likált a témában. Asbóth motívumainak alapos tanulmányozásával azonban még adós a
történettudomány. 1864. március 17-én őt is
elfogták. Elfogására azért volt szükség, hogy
ne derüljön ki aktív közreműködése az ös�szeesküvés felgöngyölítésében.
A jelentésekben indítékairól ő maga így
nyilatkozott: „egyedül a te (ti. Pálffy Móric – S. J.) irántam megnyilvánuló nyílt és
szívből jövő részvéted késztetett a múlt évi
és a mostani bejelentésekre.” „Ha hozzájárulhattam ahhoz, Kegyelmes Uram, hogy
hazámtól egy nagyobb szerencsétlenséget
még időben elhárítsak, a legkegyelmesebb
uralkodó számára megkönnyítettem országainak megnyugtatását, akkor lelkemben
nyugalmat találok – még ha ezzel néhány
egykori barátomnak nehéz szenvedéseket
okoztam. A remény, hogy Őfelsége a lehető
legkíméletesebben fog eljárni, hozzájárul e
megnyugváshoz.” A hadbíróságon egyébként felmerült Asbóth elmeháborodottságának kérdése is. Az ezzel kapcsolatban megkeresett Temes megyei hatóságok jelentették: Lugos környékén már többen látták a
mezőn karddal, bottal a kezében hangosan
vezényelni, ezért bolondnak tartják.
Mindez további kutatásokat igényel. Mindenesetre a kialkudott évi 1200 forintos kegydíjat élete végéig megkapta. 1868-ig fia taníttatására még 600 forintot, az összeesküvés leleplezésért egy összegben pedig 5000
forintot kapott. A per végén, 1865 elején az
uralkodó kegyelmet adott a halálraítélteknek, büntetésük hosszú várfogság lett. Úgy
tűnik, mintha Pálffy már előre igyekezett
volna erről Asbóthot meggyőzni. Az elítéltek
a kiegyezés évében szabadultak.
1863. januárjában hadtudományi munkássága alapján Asbóth Lajost a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Májusban „A hadimesterség fejlődése
az őskortól a jelen időkig” címmel tartott
székfoglaló előadást. 1862-ben megírta emlékiratait „Asbóth Lajos emlékiratai az 1848ki és 1849-ki magyarországi hadjáratból”
címmel (Pest, 1862. két kötet, két kiadásban
is megjelent ekkor). Más fontos művei: „A
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hadvezér és a hadtudomány alapelvei az
újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva” (Pest, 1863, ill. 1869. – második kiadás), Görgei. Czáfolat Assermann védiratára.
(Pest. 1867.), „Az éjszakamerikai polgárháború története” (Budapest, 1875.).
A kiegyezést követően volt honvédtábornokként a Honvédegylet megbecsült tagja
lett. Állítólag Kossuth egy 1867-es levelében
ismerte el tábornoknak. Ennek azonban
nincs nyoma. Tényleges kinevezésére a szabadságharc idején nem került sor. 1882. május 6-án halt meg Budapesten.
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Perger Zoltán:

Asbóth Sándor honvéd alezredes
Kezdetnek a magam szerény eszközeivel szeretnék küzdeni a téves adatok terjedése ellen. Mivel bár Asbóth Sándor születésének valódi dátuma
Tar Ferenc munkásságának köszönhetően már 20 éve rendelkezésre áll,
mégis jószerivel mindenütt (még az Asbóthról elnevezett középiskola
honlapján is…) a helytelen, 1811. december 18-i dátummal lehet találkozni, hadd hangsúlyozzam, hogy Asbóth Sándor 1810. december 19-én
született.
Asbóth Sándor 1848 előtti életéről kevés ismeretünk van. A selmecbányai akadémián szerzett mérnöki diplomát. 1836-tól dolgozott vízépítő
mérnökként, 1844-től volt a Béga-csatorna helyettes igazgató mérnöke.
A Temes vármegyei közéletben már 1848 előtt is (nem tisztázott) szerepet játszott.
A forradalmat követő első hónapokban Asbóth állami alkalmazottként,
konkrétabban mérnökként, továbbá hazafiként jelenik meg előttünk.
Ezt követően is maradt állami alkalmazott, és mérnöki tudását is hasznosíthatta, hazafiúi mivoltában sem állt be változás. Pusztán civilből
katona lett.
Elsőként a mérnökről kell beszélni. Asbóth szívesen dolgozott volna
a Béga szabályozásán. Ennek már korábban elkészítette a terveit. Ehelyett azonban még a forradalom előtti időszakból származó, jórészt
ismeretlen hátterű vitákkal tölthette idejét. Fizetését még januárban
zárolták, majd állása is veszélybe került, és májusban felrendelték Pestre
Temesvárról, hogy az ellene intézett vádakra válaszoljon. Végül július
elején engedték vissza ideiglenesen azzal az ígérettel, hogy a minisztériumban fogják alkalmazni. Ez arra utal, hogy a vádakra megnyugtató
választ adott, ugyanakkor azt is valószínűsíti (mivel ő maga kérte, hogy
a minisztériumban dolgozhasson), hogy eddigi állomáshelyének munkatársaival megromlott a viszonya.
Csak ezt követően eshetett szó a Béga csatornázásáról. A minisztériumban augusztustól decemberig Asbóth terveit keresték, míg végül
kiderült, hogy azok már évek óta Bécsben vannak. Az események eddigre pedig olyan fordulatot vettek, ami a(z egyébként rossz állapotban lévő)
Béga kérdését levette a napirendről.
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