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Az eredetileg Sopron környéki Asbóth-család Gergely nevű tagja 1715-
ben kapott magyar nemességet. A családi hagyomány szerint Angliá-
ból származtak. A család első tagjaként egy Godefroy nevű protestáns 
vitéz érkezett Magyarországra a XVI. század második felében, hogy a 
török elleni küzdelemben részt vegyen. Egy másik verzió szerint őseik 
a katolikus Mária királynő (1553-1558) alatti protestánsüldözés miatt 
vándoroltak ki hazájukból.

Nemescsói Asbóth János 1768-ban született a Vas megyei Nemes-
csón. Középiskoláit Sopronban végezte, majd 1788-tól az alsó-szász-
országi göttingeni egyetemen tanult. Hazatérése után először Lőcsén, 
majd Késmárkon tanított, 1801-től pedig a keszthelyi Georgikon tanára 
lett. A mezőgazdaságtan oktatása mellett ő irányította a Festetics-féle 
tangazdaságot, 1806-tól az uradalom intézőjeként az egész Georgikon 
ügyes-bajos dolgait intézte, nemcsak az oktatási intézményét, hanem 
a Festetics-uradalomét is. Időközben a göttingeni tudományos társu-
lat tagjai közé is beválasztották. 1818-ban a Dunát és a Tiszát össze-
kötő vízi út, a Ferenc-csatorna építésére létrehozott részvénytársaság 
első ülnökévé nevezték ki, 1820-ban pedig a Bács megyei királyi koro-
na-uradalmak kormányzója lett. Zomborban hunyt el 1823-ban.

Fia, Asbóth Lajos 1803. június 20-án született Keszthelyen. Tanul-
mányait helyben a premontreieknél és a soproni evangélikus gimnázi-
umban végezte. 1817 és 1820 között a bécsi hadmérnöki akadémián ta-
nult, majd belépett a császári-királyi hadseregbe. Kadét lett a 4. (Lipót 
toszkán nagyherceg) dragonyosezredben, majd 1824-ben hadnaggyá 
nevezték ki a 3. (Frigyes Ágost szász király) vértes ezredben. Folyama-
tosan emelkedve a ranglétrán 1840-től főszázadosként szolgált. Több-
nyire segédtiszti beosztást látott el. 1843-ban nyugállományba vonult 
és a Lugos melletti Szatumikban telepedett le, ahol földbérlőként gaz-
dálkodott.

1844-ben feleségül vette unokatestvérét, Asbóth Flórát (1812-1876), 
akitől két fiú és két leánygyermeke született, de csak hárman érték 
meg a felnőtt kort.

Közülük a legismertebb, egyetlen fia, Asbóth János (1845–1911) író, 
újságíró, politikus, néprajzkutató volt. Műegyetemi tanulmányait 
külföldön fejezte be, miután részt vett az 1863-as szervezkedésekben 
és haditörvényszék elé állították. A kiegyezés után megyei tisztségvi-
selő volt (esküdt, aljegyző, tiszteletbeli főjegyző), majd 1870-72-ben a 
pénzügy-, ill. a honvédelmi minisztériumban alkalmazták. Ezután új-
ságíró, majd külügyminisztériumi tisztviselő. Ő adta ki az Asbóth-csa-
lád irataiból készült válogatást Adalékok a kényuralom ellenes moz-
galmak történetéhez címmel. 1887-től 1901-ig országgyűlési képviselő, 
1892-tól az MTA levelező tagja volt.

Asbóth Lajos 1848-49-ben

1848 tavaszán a Krassó megyében lakó As-
bóth felajánlotta szolgálatait a Batthyá-
ny-kormánynak. Június 19-én Krassó várme-
gyében nemzetőr őrnaggyá nevezték ki. Ek-
kortól a bánsági bányavidéket védő mintegy 
500 fős nemzetőr egység parancsnokaként 
tevékenykedett egészen decemberig. Mi-
niszterelnöki és pénzügyminiszteri kezde-
ményezésre történt a bánáti bányakerület 
bányaberendezéseinek és készleteinek meg-
védelmezésére a nemzetőrség megszerve-
zése. Probléma volt, hogy a helyi bányászok 
fel voltak mentve a nemzetőri szolgálat alól. 
Szeptember elején Asbóth jelentette az Or-
szágos Nemzetőrségi Haditanácsnak, hogy 
e miatt nem tudja megfelelően kiállítani a 
nemzetőrségét Oravicabánya vidékének vé-
delmére, pedig arra nagy szükség lenne, mert 
a szomszédos Moldvabányát már feldúlták a 
szerb felkelők. Erre augusztus 22-én került 
sor, amikor a szerb felkelők 400 főnyi csapa-
ta megtámadta Újmoldovát. Asbóth őrnagy 
védekező csapatai ötórás harc után Német-
szászkára vonultak vissza. A szerbek felgyúj-
tották a helységet. A magyar veszteség 15 fő, 
a szerb 21 fő volt. Hat nappal később, 28-án 
Asbóth nemzetőrei, valamint Rácz Sándor 
százados honvédei Németszászkáról kiin-
dulva megtámadták és szétverték az ómol-
dovai szerb tábort.

Asbóth délvidéki tevékenységének egy má-
sik említésre méltó esete, amikor a császári 
erők (román-bánsági határőrök és román 
népfölkelők) november 3-án megtámadták 
és elfoglalták Bogsánt, Asbóth nemzetőrök-
kel és honvédekkel már 7-én elűzte az ellen-
séget. November 15-én történt Appel császá-
ri-királyi vezérőrnagy támadása (román fel-
kelőkkel) előbbi helység ellen, Asbóth ekkor 
8 órás harcban verte vissza a támadókat. No-
vember 26-án történt Tirnova (román falu) 
megtámadása és felégetése Asbóth csapatai 
(300 fő) részéről. December 18-án megfuta-
mította a furluki és szocsáni császári-királyi 
és román csapatokat.

Viszonylag sikeresnek mondható tevé-
kenysége ellenére Damjanich ezredes, a 

magyar bánsági hadosztály parancsnoka 
azonban december 22-én elmozdította As-
bóthot a parancsnokságtól. Ennek oka volt 
az őrnagy alá beosztott Rózsa Sándor-féle 
szabadcsapat dúlása Ezeres faluban, illetve 
vélelmezett hadvezetési hibák. Asbóth el-
hagyta e vidéket, de a túlerő miatt a krassói 
bányavidék még decemberben elveszett. Ez-
után nem sokkal a kormány kivonta csapa-
tait a Bánságból.

Asbóth Lajos az akkori fővárosba ment, 
ahol 1849. január 15-től honvéd alezredes-
ként debreceni térparancsnok lett, majd 
január 26-ával a szerveződő 12. (tartalék) 
hadosztály parancsnokává nevezték ki. A 
Szolnok–Tokaj közötti Tisza vonal védelmé-
vel bízták meg. Január végén Tiszafüred és 
Polgár térségében tevékenykedett, február 
2-án Balmazújvároson volt és csapatait Kos-
suth már tartalék sereg elnevezéssel illette. 
Február 6-án Tiszafüredről jelentette, hogy 
Poroszlónál megfutamított egy 300 köny-
nyűlovasból álló előőrsöt. Kossuth február 
9-én megköszönte az előző nap Debrecenbe 
küldött ellenséges futár elfogását és ezt írta 
Asbóthnak: „Füred nagyon fontos pont, de 
Istennek hála jó kézben van.” Asbóth sere-
ge ekkor mintegy 4000 főre rúgott. Asbóth 
alezredes február 27-én Balmazújvárosról 
írt Kossuthnak, egyéb ügyek mellett meg-
említette: reméli, mivel már kevesen vannak 
rangban előtte, hamarosan elébe nézhet az 
ezredesi kinevezésnek. Kossuth válaszában 
értesítette, hogy ajánlotta előléptetésre a 
hadügyminisztériumnak. A HM azonban el-
utasította előléptetését, mert még 11-en vol-
tak előtte rangidős alezredesek, ezért még 
nem nevezhették ki.

A honvédsereg főerőinek Vetter Antal al-
tábornagy vezette március közepi kudarcba 
fulladt ellentámadása idején Asbóth Szol-
nok térségében álló hadosztálya kapta a 
feladatot, hogy elterelő műveletként a Tisza 
mögött fel-le vonulva azt a látszatott kelt-
se, hogy a főerőket képviseli. Az április 1-jén 
meginduló, immár Görgei vezette újabb el-
lentámadásnál ugyanez volt Asbóth 2455 fős 
hadosztályának feladata, amit ügyesen meg 
is oldott.

Solymosi József

Asbóth Lajos honvédezredes 
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Hadosztályával április 6-a után Pest alá 
rendelték. Cegléden magához vonta a szol-
noki és cibakházi csapatokat, majd nem-
zetőröket is gyűjtött. 7-én Albertiben volt. 
Ezután Aulich II. hadteste és Asbóth tarta-
lék hadosztálya azt a feladatott kapta, hogy 
a háromszoros, majd négyszeres túlerőben 
lévő császári sereggel elhitesse: a magyar fő-
erőkkel állnak szemben. A feladatot sikerrel 
végrehajtották. Komárom felmentéséig, a 
császári erők visszavonulásáig folyamatosak 
voltak a Pest alatti csatározások. A nem-
zetőrökre saját létszámuk növelése érdeké-
ben volt szükség, de a harcok során bebizo-
nyosodott alkalmazhatatlanságuk, így haza-
küldték őket.

Az április 11-i összecsapás során Asbóth 
2100 fős, 13 löveget számláló 12. hadosztálya 
azt a feladatott kapta, hogy Kmety hadosz-
tályával, valamint Aulich II. hadtestével 
együttműködve intézzen tüntető támadást 
a császári fősereg ellen, de nagyobb össze-
csapásba ne bonyolódjék. Asbóth kiválóan 
teljesítette a feladatot, vesztesége: 13 halott 
és 28 sebesült volt. Az ütközet utáni vissza-
vonuláskor Asbóth zászlóval a kézben vezé-
nyelte a gyalogságát fedező lovasságot.

Április 18-án a hadügyminiszter megerő-
sítette a Görgei által a csatatéren átadott 3. 
osztályú Katonai Érdemrend kitüntetését, 
melyet az április 11-i Pest alatti ütközet alkal-
mával tanúsított vitézségéért kapott. Görgei 
Kossuthnak írt április 13-i levelében szintén 
méltatta érdemeit és helytelenítette a had-
ügyminisztérium vele szembeni eljárását. 
Mészáros hadügyminiszter ugyanis április 
8-án Perczel tábornok délvidéki csapataihoz 
akarta rendelni Asbóthot és parancsa nem 
teljesítése esetére hadbírósági eljárással fe-
nyegette meg. Görgei kérte Kossuthot, hogy 
tegyen róla, más ne avatkozhasson hadsere-
ge ügyeibe.

Április 13-án Kerepes és Keresztúr térsé-
gében zajlott egy összecsapás, majd április 
16-án támadást kellett végrehajtaniuk a Pes-
ten tartózkodó császári erők ellen. Ennek 
eredményeként 7 halott és 13 sebesült került 
a veszteséglistára. Az április 21-én lezajlott 

Pest alatti ütközetben Asbóth Lajos 2500 
gyalogossal, 500 lovassal és 19 löveggel ren-
delkezett. Az összecsapás során 19 halottat, 
és 63 sebesültet vesztett. Asbóth alezredes-
nek ezekben a harcokban nem elsősorban 
higgadtsága és megfontoltsága dicsérhe-
tő, több kockázatot vállalt, mint Aulich, de 
mindig sikerült visszavonulnia. Hozzáteen-
dő, hogy mindezt olyan csapatokkal érte el, 
melyek Pest alatt estek át a tűzkeresztségen.

Április 19-én végül megkapta ezredesi ki-
nevezését a hadügyminisztériumtól. Előlép-
tetését korábban Kossuthnak írt levelében 
éppen Görgei szorgalmazta és már a döntés 
előtt megelőlegezte. Asbóth április 24-én 
vecsési főhadiszállásáról jelentette, hogy 
az ellenség elhagyta Pestet. Két nap múlva 
Kossuth felszólította a Pesten található fegy-
vergyártáshoz használható eszközök lefogla-
lására.

Májusban, Buda ostrománál Asbóth ad-
dig önálló hadosztálya (3400 fő, 13 löveg) a 
II. hadtest kötelékébe került. A vár bevéte-
lénél a megbetegedő Aulich helyett már ő 
vezényelte rohamra a hadtest csapatait. Vi-
tézségét a 2. osztályú Katonai Érdemrenddel 
ismerték el. Május 22-től hivatalosan is a II. 
hadtest parancsnokságával bízták meg. 

A fősereg Buda ostroma után felvonult a 
nyugati határszélre. A magyar vezetés részé-
ről egy az orosz csapatok beérkezése előtt 
a császáriak ellen megindítandó hadműve-
letről született döntés. A Duna bal partján, 
a Vág folyónál kísérelték meg az áttörést. 
A fősereg hadtestei élén ekkor már új had-
testparancsnokok álltak, köztük Asbóth 
Lajos, akinek tábornoki kinevező okirata is 
megszületett június 5-én, de annak kiadását 
Görgei késleltette, majd a kinevezés végül 
elmaradt. A hadműveletek a harcvonaltól 
távolabb, Tatán működő Központi Hadmű-
veleti Iroda irányításával indultak meg, és 
számos negatív körülmény is közrejátszott a 
sikerek elmaradásában. A hadműveleti terü-
letről csak régi térképek álltak rendelkezésre, 
melyekből a mocsaras terep viszonyai nem 
voltak jól kiolvashatók. A tervezett támadás 
elején minden teher a II. hadtestre hárult, 

valamint a terv nagyfokú kooperációt felté-
telezett az új, tapasztalatlan hadtestparancs-
nokok között. 

Június 16-án a zsigárdi ütközetben Asbóth 
II. hadteste (9500 fő) vereséget szenvedett a 
császári tartalék (IV.) hadtest dandárjaitól. 
Itt be is bizonyosodtak a korábban megfo-
galmazottak: a terep nem megfelelő isme-
rete, túl nagy teher Asbóth hadtestén, a III. 
hadtest tétlensége. Sikerült ugyan elfoglalni 
Zsigárdot, Királyrévet, és Negyedet, de visz-
sza kellett vonulni, csak a Vágon Negyednél 
vert hidat tudták tartani. A három hadtest-
parancsnok közül csak Asbóth hajtotta vég-
re maradéktalanul a feladatát. Görgey István 
szerint itt szolgáltatta későbbi leváltásának 
első indokát: jelentésében nem egyértelmű-
en fogalmazott ágyúveszteségeiről.

Június 20-án Perednél, Asbóth 46. szüle-
tésnapján került sor a támadás megismét-
lésére. A csata során Asbóth hadteste meg-
verte a császári tartalék hadtest dandárjait. 
Sikerült elfoglalniuk Királyrévet, Zsigárdot 
és több roham után Peredet is. Asbóth ekkor 
maga vezette rohamra egyik zászlóalját. A 
csata második felében Görgei vezette a ma-
gyar csapatokat. A csata után leváltotta a II. 
és III. hadtest parancsnokait.

A leváltás indokai meglehetősen homá-
lyosak, Görgei Artúr és István többfélekép-
pen magyarázzák: a zsigárdi ütközetben 
az ágyúk elvesztésének elhallgatása, Pered 
bevételének erőltetése, majd a megfutó 
zászlóaljak nem megfelelő rendezése, gyen-
gekezűség. Pedig június 16-án Asbóth meg-
állta a helyét, és 20-a sikerei is neki voltak 
köszönhetők. Valószínű indok a Görgei és 
tisztjei által már rendezett 63. honvédzász-
lóalj túlzott hátravonása volt. Ez azonban 
nem volt igazán alapos ok. Hirtelen levál-
tása után Asbóth hadtestének dandár- és 
hadosztályparancsnokai, vezérkari főnöke 
mondtak le beosztásukról, vagy jelentettek 
beteget. Ez is bizonyítja, hogy Görgei Artúr 
ennél a döntésénél túl hirtelen cselekedett, 
nem volt elég megfontolt.

Asbóth ezután nem vállalta el a neki fel-
ajánlott hadosztályparancsnoki megbízatást, 

ő is beteget jelentett. Nemsokára, július 9-én 
Kossuth kinevezte a tartalék hadosztály pa-
rancsnokává Szegedre. Később ennek az 
5–8000 fős, hadtesté fejlesztett erőnek volt 
a parancsnoka a szabadságharc végéig. Had-
teste végül egy gyalog- és egy lovashadosz-
tályból állt. Augusztus elején hadügyminisz-
teri utasításra Aradra vonult. Innen csatla-
kozott Görgei csapataihoz és velük együtt 
tette le a fegyvert a Világos melletti szőlősi 
mezőn.

A szabadságharc után

Asbóth Lajost 1849 novemberében az aradi 
hadbíróság golyó általi halálra, majd 18 év 
várfogságra ítélte. 1856-ban amnesztiával 
szabadult. Fogságát végig az aradi várbör-
tönben töltötte. Előrehaladott korára, jó 
magaviseletére tekintettel engedték el. Re-
sicán (Krassó m.), mint vasúti titkár teljes 
visszavonultságban élt. 1860 őszén fiatal-
kori barátja, Benedek Lajos, akkor már volt 
kormányzó, támogatásával az uralkodóhoz 
fordult, kérte egykori tiszti nyugdíja, évi 600 
forint folyósítását, mivel szeme megromlott, 
ott kellett hagynia állását és négy kiskorú 
gyerekéről kell gondoskodnia. Elutasították, 
mivel egy másik levelében a haza szolgálatá-
val indokolta felmondását.

1861-ben az alkotmányosság helyreállítá-
sa idején az új megyei főispán beiktatásán 
48-as katonai érdemrenddel a mellén jelent 
meg, ezután 1861. február 15-től három hó-
napot volt internálva. Vay Miklós báró, kan-
cellár is közbenjárt az ügyében. Ezt követően 
kezdődött látványos közeledés Asbóth és a 
magyarországi hatóságok között. Elsődlege-
sen Pálffy Móric gróf, helytartóval levelezett, 
akitől pénzt (660 forint) is kapott. Tevőle-
gesen 1862 őszétől írt jelentéseket. Ezeket 
később a hadbíróság is megkapta. Levelei 
így kerültek be az Almásy Pál, Nedeczky 
István, Beniczky Lajos vezette összeesküvés 
résztvevőinek peranyagába. Ennek tényére 
egészen az 1920-as évekig nem derült fény. 
Ekkor Steier Lajos kutatásai hozták felszínre, 
később Lukács Lajos, Nyárádi Gábor is pub-
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Hadosztályával április 6-a után Pest alá 
rendelték. Cegléden magához vonta a szol-
noki és cibakházi csapatokat, majd nem-
zetőröket is gyűjtött. 7-én Albertiben volt. 
Ezután Aulich II. hadteste és Asbóth tarta-
lék hadosztálya azt a feladatott kapta, hogy 
a háromszoros, majd négyszeres túlerőben 
lévő császári sereggel elhitesse: a magyar fő-
erőkkel állnak szemben. A feladatot sikerrel 
végrehajtották. Komárom felmentéséig, a 
császári erők visszavonulásáig folyamatosak 
voltak a Pest alatti csatározások. A nem-
zetőrökre saját létszámuk növelése érdeké-
ben volt szükség, de a harcok során bebizo-
nyosodott alkalmazhatatlanságuk, így haza-
küldték őket.

Az április 11-i összecsapás során Asbóth 
2100 fős, 13 löveget számláló 12. hadosztálya 
azt a feladatott kapta, hogy Kmety hadosz-
tályával, valamint Aulich II. hadtestével 
együttműködve intézzen tüntető támadást 
a császári fősereg ellen, de nagyobb össze-
csapásba ne bonyolódjék. Asbóth kiválóan 
teljesítette a feladatot, vesztesége: 13 halott 
és 28 sebesült volt. Az ütközet utáni vissza-
vonuláskor Asbóth zászlóval a kézben vezé-
nyelte a gyalogságát fedező lovasságot.

Április 18-án a hadügyminiszter megerő-
sítette a Görgei által a csatatéren átadott 3. 
osztályú Katonai Érdemrend kitüntetését, 
melyet az április 11-i Pest alatti ütközet alkal-
mával tanúsított vitézségéért kapott. Görgei 
Kossuthnak írt április 13-i levelében szintén 
méltatta érdemeit és helytelenítette a had-
ügyminisztérium vele szembeni eljárását. 
Mészáros hadügyminiszter ugyanis április 
8-án Perczel tábornok délvidéki csapataihoz 
akarta rendelni Asbóthot és parancsa nem 
teljesítése esetére hadbírósági eljárással fe-
nyegette meg. Görgei kérte Kossuthot, hogy 
tegyen róla, más ne avatkozhasson hadsere-
ge ügyeibe.

Április 13-án Kerepes és Keresztúr térsé-
gében zajlott egy összecsapás, majd április 
16-án támadást kellett végrehajtaniuk a Pes-
ten tartózkodó császári erők ellen. Ennek 
eredményeként 7 halott és 13 sebesült került 
a veszteséglistára. Az április 21-én lezajlott 

Pest alatti ütközetben Asbóth Lajos 2500 
gyalogossal, 500 lovassal és 19 löveggel ren-
delkezett. Az összecsapás során 19 halottat, 
és 63 sebesültet vesztett. Asbóth alezredes-
nek ezekben a harcokban nem elsősorban 
higgadtsága és megfontoltsága dicsérhe-
tő, több kockázatot vállalt, mint Aulich, de 
mindig sikerült visszavonulnia. Hozzáteen-
dő, hogy mindezt olyan csapatokkal érte el, 
melyek Pest alatt estek át a tűzkeresztségen.

Április 19-én végül megkapta ezredesi ki-
nevezését a hadügyminisztériumtól. Előlép-
tetését korábban Kossuthnak írt levelében 
éppen Görgei szorgalmazta és már a döntés 
előtt megelőlegezte. Asbóth április 24-én 
vecsési főhadiszállásáról jelentette, hogy 
az ellenség elhagyta Pestet. Két nap múlva 
Kossuth felszólította a Pesten található fegy-
vergyártáshoz használható eszközök lefogla-
lására.

Májusban, Buda ostrománál Asbóth ad-
dig önálló hadosztálya (3400 fő, 13 löveg) a 
II. hadtest kötelékébe került. A vár bevéte-
lénél a megbetegedő Aulich helyett már ő 
vezényelte rohamra a hadtest csapatait. Vi-
tézségét a 2. osztályú Katonai Érdemrenddel 
ismerték el. Május 22-től hivatalosan is a II. 
hadtest parancsnokságával bízták meg. 

A fősereg Buda ostroma után felvonult a 
nyugati határszélre. A magyar vezetés részé-
ről egy az orosz csapatok beérkezése előtt 
a császáriak ellen megindítandó hadműve-
letről született döntés. A Duna bal partján, 
a Vág folyónál kísérelték meg az áttörést. 
A fősereg hadtestei élén ekkor már új had-
testparancsnokok álltak, köztük Asbóth 
Lajos, akinek tábornoki kinevező okirata is 
megszületett június 5-én, de annak kiadását 
Görgei késleltette, majd a kinevezés végül 
elmaradt. A hadműveletek a harcvonaltól 
távolabb, Tatán működő Központi Hadmű-
veleti Iroda irányításával indultak meg, és 
számos negatív körülmény is közrejátszott a 
sikerek elmaradásában. A hadműveleti terü-
letről csak régi térképek álltak rendelkezésre, 
melyekből a mocsaras terep viszonyai nem 
voltak jól kiolvashatók. A tervezett támadás 
elején minden teher a II. hadtestre hárult, 

valamint a terv nagyfokú kooperációt felté-
telezett az új, tapasztalatlan hadtestparancs-
nokok között. 

Június 16-án a zsigárdi ütközetben Asbóth 
II. hadteste (9500 fő) vereséget szenvedett a 
császári tartalék (IV.) hadtest dandárjaitól. 
Itt be is bizonyosodtak a korábban megfo-
galmazottak: a terep nem megfelelő isme-
rete, túl nagy teher Asbóth hadtestén, a III. 
hadtest tétlensége. Sikerült ugyan elfoglalni 
Zsigárdot, Királyrévet, és Negyedet, de visz-
sza kellett vonulni, csak a Vágon Negyednél 
vert hidat tudták tartani. A három hadtest-
parancsnok közül csak Asbóth hajtotta vég-
re maradéktalanul a feladatát. Görgey István 
szerint itt szolgáltatta későbbi leváltásának 
első indokát: jelentésében nem egyértelmű-
en fogalmazott ágyúveszteségeiről.

Június 20-án Perednél, Asbóth 46. szüle-
tésnapján került sor a támadás megismét-
lésére. A csata során Asbóth hadteste meg-
verte a császári tartalék hadtest dandárjait. 
Sikerült elfoglalniuk Királyrévet, Zsigárdot 
és több roham után Peredet is. Asbóth ekkor 
maga vezette rohamra egyik zászlóalját. A 
csata második felében Görgei vezette a ma-
gyar csapatokat. A csata után leváltotta a II. 
és III. hadtest parancsnokait.

A leváltás indokai meglehetősen homá-
lyosak, Görgei Artúr és István többfélekép-
pen magyarázzák: a zsigárdi ütközetben 
az ágyúk elvesztésének elhallgatása, Pered 
bevételének erőltetése, majd a megfutó 
zászlóaljak nem megfelelő rendezése, gyen-
gekezűség. Pedig június 16-án Asbóth meg-
állta a helyét, és 20-a sikerei is neki voltak 
köszönhetők. Valószínű indok a Görgei és 
tisztjei által már rendezett 63. honvédzász-
lóalj túlzott hátravonása volt. Ez azonban 
nem volt igazán alapos ok. Hirtelen levál-
tása után Asbóth hadtestének dandár- és 
hadosztályparancsnokai, vezérkari főnöke 
mondtak le beosztásukról, vagy jelentettek 
beteget. Ez is bizonyítja, hogy Görgei Artúr 
ennél a döntésénél túl hirtelen cselekedett, 
nem volt elég megfontolt.

Asbóth ezután nem vállalta el a neki fel-
ajánlott hadosztályparancsnoki megbízatást, 

ő is beteget jelentett. Nemsokára, július 9-én 
Kossuth kinevezte a tartalék hadosztály pa-
rancsnokává Szegedre. Később ennek az 
5–8000 fős, hadtesté fejlesztett erőnek volt 
a parancsnoka a szabadságharc végéig. Had-
teste végül egy gyalog- és egy lovashadosz-
tályból állt. Augusztus elején hadügyminisz-
teri utasításra Aradra vonult. Innen csatla-
kozott Görgei csapataihoz és velük együtt 
tette le a fegyvert a Világos melletti szőlősi 
mezőn.

A szabadságharc után

Asbóth Lajost 1849 novemberében az aradi 
hadbíróság golyó általi halálra, majd 18 év 
várfogságra ítélte. 1856-ban amnesztiával 
szabadult. Fogságát végig az aradi várbör-
tönben töltötte. Előrehaladott korára, jó 
magaviseletére tekintettel engedték el. Re-
sicán (Krassó m.), mint vasúti titkár teljes 
visszavonultságban élt. 1860 őszén fiatal-
kori barátja, Benedek Lajos, akkor már volt 
kormányzó, támogatásával az uralkodóhoz 
fordult, kérte egykori tiszti nyugdíja, évi 600 
forint folyósítását, mivel szeme megromlott, 
ott kellett hagynia állását és négy kiskorú 
gyerekéről kell gondoskodnia. Elutasították, 
mivel egy másik levelében a haza szolgálatá-
val indokolta felmondását.

1861-ben az alkotmányosság helyreállítá-
sa idején az új megyei főispán beiktatásán 
48-as katonai érdemrenddel a mellén jelent 
meg, ezután 1861. február 15-től három hó-
napot volt internálva. Vay Miklós báró, kan-
cellár is közbenjárt az ügyében. Ezt követően 
kezdődött látványos közeledés Asbóth és a 
magyarországi hatóságok között. Elsődlege-
sen Pálffy Móric gróf, helytartóval levelezett, 
akitől pénzt (660 forint) is kapott. Tevőle-
gesen 1862 őszétől írt jelentéseket. Ezeket 
később a hadbíróság is megkapta. Levelei 
így kerültek be az Almásy Pál, Nedeczky 
István, Beniczky Lajos vezette összeesküvés 
résztvevőinek peranyagába. Ennek tényére 
egészen az 1920-as évekig nem derült fény. 
Ekkor Steier Lajos kutatásai hozták felszínre, 
később Lukács Lajos, Nyárádi Gábor is pub-
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likált a témában. Asbóth motívumainak ala-
pos tanulmányozásával azonban még adós a 
történettudomány. 1864. március 17-én őt is 
elfogták. Elfogására azért volt szükség, hogy 
ne derüljön ki aktív közreműködése az ösz-
szeesküvés felgöngyölítésében.

A jelentésekben indítékairól ő maga így 
nyilatkozott: „egyedül a te (ti. Pálffy Mó-
ric – S. J.) irántam megnyilvánuló nyílt és 
szívből jövő részvéted késztetett a múlt évi 
és a mostani bejelentésekre.” „Ha hozzájá-
rulhattam ahhoz, Kegyelmes Uram, hogy 
hazámtól egy nagyobb szerencsétlenséget 
még időben elhárítsak, a legkegyelmesebb 
uralkodó számára megkönnyítettem orszá-
gainak 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 egyéb-
ként felmerült Asbóth elmeháborodottságá-
nak kérdése is. Az ezzel kapcsolatban meg-
keresett Temes megyei hatóságok jelentet-
ték: Lugos környékén már többen látták a 
mezőn karddal, bottal a kezében hangosan 
vezényelni, ezért bolondnak tartják.

Mindez további kutatásokat igényel. Min-
denesetre a kialkudott évi 1200 forintos ke-
gydíjat élete végéig megkapta. 1868-ig fia ta-
níttatására még 600 forintot, az összeeskü-
vés leleplezésért egy összegben pedig 5000 
forintot kapott. A per végén, 1865 elején az 
uralkodó kegyelmet adott a halálraítéltek-
nek, büntetésük hosszú várfogság lett. Úgy 
tűnik, mintha Pálffy már előre igyekezett 
volna erről Asbóthot meggyőzni. Az elítéltek 
a kiegyezés évében szabadultak.

1863. januárjában hadtudományi munkás-
sága alapján Asbóth Lajost a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagjává válasz-
totta. Májusban „A hadimesterség fejlődése 
az őskortól a jelen időkig” címmel tartott 
székfoglaló előadást. 1862-ben megírta em-
lékiratait „Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-
ki és 1849-ki magyarországi hadjáratból” 
címmel (Pest, 1862. két kötet, két kiadásban 
is megjelent ekkor). Más fontos művei: „A 

hadvezér és a hadtudomány alapelvei az 
újabbkori hadjáratok történetével felvilá-
gosítva” (Pest, 1863, ill. 1869. – második kia-
dás), Görgei. Czáfolat Assermann védiratára. 
(Pest. 1867.), „Az éjszakamerikai polgárhábo-
rú története” (Budapest, 1875.).

A kiegyezést követően volt honvédtábor-
nokként a Honvédegylet megbecsült tagja 
lett. Állítólag Kossuth egy 1867-es levelében 
ismerte el tábornoknak. Ennek azonban 
nincs nyoma. Tényleges kinevezésére a sza-
badságharc idején nem került sor. 1882. má-
jus 6-án halt meg Budapesten.

Felhasznált irodalom

Antos Balázs: Egy hadtestparancsnok-váltás 
története. In Rajzolatok a magyar történe-
lemből. Szerk. Antos Balázs – Tamás Ágnes. 
Szeged, 2010. 177–189. o.

Antos Balázs: Az aradi várbörtöntől az 
országos felháborodásig. Asbóth Lajos hon-
védezredes kétszeri „börtönjárásának” tör-
ténete. In Szemelvények ötszáz év magyar 
történelméből. A III. modern kori magyar 
történeti PhD-konferencia tanulmányai. 
Szerk. Antos Balázs – Tamás Ágnes. Szeged, 
2011. 37–49. o.

Antos Balázs: A krassói bányavidék meg-
próbáltatásai 1848-ban, különös tekintettel 
a november 15-i, boksánbányai ütközetre. In 
Hadtörténelmi Közlemények 2013/3. 749–
766. o.

Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 
1849-iki magyarországi hadjáratból. 1–2. kö-
tet. Pest, 1862.

Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek 
az 1848/49. évi szabadságharcban. 1–2. kötet. 
Miskolc, 2015.

Deák Ágnes: „Zsandáros és policzájos 
idők.” Államrendőrség Magyarországon 
1849–1867. Budapest, 2015.

Hermann Róbert: Az 56. honvédzászlóalj 
története. (1848. október – 1849. október) In 
Molnár András szerk.: A szabadságharc zalai 
honvédei. 1848–1849. Zalai Gyűjtemény 33. 
Zalaegerszeg, 1992.

Hermann Róbert: 1848–1849. A szabad-
ságharc hadtörténete. Budapest, 2001.

Hermann Róbert: Az 1848–1849-es sza-
badságharc nagy csatái. Budapest, 2004.

Hermann Róbert szerk.: Az 1848–49. évi 
forradalom és szabadságharc története. 
Debrecen, [2008.]

Kezdetnek a magam szerény eszközeivel szeretnék küzdeni a téves ada-
tok 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 talál-
kozni, hadd hangsúlyozzam, hogy Asbóth Sándor 1810. december 19-én 
született.

Asbóth Sándor 1848 előtti életéről kevés ismeretünk van. A selmecbá-
nyai 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) szere-
pet 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 hasz-
nosíthatta, 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. Ehe-
lyett 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 miniszté-
riumban 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 munka-
társaival megromlott a viszonya.

Csak ezt követően eshetett szó a Béga csatornázásáról. A miniszté-
riumban augusztustól decemberig Asbóth terveit keresték, míg végül 
kiderült, hogy azok már évek óta Bécsben vannak. Az események eddig-
re pedig olyan fordulatot vettek, ami a(z egyébként rossz állapotban lévő) 
Béga kérdését levette a napirendről.

Perger Zoltán: 

Asbóth Sándor honvéd alezredes
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likált a témában. Asbóth motívumainak ala-
pos tanulmányozásával azonban még adós a 
történettudomány. 1864. március 17-én őt is 
elfogták. Elfogására azért volt szükség, hogy 
ne derüljön ki aktív közreműködése az ösz-
szeesküvés felgöngyölítésében.
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nyilatkozott: „egyedül a te (ti. Pálffy Mó-
ric – S. J.) irántam megnyilvánuló nyílt és 
szívből jövő részvéted késztetett a múlt évi 
és a mostani bejelentésekre.” „Ha hozzájá-
rulhattam ahhoz, Kegyelmes Uram, hogy 
hazámtól egy nagyobb szerencsétlenséget 
még időben elhárítsak, a legkegyelmesebb 
uralkodó számára megkönnyítettem orszá-
gainak 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 egyéb-
ként felmerült Asbóth elmeháborodottságá-
nak kérdése is. Az ezzel kapcsolatban meg-
keresett Temes megyei hatóságok jelentet-
ték: Lugos környékén már többen látták a 
mezőn karddal, bottal a kezében hangosan 
vezényelni, ezért bolondnak tartják.

Mindez további kutatásokat igényel. Min-
denesetre a kialkudott évi 1200 forintos ke-
gydíjat élete végéig megkapta. 1868-ig fia ta-
níttatására még 600 forintot, az összeeskü-
vés leleplezésért egy összegben pedig 5000 
forintot kapott. A per végén, 1865 elején az 
uralkodó kegyelmet adott a halálraítéltek-
nek, büntetésük hosszú várfogság lett. Úgy 
tűnik, mintha Pálffy már előre igyekezett 
volna erről Asbóthot meggyőzni. Az elítéltek 
a kiegyezés évében szabadultak.
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mányos Akadémia levelező tagjává válasz-
totta. Májusban „A hadimesterség fejlődése 
az őskortól a jelen időkig” címmel tartott 
székfoglaló előadást. 1862-ben megírta em-
lékiratait „Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-
ki és 1849-ki magyarországi hadjáratból” 
címmel (Pest, 1862. két kötet, két kiadásban 
is megjelent ekkor). Más fontos művei: „A 
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A hazafira áttérve: Asbóth a forradalom 
után nemzetőrkapitány lett, majd a megye 
május 1-jei közgyűlésén létrehozott 60 fős 
állandó bizottmány tagjának választották.

Május 7-én Asbóth nem kisebb szemé-
lyiséggel akaszkodott össze, mint Haynau. 
A tábornok március végén már Damja-
nichcsal is nézeteltérésbe került, mikor 
utóbbi nehezményezte a magyarok szidal-
mazását, most pedig abban a kérdésben 
nem értett egyet Asbóthtal, hogy a hadse-
reg engedelmességgel tartozik-e a magyar 
kormánynak. Talán ez a vita is segítette 
Haynau már érlelődő döntését: még aznap 
kérte áthelyezését az itáliai hadszíntérre, 
majd (kérelme elutasítása után) pár héttel 
(miután egyébként az uralkodó a magyar 
kormány alá rendelte a magyarországi 
főhadparancsnokságokat) szabadságra távo-
zott. Szép siker, hogy úgy fogjuk fel, hogy 
egy fiatal vízépítő mérnök érte el a császári 
tábornok távozását. Persze ebben az esetben 
Haynau későbbi ténykedését is Asbóth nya-
kába varrhatnánk – Haynau Temesváron 
maradva valószínűleg kevesebb gondot oko-
zott volna, mint egyébként… Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy, ha van is köze Asbóthnak 
Haynau május 7-i kérelméhez, akkor is csak 
az utolsó csepp lehetett a pohárban.

Asbóth nyáron és ősszel is kérte, hogy a 
seregnél alkalmazzák. Először István nádor-
tól még júniusban, majd szeptember elején 
egy, a Bégáról szóló jelentésében. Ami a 
közös pont: mindkét alkalommal feltétele-
sen kérte: István nádortól abban az esetben, 
ha nem kaphatna állást a minisztériumban. 
A második esetben pedig akkor, ha a Béga 
csatornázása nem indulna meg.

Szeptemberben Asbóth javaslatot készí-
tett a Béga csatorna következő évi költségve-
tésére, és még októberben is csatorna ügye-
ivel foglalkozott, de közben az események 
gyökeres fordulatot vettek.

Az uralkodó október 3-i manifesztuma 
nyomán a temesvári főhadparancsnokság 
felmondta az engedelmességet a magyar 
országgyűlésnek, és kihirdette Temesváron 
az ostromállapotot. Kisvártatva a nemzetőr-

séget is lefegyverezték, majd letartóztatások 
kezdődtek.

Asbóthra november 14-én került sor. Sze-
rencséje volt, még időben el tudott mene-
külni. A következő napokban a Béga csator-
nai intézet vagyonát próbálta megmenteni, 
a képlékeny hadi helyzet és a személyzet 
egy részének az ellenfél oldalára állása miatt 
csak szerény eredménnyel. November 26-án 
Nagybecskereken az ellenség által lefoglalt 
pénzösszegek helyett újabbak utalványozá-
sát kérte a Bégán sürgős kiadások fedezésére.

A következő pár napban átgondolta hely-
zetét. Vagyonát elkobozták. Állása lénye-
gében megszűnt: mérnöki működési terü-
letének nagy részén elfogatóparancs volt 
érvényben ellene, a magyar csapatok által 
ellenőrzött területen is bizonytalan volt a 
helyzet a hadi események miatt, és ilyen 
körülmények között a csatorna körüli 
munkálatokról szó sem lehetett. A sereg az 
egyetlen megélhetési lehetőséget jelentette 
számára. December elején kérte is a sereg-
be való felvételét. A hadügyminisztérium 
december 9-án nevezte ki táborkari száza-
dossá, december 1-i hatállyal.

A térségbeli harcokban már 5-én részt vett. 
A tomasevaci szerb hídfő elleni támadásban 
volt feladata a támadó magyar főoszlop 
számára hidat verni a Temesen. A támadás 
kudarcot vallott, amiben szerepe volt annak 
is, hogy a híd a tervekben szereplő két óra 
helyett – ellenséges tűzben – „csak” 6-7 óra 
alatt készült el, így az egész akció késett. 
Ugyanakkor a kudarcnak nem ez az (egyet-
len) oka. Már a tervezett két órás építési 
idő is optimistának tűnik, továbbá sem a 
csapatok, sem vezetőik nem álltak a helyzet 
magaslatán.

A bánsági harcok kapcsán többet nem 
bukkan fel Asbóth neve. Bár az OHB már 
december 20-án Debrecenbe rendelte, első 
adatunk ott-tartózkodására január 27-ről 
származik. 31-én „a komáromi Vár erődítési 
igazgatóságával” bízták meg. Indulás előtt 
anyagi ügyeit szerette volna rendezni. Feb-
ruár 1-jén a közlekedési minisztériumhoz 
fordult, hogy még a Béga csatornai mérnöki 

működése idejéből neki járó, de eddig ki 
nem fizetett illetményét utalják ki. Az ügy 
március közepéig húzódott a bürokrácia 
útvesztőiben, és azt sem tudni, hogy Asbóth 
megkapta-e a pénzét.

Közben Asbóth meg-megújuló kísérleteket 
tett a Komárom felé való előrehaladásra, de 
az ellenség hadmozdulatai megakadályoz-
ták ebben. Így először Tiszafüreden, majd 
Baktánál dolgozott erődítési munkálatokon, 
időközben Klapka hadtestéhez kerülve.

Legközelebb a vesztes kápolnai csatát 
követő, február 28-i mezőkövesdi ütközet-
ben találkozunk Asbóth nevével. Az össze-
csapásban a magyar csapatok visszaverték 
az utóvédre támadó császári csapatokat, és 
csak a parancsnok Dembiński utasítására 
álltak meg. Asbóth nem sokkal ezután egy 
vértesek által támadott tisztet mentett meg 
néhány Hunyadi-huszár közreműködésével, 
majd szekerészeket hozott, és egy árokba 
borult ágyút vontattak el mintegy másfél 
órás munkával a magyar sereghez – a mind-
ezt (Görgei Artúr megjegyzése szerint) „nagy 
önuralommal” szemlélő ellenség arcvonala 
előtt.

A következő napokban Asbóth Görgei 
kíséretében tartózkodott, majd – miniszté-
riumi utasításra – ismét elindult Komárom-
ba. Természetesen most sem érte el célját az 
ellenséges csapatok miatt, ráadásul meg is 
betegedett. Áprilisban gyógyult csak meg, és 
tudott csatlakozni Klapka csapataihoz, hogy 
velük jusson el Komáromba.

Valószínűleg először a Garamon való átke-
lésnél hasznosította a sereg Asbóth mérnöki 
tudását. Kossuth 1853-as, Asbóth számára 
készült bizonyítványában neki tulajdonítja 
annak a hídnak az elkészítését, amelyen 
átkelve a magyar csapatok győzelmet arat-
tak a 19-i nagysallói csatában. Semmiképp 
sem tagadnánk meg Asbóthtól a híd elké-
szítésének érdemét, bár tényszerűen az első 
forrásunk Asbóthnak Klapka melletti tar-
tózkodásáról 20-ról származik.

Április 22-én érkezett meg végül Asbóth 
Komáromba. Ám hivatalának elfoglalásában 
megakadályozta Thaly Zsigmond, aki 

időközben már megszerezte magának ezt 
a posztot. A helyzetet az oldotta meg, hogy 
Görgei az őt a hadügyminisztériumban 
helyettesítő Klapka kíséretébe rendelte 
Asbóthot - először őrnagyként említve (ezt 
Kossuth április 16-i hatállyal erősítette meg).

Májusban Asbóth Klapka szárnysegédje-
ként dolgozott a minisztériumban. Klapka a 
harmadik osztályú érdemjellel is kitüntette. 
Júniusban 10-től pedig a Kossuth kormány-
zói hivatalához tartozó katonai irodának 
vezetője lett. Asbóth a katonai irodához 
tartozó ügyek elintézésterveit készítette, 
titkárok, fogalmazók segítségével, de sok 
iratot saját maga fogalmazott. Kossuth per-
sze minden iratot átnézett, a sürgős, fon-
tos ügyeket maga intézte, a kevésbé fontos 
ügyeket a katonai iroda, rendszerint Kos-
suth útmutatása alapján.

A szabadságharc hátralévő két hónapjá-
ban Asbóth rendszerint Kossuth mellett 
tartózkodott. Az iroda rendes működését 
július-augusztusban nehezítette a többszöri 
(Szeged, majd Arad) költözködés, Kossuth 
szinte minden ügyben maga intézkedett. 
Július végén Asbóthot alezredessé léptették 
elő.

A temesvári vereség hírére Kossuth 
augusztus 11-én lemondott, majd elhagy-
ta Aradot. Egyedül Asbóthot vitte magá-
val. Kossuth megbízott Asbóthban, ráadásul 
Asbóth helyismeretére is szüksége lehetett. 
Hogy Asbóth miért ment Kossuthtal? Talán 
nemcsak hűségből: sejthette, hogy Hayanu 
is emlékszik még’48 tavaszi szóváltásukra… 
Augusztus 17-én lépték át a határt.

Asbóthról a törökországi emigrációból 
kevés forrásunk van. Végig Kossuth mellett 
tartózkodott, és annak hadsegédjeként segí-
tette a volt kormányzó-elnököt annak egyes 
akcióiban (pl. Vidinben az iszlámra való átté-
rés, majd a hazatérés kérdésében). Vidinben 
egy szobában is laktak. Asbóth Kossuthhoz 
hasonlóan maga is elutasította az iszlámra 
való áttérést, mikor az emigráció körüli dip-
lomáciai tárgyalások közepette felmerült ez 
megoldásként. Novemberben átszállították 
az emigránsokat Sumlára. Közben hosszas 



2018/4 2018/4 7372 PANNON TÜKÖR PANNON TÜKÖR

A hazafira áttérve: Asbóth a forradalom 
után nemzetőrkapitány lett, majd a megye 
május 1-jei közgyűlésén létrehozott 60 fős 
állandó bizottmány tagjának választották.

Május 7-én Asbóth nem kisebb szemé-
lyiséggel akaszkodott össze, mint Haynau. 
A tábornok március végén már Damja-
nichcsal is nézeteltérésbe került, mikor 
utóbbi nehezményezte a magyarok szidal-
mazását, most pedig abban a kérdésben 
nem értett egyet Asbóthtal, hogy a hadse-
reg engedelmességgel tartozik-e a magyar 
kormánynak. Talán ez a vita is segítette 
Haynau már érlelődő döntését: még aznap 
kérte áthelyezését az itáliai hadszíntérre, 
majd (kérelme elutasítása után) pár héttel 
(miután egyébként az uralkodó a magyar 
kormány alá rendelte a magyarországi 
főhadparancsnokságokat) szabadságra távo-
zott. Szép siker, hogy úgy fogjuk fel, hogy 
egy fiatal vízépítő mérnök érte el a császári 
tábornok távozását. Persze ebben az esetben 
Haynau későbbi ténykedését is Asbóth nya-
kába varrhatnánk – Haynau Temesváron 
maradva valószínűleg kevesebb gondot oko-
zott volna, mint egyébként… Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy, ha van is köze Asbóthnak 
Haynau május 7-i kérelméhez, akkor is csak 
az utolsó csepp lehetett a pohárban.

Asbóth nyáron és ősszel is kérte, hogy a 
seregnél alkalmazzák. Először István nádor-
tól még júniusban, majd szeptember elején 
egy, a Bégáról szóló jelentésében. Ami a 
közös pont: mindkét alkalommal feltétele-
sen kérte: István nádortól abban az esetben, 
ha nem kaphatna állást a minisztériumban. 
A második esetben pedig akkor, ha a Béga 
csatornázása nem indulna meg.

Szeptemberben Asbóth javaslatot készí-
tett a Béga csatorna következő évi költségve-
tésére, és még októberben is csatorna ügye-
ivel foglalkozott, de közben az események 
gyökeres fordulatot vettek.

Az uralkodó október 3-i manifesztuma 
nyomán a temesvári főhadparancsnokság 
felmondta az engedelmességet a magyar 
országgyűlésnek, és kihirdette Temesváron 
az ostromállapotot. Kisvártatva a nemzetőr-

séget is lefegyverezték, majd letartóztatások 
kezdődtek.

Asbóthra november 14-én került sor. Sze-
rencséje volt, még időben el tudott mene-
külni. A következő napokban a Béga csator-
nai intézet vagyonát próbálta megmenteni, 
a képlékeny hadi helyzet és a személyzet 
egy részének az ellenfél oldalára állása miatt 
csak szerény eredménnyel. November 26-án 
Nagybecskereken az ellenség által lefoglalt 
pénzösszegek helyett újabbak utalványozá-
sát kérte a Bégán sürgős kiadások fedezésére.

A következő pár napban átgondolta hely-
zetét. Vagyonát elkobozták. Állása lénye-
gében megszűnt: mérnöki működési terü-
letének nagy részén elfogatóparancs volt 
érvényben ellene, a magyar csapatok által 
ellenőrzött területen is bizonytalan volt a 
helyzet a hadi események miatt, és ilyen 
körülmények között a csatorna körüli 
munkálatokról szó sem lehetett. A sereg az 
egyetlen megélhetési lehetőséget jelentette 
számára. December elején kérte is a sereg-
be való felvételét. A hadügyminisztérium 
december 9-án nevezte ki táborkari száza-
dossá, december 1-i hatállyal.

A térségbeli harcokban már 5-én részt vett. 
A tomasevaci szerb hídfő elleni támadásban 
volt feladata a támadó magyar főoszlop 
számára hidat verni a Temesen. A támadás 
kudarcot vallott, amiben szerepe volt annak 
is, hogy a híd a tervekben szereplő két óra 
helyett – ellenséges tűzben – „csak” 6-7 óra 
alatt készült el, így az egész akció késett. 
Ugyanakkor a kudarcnak nem ez az (egyet-
len) oka. Már a tervezett két órás építési 
idő is optimistának tűnik, továbbá sem a 
csapatok, sem vezetőik nem álltak a helyzet 
magaslatán.

A bánsági harcok kapcsán többet nem 
bukkan fel Asbóth neve. Bár az OHB már 
december 20-án Debrecenbe rendelte, első 
adatunk ott-tartózkodására január 27-ről 
származik. 31-én „a komáromi Vár erődítési 
igazgatóságával” bízták meg. Indulás előtt 
anyagi ügyeit szerette volna rendezni. Feb-
ruár 1-jén a közlekedési minisztériumhoz 
fordult, hogy még a Béga csatornai mérnöki 

működése idejéből neki járó, de eddig ki 
nem fizetett illetményét utalják ki. Az ügy 
március közepéig húzódott a bürokrácia 
útvesztőiben, és azt sem tudni, hogy Asbóth 
megkapta-e a pénzét.

Közben Asbóth meg-megújuló kísérleteket 
tett a Komárom felé való előrehaladásra, de 
az ellenség hadmozdulatai megakadályoz-
ták ebben. Így először Tiszafüreden, majd 
Baktánál dolgozott erődítési munkálatokon, 
időközben Klapka hadtestéhez kerülve.

Legközelebb a vesztes kápolnai csatát 
követő, február 28-i mezőkövesdi ütközet-
ben találkozunk Asbóth nevével. Az össze-
csapásban a magyar csapatok visszaverték 
az utóvédre támadó császári csapatokat, és 
csak a parancsnok Dembiński utasítására 
álltak meg. Asbóth nem sokkal ezután egy 
vértesek által támadott tisztet mentett meg 
néhány Hunyadi-huszár közreműködésével, 
majd szekerészeket hozott, és egy árokba 
borult ágyút vontattak el mintegy másfél 
órás munkával a magyar sereghez – a mind-
ezt (Görgei Artúr megjegyzése szerint) „nagy 
önuralommal” szemlélő ellenség arcvonala 
előtt.

A következő napokban Asbóth Görgei 
kíséretében tartózkodott, majd – miniszté-
riumi utasításra – ismét elindult Komárom-
ba. Természetesen most sem érte el célját az 
ellenséges csapatok miatt, ráadásul meg is 
betegedett. Áprilisban gyógyult csak meg, és 
tudott csatlakozni Klapka csapataihoz, hogy 
velük jusson el Komáromba.

Valószínűleg először a Garamon való átke-
lésnél hasznosította a sereg Asbóth mérnöki 
tudását. Kossuth 1853-as, Asbóth számára 
készült bizonyítványában neki tulajdonítja 
annak a hídnak az elkészítését, amelyen 
átkelve a magyar csapatok győzelmet arat-
tak a 19-i nagysallói csatában. Semmiképp 
sem tagadnánk meg Asbóthtól a híd elké-
szítésének érdemét, bár tényszerűen az első 
forrásunk Asbóthnak Klapka melletti tar-
tózkodásáról 20-ról származik.

Április 22-én érkezett meg végül Asbóth 
Komáromba. Ám hivatalának elfoglalásában 
megakadályozta Thaly Zsigmond, aki 

időközben már megszerezte magának ezt 
a posztot. A helyzetet az oldotta meg, hogy 
Görgei az őt a hadügyminisztériumban 
helyettesítő Klapka kíséretébe rendelte 
Asbóthot - először őrnagyként említve (ezt 
Kossuth április 16-i hatállyal erősítette meg).

Májusban Asbóth Klapka szárnysegédje-
ként dolgozott a minisztériumban. Klapka a 
harmadik osztályú érdemjellel is kitüntette. 
Júniusban 10-től pedig a Kossuth kormány-
zói hivatalához tartozó katonai irodának 
vezetője lett. Asbóth a katonai irodához 
tartozó ügyek elintézésterveit készítette, 
titkárok, fogalmazók segítségével, de sok 
iratot saját maga fogalmazott. Kossuth per-
sze minden iratot átnézett, a sürgős, fon-
tos ügyeket maga intézte, a kevésbé fontos 
ügyeket a katonai iroda, rendszerint Kos-
suth útmutatása alapján.

A szabadságharc hátralévő két hónapjá-
ban Asbóth rendszerint Kossuth mellett 
tartózkodott. Az iroda rendes működését 
július-augusztusban nehezítette a többszöri 
(Szeged, majd Arad) költözködés, Kossuth 
szinte minden ügyben maga intézkedett. 
Július végén Asbóthot alezredessé léptették 
elő.

A temesvári vereség hírére Kossuth 
augusztus 11-én lemondott, majd elhagy-
ta Aradot. Egyedül Asbóthot vitte magá-
val. Kossuth megbízott Asbóthban, ráadásul 
Asbóth helyismeretére is szüksége lehetett. 
Hogy Asbóth miért ment Kossuthtal? Talán 
nemcsak hűségből: sejthette, hogy Hayanu 
is emlékszik még’48 tavaszi szóváltásukra… 
Augusztus 17-én lépték át a határt.

Asbóthról a törökországi emigrációból 
kevés forrásunk van. Végig Kossuth mellett 
tartózkodott, és annak hadsegédjeként segí-
tette a volt kormányzó-elnököt annak egyes 
akcióiban (pl. Vidinben az iszlámra való átté-
rés, majd a hazatérés kérdésében). Vidinben 
egy szobában is laktak. Asbóth Kossuthhoz 
hasonlóan maga is elutasította az iszlámra 
való áttérést, mikor az emigráció körüli dip-
lomáciai tárgyalások közepette felmerült ez 
megoldásként. Novemberben átszállították 
az emigránsokat Sumlára. Közben hosszas 
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diplomáciai tárgyalások folytak a menekül-
tek sorsáról, amelyek végén megállapodtak, 
hogy mintegy félszáz emigránst Kütahyában 
internálnak. Mindez február elején derült ki. 
Kossuth megpróbálta elérni, hogy a kíséret 
létszámát feljebb tornázhassa. Asbóth ebben 
az akcióban is közreműködött: az előkészí-
tett aláírási íveket mellett agitált.

Kütahyába áprilisban érkeztek az internál-
tak. A következő több mint egy év – amellett, 
hogy Kossuth továbbra is folytatott politikai 
tevékenységet – alapvetően egyhangúan telt, 
és ez az elzártsággal és a korábbi sérelmekkel 
együtt több alkalommal is konfliktushoz 
vezettek. Ezek közül az Asbóthot leginkább 
érintő esetben még kardpárbaj is lett Perczel 
Miklóssal. Ennek nyomát Asbóth élete végé-
ig viselte az arcán.

Újabb diplomáciai huzavonák után az 
internáltak két részletben távozhattak 1851-
ben. Asbóth a „főkolomposokkal” együtt 
az utolsók között, szeptemberben 11-én 
szállhattak fel az amerikai Mississippi 
gőzösre, amely számos társával együtt az 
Újvilágba, új remények felé szállította őket.

A Mississippi november 10-én érkezett 
New Yorkba. Az ünnepségek után következ-
tek a dolgos hétköznapok. A később érkező 
Kossuthot sem kísérte el előadókörútjára, 
hanem Kossuth megbízásából a New York-
hoz közeli Morningville-ben és Weawer-
townban egy lőszer- és egy szíjgyártó üzemet 
hozott létre egy újabb szabadságharcra való 
felkészülés jegyében, és hogy munkát adhas-
sanak az emigráció tagjainak. A szükséges 
pénzek az amerikaiak által Kossuth körútján 
számára gyűjtött összegekből származtak.

Az üzemek pár hónapig működtek, az elké-
szült felszereléseket (a Kossuth által vásárolt 
fegyverekkel együtt) raktárakban helyezték 
el. További sorukról nem tudunk.

Asbóth egy ideig még Kossuth megbí-
zottjaként járt el. Például szóba került egy 
magyar betegek számára fenntartott kórház 
létrehozása (többet erről nem tudni). Idővel 
azonban Asbóthnak más megélhetés után 
kellett néznie főleg, miután kiderült, hogy 
a szabadságharc újrakezdése nem várható a 
közeljövőben.

Szerencséjére mérnöki tudásának hasznát 
vehette. A mi balszerencsénkre viszont itt 
kezdődnek a forrásokkal alá nem támasztott/
támasztható mítoszok.

1. „Első ízben alkalmazta New Yorkban jár-
daburkolásra a bitument.” – Sajnos az ame-
rikai szakirodalom semmit sem tud Asbóth 
és a bitumenhasználat kapcsolatáról, amit 
pedig történt a kérdésben, az már a polgár-
háború alatt, vagy éppen Asbóth halála után 
következett be.

2. „Megalapította az USA első nagyobb 
acélöntődéjét.” – erről sem hallani egykorú 
forrásból, sem a szakirodalomból, de ha volt 
is acélöntödéje, biztos nem az első volt.

3. „Nevéhez fűződik a New York-i Central 
Park kiépítése.” – Bármilyen jólesne is lel-
künknek, aligha tervezte Asbóth, ugyanis 
azt pontosan lehet tudni, hogy kik tervezték. 
Amire van forrás: Asbóth és a New York-i pol-
gármester között volt szó (1852-ben) a dolog-
ról. Továbbá: a Manhattan északi részén lévő 
Washington Heights-re vonatkozó tervek 
kidolgozásában vett részt a Central Park ter-
vezőinek megbízottjaként. Ami elképzelhető: 
Asbóth is készített tervet a Central Park ren-
dezésére, de összesen 33 ilyen terv volt, és az 
általa (talán) készített abba a 32-be tartozott, 
amely nem valósult meg. És az is lehetséges, 
hogy a park építése során ő végezte a terve-
zés valamely részét a pályázat nyerteseinek 
megbízásából.

4. „Ő tervezte az amerikai történelem 
„zarándok atyáinak” szentelt Plymouth-em-
lékművet.” – Az elkészült emlékművet más 
tervezte. Asbóth valóban pályázott a terve-
zésre 1855-ben, és sikert is aratott (300 dol-
láros pályadíjhoz jutott), de a feladatot végül 
más kapta.

Ami mindezek után maradt, és hihetőbb: 
New Yorkban építési rajzolóként, majd a New 
York állambeli Syracuse-i csatorna építésénél 
dolgozott, és egy időben bányamérnökként 
kereste kenyerét a Sziklás-hegységben.

Mindezekre nézve biztosat csak alapos 
levéltári kutatások után lehet mondani.

És hogy a legendák honnan származnak? 
Talán Asbóth kezdte a tények kiszínezését? 
Talán pletykálkodásra hajlamos emigránsok 

nagyították fel, és tették végül teljesen 
valótlanná az általában némi valóságmaggal 
rendelkező történeteket? Ezt ma már 
nehezen lehet kibogozni – akárcsak a 
mítoszokat a köztudatból kigyomlálni…

Asbóth kezdetben levelezett Kossuthtal. 
1854 után azonban „szünet” következett, 
és csak 1859-ben léptek újra kapcsolatba 
egymással, ami mutatja, hogy a kapcsolat 
intenzitása az európai ügyek és az emigrá-
ció ezekhez kapcsolódó reményeinek függ-
vénye volt. 1859-ben is kifejezte Asbóth 
lelkesedését a magyar ügy iránt, de a fran-
cia-szárd-Habsburg háború gyors befejezte 
miatt maradt Amerikában.

Elmondható tehát, hogy Asbóth minden 
lehetőséget megragadott, hogy egzisztenci-
áját tudása segítségével biztosítsa, és ebben 
összességében nem is vallott kudarcot. Ha 
voltak is nehézségei időnként, általában volt 
munkája (bár néha jól jött neki Kossuth 
támogatása), és beilleszkedése is sikeres volt 
(majdnem meg is nősült, de a kiszemelt 
hölgy testvéreinek magatartása miatt végül 
ez meghiúsult).

Asbóth, aki sok társához hasonlóan nem 
sokkal Amerikába érkezése után állampol-
gárságért folyamodott, a polgárháború kitö-
résekor az elsők között ajánlotta fel szol-
gálatait új hazájának, és emigránstársait is 
erre biztatta. Javasolta továbbá egy dandár 
felállítását is a szövetségi kormányzatnak, 
és javaslata elfogadása után a szervezés-
be fogott. Kezdeti gyors eredmények után 
azonban John Charles Frémont tábornok, 
a Nyugati Főparancsnokság vezetője kérte 
fel vezérkari főnökének. Asbóth elfogad-
ta a megbízást, így St. Louisba tette át 
székhelyét, ahol (más magyar kollégáival 
együtt) vezető szerepet játszott a térségbeli 
uniós csapatok megszervezésében. Frémont 
hamarosan dandártábornokká léptette elő. 
Frémont-t baklövései miatt Lincoln hama-
rosan felmentette, Asbóthra azonban az 
új parancsnok, Curtis tábornok is igényt 
tartott.

Az 1862 márciusi Pea Ridge-i csatában 
(amellyel az unió csapatai biztosították 

Missourit), Asbóth a csata első napján jobb 
karján találatot kapott, ennek ellenére 
kitartott helyén a csata második napján is. 
Sebesüléséből csak 1863 elejére gyógyult fel.

Ezt követően először Kentuckyban vezé-
nyelt hadtesteket, majd a nyugat-floridai 
katonai körzetbe küldték Pensacolába. 
Körzete az egyik színhelye volt az afri-
kai-amerikai katonákból álló csapatok fel-
állításának. Asbóth kihasználta a helyzetet 
arra, hogy segítsen magyar emigránstársai 
tiszti kinevezésében. Azt is érdemes megje-
gyezni, hogy bár Asbóth társaihoz hasonló-
an nem a rabszolgák felszabadítása érdeké-
ben, hanem az Unió iránti hűségből jelent-
kezett szolgálatra, felszólalt azon szokás 
ellen, hogy a fekete munkások alacsonyabb 
munkabért kaptak munkájukért, mint a 
fehérek.

Asbóthnak csak kevés ember és eszköz állt 
rendelkezésére (nem meglepően, végül is a 
térség nem volt a főhadszíntér része). 1864 
szeptemberében indított támadást, hogy 
a Marianna városában lévő uniós foglyo-
kat kiszabadítsa, és zsákmányt szerezzen. A 
mintegy 700 katonával indított vállalkozás 
sikeres volt, de a lovasság vezénylése közben 
megsebesítette fején, valamint a bal karján 
az ellenség sortüze. A parancsnokságot át 
kellett adnia, és a harctéri szolgálatba már 
nem is tudott visszatérni. Karja nem gyó-
gyult meg teljesen, bár legalább amputálásá-
ra nem került sor. A szájpadlásába fúródott 
másik lövedék pedig élete végéig elkísérte 
(fejfájás, látás-, hallás-, szaglásgyengülés), és 
alighanem okozója volt halálának is.

Asbóthot 1865 márciusában címzetes 
vezérőrnaggyá léptették elő. Augusztusi 
leszerelésekor kinevezték az Egyesült 
Államok argentínai és uruguayi nagyköveté-
vé. Állomáshelyén a Paraguay és Argentína, 
Brazília, valamint Urugay közötti háború 
befejezésén fáradozott, az érintett álla-
mok azonban elutasították az amerikai 
közvetítési kísérletet. Közben Asbóth álla-
pota egyre romlott, és 1868. január 21-én 
elhunyt. Először Buenos Airesben temették 
el, majd 1990-ben helyezték (remélhető-
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diplomáciai tárgyalások folytak a menekül-
tek sorsáról, amelyek végén megállapodtak, 
hogy mintegy félszáz emigránst Kütahyában 
internálnak. Mindez február elején derült ki. 
Kossuth megpróbálta elérni, hogy a kíséret 
létszámát feljebb tornázhassa. Asbóth ebben 
az akcióban is közreműködött: az előkészí-
tett aláírási íveket mellett agitált.

Kütahyába áprilisban érkeztek az internál-
tak. A következő több mint egy év – amellett, 
hogy Kossuth továbbra is folytatott politikai 
tevékenységet – alapvetően egyhangúan telt, 
és ez az elzártsággal és a korábbi sérelmekkel 
együtt több alkalommal is konfliktushoz 
vezettek. Ezek közül az Asbóthot leginkább 
érintő esetben még kardpárbaj is lett Perczel 
Miklóssal. Ennek nyomát Asbóth élete végé-
ig viselte az arcán.

Újabb diplomáciai huzavonák után az 
internáltak két részletben távozhattak 1851-
ben. Asbóth a „főkolomposokkal” együtt 
az utolsók között, szeptemberben 11-én 
szállhattak fel az amerikai Mississippi 
gőzösre, amely számos társával együtt az 
Újvilágba, új remények felé szállította őket.

A Mississippi november 10-én érkezett 
New Yorkba. Az ünnepségek után következ-
tek a dolgos hétköznapok. A később érkező 
Kossuthot sem kísérte el előadókörútjára, 
hanem Kossuth megbízásából a New York-
hoz közeli Morningville-ben és Weawer-
townban egy lőszer- és egy szíjgyártó üzemet 
hozott létre egy újabb szabadságharcra való 
felkészülés jegyében, és hogy munkát adhas-
sanak az emigráció tagjainak. A szükséges 
pénzek az amerikaiak által Kossuth körútján 
számára gyűjtött összegekből származtak.

Az üzemek pár hónapig működtek, az elké-
szült felszereléseket (a Kossuth által vásárolt 
fegyverekkel együtt) raktárakban helyezték 
el. További sorukról nem tudunk.

Asbóth egy ideig még Kossuth megbí-
zottjaként járt el. Például szóba került egy 
magyar betegek számára fenntartott kórház 
létrehozása (többet erről nem tudni). Idővel 
azonban Asbóthnak más megélhetés után 
kellett néznie főleg, miután kiderült, hogy 
a szabadságharc újrakezdése nem várható a 
közeljövőben.

Szerencséjére mérnöki tudásának hasznát 
vehette. A mi balszerencsénkre viszont itt 
kezdődnek a forrásokkal alá nem támasztott/
támasztható mítoszok.

1. „Első ízben alkalmazta New Yorkban jár-
daburkolásra a bitument.” – Sajnos az ame-
rikai szakirodalom semmit sem tud Asbóth 
és a bitumenhasználat kapcsolatáról, amit 
pedig történt a kérdésben, az már a polgár-
háború alatt, vagy éppen Asbóth halála után 
következett be.

2. „Megalapította az USA első nagyobb 
acélöntődéjét.” – erről sem hallani egykorú 
forrásból, sem a szakirodalomból, de ha volt 
is acélöntödéje, biztos nem az első volt.

3. „Nevéhez fűződik a New York-i Central 
Park kiépítése.” – Bármilyen jólesne is lel-
künknek, aligha tervezte Asbóth, ugyanis 
azt pontosan lehet tudni, hogy kik tervezték. 
Amire van forrás: Asbóth és a New York-i pol-
gármester között volt szó (1852-ben) a dolog-
ról. Továbbá: a Manhattan északi részén lévő 
Washington Heights-re vonatkozó tervek 
kidolgozásában vett részt a Central Park ter-
vezőinek megbízottjaként. Ami elképzelhető: 
Asbóth is készített tervet a Central Park ren-
dezésére, de összesen 33 ilyen terv volt, és az 
általa (talán) készített abba a 32-be tartozott, 
amely nem valósult meg. És az is lehetséges, 
hogy a park építése során ő végezte a terve-
zés valamely részét a pályázat nyerteseinek 
megbízásából.

4. „Ő tervezte az amerikai történelem 
„zarándok atyáinak” szentelt Plymouth-em-
lékművet.” – Az elkészült emlékművet más 
tervezte. Asbóth valóban pályázott a terve-
zésre 1855-ben, és sikert is aratott (300 dol-
láros pályadíjhoz jutott), de a feladatot végül 
más kapta.

Ami mindezek után maradt, és hihetőbb: 
New Yorkban építési rajzolóként, majd a New 
York állambeli Syracuse-i csatorna építésénél 
dolgozott, és egy időben bányamérnökként 
kereste kenyerét a Sziklás-hegységben.

Mindezekre nézve biztosat csak alapos 
levéltári kutatások után lehet mondani.

És hogy a legendák honnan származnak? 
Talán Asbóth kezdte a tények kiszínezését? 
Talán pletykálkodásra hajlamos emigránsok 

nagyították fel, és tették végül teljesen 
valótlanná az általában némi valóságmaggal 
rendelkező történeteket? Ezt ma már 
nehezen lehet kibogozni – akárcsak a 
mítoszokat a köztudatból kigyomlálni…

Asbóth kezdetben levelezett Kossuthtal. 
1854 után azonban „szünet” következett, 
és csak 1859-ben léptek újra kapcsolatba 
egymással, ami mutatja, hogy a kapcsolat 
intenzitása az európai ügyek és az emigrá-
ció ezekhez kapcsolódó reményeinek függ-
vénye volt. 1859-ben is kifejezte Asbóth 
lelkesedését a magyar ügy iránt, de a fran-
cia-szárd-Habsburg háború gyors befejezte 
miatt maradt Amerikában.

Elmondható tehát, hogy Asbóth minden 
lehetőséget megragadott, hogy egzisztenci-
áját tudása segítségével biztosítsa, és ebben 
összességében nem is vallott kudarcot. Ha 
voltak is nehézségei időnként, általában volt 
munkája (bár néha jól jött neki Kossuth 
támogatása), és beilleszkedése is sikeres volt 
(majdnem meg is nősült, de a kiszemelt 
hölgy testvéreinek magatartása miatt végül 
ez meghiúsult).

Asbóth, aki sok társához hasonlóan nem 
sokkal Amerikába érkezése után állampol-
gárságért folyamodott, a polgárháború kitö-
résekor az elsők között ajánlotta fel szol-
gálatait új hazájának, és emigránstársait is 
erre biztatta. Javasolta továbbá egy dandár 
felállítását is a szövetségi kormányzatnak, 
és javaslata elfogadása után a szervezés-
be fogott. Kezdeti gyors eredmények után 
azonban John Charles Frémont tábornok, 
a Nyugati Főparancsnokság vezetője kérte 
fel vezérkari főnökének. Asbóth elfogad-
ta a megbízást, így St. Louisba tette át 
székhelyét, ahol (más magyar kollégáival 
együtt) vezető szerepet játszott a térségbeli 
uniós csapatok megszervezésében. Frémont 
hamarosan dandártábornokká léptette elő. 
Frémont-t baklövései miatt Lincoln hama-
rosan felmentette, Asbóthra azonban az 
új parancsnok, Curtis tábornok is igényt 
tartott.

Az 1862 márciusi Pea Ridge-i csatában 
(amellyel az unió csapatai biztosították 

Missourit), Asbóth a csata első napján jobb 
karján találatot kapott, ennek ellenére 
kitartott helyén a csata második napján is. 
Sebesüléséből csak 1863 elejére gyógyult fel.

Ezt követően először Kentuckyban vezé-
nyelt hadtesteket, majd a nyugat-floridai 
katonai körzetbe küldték Pensacolába. 
Körzete az egyik színhelye volt az afri-
kai-amerikai katonákból álló csapatok fel-
állításának. Asbóth kihasználta a helyzetet 
arra, hogy segítsen magyar emigránstársai 
tiszti kinevezésében. Azt is érdemes megje-
gyezni, hogy bár Asbóth társaihoz hasonló-
an nem a rabszolgák felszabadítása érdeké-
ben, hanem az Unió iránti hűségből jelent-
kezett szolgálatra, felszólalt azon szokás 
ellen, hogy a fekete munkások alacsonyabb 
munkabért kaptak munkájukért, mint a 
fehérek.

Asbóthnak csak kevés ember és eszköz állt 
rendelkezésére (nem meglepően, végül is a 
térség nem volt a főhadszíntér része). 1864 
szeptemberében indított támadást, hogy 
a Marianna városában lévő uniós foglyo-
kat kiszabadítsa, és zsákmányt szerezzen. A 
mintegy 700 katonával indított vállalkozás 
sikeres volt, de a lovasság vezénylése közben 
megsebesítette fején, valamint a bal karján 
az ellenség sortüze. A parancsnokságot át 
kellett adnia, és a harctéri szolgálatba már 
nem is tudott visszatérni. Karja nem gyó-
gyult meg teljesen, bár legalább amputálásá-
ra nem került sor. A szájpadlásába fúródott 
másik lövedék pedig élete végéig elkísérte 
(fejfájás, látás-, hallás-, szaglásgyengülés), és 
alighanem okozója volt halálának is.

Asbóthot 1865 márciusában címzetes 
vezérőrnaggyá léptették elő. Augusztusi 
leszerelésekor kinevezték az Egyesült 
Államok argentínai és uruguayi nagyköveté-
vé. Állomáshelyén a Paraguay és Argentína, 
Brazília, valamint Urugay közötti háború 
befejezésén fáradozott, az érintett álla-
mok azonban elutasították az amerikai 
közvetítési kísérletet. Közben Asbóth álla-
pota egyre romlott, és 1868. január 21-én 
elhunyt. Először Buenos Airesben temették 
el, majd 1990-ben helyezték (remélhető-
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leg) örök nyugalomra földi maradványait az 
Arlingtoni Nemzeti Temetőben.
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Keresztury Dezső Zalaegerszegen született, 
1904. szeptember 6-án, a mai Mártírok útja és 
Kazinczy tér sarkán álló épületben, melyet apja, 
a jónevű és vagyonos ügyvéd építtetett át a ma 
ismert formájára.

Hogy olyan magasra jutott a szellemi élet-
ben, igen nagymértékben köszönhette az édes-
apjának, Keresztury Józsefnek, aki az 1867-es 
kiegyezést követő fellendülés jellegzetes karak-
tere volt. Gazdálkodó családba születve, paraszt-
gyermekként kezdte iskoláit, gimnáziumot, majd 
egyetemet végzett, széleskörű humán és ter-
mészettudományos ismeretekkel rendelkezett, 
s modern világszemlélettel megáldva tért haza 
szülőföldjére, ahol rögtön bekapcsolódott a köz-
életbe: írt a helyi lapokba, sportegyesületek-
ben működött, közben ügyvédi praxist kezdett, 
művelte a birtokát, anyagilag is gyarapodott. A 
gyermekeit gondosan nevelte, gyakran olvasott 
nekik, illetve ösztönözte is őket erre. A fiai – 
miután a városban viszonylag kevés könyvhöz 
lehetett hozzájutni - saját kölcsönkönyvtárat is 
létrehoztak az otthoni könyvtárból.

A harmadik gyermekként született Dezső ele-
ven fiú volt, néhány csínyéről – pl. hogy barát-
jával a nagytemplom tornyának felső ablakán, 
harangozás közben a kötélen többször is kilen-
dültek – saját maga is beszámolt, mint ahogy az 
atyai pofonról is…

Az ismereteket mágnesként szívta magába, 
előbb az elemi iskolában, majd az állami 
főgimnáziumban, a mai Zrínyi Miklós 
Gimnázium elődjében. Kiváló tanárai voltak, pl. 
Marton Boldizsár, akivel később is tartotta a 
kapcsolatot, mert segített neki első irodalmi pró-
bálkozásainál - vagy Borbély György, a Magyar 
Paizs c. lap szerkesztője, a Csány László kultusz 
apostola; de egy évig még a fiatal Pehm József, a 
későbbi plébános is osztályfőnöke volt. Ő azért 
nehezebben viselte az eleven gyermeket; később, 
1945-ben, mikor Keresztury Dezső vallás– és 
közoktatásügyi miniszter fogadta Mindszenty 

Kiss Gábor

Keresztury Dezső és Zalaegerszeg
Egy különleges kapcsolat krónikája
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Egon Schiele: Ház fészerrel, ceruzarajz


