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tában és alakítja ki hűséges minisztereiből és hadvezéreiből az új Habsburg kormányza
tot. A diplomáciában kiváló partnerre talál I. Erzsébet cárnő személyében, akivel sikerül 
megerősítenie az orosz–osztrák szövetséget. A szerző nem feledkezik meg az uralkodónő 
portréja mellett a nő és anya belső arcának ábrázolásáról sem. Megismerhetjük, hogy a 
puritán erkölcsű uralkodónő hogyan élte meg családi problémáit. Férje halála után újabb 
hatalmi kihívást kap fia, József részéről, akivel férjéhez hasonlóan megosztva gyakorolta 
a hatalmat. Az anya–fiú szerepek korántsem bizonyultak konfliktusmentesnek, és a kötet 
meggyőzően mutatja be, hogy a konok József sokkal kevésbé vetette magát alá anyja aka
ratának, mint az apja. Az első időszakban a közös uralkodás viszonylag kis összetűzé
sek árán, elsősorban a Kaunitz kancellár segítségével sikeresen zajlott, viszont az 1770-es 
években József egyre inkább fellázadt az anyai hatalom ellen és az anya és fiú konflik
tusa különösen megnehezítette Mária Terézia utolsó évtizedét. A kötet epilógusában a 
szerző – visszatérve a könyv kiinduló gondolatához – a „királynő három testé”-ről osztja 
meg gondolatait az olvasóval. Elemzése szerint Mária Terézia három testtel bírt: egy fizi
kai értelemben vett halandó testtel, egy szimbolikus és halhatatlan uralkodói testtel és egy 
dinasztián keresztül áteredő anyai testtel. 

E különleges uralkodói életrajz a gazdag forrásanyagon kívül kiválóan ötvözi a Mária-
Teréziával kapcsolatos kutatások legfrissebb eredményeit is. Ezek közül érdemes meg
jegyezni, hogy a könyv borítója az uralkodónő kezét ábrázolja, amelynek ikonográfiai 
jelentőségéről nemrég kiváló doktori disszertáció született Anne-Sophie Banakas tollá
ból (Les portraits de Marie-Thérèse : échange et pouvoir entre la souveraine et les élites 
politiques de la monarchie. Université Paris I, 2016.). Bár a bibliográfia erről nem tájé
koztatja az olvasót, a szerző igen alapos dokumentációval rendelkezhetett a kötet magyar 
(például a koronázás részletei) és cseh vonatkozású fejezeteinek megírásakor. Elisabeth 
Badinter különleges megközelítésű Mária Terézia életrajza az elmúlt időszak egyik leg
nagyobb francia történeti könyvsikere volt, nemrég megjelent németül és remélhetőleg 
hamarosan magyarul is kezébe veheti majd az olvasó.

Tóth Ferenc

HAJAgOS JóZSEF

TÖRÖK IgNÁc, A HADMÉRNÖK TÁBORNOK

(Aradi Vértanúk sorozat, sorozatszerk. Hermann Róbert. Line Design, Budapest, 2017. 270 o.  
ISBN: 978-615-80101-4-6)

Örvendetesen gyorsan, már 2017 tavaszán megjelent a tavaly ősszel indult Aradi 
Vértanúk sorozat újabb önálló kötete, amely az 1848–1849. évi szabadságharc jobbára elfe
ledett személyiségének, nemescsói Török Ignác vezérőrnagynak állít emléket. A munka 
szerzője Hajagos József, a gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium történelem–földrajz 
szakos tanára, a korszak egyik kiváló ismerője, aki most több évtizedes kutatási eredmé
nyeit összegzi a szabadságharc hadmérnök vértanújáról.

Ahogy a bevezetőben maga a szerző megjegyzi, Török Ignáchoz nem volt kegyes az 
utókor. Noha az aradi vértanúk azon kisebb csoportjához tartozott, aki született magyar
nak számított, tevékenysége mégis szinte teljesen kiesett a történeti köztudatból. Ennek 
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egyik legmarkánsabb bizonyítéka, hogy Jókai Mór, a kor ünnepelt írója, Komárom híres 
szülötte, a város 1848–1849-es történetének egyik legjobb ismerője egyik 1875-ben meg
jelent műve lábjegyzetében Majthényi István tábornok lemondása után rögtön guyon 
Richárd vezérőrnagyot tette meg a komáromi erőd védőjének; sőt, utóbbi ostrom alatti 
bátor helytállásának több novellát is szentelt. Ám a valóságban guyon csak 1849. ápri
lis 20-án, két nappal a cs. kir. ostromzár feltörése előtt jutott be a várba; a sorsfordító 
hónapokban (1849. január–április) valójában Török Ignác tartotta meg az erődöt a magyar 
oldal számára. Ezért is fontos, hogy életéről és tevékenységéről most egy új, modern fel
dolgozást vehetünk a kezünkbe.

Török Ignác 1795 júniusában született a Pest vármegyei gödöllőn, ahol június 23-án 
keresztelték meg. Édesapja, a Vas vármegyei Nemescsóról elvándorolt id. Török Ignác 
ekkor a Grassalkovichuradalom gazdatisztje volt, édesanyja, Khorher Franciska pedig 
kisnemesi családból származott. A római katolikus vallású család hat gyermekéből Ignác 
volt a legidősebb, akinek a képességei már a helyi elemi, majd a ferences gimnáziumban 
is megmutatkoztak. Ennek, valamint apja új munkaadójának, báró Brudern János tábor
nok támogatásának köszönhetően Török Ignác 1811 őszétől az Osztrák Birodalom leg
jobb katonai műszaki iskolájába, a bécsi Hadmérnöki Akadémiára került. Bár az akadé
mia elsősorban a cs. kir. hadsereg számára képzett hadmérnököket, a műszaki tárgyakon 
kívül igen széleskörű tudást is adott. Az iskolát Török Ignác kiváló eredménnyel végezte 
el, 1817-ben, mint alhadnagy került a hadmérnöki karhoz. Hosszú szolgálata alatt szinte 
a birodalom összes tartományában és erődjében megfordult: 1817–1822-ben Peschiera, 
1822–1827 között Velence, 1827–1831-ben Komárom és Lipótvár, majd Krakkó, Verona, 
Mantova és Tarnów voltak állomáshelyei. Közben folyamatosan haladt előre a ranglétrán: 
1818-ban főhadnagy, 1823-ban alszázados, 1830-ban főszázados lett.

1839-ben helyezték át a Magyar Királyi Nemesi Testőrséghez, ahol az „ideiglenes és 
tartós erődítések” tanárává avanzsált. A magasabb szintű tisztképző intézménnyé átszer
vezett testőrség oktatójaként tanítványa volt több, később a szabadságharc során komoly 
hírnévre szert tett katonatiszt is; például görgei Artúr, Klapka györgy, Máriássy János, 
Korponay János és Krivácsy József. 1846-ban visszahelyezték a hadmérnöki karba, ahol 
előbb Lembergbe, majd a horvátországi Károlyvárosba került. Az 1841-ben őrnagy
gyá, 1848 elején alezredessé előléptetett Török Ignácot itt érték az 1848-as év forra
dalmi eseményei. A bécsi hadügyminisztérium 1848. augusztus 6-án előbb Aradra, majd 
Komáromba rendelte a helyi erődítési igazgatóság átvételére.

Török a parancsot (ellenérzései dacára) végrehajtotta, és 1848. szeptember végén meg
érkezett Komáromba. A birodalom egyik legfontosabb és legjobban kiépített erődrend
szerének a birtoklása a magyar kormány számára létfontosságú volt, ezért annak biz
tosítására és megerősítésére a kezdetektől igyekezett mindent megtenni. A vár élére  
szeptember 30-val Majthényi István ezredes (majd tábornok) került kinevezésre, akinek 
a kezdetektől kiváló segítőtársa lett Török Ignác. Noha az első időszakban többen is meg
kérdőjelezték megbízhatóságát, az alezredes munkájával hamar eloszlatta az iránta felme
rülő kételyeket, és jelentős szerepe volt abban, hogy az erődöt sikerült védhető állapotba 
helyezni, illetve a befejezetlen szakaszok (a Nádor-vonal V. bástyája, a Vág-vonal, illetve 
a Vág-hídfőerőd) kiépítése is megkezdődött.

Az 1848 októberében az ország irányítását az Országos Honvédelmi Bizottmány 
elnöke, Kossuth Lajos vette át, aki novembertől elrendelte, hogy Komáromnál a Duna 
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jobb partján a feldunai hadsereg számára egy sánctábor készüljön. A komáromi erődítési 
kar újjászervezésével, valamint a többi erődítési munkákkal is küszködő Török Ignác a 
nehézségek megkezdte ellenére ennek a műnek az építését, és december közepére majd
nem sikerült befejeznie. Ám a cs. kir. fősereg 1848. december 16-án meginduló offenzí
váját a feldunai hadsereg nem tudta megállítani, ezért a komáromi befejezetlen sánctábort 
is fel kellett adni; Komárom erődje bekerítésbe került. A fővárosok eleste után az addig 
határozott Majthényi tábornok elbizonytalanodott, és 1849. január 7-én lemondott tisztsé
géről; helyére a vár haditanácsa a rangidős, 1848. december 17-én honvéd ezredessé elő
léptetett Török Ignácot javasolta, aki ezt ideiglenesen elfogadta.

Az ezt követő három hónap lett Török Ignác ’48-as szerepvállalásának legfontosabb 
időszaka. Noha az 53 éves hadmérnök törzstiszt szinte semmilyen tapasztalattal nem ren
delkezett egy jó hadtestnyi (körülbelül 12 000 fős) helyőrség vezetése terén, és beosztott
jai sem voltak különösebben tapasztaltak, ennek ellenére feladatukat jól oldották meg. 
A számos töredékalakulatból sikerült egységes zászlóaljakat szervezni, azokat megfele
lően felszerelni és kiképezni. A vár tűzrendszerét sikerült jól megszervezni, és a lövegek
hez elegendő képzett tüzért biztosítani; az erőd befejezetlen részeit sikerült megerődíteni 
annyira, hogy védhetők legyenek. Mind a helyőrség, mind a város lakosságának alapel
látását sikerült biztosítani; a felmerülő gondokon (például pénzhiány) pedig közös erővel 
úrrá lenni. Amíg a cs. kir. zároló erők gyengesége megengedte, a helyőrség több sikeres 
kitörést is vezetett, és ezzel komolyan zavarta a cs. kir. főparancsnokság terveit. A cs. kir. 
erősítés megérkezése, az ostromgyűrű szorosabbá válása, majd a cs. kir. ostromtüzérség 
bombázásának megkezdése után a várparancsnokság megoldotta a leégő város lakosságá
nak elhelyezését; a március végi cs. kir. ostromkísérletet pedig sikeresen elhárította. Noha 
nem minden esetben sikerült a lehető legjobb megoldást megtalálni és a katonai, illetve 
a civil hatóságok, valamint a várőrség és a polgárság között is folyamatosak voltak a súr
lódások, a vár és őrsége felkészültségi szintjéhez képest megfelelő teljesítményt nyúj
tott, így elmondható, hogy az 1849. január 28-án végül honvéd vezérőrnaggyá előléptetett 
Török végül megszolgálta a belé helyezett bizalmat.

Hogy ez a jó negyedév miért nem lett annyira hangsúlyos a köztudatban, mint guyon 
Richárd lényegében eseménytelen, alig egyhónapos (1849. április 20. – május 28.) várpa
rancsnoksága, annak egyrészről alighanem Török Ignác személyisége volt az oka. Ez a 
jóformán csak a szakmájának élő, zárkózott, hallgatag agglegény nem volt kimagasló had
vezér, és másokkal ellentétben igyekezett csendben végezni a dolgát. Alárendeltjeivel mél
tányos, sőt néhol elnéző viselkedése oda vezetett, hogy az OHB által néha a helyi viszo
nyok ismerete nélkül ugyanarra a pozícióra kinevezett, egyes ambiciózus törzstisztek  
között annyira elharapózott az intrikálás, hogy az már zavarta a várőrség működését, 
és rontotta a közhangulatot is. Ám a fő oknak alighanem a kormánybiztosi tisztségben 
február elején bekövetkező személycsere bizonyult. Február 4-én az addig közmegelége
désre feladatait ellátó Jeszenák János bárót az OHB rendeletéből Puky Miklós, korábbi 
Heves vármegyei kormánybiztos váltotta. Ez az amúgy jó képességű, de extravagáns, int
rikus személyiségű politikus a Kossuth által ráruházott teljhatalom birtokában lényegé
ben a nagy francia forradalom egyik konvent biztosának képzelte magát, és kormány
biztosként kezdettől nemcsak beleszólást, de elsőbbségét követelt magának a polgári és 
a katonai tárgyú várvédelmi ügyekben is. A tiltakozó törzstiszteket azonnal leváltás
sal fenyegette meg; az ellene felszólaló Kosztolányi Mór ezredest, a várőrség parancs
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nokát pedig felfüggesztette. Török Ignác hiába figyelmeztette a biztost arra, hogy a vár 
védelme elsősorban a katonákra tartozik és hiába igyekezett a saját működési jogkör
ének határozott megőrzése mellett a lehető legjobban együttműködni vele. Puky jelen
téseiben ugyanis Komárom meglévő gondjait mérhetetlenül eltúlozta, Török jellemét 
egyszerűen „besározta”: sommásan a „zsarnok” Kosztolányi bábjának, gyáva, a veszély  
pillanatában eszét vesztő, gyenge személyiségnek állította be a tábornokot, és folyama
tosan sürgette mindkettejük mielőbbi leváltását. Mivel ebben az időszakban történt meg 
Eszék erődjének ellenállás nélküli kapitulációja (február 14.), Kossuth a tábornok és a 
várvédelmi tanács ellenében inkább politikai megbízottjának hitt, és előbb Puky jogkörét 
erősítette meg, majd március 10-én guyon Richárd tábornokot várparancsnokká, Lenkey 
János tábornokot a várőrség parancsnokává nevezte ki. Így, amikor Lenkey április 10-én 
végül bejutott az erődbe, Török Ignác kénytelen volt azonnal átadni neki a parancsnok
ságot. Kitartásáért azonban nemhogy elismerést nem kapott, hanem a megérkező guyon 
még vizsgálati fogságra is vetette, és eljárást kívánt indítani ellene az ostrom során elkö
vetett állítólagos mulasztásaiért. görgei Artúr fővezér a tényeket megismerve azonban 
engedélyezte számára az eltávozást. (Nota bene: Puky hasonló stílusban lépett fel mind 
guyon, mind pedig Lenkey ellen, de a két új, Kossuth bizalmát élvező kinevezettel szem
ben már ő húzta a rövidebbet: az elnök ezúttal nem állt mellé, és ezért május közepén 
lemondásra kényszerült.)

Török Komáromból Pestre, majd Debrecenbe távozott, ahol végül májusban a hon
védsereg hadmérnöki karának helyettes vezetőjévé nevezték ki. E minőségében előbb az 
elfoglalt budai vár lerombolására készített terveket, majd júniusban a párkányi hídfő erő
dítési munkálatait irányította. A cs. kir. és a cári csapatok gyors előretörése miatt ez a 
munka végül félbemaradt, majd a június 29-i haditanács értelmében ő kapta feladatul az 
új összpontosítási körzet, Szeged környékének a megerősítését. A körülbelül 80-100 000 
főre tervezett sánctábor kialakításán ugyan hasonló lendülettel dolgozott, ám a rendel
kezésre álló idő ennek befejezésére sem volt elegendő; ráadásul az új fővezér, Henryk 
Dembiński puskalövés nélkül ürítette ki azt július végén. Török Ignác augusztus első 
napjaiban az aradi erőd védműveit vizsgálta felül, majd a temesvári vereség után görgei 
seregéhez csatlakozva 1849. augusztus 13-án Világosnál (Szőlősnél) került orosz hadifog
ságba.

Miután az oroszok augusztus 23-án átadták tábornoktársaival együtt a cs. kir. hadse
regnek, sok illúziója nem maradhatott, mivel korábban már így nyilatkozott: „…ha meg
bukunk, felakasztanak.”Az aradi cs. kir. haditörvényszék előtt azzal védekezett, hogy a 
bécsi hadügyminisztérium utasítására került Komáromba, és a jelentős kincstári vagyont 
nem hagyhatta őrizetlenül; az átállástól pedig a magyar fél árulókkal szembeni fellépése, 
illetve Alfred zu Windisch-grätz herceg, cs. kir. fővezér által a visszatérő tisztek ellen 
indított eljárások tántorították el. Ez azonban nem használt: tábornoktársaihoz hasonlóan 
halálra ítélték, és október 6-án hajnalban a hóhér másodikként akasztotta fel. A kivégzés 
előtti éjszakán – jellemző módon – szeretett szakmájában keresett vigaszt: a nagy francia 
hadmérnök, Sebastian Vauban marsall erődítésekről írt munkáját olvasgatta.

A kötet első részét záró epilógusban Hajagos József röviden összefoglalja hőse pálya
futását, ismerteti családi és rokoni viszonyait, és egyúttal bemutatja, hogy Török Ignác 
alakja miért merült feledésbe, illetve azt, hogy a közelmúltban milyen erőfeszítések tör
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téntek (elsősorban gyöngyösön és gödöllőn) azért, hogy a tábornok emlékét megment
sék a feledés homályától.

A munka második részét egy 173, zömmel korábban soha ki nem adott dokumentumot 
tartalmazó okmánytár alkotja, amelyből közelebbről megismerhető Török Ignác majd
nem teljes 1848–1849-es tevékenysége. Az okiratok többsége természetesen a tábornok 
komáromi időszakából való; ezekből nemcsak az erőd megerődítéséről, a védelem kiala
kításáról, a harcokról értesülhetünk, hanem a várőrség, a tisztikar és a legénység minden
napjairól, a fegyelmi és ellátási helyzetről, valamint a polgársággal való (néha súrlódá
sokkal tarkított) együttélésről. Hasonlóan érdekesek a kevésbé ismert párkányi, illetve a 
szegedi erődítéseket részletező jelentések. Kár, hogy ezek a jobbára szakmai utasításokat, 
intézkedéseket tartalmazó jelentések nem világítják meg jobban kiadójuk, Török Ignác 
személyiségét, aki a források hiánya miatt – a szerző erőfeszítései ellenére – továbbra is 
rejtélyes, megismerhetetlen maradt.

Az igényes színvonalú, számos képpel ellátott kötetet bibliográfiának is beillő rövidí
tésjegyzék, név-, helynév-, és tárgymutató zárja.

A műben, mint minden munkában, előfordulnak nyomdahibák, elírások és téveszté
sek. Krivácsy József természetesen 1849-ben, és nem 1949-ben volt Török Ignác beosz
tottja (14. o.). A Komáromban szolgáló 64. honvédzászlóalj 1849 márciusáig valóban a 
17. sorszámot viselte, de ez a zászlóalj Zólyomban alakult, és nem azonos a Léván, majd 
Komáromban megszervezett, később az I. hadtest kötelékében szolgáló 17. honvédzász
lóaljjal. Ezért célszerűbb lenne a korábbi időszakban (2.) 17. honvédzászlóaljnak nevezni  
(29. o., ill. passim). Az 59. lábjegyzet hivatkozása (Klapka 1987.) nincs a rövidítésjegy
zékben feloldva (40., 83. o., valószínűleg itt Klapka györgy: Emlékeimből című, Katona 
Tamás gondozásában 1986-ban megjelent emlékiratáról van szó.). Az idézett április 16-i 
cs. kir. jelentés első mondatából hiányzik a „vette” szó (52. o.). Az augusztus 3-i sze
gedi ütközet helyesen inkább újszegedi ütközet (64. o). Lenkey János századosként nem 
egész ezredével, csak a 6. (Württemberg-)huszárezred ezredesi 2. századával szökött haza 
galíciából 1848. május végén (246. o., 535. lábjegyzet). Végül a hátlapon a befejező mon
dat kicsit félreérthető: így úgy tűnik, mintha Török Ignác nemcsak a Berze Nagy János 
gimnázium jogelődjének tekinthető gyöngyösi ferences gimnázium, hanem a szerző, 
Hajagos József diákja is lett volna…

A fentiek ellenére a recenzens csak ajánlani tudja mindenkinek ezt a munkát, aki köze
lebbről is meg akar ismerkedni az 1848–1849-es szabadságharc egyik jobbára elfelejtett 
alakjával, aki megnyilatkozásához híven „minden kitelhető erővel a végpillanatig” hűsé
gesen, legjobb tudása szerint szolgálta a magyar ügyet.

Kemény Krisztián


