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Adalékok egy amerikánus magyar katona életéhez
a XIX. században

Kozlay Jenő (Ödön), pontosabban Eugen Arthur Kozlay nevével elsőként 2005-ben ta-
lálkoztam, amikor Reich Lajos nyugalmazott közgazdász telefonon felhívott. Mint azt
elmondta, az 1848-as honvédtiszt, majd amerikai polgárháborús ezredes - címzetes dan-
dártábornok-jászladányi születésű volt, és a mai leszármazottak (Douglas, de főképp neje, a
dán származású Janet Kozlay) többet is szerettek volna megtudni családalapító ősükről.1

Mivel magam is jászladányi születésű vagyok, sikerült számos adalékot összegyűjte-
nem, és elküldeném a kései utódoknak. Sajnos azonban épp a legfontosabbak nem derültek
ki, sem a szülőhely, sem pedig a születési év kérdését nem sikerült egyértelműen tisztázni.
Ebben meghatározó szerepet játszott az, hogy Jászladány nagyközség levéltára 1944-ben
szinte teljesen megsemmisült, bár éppenséggel az sem segítette a kutatást, hogy Kozlay és
ősei a jelek szerint evangélikus vallásúak voltak, akiket épp ezért nem helyben anyaköny-
veztek.

2006-ban Douglas és Janet Kozlay a Petőfi Irodalmi Múzeumnak adományozták ősük
megmaradt hagyatékát2, ami után magas magyar állami elismerésben is részesültek. Az
esemény nyomán aztán Kozlay élettörténete is kezdett ismertebbé válni.3 Ebben szülőfa-
lumban úttörő szerepe volt egykori tanáromnak, Kalmár István Tanár Úrnak, illetve ifjabb
Kalmár Istvánnak, akik több írásukban egyebek mellett tisztázták, hogy Kozlay valóban
Jászladányt tartotta születése helyének. Ugyanakkor azonban az egykori dandártábornok
életrajzának megírása még évekkel a hagyaték hazatérte után sem készült el (annak idején
az iratok gyors kiadását is emlegették), Kozlay neve sem igazán vált ismertebbé, sőt - az
országos lapok tévedései miatt — mindmáig is több hibás adat kering vele kapcsolatban a
köztudatban. Ezért úgy gondolom, hogy a saját kutatásaim eredményeit is célszerű lesz
rövid fonnában közreadnom, mivel azzal'— véleményem szerint a jelenlegi helyzetben -
sem embereket, sem érdekeket nem sértek meg.

Természetesen mondanivalóm eleve nem lehet sem teljesen pontos, sem minden rész-
letre kiterjedő. Remélhető azonban, hogy mégis elősegíti a fő célt, ennek az érdekes élet-
útnak a mielőbbi, és a lehető legteljesebb feltárását.

1. Gyermekkor és ifjúság

Bár korábban még többen is 1824 körüli dátumot adtak meg, hősünk a jelek szerint in-
kább 1826-ban, valamikor október előtt születhetett Jászladányon. Erre utal az Amerikába
érkezésekor megmaradt utaslista is, ami 1849 végén készült, és 23 évesnek mondja a fiatal
bevándorlót. A családi és vezetéknév megállapítása azonban már jóval problémásabb.

1 Janet Kozlay é.n.
2 A hagyatékból korábban jelentős anyag került be Syracusa város (New York állam) egyetemének könyvtárába is.
3 Berényi Zsuzsanna Ágnes, 2006. Több téves információval.
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A főképp a jászkiséri levéltárból előkerült adatok szerint Kozlay édesapjának neve Kecs-
kés János volt, és utóbb őt is így nevezték el. Ugyanakkor Bona Gábornak az 1848-as tisz-
tikarról írott könyveiben már Kozlay János Ödön néven fordult elő. Egyértelműen úgy
tűnik, hogy az ifjú Kecskés csak 1848-ban - a honvédségbe történő beállása után - vette fel
a Kozlay nevet, mivel Jaszkiséren mindvégig az előbbi néven említették őt is, és családját
is. Célja ezzel talán az volt, hogy némileg előkelősítse, nemesítse magát. Mivel a szláv
kozej-kozel-kozo (stb.) egyaránt kecskét jelent4, és maga is írt egy szlovák nyelvű verset,
tehát a családnak egyértelmű felvidéki kapcsolatai lehettek.5 Ebbe az irányba mutat még
az is, hogy az ifjú Kecskés János az aszódi evangélikus gimnáziumba járt, azaz maga is
ezt a reformációs irányzatot követte. Márpedig az evangélikus vallás meglehetősen ritka
az Alföldön, ámde mindennapos a felvidéki szlovákságnál.

Annyi bizonyos, hogy az ifjú Kecskés János nem sokáig élhetett Jászladányon. Bár a
települést szülőfalujaként említette, és Erzsébet nevű dajkájáról is megemlékezett, - állí-
tólagos ácsai tartózkodás után - hamarosan Jászkisérre költözött. Hogy pontosan mikor, az
nem megállapítható, de egy Kozlay vers szerint még Jászladányon ismerkedett meg a sze-
relem érzésével, ami a korai kamaszkor éveire utalhat.6

Az elköltözésben alighanem szerepet játszott, hogy az ifjabb Kecskés édesanyja igen
korán meghalt, és az apa a több kiskorú gyermek miatt másodszor is házasságot kötött. A
mostoha neve a későbbi visszaemlékezések, illetve a levéltári források szerint Ruttkai Zsu-
zsanna volt. A Ruttkai név a Jászságban nem nagyon fordul elő, egy Rattkai család azon-
ban a helybeliek szerint Jászladányon egykor valóban létezett. Utólag Kozlay talán korán
elvesztett édesanyja emlékére tekintettel is nevezete a települést a szülőfalujának.

Jaszkiséren 1837-től idősebb Kecskés János már a helyi kocsma, illetve más közösségi
bevételek haszonbérlőjeként tűnt fel. Ő rendkívül ügyes üzletembernek bizonyult, és
számos jászsági településen igen jelentős vagyonra tett szert. Említették az érdekeltségeit
egyebek mellett Jászapátin is, de bizonnyal jászladányi kapcsolatait sem számolta fel
teljesen. Jaszkiséren előbb csak az illegális italmérések bejelentésénél szerepelt a neve
(1837, 1839, 1840, 1841), de végül már a városháza számára is tőle szerezték be az italt (bor,
pálinka, egyéb töményszesz), a húst, faggyút, cukrot, papírt és írószert. Az elszórt bejegy-
zések alapján úgy tűnik, hogy idővel nemcsak megszorult magánszemélyeknek, hanem
már magának a mezővárosnak is kölcsönzött ki kamatra komolyabb összegeket. Néhány
éven belül ennek eredményeként olyan elismertséget és megbecsülést szerezett, hogy
Jaszkiséren utóbb már rendszeresen felkérték bérlői tevékenységének folytatására. Tették
ezt annak ellenére, hogy a jászkun településeken kerületi határozatok és nádori leiratok is
kötelezően elrendelték a kisebb királyi haszonvételek, azaz a kocsmák, mészárszékek,
boltok, halászat stb. árendába adását. Jászkisér közössége és tanácsa tehát többször is egy-
értelműen - és büntethetően — megszegte a nyílt licitáció elvét, hogy Kecskést sikerüljön

4 Gecse Annabella, gömöri néprajzos kolléganőm szerinl a Kecskés névből „szlovákosított" nemesi névként a Kozlay és a
Kozelsky alakulhatott ki.

5 A nevével kapcsolatos internetes források - főleg Janet Kozlay kutatásai nyomán - a Kozik nevet is lehetségesnek tartják,
erre vonatkozóan azonban nincs egyértelmű jászsági és nagykunsági bizonyíték.

6 Kozlay Jenő: Ladány. Megjelent a Ladányi Hírek 2009. decemberi számában, feltehetően Kalmár István tanár úrnak köszön-
hetően.
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ott tartania.7 1845 nyarán a tanács már valósággal könyörgött neki, hogy vállalja el az
árendátori tisztet. „... Ketskés árendássára nézve, a ki a maga kárával látta el eddig a Mé-
szárszéket ..., mellynél jobbal kívánni sem lehet, az árendát is nem hogy pontosan fizette
volna, sőtt az elmúlt szűk időkben több izben tetemes summákkal segítette a Várost. Köz
kívánsága volna tehát ezen Város Lakossainak, hogy Ketskés árendátor továbbá is fel szól-
littatna, az itt maradásra ..." s

Az öreg Kecskés azonban nemcsak üzletemberként volt tehetséges ember, a kor kívá-
nalmait látva János fiát is a lehetőségekhez képest gondos nevelésben részesítette. A helyi
iskola elvégzése után a fiú az aszódi evangélikus gimnáziumba került. Itt igen jó osztályba
került, mivel 1837/38-ban az osztálytársai között volt egy Petrovics Sándor nevű fiú is, aki
aztán Petőfi Sándor néven vált a magyar irodalom egyik meghatározó egyéniségévé'. Nem
tudni, mennyire hatott a leendő nagy költő szelleme az ifjú Kecskésre, ám annak az 1850-es
évekbeli amerikai irodalmi tevékenységét vizsgálva ez egyáltalán nem lehetett jelenték-
telen.

Aszód után az ifjú Kecskés a jelek szerint Pesten jogot tanult, és ügyvédnek készült. A
jómódú apa nagyvonalú támogatását élvezve a fiú kezdetben nem minden tekintetben élt
mértékletes életet, mivel 1847 nyarára már legalább 1200 váltóforintos adósságot halmozott
fel különböző kereskedőknél. A bajokat csak növelte, hogy a Jászkiséren ekkor már lakos-
nak is bevett apa hosszas betegeskedés után 1847 tavaszán, 59 éves korában meghalt.10 A
haláleset után az ifjabb János, valamint édes testvérei, Zsuzsanna, Márton, majd utóbb Mária
is pert indítottak mostohaanyjuk ellen, akit azzal gyanúsítottak, hogy az örökségük felmé-
résekor annak egy részét jogtalanul elrejtette, eltitkolta."

János alighanem azért támadta meg utóbb a végrendeletet, mivel örökségét a 24. életéve
betöltése - nagykorúsága - előtt nem vehette át, amire pedig tartozásai rendezéséhez is igen
nagy szüksége lett volna.12 Ezért a Jászkun Kerület törvényhatósági közgyűléséhez (— amolyan
megyegyűlés - B. G.) fordult, és a vagyona zár alá vétele ellen tiltakozott. Mivel azonban
időközben még további kiskunsági hitelezők is jelentkeztek, és mert Kecskés adósságai a
„pazarló hajlamát" igazolták, a közgyűlés úgy döntött, hogy az öröklendő vagyonrészt felü-
gyelet alá veszik, nehogy kiskorúsága alatt azt teljesen eltékozolja.13 A nem minden tekin-
tetben „gusztusos" pereskedést végül a forradalom és a szabadságharc eseményei szakították
meg, amelyek aztán ifjabb Kecskés János életében is döntő változásokhoz vezettek.

7 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (a továbbiakban SZML) Jászkisér, tanácsi jegyzőkönyv (továbbiakban tan. jkv.)
1842. 194. szám (továbbiakban sz.).

8 SZML Jászkisér, tan. jkv. 1845. júl. 19. 169. sz.
9 Asztalos István, 1989. 30. A térképen szerepeltetett jászkiséri fiú ifjabb Kecskés János lehetett.
10 SZML Jászkisér, tan. jkv. 1845. 185. sz., 187. sz., 313. sz.; Jászkiséri református halálozási anyakönyv.
11 SZML Jászkisér. tan. jkv. 1847. 282. sz.
12 SZML Jászkisér, tan. jkv. 1847. 122. sz.
13 SZML Jászkisér, tan. jkv. 1847.450. sz.
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2. Részvétel a szabadságharcban, emigrálás Amerikába

Hogy az 1848/49-ben a nevét Kecskésről Kozlayra változtató fiatalember (nevezzük a
későbbiekben ekképpen) milyen szerepet játszott a pesti eseményekben, az máig nem
tisztázott. Bona Gábornak a szabadságharc hadnagyairól és főhadnagyairól írott könyve
szerint Kozlai János Ödön (így!) a forradalom kitörése előtt állítólag Pesten volt joghall-
gató, míg más adatok szerint apja Jászkiséren űzött mészárosi foglalkozását akarta foly-
tatni. Annyi bizonyos, hogy nőtlen személyként jelentkezett a honvédségbe. Utóbb Ameri-
kában olykor egyenesen Kossuth kormányzó egykori adjutánsaként, és volt császári kato-
naként tartották számon Kozlayt, ez azonban nem volt igaz.

Jelen pillanatban csak annyi mondható el, hogy a 1849 januárjában Asbóth Lajos őrnagy,
debreceni térparancsnok hadírnoka lett, majd február 1-én Mészáros Lázár, a Honvédelmi
Bizottmány tagja hadnagyi rangban a tartalék hadosztály segédpénztárnokává nevezte ki.
1849. február 6-án pénztári számvevő hadnagyként szerepelt a Balmazújvárosban az ala-
kulóban lévő hadosztálynál. Utóbb átkerült az Asbóth-féle 12. hadosztályhoz, melybe a
tavaszi hadjárat előtt a Tisza és Debrecen környéki hadtestbe nem szervezett alakulatokat
vonták össze. Ez a kis seregtestnek egyebek mellett Szolnok 1849. április elejei visszafogla-
lása kapcsolható a nevéhez, majd a beolvadt a főseregbe. Az 1849. július elején lezajlott
komáromi csaták után Kozlay is az erőd helyőrségét alkotó csapatokkal maradt, Klapka
György vezérőrnagy parancsnoksága alatt. Ezen belül a II. hadtest tisztikarában említet-
ték.14 1849. szeptember 22-én élelmezési tiszt volt a 25. honvédzászlóaljnál, alhadnagyi
rangban. E napon azonban Klapka vezérőrnagy Kászonyi ezredes javaslatára főhadnaggyá
léptette elő, 16-i hatállyal visszamenően.15

A 25. honvédzászlóalj Pest városi újoncokból alakult 1848 őszén, és a főváros feladá-
sáig a feldunai hadseregben, majd utóbb Perczel Mór „Középponti Mozgó Seregében", a
későbbi II. hadtestben harcolt. Ugyanakkor két százada 1849. április végén valóban a 12.
hadosztályhoz tartozott, ám utóbb ezt az alig 2500 fős haderőt is a II. hadtesthez vezényel-
ték át, Aulich Lajos vezérőrnagy parancsnoksága alá. Július közepén az egész zászlóaljat
ugyanebben - az akkor már Kászonyi József ezredes vezette - hadtestben említik." Mind-
ezek alapján valószínűnek tűnik, hogy Kozlay 1849. április elejétől a 25. honvédzászlóalj
tisztje lehetett, és a II. hadtestben szolgált.

Annyi mindazonáltal bizonyos, hogy 1849. október 2-án Kozlay a komáromi várőrség
tisztjeként kapitulált a császáriak előtt. Sorsa szempontjából meghatározó volt a kapitulá-
ciós egyezség azon pontja, amely szerint a magyar katonák amnesztiában részesültek, és -
ha akartak - útlevelet kaphatnak idegen országokba. (Ezek a látszólag komoly engedmények
Haynau részéről annak tudhatok be, hogy Komárom Európa egyik legnagyobb erődje volt,
és amíg tartotta magát, az országos megtorlást sem volt célszerű elkezdeni.)

1849. októberében Kovács Pál, a Kecskés vagyon jászsági gondnoka jelentette a jászki-
séri tanácsnak, hogy Kecskés János 120 ezüst forintot kért azzal, hogy a forradalom alatt

14 Bona Gábor, 1998. II. 293. p.
15 Szinnyei József, 1886. 463. p.
16 Bona Gábor, 1987. 46., 57. p.; Kerekes Zoltán, 1972. 304-305. p.
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mészárosi életmódját nem folytathatta, mivel a honvédelemhez csatlakozott. Most a mé-
szárosi életmódot kénytelen elővenni, és mivel a nagykorúságát már elérte, az öröklött va-
gyonrészét is felveheti. A mostohája és a lánytestvérei a kérésbe bele is egyeztek'7, ami bi-
zonnyal hozzájárulhatott ahhoz, hogy idővel az előbbivel is megjavult a kapcsolata. Kozlay
Amerikából a későbbiekben még levelezett is a mostohaanyjával.

A korábban meglehetősen felelőtlen, de a nagykorúság elérésével, a családi és a nemzeti
megpróbáltatások, szerencsétlenségek hatására megkomolyodó fiatalember azonban az át-
vett pénzt nem a mészáros mesterség folytatására, hanem az Amerikába való kivándorlás ér-
dekében használta fel. Érvényes útlevéllel előbb Hamburgba utazott, majd Skócián át 1850.
januárjában hajóval érkezett Amerikába, New York városába. A jelek szerint az idegen föl-
dön igen gyorsan feltalálta magát, bár ebben az akkortájt a magyarokat övező nagy szim-
pátiának is szerepe lehetett. Elsőként egy évre a déli New Orleans városában telepedett le,
ahol elsajátította az angol nyelvet, majd visszatért New Yorkba, és ott aztán tartósan meg
is telepedett. 1855-ben megkapta az amerikai állampolgárságot, közben pedig előbb a New
York-i vámhivatalnál dolgozott, utóbb pedig jogászként működött.18 Ugyanakkor a reáltu-
dományok iránt is érdeklődést mutatott, és feltehetően ezekben az években szerzett mérnö-
ki ismereteket (vagy képesítést), ami a későbbiekben igen nagy hasznára vált.

Kozlay amerikai tartózkodásának első éveiben - különösen amíg Kossuth is az Újvilág-
ban tartózkodott - tevékenyen részt vett a magyar emigráció munkájában. Az első - remé-
nyekkel és illúziókkal teli - években egyebek mellett magával Kossuthtal, Újházy László-
val, Teleki László gróffal, Klapka György tábornokkal, Asbóth Lajos és Kászonyi József
ezredesekkel (utóbbiakat — miként azt láthattuk - 1849-ből személyesen is ismernie kellett),
Pulszky Ferenccel, a kiváló természettudós Xantus Jánossal is rendszeres kapcsolatban
volt, de emellett az Amerikában alapított Új-Buda (New Buda) település számos lakójával
levelezett. Kossuthnál többször személyesen is megfordult, beszámolt Újházyék helyzetéről,
Új-Buda életéről, továbbá a lakosok hűségnyilatkozatát is átnyújtotta a volt kormány-
zónak." Családtagjai - Reich Lajos adatai szerint - közül mostohaanyjához, illetve Aigner
(Abonyi) Károly nevű unokaöccséhez küldött leveleket leginkább.

Kozlay azonban nemcsak levélíróként és politizáló emigránsként, hanem irodalmárként
is rendkívül tevékeny életet élt ezekben az években. Irathagyatéka szerint nagy előszere-
tettel foglalkozott költészettel. Kezdetben döntően németül és magyarul írt, bár egy szlo-
vák nyelvű kézirata is ismert. Néhány év elteltével azonban mindinkább angolul kezdte meg-
fogalmazni a gondolatait. Kezdetben a magyar szabadságharc liberális eszméinek hatása
volt megfigyelhető nála. így egy német nyelvű versében, melyet még az Atlanti-óceánon
való átkelés közben írt, az amerikai indiánok és a magyarok elnyomatása között vont
párhuzamot. New orleansi tartózkodása idején írott „Rabszolgavásár" (The Slave Markét)
című novellája egyértelműen elítélte a rabszolgaságot is. Utóbb azonban némileg változtak
a nézetei, és fokozatosan a tősgyökeres amerikaiak életszemléletét és filozófiáját tette
magáévá. Ez az átalakulás talán legjelentősebb irodalmi művében, az évtized közepén írott

17 SZML Jászkisér. tan. jkv. 1849. 319. sz.
18 H. Wilson, 1860. LXXI1I. Köt. 479. p.
19 Dennis Anthony Jánossy, 1948. 226. p.; Adalékok ... 72. p.; Károly László, 1887. 137. p.
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„Secrets of the Pást, A Románcé of the South" (A múlt titkai - A Dél románca) című regé-
nyében is megfigyelhető már, amit hat folytatásban közölt le az United States Democratic
Rewiew 1857 szeptembere és 1858 júniusa között. Ennek története 1814-ben New Orleans-
ban játszódott, az amerikai-angol háború idején. Itt már határozottan negatívan ítélte meg
a helyi fekete lakosságot, akiket ostobának és gyermekien butának ábrázolt. Ennek ellené-
re ekkoriban még aligha gondolta, hogy mégis aktív szerepet fog játszani a fekete rabszol-
gák felszabadulását meghozó amerikai polgárháborúban.-0

3. Ezredparancsnokként az Unió egységéért

Amikor 1861 tavaszán kitört az amerikai polgárháború, a rabszolgaság megszüntetése
nem a fő célja volt az északiaknak. Lincoln elnök elsősorban az Unió egységét akarta fenn-
tartani, ám ennek ellenére komoly bajba került. Mivel az USA állandó hadseregét csak pár
gyalogos és lovas ezred alkotta, a kiképzett tisztikar száma rendkívül csekély volt, és ezek
zöme is az önállósulás szabadságát hirdető déliekhez csatlakozott. Ebben a helyzetben
Ábrahám Lincoln elnök leginkább az 1848-as forradalmak után Európából menekült emig-
ránsokra számíthatott, akik otthon még nemcsak katonai kiképzésben részesültek, hanem
sok esetben komoly háborús tapasztalataik is voltak.

Lehetséges, hogy meglehetősen aktív közéleti tevékenysége emelte ki Kozlay személyét
a bevándorlók tömegéből, esetleg más okok játszottak közre, mindazonáltal Lincoln elnök
1861. augusztus 30-án megbízta őt New York városában egy önkéntes gyalogezred szervezé-
sével. Az önkéntes csapatok az amerikai haderő igen sajátos részét alkották, leginkább a re-
guláris csapatok kiegészítésére létrehozott milíciákhoz, napjainkban pedig a Nemzeti Gárda
egységeihez hasonlíthatók. Szerepüket megnövelte, hogy mind a 8 milliós Dél, mind a 23
milliós Észak államai korábban soha nem látott tömeghadseregek felállítására kényszerül-
tek. Jellemző, hogy 1863-ban csak az északi haderő mintegy ezer (!) gyalogos és lovas ezredet
vonultatott fel, míg a déliek ennek a mennyiségnek mintegy a felével rendelkeztek!21

A Kozlay által szervezett ezred jobbára olyan németajkúakból állt, akik közül sokan már
Európában is láttak el fegyveres szolgálatot. (Ugyanakkor néhány magyar is akadt köztük,
így az a Kovács István őrnagy is, aki Kozlayt ezredparancsnokként olykor helyettesítette
a későbbiekben, és utóbb az alakulat történetéről is írt egy kis munkát.) A legénység ennek
ellenére még 1861-ben háromhavi katonai kiképzésen esett át, ám az alakulat elnevezése
kezdetben számos problémát vetett fel. Az eredetileg Hiram Barney Rifles" (Hiram Barney
Lövészei), Barney Black Rifles (Barney Fekete Lövészei), majd Lützow's23 Schwarze Yaegers
(Lützow Fekete Vadászai) nevet viselő ezred németségét hangsúlyozva kezdetben számos
porosz katonai jelképet használt, - így az amerikai mellett a fekete, ezüsttel kivert halál-

20 Vida István Kornél, 2008. 72. p.
21 így az északi haderő 19 reguláris és 983 önkéntes gyalogezredből állt. Asbóth Lajos, é.n. 28. p.
22 Hyram Barney (1811-1895) amerikai politikus, a rabszolgák felszabadításáért vívott politikai küzdelmek jelentős alakja,

Lincoln elnök fő támogatója első elnöksége alatt. Kozlay szerint ugyanakkor egyáltalán nem adott pénzt az ezred szerve-
zésére. Ifj. Kalmár István, 2009a.

23 Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow (1782-1834) porosz altábornagy 1813-ban a Napóleon elleni felkelés idején a német
szabadcsapatokat vezette.
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fejes zászlót is.24 Az ezredet szeptember 5. és október 16. között szerelték fel az USA régi
katonai arzenáljából Hudson Cityben, New York mellett. Október 15-én kapták meg új elne-
vezésüket és hadrendi számukat „Fifty-fourth New York Volounters", azaz 54. New York-i
Önkéntesek (Önkéntes Ezred). (Mindezt azért is fontos hangsúlyozni, mivel számos ma-
gyar kiadványban és ismertetőben 45. gyalogezredet említettek, ami nyilvánvaló elírás.) Az
amerikai alkotmányra történő felesketés után fokozatosan elhagyták a német jelvényeket,
jelképeket.-

Kozlay ezredesként irányította az 54-eseket, akiket a keleti parti hadszíntéren, a harcok
sűrűjében vetettek be. A sors úgy hozta, hogy a hatalmas területű hadszíntéren itt aránylag
kis távolságra feküdt a két fél fővárosa, az északiak által ellenőrzött Washington, illetve a
déliek kormányának központja, a Virginia állambeli Richmond. Mindkét haderő a másik fő-
városának elfoglalására tört, mivel a klasszikus hadviselési szabályok szerint ez a háború
végét, és a győzelmet jelentette volna. Emiatt a szembenálló hadseregek legjobb erőit is ide
csoportosították át, amiből az északiak a Potomac Hadsereget, a déliek pedig a Virginiai Had-
sereget hozták létre. Mindkét fél gyors győzelemben bízott, azonban a harcok négy éves
állandósuló mészárlásba, és az amerikai történelem legnagyobb emberveszteségeibe torkoll-
tak, amelyeknek végül mintegy 600.000 ember esett áldozatul. Ezek zöme a keleti parti har-
cokban esett el, ahol Kozlay is megismerte az alig tíz év alatt döbbenetesen átalakuló, mo-
dern hadviselés borzalmait. Az itteni harcokat az északiak számára különösen nehézzé tet-
te, hogy a déli csapatokat az a Róbert Edward Lee tábornok vezette, akit nemcsak a polgár-
háború, hanem az egész amerikai hadtörténelem legkiválóbb hadvezérének tartanak. Noha
az északi csapatok itt is jelentős számbeli és felszerelésbeli fölénnyel rendelkeztek, az első
két évben a déliektől megalázó vereségek sorozatát szenvedték el, és épp hogy csak sikerült
megvédeniük Washingtont a déliektől.

Kozlay ezrede az északiak Potomac Hadseregének több hadtestében is megfordult, a so-
rozatos átvezénylések nyomán. A harci tapasztalatokat szerző 54-eseket McCellan tábor-
nok 1862 nyári wirginiai hadjáratában többször is említették a Shenandoah folyó völgyé-
ben (Cross Keys, Fox's Ford, Sulphur Springs, Sperryville, Cedar). Itt a többi alakulathoz
képest kisebb veszteségeket szenvedett, amiben talán az ezredparancsnoknak is érdeme
volt. Az ezred ott volt az Unió újabb nagy vereségét hozó második Bull Runn-i csatában,
majd az őszi harcokban, amelyet az északiak antietami győzelme, majd a fredericksburgi
veresége jelzett. A Potomac Hadsereg - imrnár Burnside tábornok vezetésével - 1863. január-
jában újabb támadást indított, ám azt nem az ellenség, hanem a kedvezőtlen időjárás hiúsí-
totta meg.:6

24 A halálfej természetesen nem mint a kalózjelkép került alkalmazásra. Ezt a katonai jelvényt a porosz hadseregben előszór
II. Nagy Frigyes király híres „Halál fejes" huszárezrede használta, amelyben jelentős számban magyarok is szolgáltak. 1813-ban
a fekete egyenruha mellett a német felkelő alakulatok is használták, legvégül pedig a hitleri Harmadik Birodalom náci párt-
hadserege, az SS is átvette ezeket.

25 Kozlay háborús naplóját ifjabb Kalmár István kezdte leközölni a Ladányi Hírek 2009-es és 2010-es számaiban, ám a jelen pil-
lanatig csak három folytatás jelent meg. Ifj. Kalmár István, 2009. és 2009a. Az angol nyelvű napló pár évvel ezelőtt az inter-
neten is megjelent, letölthető állapotban.

26 Róbert K. Krick, 2002. 199., 203., 204. p.
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1863 tavaszán Lee tábornok csapataival nagy támadást indított Washington elfoglalá-
sára. Kozlay az 54-esekkel ott volt a május 1-3-án a chancellorsville-i csatában, amely újabb
vereséggel végződött, és a háború fordulópontjának tartott nagy gettysburg-i csata első na-
pi küzdelmeiben, 1863. július 1-én. Ezt követően betegség miatt kivált a küzdelmekből.
Egyes adatok szerint átmenetileg több hónapra a német származású Franz Sigel tábornok,
hadtestparancsnok adjutánsa lett, és csak 1864-ben tért vissza az ezredéhez.

Kozlay ebben az időben az Unió egységének védelmét létfontosságúnak tartotta, de a
rabszolgák felszabadítása kapcsán a korábbi lelkesedése jórészt lelohadt. Elég rossz véle-
ménye volt a fekete katonákról, nem tartotta őket alkalmasnak a fegyveres harcra, fegyel-
mezetlenségüket, fosztogatásaikat pedig többször is bírálta. Az ezredest utóbb egyenesen
meg is vádolták, hogy szemet hunyt az 54-esek felszabadított rabszolgákkal szembeni ke-
gyetlenkedései fölött is. James C. Beecher, a 35. fekete ezred parancsnoka (Harriet Beecher-
Stowe, a „Tamás bátya kunyhója" című regény szerzőjének fivére) szerint Kozlay támogatta
ama hadnagyát is, aki „rövid úton lezárta minden néger panaszosnak az ügyét, a hüvelyk-
ujjuknál akasztatva fel őket'V7

Kozlay feltehetően csak 1864-ben került vissza ezrede élére, amikor az északiak már soro-
zatos győzelmeket arattak, és számos déli államot is elfoglaltak. Az 54-esek az új helyzet-
ben inkább már csak biztosító és megszálló feladatokat láttak el a keleti parton, igaz az
ellenséges erőktől meghódított területeken. így említették őket Seabrooknál, John's Island,
James' Island és a Santee Rivernél, a dél-carolinai hadjárat során. 1864. októberétől a pol-
gárháború végéig Morris Islandon szolgáltak. Utolsó haditettei egyikeként az ezred 1865.
márciusában bevonult Dél-Carolina állambeli Charlestownba, majd Hart's Islandra, utóbb
pedig New York Harbourba helyezték át őket Végül az 54-es New-York-i önkéntes gyalog-
ezredet 1866. április 14-én oszlatták fel.:8

Embereivel Kozlay is levetette a katonaruhát, bár azon a rangjelzés az utolsó évben meg-
változott. Ábrahám Lincoln elnök ugyanis hősünket a New York-i 54-esek élén tanúsított
bátorságáért, és érdemekben gazdag szolgálataiért 1865. március 13-án az amerikai önkén-
tes csapatok tiszteletbeli dandártábornokává nevezte ki.

4. A new yorki polgár és családalapító

A háborúból hazatérve Kozlay 1866-tól ismét a New York-i vámhivatalnál dolgozott,
amíg csak 1869-ben politikai okokból el nem bocsátották az állásából. Ezután Brooklyn
város önkormányzatánál műszaki rajzolóként, földmérőként, térképkészítőként állt alkal-
mazásban. New Yorkban és Brooklynban is igen tevékeny volt a helyi politikai életben,
egyebek mellett a Német Demokratikus Comité alelnöke volt. 1879-ben - állítólag újra
csak politikai okokból - elbocsátották Brooklyn önkormányzatától is, ezért aztán előbb 1880
és 1883 között a Coney Island Szállítási Társaságnál, utóbb pedig a Brooklyn-i Magasva-
sút Társaságnál dolgozott főmérnökként. E beosztásában közreműködött Brooklynban az
első városi magasvasút megépítésében.

27 Vida István Kornél. 2008. 73. p.
28 Julié Saville, 1996.20,81-82.86., 110., 110., 111., 122., 145., 150. p.
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Családi életéről nem sokat tudunk, de az 1860-as évek végétől már nős volt. Házasságát
bőséges gyermekáldás kísérte, ám hat gyenneke közül mindössze kettő érte meg a felnőtt-
kort, Charles Meeker Kozlay (1871-1924) és Emma F. Kozlay (1869-1934). 1883. április
l-jén halt meg Brooklynban. Az Evergreen temetőben helyezték örök nyugalomra. Emlék-
művét katonasírként gondozzák, ünnepnapokon kitűzik rá az amerikai zászlót.29

Gyermekei közül Charles Meker Kozlay örökölte apja irodalom iránti érdeklődését, és
ismert könyvkiadó lett New Yorkban. Egyebek mellett ő jelentette meg a híres amerikai
író Bret Harte (1836-1902) műveit is.
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