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alja, hanem a cs. kir. 24. (Parma) sorgyalogezred 1. Landwehr zászlóalja tartozott (27. o.). 
Az „északi mozgó hadtest” 1848. december második felében csak egy és nem két hatfon-
tos fél lovasüteggel rendelkezett; ez pedig a Dessewffy-dandárhoz tartozott (39–40. o.). 
A 41. oldaltól a lábjegyzetek életrajzi vonatkozásai esetén a felvezető szöveg („Életrajzi 
összefoglalóját lásd:”) több esetben mondaton belül feleslegesen egymás után ismétlő-
dik (76., 82-83., 85., 87., 93-97., 99–103. o.). A 267. lábjegyzetbe „belecsúszott” a 284. (86. 
o.). A 17. és 42. honvédzászlóaljak felsorolásánál hiányzik a szövegből a 34. honvédzász-
lóalj (91. o.). A zászlóaljaknál az orvosok természetesen a törzshöz és nem a törzstisz-
tekhez tartoztak (131. o.). Kissé zavaró, hogy külön irodalmi rövidítésjegyzék és bibli-
ográfia is van, amelyek hasonló adatai nem mindig fedik egymást teljesen (például Jerzy 
Bułharyn ezredes emlékiratai kapcsán: 148., ill. 153. o.). A térképek rövidítésjegyzékében 
egy lovasszakasz nem egyenlő fél lovasszázaddal (egy szárnnyal), hanem annak csak a 
fele; a „röppenytyű” pedig helyesen „röppentyű” (157. o.). Végül: a kötet végén található 
térképeket talán jobb lett volna színes formátumban közölni, mert fekete-fehérben (főleg 
az áttekintő térképek esetében) nehéz „kivenni” a hadmozdulatokat.

A fenti hibák ellenére a recenzens csak ajánlani tudja minden olvasónak ezt a rop-
pant feszes, lényegre törő, mégis rengeteg részletet tartalmazó kötetet, aki csak meg akar 
ismerkedni 1848–1849 fordulóján a Felvidék keleti részén folytatott harcokkal és egy 
korabeli „magasabbegység” megszervezésének igencsak mozgalmas történetével.

Kemény Krisztián

SÜLI ATTILA

ORMAI NORBERT, AZ ELSŐ ARADI VéRTANÚ

(Aradi Vértanúk sorozat, Line Design, Budapest, 2016. 240 o. ISBN 978-615-80101-6-0)

„Ami az aradi vértanúk emlékének megőrzését illeti, különösebb büszkélkednivalónk 
nincs” – írta 1979-ben az aradi vértanúk peranyagát közreadó kötete előszavában Katona 
Tamás, az 1848–1849-es magyar szabadságharc kutatásának egyik korszakos egyéni-
sége. Ezzel a markáns bevezetővel indult útjára egy új 1848-as könyvsorozat Hermann 
Róbert szerkesztésében, amely éppen a fent említett, méltatlan helyzeten kíván változ-
tatni. Hiszen, ahogy az ajánlásban maga a szerkesztő írja – bár a vértanúkról utcákat, tere-
ket neveztek el; emlékükre szobrokat, emléktáblákat állítottak, valamint minden október 
6-i emlékünnepségen elhangzik a nevük – nagy többségüknek még sincs egész pályafutá-
sát feldolgozó, monografikus életrajza. Ezt a hiányt igyekszik most pótolni a Line Design 
gondozásában megjelenő új sorozat, amely mind a 17 Aradon kivégzett, illetve elhunyt 
katonatiszt teljes életrajzát és szabadságharcos tevékenységét tervezi bemutatni bőséges 
iratközléssel, igényes formátumban.

Az első kötet az első kivégzettnek, Ormai (Auffenberg) Norbert ezredesnek, a honvéd 
vadászezredek főparancsnokának állít emléket. Utóbbi még annál is inkább kiesett a tör-
téneti köztudatból, mivel nem 1849. október 6-án, az aradi 13 vértanú egyikeként, hanem 
már 1849. augusztus 22-én, rögtönítélettel végezték ki. Ez és a kortársak vegyes, több-
nyire elítélő véleménye vezetett oda, hogy nevét a szakembereken kívül szinte alig isme-
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rik. Noha 2015-ben már megjelent róla egy önálló, kisebb munka,1 igazi, egész pályafu-
tását átfogó, tevékenységét részletesen ismertető kiadvány csak most, Süli Attila őrnagy, 
hadtörténész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatójának köszönhetően látott 
napvilágot.

Ahogy a bevezetőben maga a szerző is megjegyzi, Ormai (Auffenberg) Norberthez 
nem volt kegyes a sors. Regénybe illő élete, hirtelen magas pozícióba emelkedése és tevé-
kenysége, feltűnően jó kapcsolata Kossuth Lajossal és családjával a szabadságharc során 
már akkor – mint afféle „konjunktúra lovagnak” – sok ellenséget szerzett neki, akik 
szinte egyöntetűen negatív színben festették le Mészáros Lázártól Jókai Mórig. Jórészt 
ezt a véleményt vették át és adták tovább a szabadságharccal foglalkozó történetírók is 
Szilágyi Sándortól egészen Katona Tamásig. Ezeknek a véleményeknek és a főhős alakjá-
hoz tapadó számtalan „mendemondának” eredt a nyomába most Süli Attila, aki egy rövid 
történeti áttekintés, valamint a felhasznált források összefoglalásával vezeti fel művét.

A kötet első felét az Ormai (Auffenberg) Norbert életrajzát feldolgozó tanulmány adja. 
Norbert von Auffenberg pontosan még nem ismert időpontban, valószínűleg 1813 máju-
sának végén a csehországi Dobrzanban született egy német katonacsaládban; apja cs. kir. 
főhadnagy volt. A család 1815-ben előbb Magyarországra, majd Erdélybe került, így a fel-
cseperedő Norbert aránylag korán megismerte későbbi választott hazáját. A katonacsalád-
okban megszokott módon szülei őt is a hadseregbe szánták, így az elemi iskola, illetve az 
olmützi katonai nevelőintézet elvégzése után 1831-ben ezredkadétként az erdélyi kiegé-
szítésű cs. kir. 31. (Splényi) sorgyalogezredbe lépett be. Az adott korszak lehetőségeihez 
képest haladt előre a ranglétrán: 1840-ben már hadnagy volt. Minősítései egy jó, használ-
ható tisztet mutattak; ugyanakkor utaltak „hóbortos, fura viselkedésére” és könnyelmű, 
adósságcsináló természetére. Hogy az előbbi pontosan mit jelentett, azt nem tudjuk meg, 
de az tény, hogy 1840-ben Galíciában állomásozó alakulata tagjaként ő is belekeveredett 
egy lengyel (pánszláv) összeesküvésbe, amely fegyveres felkelést akart kirobbantani. Az 
összeesküvés katonai szárnya olyan erős volt, hogy a cs. kir. 10. (Mazuchelli) sorgya-
logezred egyik, lengyel legénységű zászlóalját más alakulatok bevetésével kellett lefegy-
verezni; Auffenberget pedig – számos tiszttársával (köztük öccsével, Joseph-fel) együtt 

– letartóztatták. Mivel az elsőrendű, az összeesküvésben tevékenyen résztvevő vádlottak 
közé sorolták, így hosszú procedúra után 1847-ben 14 év vasban letöltendő várfogságra 
ítélték, és a büntetés végrehajtására a munkácsi várbörtönbe szállították.

Az 1848-as „Népek tavasza”, a megalakuló Batthyány-kormány (ezen belül főként 
Kossuth Lajos), valamint a munkácsi polgárság fellépésére 1848. május 2-án a Munkácson 
őrzött politikai rabok is visszanyerték szabadságukat. Auffenberg szabadulása után Pestre 
utazott, ahol szoros kapcsolatba került Kossuthtal. 1848 nyarán jelentkezett az alakuló 
honvédseregbe; augusztusban századosi rangban a Mieczyslaw Woroniecki szervezte 
önkéntes magyar vadászcsapathoz nevezték ki, amellyel részt vett a délvidéki harcokban 
és a perlaszi szerb tábor 1849. szeptember 2-i elfoglalásában. Az alakulatot később feltöl-
tötték és regularizálták; az így létrehozott 38. honvéd (vadász-) zászlóalj századosaként 
Auffenberg 1848. október 16-tól átkerült a hivatásos honvédtiszti állományba. Sorsa azon-
ban más fordulatot vett: kapcsolatainak hála, még október 19-én őrnagyi rangban Kossuth 
szárnysegéde lett.

1 Dr. Babós Lajos: Tények és dokumentumok Ormai Norbert életéről. Budapest, 2015. 75 o.
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A nevét 1848. november–december folyamán Ormaira magyarosító tiszt jól érzékelte, 
hogy a megalakuló honvédseregnek nincs szervezetszerű könnyűgyalogsága és az újon-
nan létrejövő önkéntes vadászcsapatok ezt a hiányt nem tudják teljesen pótolni. Ezért 
már 1848. november elején felajánlotta, hogy megszervez egy honvéd vadászezredet, és 
erre végül (köszönhetően Kossuthtal való jó kapcsolatának) december második felében 
meg is kapta az engedélyt. Ezzel kezdetét vette Ormai tevékenységének legtermékenyebb 
szakasza, amely lényegében a szabadságharc leveréséig tartott. Ennek keretében 1848 
decemberétől 1849 márciusáig Magyarországon egy, 1849 áprilisától augusztusig jórészt 
Erdélyben kettő és fél vadászezredet szervezett, amelynek keretében több mint 8000 fő 
került a honvédség kötelékébe. Ormai kiváló szervezőnek bizonyult, aki az adott viszo-
nyokhoz képest aránylag gyorsan jól felszerelt, felfegyverzett és kiképzett vadászosztá-
lyokat biztosított a honvédsereg részére, amelyek (elsősorban az 1. vadászezred egységei) 
jól megállták a helyüket. Ugyanakkor mindenáron eredményt felmutatni akaró módsze-
rei (önkéntes vadászok önkényes beolvasztása, honvédek átcsábítása magasabb zsolddal) 
miatt szembe került például Görgei Artúrral és Szemere Bertalannal. A közben alezre-
dessé, majd ezredessé előlépő Ormaira a rendelkezésére álló bőséges pénzkeret, a vadá-
szok honvédekénél nagyobb fizetése, a tisztek kinevezése körülötti „nepotizmus”, az ezre-
dek állandó átszervezése, az adminisztráció és a pénzügyek terén való „lazaság”, valamint 

„behízelgő” modora, regényes házassága és a körülötte keringő egyéb, valós és valótlan 
pletykák miatt 1849 folyamán még „megorrolt” Mészáros Lázár, Csány László; sőt néha 
maga Kossuth is. Utóbbi bizalmát azonban sikerült szinte mindvégig megőriznie. Ezt a jó 
8 hónapos, mozgalmas időszakot minden eddiginél részletesebben mutatja be Süli Attila.

Az 1849. augusztus elején törzsével már ismét Magyarországon állomásozó Ormai jól 
látta, hogy a cs. kir. és az orosz hadsereg túlereje hamarosan összeroppantja a honvédsé-
get. Ezért megpróbálta „bebiztosítani” magát: augusztus 7-én benyújtotta számadásait és 
beadta lemondását is a hadügyminisztériumnak. Ez azonban már nem segített rajta: 1849. 
augusztus 14-én Pankotán a cs. kir. katonaság elfogta, és Aradra szállították. Itt augusz-
tus 21-én kihallgatták, ahol hiába védekezett azzal, hogy csak kényszerből maradt a hon-
védseregben. A cs. kir. rögtönítélő bíróság 1849. augusztus 22-én kötél általi halálra ítélte, 
amelyet még aznap végrehajtottak. Sorsa jól példázza, hogy mi történt volna azzal a több 
száz honvédségben szolgáló, volt cs. kir. tiszttel, ha a magyar hadsereg Haynau és nem az 
oroszok előtt tette volna le a fegyvert.

Összefoglalásában Süli Attila előbb röviden ismerteti, hogyan őrizte meg az utókor a 
vértanú emlékét, majd megállapítja, hogy Ormai (Auffenberg) Norbert a tények tükrében 
módszerei és a „végjátékban” való kilépési szándéka okán aligha tartozik az 1848–1849-es  
szabadságharc „feddhetetlen” alakjai közé, noha a kortársak által „lebegtetett” sikkasz-
tási vádat nem igazolják az iratok. Ugyanakkor kiváló szervezőként és valós eredményei 
miatt az önvédelmi háború egyik fontos személyisége, aki megérdemli, hogy emlékét 

„jellemfoltjai” ellenére megőrizzük.
A kötet második felét egy 99 iratot tartalmazó okmánytár alkotja. A források döntő 

része most első ízben kerül a nagyközönség elé, melyekből megismerhető Ormai majd tel-
jes 1848–1849-es tevékenysége, szervezési eredményei és „manőverezései” éppúgy, mint 
levelezése a kor kiváló politikusaival vagy házassági okirata Rozsváry Vilmával.

A szép kiállítású, grafikákkal bőségesen illusztrált könyvet egy bibliográfiának is 
beillő rövidítésjegyzék, illetve név- és helynévmutató zárja.
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A kötetben, mint minden kiadványban, előfordulnak betű- és nyomdahibák, valamint 
elírások és tévesztések is. A Vértanúk könyve természetesen 2007-ben és nem 2027-ben 
jelent meg (11. o.). A perlaszi tábor bevételénél a 37. és 39. sorgyalogezredek nem 3-3 zász-
lóaljáról, hanem csak 3. zászlóaljairól van szó (26. o.); az összecsapás után pedig a szerb 
csapat vonult Pancsovára (27. o.). A 72-től a 103. lábjegyzetig a lábjegyzetelés eggyel 
elcsúszott (31–38. o.). 1849 februárjától a cs. kir. tábori vadászzászlóaljak száma ugyan 
valóban 22-re nőtt, azonban ezek már nem 6, hanem csak 4 századból álltak (34. o.). A 36. 
oldalon az első mondat valószínű vége („szólított fel.”) lemaradt. A tiroli önkéntes vadász-
zászlóalj a szabadságharc végére nem maradt alig 150-200 fős alakulat, hanem 4 század-
dal a VII. hadtestben szolgált; míg önállóvá vált, valószínűleg 3. százada a Kazinczy-
hadosztályhoz került (36. o.). A „Hermann 1999.” rövidítés helyesen „Hermann 2001.” 
(36., ill. 228. o.). Répásy Mihály 1848 december végén már vezérőrnagy és nem ezredes 
volt (40. o.). Meszéna Károly alezredes természetesen az 1. vadászezred 1. osztályának 
és nem az eszéki várőrségnek a parancsnoka volt; Eszék erődje pedig nem 1849. február 
13-án, hanem 14-én adta meg magát (43. o.). Kossuth Szemerének írt, idézett levele nem 
1848. december 30-án, hanem 1849. január 30-án kelt (43. o.). A 139. lábjegyzetben való-
színűleg a KLÖM XIV. és nem XV. kötetéről van szó (44. o.). A Szabó Lajos vezette sza-
badcsapat valószínűleg nem 4 évre, csak 4 hónapra állt fel (53. o.). A 189. lábjegyzet kétszer  
szerepel (60–61. o.). A 79. oldalon szereplő illusztráció a fejfedők alapján nem a hon-
véd, hanem a kápolnai csatában tényleg részt vevő tiroli önkéntes vadászokat ábrázolja 
(79. o.). A kluknói–margitfalvai ütközet nem 1849. február 5-én, hanem 12-én volt; feb-
ruár 5-én Guyon Richárd ezredes csapatai Branyiszkónál arattak győzelmet, de abban 
nem vett részt az 1. vadászezred 2. osztálya, amelyet a Kmety-hadosztályhoz és nem dan-
dárhoz osztottak be (81., illetve 130. o.). A királynémeti ütközet nem 1849. február 17-én, 
hanem 18-án volt (84. o.). Végül a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár VII. 203. fondja a tel-
jes 1848–1849-es iratgyűjteményt jelent, nemcsak a Csány-levéltárat (228. o.).

Az előbbiektől függetlenül a recenzens csak ajánlani tudja mindenkinek ezt a szép és 
tartalmas kiadványt, aki meg akar ismerkedni az aradi vértanúk fenti, mára szinte telje-
sen elfeledett alakjával és reméli, hogy a sorozat hamarosan újabb kötettel, egy újabb vér-
tanú életrajzával bővül.

Kemény Krisztián
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