eltekintett alkalmazásától, és
elhárította azt. A tettrekész magyar er-
re Philadelphiába sietett, ahol az ottani
német telepesek közt éppen egy szabad
zászlóalj szervezése folyt. A németül is
nagyszerűen beszélő Kováts Mihály
elérte, hogy kinevezték e zászlóalj
újoncozó tisztjévé. E minőségében
kapcsolódott be a függetlenségi háború
küzdelmeibe. Kisebb harccselekmé-
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nyék után október 4-én Germantown-
nál bevetve, öss/.clalálko/oil a/ ugyan-
csak Amerikába érkezén és brigadé-
rosként alkalmazást nyert, már említett
Kazimicrz Pulawsky lengyel gróffal,
akit lengyel elkötelezettsége révén
még Európából jól ismert. E találkozás
hozott változást alkalmazásában. A lo-
vassági parancsnokká kinevezeti Pu-
lawski kiképzó'mesierkéni maga mellé
vette Kovátsot, és kérte ezredesként
való kinevezéséi e beosztásba. 1778.
január 14-én Washington ehhez ideig-
lenes jelleggel hozzájárult.

Közben Pulawskit elkedvetlenítet-
ték a lovasság harcbavetésc során ta-
pasztallak, és március 19-én önálló lé-
gió alapításának engedélyezését kérte a
Kongresszustól. Ebben egyúttal indít-
ványozta, hogy Kováts Mihály ezre-
deskéni e légió parancsnoki tisztébe
kerüljön kinevezésre. Április 18- án a
Kongresszus meghozta ezirányú dön-
lését. Hősünk ezt meg sem várva, ad-
digra már megkezdte Ballimorc-ban a
légió toborzását. Alig volt együtt az
engedélyezett létszám, július közepén
máris harcba kellett lépnie a légiónak
az angolok állal feltüzelt indiánok el-
len. További kisebb harcbevetések kö-
vetkeztek New York és New Jersey
állam területen az angolok és zsoldosa-
ik ellen, majd elérkezett 1779 február-
ja, és a déli területekre vezénylés.

A további jól ismert. Mégis idézzük
lel újra, hogy nemes Kováts Mihály
ezredes-parancsnok hősi helytállása és
halála az angol stralégia ervényrejutá-
sát akadályozta meg. Paul Bentalou
kapitány, az akció résztvevője, ezt így
rögzíieue visszaemlékezésében: „A lé-
gió éppen akkor érkezeit Charlcstown-
ba, amikor Prcvost angol tábornok ab-
ban a biztos hilben jelent meg a város
előli 1779. május 11-én, hogy az az
első felszólításra megadja magái. Pu-
lawski váratlan megérkezése minden
reményét meghiúsította. (...) Pulawski
az éppen mcgérkczcit légióval kivonult
az ellenség elé. Ebben a rajtaütésben
esett el a légió ezredese. De Prcvost
félbehagyta vállalkozását, és a szigete-
ken keresztül visszavonult." A diadalt
Horaüo Gatcs amerikai tábornok úgy
minősítette, hogy „ez az egyik legdi-

csőscgcscbb esemény, amely megtör-
ténhetett."

Számos részkérdésben termé-
szetszerűleg máig hiányosak az isme-
reteink, és egyes adatok máig vitatot-
tak, így még további bizonyítást igé-
nyel, hogy helytálló-e a dr. Keszi Ko-
vács László néprajztudós által 1941-
ben fellelt, de csak 1979-ben közzétett
és addigra elpusztult, az egyik őse,
Keszi Kováts István nótárius állal
1783-ban készített „Genealógia Fami-
liac Kováts de Chaba et de Keszi ulris-
que sexus" című összeállításban sze-
replő megjegyzés: „Kitűnt közülük az
a Mihály, aki kiváló katona volt, sza-
badcsapat-parancsnoki beosztásba ke-
rült, és számos hadjáratban harcolt,
idegen népek országaiban, Fabricius
Kováts Mihály név alatt, és ott is lett a
halál áldozata." Ha ez igaz, akkor a
karcagi születésű nemes Kováts Mi-
hály a besenyő származású, 1331-ben
magyar nemességet nyert János királyi
kovács leszármazottja, keszi és kaáli
előnévvel, akinek édesapja a Heves
vármegyei Kaiban birtokos keszi Ko-
váts Imre, és édesanyja a szomszéd
birtokos nemes családbeli káli Tompa
Sára volt. A szülők ezek szerint, isme-
retlen okból, a Rákóczi-szabad-
ságharcot követően költöztek volna
Karczag Új Szállásra, a mai Karcagra.
Az c családban való születés magyará-
zatot adna a nemességszerző Faber
Ferrarius Regis ősre való tekintettel az
idegenben érthetőbb és erre utaló Fab-
riczy előnév felvételére is.

Ugyanígy meggondolást érdemel dr.
Kováls László Dezső mémök feltétele-
zése, hogy talán mégsem 1724-ben szü-
letett Kováts Mihály, hanem 1712-ben.
Ez esetben jobban érthető iskolázottsága,
latinos műveltsége és 1740-es első hu-
szár- szolgálatvállalása Karcagi szüle-
tése mellett akkor valóban lehetett már
gyömrői illetőségű, viszont ez esetben
kutatást igényel, mit is keresett ott, miért
hagyta el a szülői házat korábban, ha
nem egyenesen katonának állt.

Latinos műveltségét egyébként im-
már nemcsak az 1777. január 13-án
Bordeaux-ban keletkezett, Benjámin
Franklinhez intézett és részben idézett
szép stílusú, választékos latin nyelvű
levele tanúsítja, hanem a vitéz dr. Ud-
vardy Tibor tábornok által Amerikában
clőtalált, 1779. március 30-án Frede-

rickstownban keletkezett, Dávid Lewy
részére írt, ugyancsak latin nyelvű, for-
mailag kifogástalan ajánlólevél is.

Miként az életút eleje, úgy a katonai
pályafutás vége is új meggondolásokat
igényel. Ugyancsak Udvardy Tibor ku-
tatásai alapján, az általa fellelt új doku-
mentumoknak megfelelően át kell ír-
nunk a Pulawsky-légió délre vezetésé-
nek útvonalát. Ez alapján azt is el kell
ismernünk, hogy Kováts ezredes részé-
ről jelentős haditett volt a nehéz időjárási
és terepviszonyok közepette már ennek a
menetnek a puszta végrehajtása is. Végül
nem hangsúlyoztuk eddig, hogy az ame-
rikai Kongresszus a függetlenségi hábo-
rú nyolc esztendeje alatt különleges je-
lentőségű szolgálataiért köszönetét hatá-
rozatban csupán három európainak fe-
jezte ki, a francia La Fayette őrgróf
brigadérosnak, a porosz von Sleuben
báró brigadérosnak, és a magyar nemes
Kováts Mihály óbesternek!

Minderre emlékezünk itt és most.
Ezen az ünnepi napon azonban nem-
csak a 213 eve hősi halált halt nagy
magyar katonaelődünk életútját szeret-
tük volna felvillantani, hanem arra is
fel kívántuk hívni a figyelmet, mennyit
lehetnek a történettudomány tovább-
fejlődése, a nemzeti önismeret elmélyí-
tése és a nemzeti önbecsülés fokozása
érdekében a történelmi múlt iránt ér-
deklődő, azt megszerető, és a megér-
téshez a szükséges tudást megszerző
nem hivatásos kutatók is. Éppen nemes
Kováts Mihály ezredes-parancsnok
életútjának itt ugyancsak jelzett ismert-
té válása adjon újabb ösztönzést nem-
zeti múltunk emlékeinek felkutatására,
megőrzésére és továbbadására szerte a
világon, ahol magyar cl.

Az a tény pedig, hogy 1979 után
most a szülőföld újra csatlakozik a
választott hazában éppen elsődlegesen
újvilágbeli vendégünk, vitéz dr. Ud-
vardy Tibor tábornok úr fáradhatatlan
működésének hatására meglevő folya-
matos tiszteletadáshoz, jelentse végre
azt, hogy Kováts Mihály végleg haza-
tért, az itthon élők is történelmük emlé-
kezetre méltó részének tartják vitéz
életét és hősi halálát. Adná Isten, hogy
szülőnemzete ezzel együtt magáévá
tenné azt a szentenciát is, amelyet ne-
mes Kováts Mihály egy élten át köve-
tett: „Az aranyszabadságnak nem sár-
arany az ára!"


