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iszonyú vádat és tagolatlan üvöltést rejtenek a fegyelmezett sorok, négy babonás sor 
érzékelteti a közelgő estét, a mindnyájuknak egyszer eljövő halált s a múlt és a jelen 
közti átívelhetetlen szakadékot. A völgyre köd ereszkedik, a csúcson már ott az éjszaka, 
a tűz csak pislákol, csak az árnyékok elevenek, seregnyi árnyék lebeg köröttük, felet
tük. Gyulai verse azzal a rettenetes tárgyilagossággal fejeződik be, amely nyelvünkben 
a népdal stilisztikai jellegzetessége, a legnagyobb kijelentések cicomátlan egyszerűsé
ge, akarod-e feleségül Bodor Anikót, akarom, hogy van a beteg, meghalt, hát a cse
csemő, túlélte.

Az árnyak körbeveszik a hét versszakot, az olvasó megrettenve ismeri fel őket, hát 
persze, itt vannak mind, eljöttek a valamikor szüretelők rejtelmes közegükből, egyik
nek ismeri a sírját, másiknak csak következtetni lehet a helyére. A hajdani szeretők és 
szülők mind itt vannak, mert az évszak meghozta a termését, sziszeg a két spiránssal 
az őszi szél, temetnek az öntudatlan consonansok: sok a sír a völgyeken.

Ilyen rideg, román stílusú művészettel megálmodott biedermeier szöveggel el nem 
gyászoltak még vesztett ügyet. Gyulai csak az elemek felsorolásában volt hajlandó vál
lalni a sablon zsánerkép összetevőit, a csoportozatot az avarba érett pázsiton, monda
nivalójában szépen elkeverte a színeket, nincs tarka nyájas tájkép, amely elfedi a vilá
gosi bitókat, csak sóhaj van, könny nem hull, de az emlékezés se békél. Ez a vers a 
magyar Gu e r n ic a ; gyalulatlanul kegyetlen, de éppen azért hatásos, mert nem törődik 
a saját vagy az olvasó felhámlott epidermiszével, mások meghaltak, mi szüretelünk, 
jó szerencsét a bő terméshez, mi élünk.

Mit tudta volna Picasso, mit jelent az nálunk, ha a gazda nem foglalkozik a vendé
geivel, ha a kisasszony jelenlétében szelíden, de káromkodik egyet, az apokalipszis 
versét magyar lovak patája veri ütemre. Etelköz óta nálunk a maguk módján faragják 
az idő fájába a költők nemzeti jelzéseiket.

Herm ann Róbert

AZ ELTŰNT NYOMTATVÁNY NYOMÁBAN -  
JÓKAI KOMÁROMI MENLEVELE

A formanyomtatványok végigkísérik az emberi életet. A születési anyakönyv és a ha
lotti bizonyítvány között hasznos és haszontalan formanyomtatványok százait töltjük 
ki s töltik ki rólunk. Többségük nem méltó a megőrzésre, némelyikük nélkül viszont 
nem is létezhetünk.

A formanyomtatványok „eluralgása” a XVIII. század végén kezdődött, s a múlt szá
zad közepén már Európa minden valamennyire is civilizált országában igen jelentős 
szerepet játszottak a közigazgatás legkülönbözőbb ágaiban. 1849 őszén Magyarorszá
gon forgalomba került egy olyan nyomtatvány, német nevén a Geleitschein, amelynek 
birtoklása valóságos életbiztosítást jelentett. A nyolcadrét alakú papíron Bayersfeld 
császári-királyi hadbiztos aláírásával a következő szöveg szerepelt: „Kísérőlevél... részére,
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ki innen akadálytalanul visszatérhet szülőföldjére, ..., s mint a komáromi helyőrséghez tartozó, 
személye és vagyona biztonságát illetőleg az annak nyújtott kedvezményekben részesül.”1

Ez a nyomtatvány nem véletlenül tett szert ekkora becsre. 1849 augusztusában, a 
temesvári vereség után a magyar csapatok egymás után adták meg magukat. Szep
tember elején megadta magát Pétervárad erődje is, s ettől kezdve már csak Komárom 
bástyáin lengett magyar zászló. Az erőd parancsnoka, Klapka György tábornok azon
ban -  minden felszólítás ellenére -  nem volt hajlandó feltétel nélkül kapitulálni. Előbb 
a nemzet egészének akart engedményeket kikötni az erőd -  a Habsburg Birodalom 
egyik legjobb és legkorszerűbb táborerődje -  átadása fejében. A győztes fél erre ter
mészetesen nem volt hajlandó, sőt feltétel nélküli megadást követelt. Klapka azonban 
így is elérte, hogy az 1849. szeptember 27-én megkötött átadási szerződés szabad el
vonulást és büntetlenséget biztosítson a várőrség tagjainak. A várba menekült, politi
kailag kompromittált személyeknek Klapka honvédtiszti rangot adott; így nekik sem 
kellett félniük a győztes hatalom bosszújától. A várat elhagyók aztán megkapták az 
említett „Geleitschein”-t.

Sokkal inkább aggódhattak a város ama szülöttei, akiket a szabadságharc vége a vár 
falain kívül ért. Köztük volt egy huszonnégy éves fiatalember is, foglalkozását tekintve 
költő, író, lapszerkesztő. Jókai Mór, mert róla van szó, a szó szoros értelmében végig
csinálta a forradalmat és a szabadságharcot. A katasztrófa Aradon érte. Ott volt, ami
kor Kossuth és a kormány lemondott, amikor Görgey és tisztikara elhatározták a fegy
verletételt. Látta Csányi László közlekedés- és közmunkaügyi minisztert, amint elaján
dékozta értéktárgyait, köztük pisztolyait azoknak, akikről úgy vélte, hogy túl fogják 
élni őt. Jókai is kért tőle egyet, mire az öregúr szigorúan annyit mondott: „Tedd, de 
ne mondd!” Kiss Ernő altábornagy megragadta Jókai karját, s így szólt hozzá: „Önnek 
neje van!” Jókai felesége ekkor Gyulán volt, s a szerelmes férj elhatározta, hogy 
visszajut hozzá, ha lehet.

Augusztus 12-ét még Aradon töltötte. Tanácstalanul járkált a város utcáin, amikor 
egy kocsi állt meg mellette, bakján egy parasztruhás kocsissal: „Gyere, ülj fel, Jókai!” 
Jókai jobban megnézte a kocsist, s Rákóczy Jánosra, Kossuth titkárára ismert benne. 
Elindultak Gyulára. Itt találkoztak Laborfalvi Rózával és a Nemzeti Színház egy másik 
csillagával, Schodelnéval. Megbeszélték Rákóczyval, hogy Jókait Borsod megyébe, a 
Bükkben található Tardonára viszi. Itt lakott a Nemzeti Színház komikusának, Telepi 
Györgynek a sógornője, Csányi Benjáminné. Tardonára megérkezve, Csányiék öröm
mel adtak menedéket a bajba jutott írónak. Rákóczy János másnap továbbutazott, Jó- 
kainé még néhány napig maradt, de augusztus végén ő is visszatért Pestre.2

De miért is kellett Jókainak bujdosnia? Hiszen neve nem szerepelt egyetlen körö
zőlevélben sem. Két dolog miatt is úgy gondolhatta, hogy jobban teszi, ha egy időre 
eltűnik a hatóságok szeme elől. 1849-ben előbb az Esti Lapok, majd a Pesti Hirlap szer
kesztőjeként jó néhány alkalommal olyan kifejezések futottak ki a tolla alól, amelyek 
felségsértőnek minősültek. 1849. május 17-én pl. „átkozott emlékű dinasztia”-ként em
lítette a Habsburg-házat.3 A másik ok legalább ilyen súlyos volt. 1848 őszén PÁN J EL- 
LASICZ címen humoros hőskölteményt ír Jellacic magyarországi hadjáratáról, s ebben 
tiszteletlen hangon nyilatkozott nemcsak a horvát bánról, hanem I. Ferenc József 
édesanyjáról, Zsófia főhercegnőről is, akit Jellacic szeretőjeként aposztrofált.4

A veszélyeztetettség hite legalább olyan erős tud lenni, mint maga a veszély. Nem 
csoda tehát, hogy valahányszor kopogtattak a tardonai ház ajtaján, Jókai azonnal me
nekülésre gondolt. A külvilággal a kapcsolatot feleségének levelei jelentették. A leve
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lek meglehetős gyakorisággal követték egymást. Róza asszony szeptember 5-én már 
arról Irt, hogy I. Ferenc József a hírek szerint „nemsokára kimondja a közbocsánatot”, csak 
az a baj, hogy a Komáromot védő Klapka nem akarja feladni a várat. Szeptember 8-án 
Jókai közölte, hogy egyelőre nem megy Pestre, mert azzal ijesztgetik, hogy „így a musz
ka meg úgy a német”. Róza levelei hetekig kimaradtak, s csak október 24. után tudatta 
Jókaival, hogy a napokban végeztek ki több politikust és katonát, s ezért Jókai „ne jár
káljon sehová”. November 3-án közölte, hogy a kivégzéseket leállították, s hogy előző 
nap több száz foglyot szabadon engedtek.5 Jókai azonban a maradás mellett döntött. 
Csak 1849. december 24-én hagyta el Tardonát, Rácz Endre, a község református lel
késze által „a jegyző távollétében” kiadott és Kovács János névre szóló útlevéllel.6 Pestre 
érve továbbra is rejtőzött. Megnyugodva, 1850 elején Sajó álnéven már szabad
ságharcos tárgyú novellákat írt a Szilágyi Sándor által szerkesztett Magyar Emléklapokba 
is. Ezekből állt össze a Fo r r a d a lm i és c sa ta k épek  című kötet.

Az írók azonban ritkán viselik el, ha megtörtént kalandjaik nem annyira színesek, 
mint írásaik. Főleg akkor, ha olyan fantáziával rendelkeznek, mint Jókai. A fikciók írói 
pedig hajlamosak arra, hogy önnön életüket is regénynek tekintsék. Egy regényben 
pedig szabadon keveredhet a valóság és a képzelet, az, ami megtörtént, s az, ami meg
történhetett volna. S valamennyien ismerjük az egyszer már elmondott vagy megírt 
történetek pszichikumát: egy idő után elmosódik bennük a határvonal a tények és a 
képzelmények között.

Jókai tehát visszaemlékezésében alaposan kiszínezte megmenekülése történetét. A 
Geleitscheint először testvéréhez, Jókay Károlyhoz írott, 1855. szeptember 14-én kelt 
levelében említi. A szövegkörnyezet is érdekes: Jókai bátyja kétszáz pengőforintot kö
vetelt öccsén, mire Jókai „egész biográfiával” felelt, s közölte, hogy 1849-ben semmi ke
resete nem volt, amikor pedig 1850-ben „egy nőm által szerzett komáromi kapitulácionális 
geleitschein védelme alatt” hazatért, ezerötszáz forint adóssága volt. A sorokban van némi 
burkolt szemrehányás is: ti. hogy a Pesten lévő Laborfalvi Róza s nem a Komáromban 
tartózkodó Jókay Károly szerezte azt a bizonyos Geleitscheint...7

A Po l it ik a i  DlVATOK-ban kezdődik meg a történet kiszínezése. Hargitay Judit be
ju t a komáromi várba, hogy férjének, Lávay Bélának menlevelet szerezzen. Ennek 
érdekében mindenféle furfangot elkövet: vágást csináltat a homlokán, s hosszan ter
vezi, hogyan formál a bemondott „einundzwanzig” évből „vierundzwanzig”-ot. Egy, 
a menleveleket osztó bizottmányban ülő ismerős azonban felismeri, s szándékára rá
jőve férje életkorát írja be a menlevélbe, Juditnak tehát nem kell a hamisítással baj
lódnia. Lávay Béla így megmenekül.8

A következő lejegyzés csak félig-meddig szól a nyilvánosságnak: 1870. december 6- 
án művei németre fordítójához, a lelkes, de kevéssé hozzáértő Kertbeny Károlyhoz írott 
önéletrajzi levelében említi, hogy Komárom feladásakor „egy egyszerű katonának (Szath- 
márynak hívták, Szigligeti fivére) eszébe jutott, hogy beírassa nevemet -  mint honvédtisztét -  a 
komáromi kapitulánsok lajstromába, majd elvitte a részemre kiállított menlevelet feleségemnek, és 
ennek a papírdarabkának a révén megmenekültem, és veszély nélkül visszatérhettem Pestre”.9

1875-ben, immár a nyilvánosságnak szánva, a FORRADALOM ALATT ÍRT MŰVEI-hez 
írott utószavában bujdosásáról így írt: „Csak nőm tudta hollétemet s többször meglátogatott 
itt, a rossz hírt elhallgatva előttem. A komáromi kapitulációkor Szigligeti [Ede] testvére, honvéd
őrnagy az én nevemet is beíratta a kapituláló őrsereg közvitézei közé, s nevemre szóló Geleitscheint 
hozott nőmnek, ki azt maga hozta nekem. A halálbüntetés alól tehát már ki voltam szabadítva.



1716 • Hermann Róbert: Az eltűnt nyomtatvány nyomában -  Jókai komáromi menlevele

De Pestre csak később volt tanácsos visszatérni; akkor is álnév alatt, álöltözetben, idegen útlevéllel, 
s hónapokig nem hagyhattam el a szobát. ”10

Az e l s ő  Ősz h ajszála k  című, 1890-ben Írott tárcája szerint október 6. után egy 
vándorló honvéd vetődött Tardonára, aki elbeszélte, hogy Komáromban mindenki 
amnesztiát kapott. „Meg is mutatta a maga Geleitschein-ját, amelyben személye és vagyona 
minden háborgatás ellen biztosíttatik.” Egyszer aztán megérkezett Róza asszony, s„elővonta 
kebléből azt a kis összegyűrt levélkét, amit a bujdosó honvédtől úgy megirigyeltem: a komáromi 
kapitulációból eredett Geleitscheint. Kiállítva az én nevemre, mintha Klapkának a hadsegéde 
lettem volna. Ezt csak egy szerető asszonyszív vakmerő furfangja gondolhatta így ki. Szigligeti 
öccse járt közben” 1  Az ebben az évben írott A TENGERSZEMŰ HÖLGY önéletrajzi vonat
kozású fejezetében szintén azt írja, hogy Szigligeti Ede testvére, Szathmáry Vince be
íratta őt a tisztek sorába, mint honvéd hadnagyot, „s elhozta a nevemre szóló menedéklevelet 
feleségemnek ”.12

Három év múlva, 1893-ban Vadnay Károly Jókai tardonai tartózkodásáról szóló 
írásában említette, hogy „ Szigligeti testvére: Szathmáry volt honvédszázados nagy bajjal szer
zett egy ilyen aláírt, de be nem írt lapot, s annak rovatait a Jókai perszonáliáival töltötték ki. 
Abban őmint komáromi honvédtiszt szerepelt, s ez irat birtokában nem lehetett többé bántódása”. 
A Rácz Endre kálvinista lelkipásztorral készült „riport” szerint a találkozás pontosan 
„karácsony szombatján” történt. (Rácz írta alá Jókai útlevelét 1849 decemberében.)13

A történet bekerült Jókai unokahúgának, Váli Marinak az emlékiratába is. Eszerint 
Róza asszony „ügyesen” Geleitscheint szerzett Jókainak, ennek „oltalmában bízva haza
hozta tardonai rejtekhelyéből Móricot, s aztán szerető gonddal rejtegette tovább lakásán, amíg 
csak a »Geleitschein«-nak érvényt tudott biztosítani”.14

E források alapján Mikszáth Kálmán is bevette a történetet JÓKAI MÓR ÉLETE ÉS 
KORA című munkájába. Mikszáth szerint Jókai azért bujdosott továbbra is, mert a men
levél csak az életét védhette meg; „az ellen, hogy be ne sorozzák az osztrák hadseregbe köz
katonának, éppen nem oltalmazta. Azonfelül híre járt, hogy harminckét író van a kivégzendők 
lajstromán a vértörvényszék előtt, s ezek közt Jókai is”.15

Ezzel egy időben Hegedűs Sándorné Jókay Jolán, az író testvérének, Jókay Károly- 
nak a lánya -  a családi hagyományok alapján -  is leírta Jókai bujdosását. Szerinte La
borfalvi Róza testvére, Bebus (azaz Benke Albert) Szigligeti Ede fivérével, Szathmáry 
Imrével volt „egy zászló alatt”, s tőle tudta meg, hogy a komáromi kapitulánsok Geleit- 
scheint kaptak. Bebus ezt elmondta Rózának, mire az magához hívatta Szathmáryt, s 
kérte, szerezzen egy ilyen kitöltetlen Geleitscheint. Szathmáry szabódott, mondván, 
hogy ezért a fejével játszik, majd karácsony hetében egyszer csak beállított a Geleit- 
scheinnal. Róza asszony azonnal elutazott Tardonára, ahol átadta az okmányt Jókai
nak. „A Geleitscheint Rácz Endre, a pap állította ki Kovács János névre...”16

A történetben több zavaros pont is van: Jókai szerint Benke Albert elesett az au
gusztus 3-5-i szeged-szőregi csatában; Jókay Jolán szerint „Bebus hazajött, de akkor már 
csak romja volt önönmagának, tele sebekkel”, s ő beszélt Szathmáry Imrével.17 A honvéd
seregben azonban nem szolgált Szathmáry Imre nevű őrnagy vagy százados. Szigligeti 
Edének valóban szolgált két testvére a honvédseregben: András és Vendel. András 
1811-ben Nagyváradon született, 1848 előtt ügyvéd volt. 1848. július 11-én állt be a 
szegedi 3. honvéd zászlóaljba. Február 5-én (1-jétől számítandó ranggal és illetmény
nyel) áthelyezték a 37. (Máriássy) gyalogezred 3. zászlóaljába, de az áthelyezést nem 
fogadta el. Május 8-án (április 23-án) megkapta a Magyar Katonai Érdemrend III. 
osztályát, június 14-én pedig (1-jétől számítandó ranggal és illetménnyel) főhadnagy-
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gyá és a 3. honvéd zászlóalj 3. századának parancsnokává nevezték ki. Július 2-án a 
komáromi csatában megsebesült. További adatunk nincs róla. Másik testvére, Vendel 
(más forrás szerint Vencel vagy Vince) szintén a 3. honvéd zászlóaljban kezdte katonai 
pályáját. 1849 márciusában hadnagyi rangban áthelyezték a 43. honvéd zászlóaljhoz, 
de az áthelyezést ő sem fogadta el.18 A 3. honvéd zászlóalj 1849. augusztus 13-án Vi
lágosnál tette le a fegyvert, az ott szolgáló tisztek tehát nem szerezhettek Geleitscheint. 
Ha Szathmáry Komáromban szolgált, hogyan lehetett volna „egy zászló alatt” a déli 
hadseregben harcoló Benke Alberttel?

Miért nem a Komáromban lakó családtagok próbálkoztak a Geleitschein megszer
zésével? Igaz, Jókai és anyja ekkor még haragban voltak, de Jókay Károly, a testvér 
valóban elérhette volna öccsének felvételét a várőrség névsorába. Ha Klapka tiszti ki
nevezést adott Jókainak, miért nem szerepel a neve a várorség fennmaradt parancs
könyveiben? A komáromi várorség ugyanis az egyetlen, amelynek adminisztratív irat
anyaga (kinevezések, előléptetések) -  hála a kapitulációnak -  teljes egészében fenn
maradt. Egyáltalán, milyen rangban kapott Geleitscheint Jókai? A Kertbenyhez írott 
levélben tisztet, a Fo r r a d a l o m  a l a t t  ír t  m ű v e i jegyzetében közvitézt ír. Az e l s ő  
ŐSZ HAJSZÁLAK-ban mint „Klapka hadsegéde”, azaz mint tiszt szerepel. A TENGERSZEMŰ 
HÖLGY-ben hadnagy. Vadnaynál is honvédtisztként szerepel, Mikszáthnál már egé
szen pontosan „honvédkapitány”, azaz százados.

Ki kezdeményezte a „Geleitschein” megszerzését? A Kertbenyhez írott levél és A 
TENGERSZEMŰ HÖLGY szerint Szathmáry Vince ötlete volt, a többi (szintén Jókaitól 
származó) forrás szerint Róza asszony volt a kezdeményezo. Ki értesült elobb a Geleit- 
scheinról: Jókai Tardonán vagy Róza Pesten? Ha Jókainak névre szóló Geleitscheinja 
volt, mi szüksége volt a Kovács János névre kiállított útlevélre? Ha a Geleitschein nem 
az ő nevére szólt, akkor viszont értéktelen volt a megmenekülés szempontjából. Miért 
csak a Kovács János névre kiállított útlevél maradt meg Jókai iratai között, s a Geleit- 
schein miért nem? A Po l it ik a i  DlVATOK-ban előadott történet pedig csak azt bizo
nyítja, hogy Jókainak 1862 előtt nem volt Geleitschein a kezében: az okmányban 
ugyanis nem szerepelt személyleírás, sem életkor, csak a név és az illetőség (település 
és megye vagy kerület). Nem kellett tehát próbálkozni semmiféle vágásokkal vagy az 
életkor átírásával.

Megannyi olyan kérdés, amelyre nehéz logikus feleletet adni. Ha csak fel nem té
telezzük, hogy Jókai regényesebb színezetet akart adni megmenekülésének, mint ami
lyen az a valóságban volt. A Geleitschein-történettel újabb babérágat fűzött Róza asz- 
szony hitvesi koszorújába, megemlékezett Szigligeti Ede testvéréről, megdicsérte 
Klapka tábornokot, s némileg „hozzávarrta” magát szülővárosának, Komáromnak 
1848-49. évi dicsőséges történetéhez is.

Van még néhány negatív bizonyíték is, amely a történet költött mivoltát igazolja. 
így az, hogy az eset egyetlenegyszer sem került elő Szigligeti és Jókai vagy Klapka és 
Jókai levélváltásaiban. Klapka 1849. március vége óta ismerte Jókai nevét; az Esti La
pok kapcsán még levelet is váltottak.19 Ennek ellenére Klapka -  aki szintén nem ment 
a szomszédba, ha emlékei átalakításáról volt szó -  hasonlóképpen nem említi a törté
netet 1886-os emlékiratában, noha akkor az már többé-kevésbé közismert volt. 
Szinnyei J ózsef, Komárom jeles szülötte ugyancsak jó érzékkel mellőzte azt Komárom 
1848-49-es történetéről írott kötetében.

Hozzáteendő, hogy a komáromi menlevél megszerzése nem volt egészen lehetetlen 
feladat azok számára, akik nem tartoztak a várőrséghez. Klapka tábornok szeptember
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28-án hadseregparancsban szólította fel a zászlóaljakat, hogy negyvennyolc óra alatt 
jelentsék, „hány egyén van minden egyes megyéből létszámukban; a századparancsnokok pedig 
készítsenek egy névsort, mely kezüknél maradván, minden, a századhoz tartozó egyéneket magá
ban foglalja”. Másnap megismételte ezt a parancsot. Az október 1-jén megkötött, a ka
pituláció részleteit szabályozó szerződés szerint a zsold és a menlevelek kiosztására 
minden két zászlóalj, lovasszázad és üteg számára egy cs.-kir. tisztet fognak kijelölni, 
a neveknek a menlevelekbe való beírását pedig az „alosztály”- (egység-) parancsnokok 
egy cs.-kir. hadbiztossal egyetértve szabályozzák.20 Az együttes szabályozásból azonban 
-  valószínűleg időhiány miatt -  nemigen lett semmi. A cs.-kir. fővezérnek sürgős volt 
Komárom mielőbbi megadása, hiszen vészesen közelgett október 6., Latour osztrák 
hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulója. Márpedig Haynau táborszer
nagy ezen a napon akarta kivégeztetni Batthyány Lajos miniszterelnököt és a hon
védsereg főbb parancsnokait. Ezért aztán az egyes alakulatoknak a beadott létszám 
szerint adták ki a Geleitscheinokat, s azokat az alakulatok írnokai vagy segédtisztjei 
töltötték ki. Ezzel magyarázható, hogy pl. a kb. nyolcszázötven-kilencszáz főnyi sza
bolcsi 48. honvéd zászlóaljnál negyvenkét fölösleges Geleitschein maradt, amelyeket 
aztán a tisztek hazavittek Szabolcs megyébe, s több bujdosó honvédtisztet ezek kitöl
tésével mentettek meg a besoroztatástól. Hamary Dániel visszaemlékezése szerint a 
tüzéreknek Krivácsy József alezredes, tüzérparancsnok osztotta ki a Geleitscheinokat, 
majd a tábornoki irodába küldte őket azzal, hogy „írja ki-ki e házag közé nevét, születése 
helyét és megyéjét, majd aztán ráütik ott az osztrákok címerét, a kétfejü sast”. A cs .-kir. hatóságok 
elvileg ugyan ellenőrizhették a kapitulánsokat, hiszen a várőrség tagjainak kifizetendő 
zsold céljából készített névsorok a kezükben voltak, de az ország távolabbi vidékein 
ezek az ellenőrzések kevésbé voltak veszélyesek. Ha az egész várőrségnél csak egy ha
sonló, öt százalékos többletet osztottak ki, a kb. huszonöt-harmincezer főnél ez is ezer- 
kétszáz-ezerötszáz felesleges darabot jelentett.21
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