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B e v e z e t é s

A XIX. század első felének Európája -  a napóleoni háborúk végeztével -  
aránylag nyugodt emberöltőnyi időszakot élhetett meg. Nagy háborúk 
nem voltak, nagy hadseregek nem masíroztak egymás ellen. A katonasá
got -  persze elsősorban a tisztek számára -  az unalmas nyugalom jelle
mezte, ahol igen nehéz volt az előlépés. Viszont ez a helyzet teremtett 
lehetőséget arra, hogy rátermett fiatalokból az átlagból messze kiemel
kedő, széles műveltségű, alapos elméleti felkészülségű tiszteket 
képezzenek ki, akik szakmai tudásukat tekintve jócskán meghaladták az 
1810-es évek hadjárataiban dicsőséget szerzett, de azóta semmit, vagy 
csak keveset fejlődő, lassan elaggó parancsnokaik felkészültségét. Czetz 
(vagy ahogyan több esetben maga is írta: Czecz) János egyike volt ezen 
fiatal tiszteknek, akik 1848 Magyarországának forradalmi lázában 
lehetőséget kaptak a sorstól képességeik kibontakoztatásához, s ezzel a 
lehetőséggel élni is tudtak. 1848 őszén sorsdöntő helyzetben, a szükség 
kényszere folytán került 26 éves fejjel olyan önálló döntéseket igénylő 
helyzetbe, amelytől egy egész országrész sorsa fügött. Döntései helyesnek 
bizonyultak, s ezzel olyan katonai karrier indulhatott el, amelyhez ha 
voltak is hasonlók (a magyar hadseregben voltak a korszak legfiatalabb 
tábornokai: Klapka 29 évesen, Görgei és Leiningen 30 évesen lettek 
tábornokok), abban mindenképpen egyedülálló, hogy Czetz János volt a 
szabadságharc legfiatalabb tábornoka.

Czetz életpályája más különlegességgel is szolgált. A szabadságharc 
bukása derékbe törte ezt a fényesen induló katonai pályát, amit súlyosbí
tott sérülése is, amiből tökéletesen sohasem gyógyult meg. Kortársai, har
costársai közül többen is összeroppantak ebben a helyzetben. Czetz János 
azonban példásan helyt állt, bárhová vetette is sorsa. Amikor úgy ítélte 
meg, hogy az emigrációban nem tehet hasznos szolgálatot, az elveivel 
pedig összeegyeztethetetlen a letiport hazába való visszatérés, felesége 
hazájában, Argentínában is maradandót alkotott. Olyannyira maradan
dót, hogy ennek az örmény-székely származású, magyarságához rendít
hetetlenül ragaszkodó kiváló katonának, térképésznek, pedagógusnak, 
sőt nyelvésznek egyetlen szobra, az oly távoli Buenos Aires-ben áll 
közmegbecsüléstől övezve. -'Magyarország elfeledte, csak élete végén az
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Arménia illetve a kolozsvári 1848-49. Történelmi Lapok szerkesztőségei 
tudták rövid idegig ráirányítani a figyelmet. 1904-ben bekövetkezett 
halála után már csak a szakmunkákban fordult elő neve, ami szülőhelyén 
kívül teljességgel feledésbe merült. Ma a szülőfalu, Gidófalva székelyei 
tervezik szobra felállítását. Rajtunk is múlik, hogy a falu kicsiny, de 
lelkes közössége meg tud-e birkózni a szoborállítás nehézségeivel.

Szakmunkákban is ritkán találkozunk ennek a kimagasló tehet
ségű, sikeres katonának a nevével. Lexikonok szűkszavú és többnyire 
pontatlan szócikkein túl, néhány folyóiratban megjelent rövid cikk jelzi 
ismereteink elégtelen voltát. 1991-ben jelent meg egy, a honvédség belső 
kiadványának számító, sajnos nagyközönséghez el nem jutó nagyobb 
lélegzetű tanulmány Petri Edit tollából, amely megkísérelte az életpálya 
bemutatását. Jelen írás ezért nem vállalkozik -  már csak terjedelmi okok
ból sem -  a teljes életút ismertetésére, inkább az említett tanulmány 
kiegészítéseként Czetz életének számunkra legfontosabb szakaszának, a 
szabadságharc alatti tevékenységének elemzésére szorítkozik, a hadtör
ténész eszközeivel. Az életpálya egyéb szakaszait -  hogy az olvasó azért 
képet kapjon hősünk kivételes életéről -  csupán vázlatosan ismertetjük.
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A  c s a l á d  é s  a z  i f j ú s á g

Czetz János 1822. június 8-án született a háromszéki Gidófalván, a 
székhelyváros Sepsiszentgyörgy közvetlen közelében. A tábornok apai 
ágon örmény-székely származásúnak vallhatta magát, édesanyja a szé
kely kisnemesi Csiki család Nagyszebenbe települt leánya volt, 
keresznevét nem ismerjük. A tábornok emlékiratai szerint a család a 
XVIII. század első felében telepedett meg Gidófalván, Vártán nevű ősük 
az erdélyi örmény kereskedővárosból, Erzsébetvárosból költözött oda. 
Hogy a kereskedéssel mikor hagytak fel a tábornok felmenői, nem tudni, 
a század végére kisnemesi katonacsalád lett a gidófalvi Czetz família, 
szerény anyagi körülmények között élve. Az édesapa, Czetz János az 
erdélyi határőrvidékről kiegészített székely huszárok tisztje volt. A 
határőri szolgálatra felállított ezred csak a francia háborúk kezdetekor 
alakult át sorhadi huszárezredek mintájára, de fényesen megállta helyét 
a nagy háborúban, s az idősebb Czetz János a napóleoni háborúk végét 
első kapitányi rendfokozatban, tehát lovasszázad parancsnokaként érte 
meg. A legtöbb hadjáratban részt vett, bejárta Európa hadtereit, Párizst 
is megismerte. Világlátott, gazdag katonai tapasztalatokkal felvértezett 
tisztként tért haza, s kisfiát már pici korában megismertette a katonaélet 
érdekességeivel. A dolog könnyen ment, miután a Czetz-ház mellett volt 
felépítve a kicsi, tíz határőr-huszárt és lovait befogadó kaszárnya. (A 
határőrök falvaikban voltak széttelepítve, s csak mozgósítás esetén von
ták össze őket századonként). A gyermeket apja már öt éves korában 
megtanította Párizsban zsákmányolt iránytűje segítségével a tájéko
zódásra, azonban 1827-ben az őrnagyi címmel nyugállományba helyezett 
apa váratlanul meghalt. Az örmény származás -  és egyes életrajzis
mertető cikkek állítása -  ellenére egyáltalán nem gazdag család ettől 
kezdve nehéz anyagi helyzetbe került, az elhunyt apa tiszttársainak 
támogatására szorult. Iskoláztatására egyetlen lehetőség kínálkozott, a 
katonai nevelőintézet, amely katonaárvák esetében ingyenes tanulási 
lehetőséget nyújtott. A hétéves fiúcska amúgy is vonzódott a katona
élethez, így szívesen fogadta az öt gyermekét egyedül nevelő gróf Haller 
László ezredesnek, a székely huszárok akkori parancsnokának segítségét, 
amivel bejuthatott Czetz János a kézdivásárhelyi katonai nevelőin
tézetbe. A vadonatúj, 1822-ben alapított iskola az akkori oktatási rend
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szer alapfokú képzésénél magasabb színvonalat nyújtva széles általános 
ismeretekkel vértezte fel tanulóit négy osztályában. A latin és német 
nyelv mellett földrajz és földmérés is szerepelt a tananyagban. Aki 
komolyan a katonai pályára készült, elvégezhette az ötödik osztályt is, 
amely már kizárólag a katonai nevelés céljait szolgálta, fegyvertan és 
katonai gyakorlatok voltak a fő tantárgyak.

A tizenéves, serdülő fiúk számára a továbblépésre két lehetőség 
kínálkozott. Hadfiként beléphettek valamelyik ezredbe, ahol egy idő 
után altiszti szolgálatot ellátva megszerezhették azokat a -  túlnyomórészt 
gyakorlati -  ismereteket, amelyek képessé tették őket tiszti beosztás 
ellátására. A kinevezésre viszont csak akkor kerülhetett sor, ha az ezred 
valamelyik tiszti beosztása megüresedett, s az ezredtulajdonos (többnyire 
a császári-királyi hadsereg magas rangú tábornokai, vagy az uralkodóház 
tagjai) éppen nem valamely ismerős család katonai ismeretekkel esetleg 
egyáltalán nem rendelkező sarját dugta be a tisztikarba. A hosszú 
békeévekben így nem volt ritka a 14-15 éves kadétszolgálat sem -  már ha 
bírta türelemmel a szóban forgó fiatal.

Biztosabb lehetőséget jelentett a katonai akadémia, ide azonban a 
rendkívül szűkre szabott létszámkeret miatt nagyon nehéz volt a bejutás. 
A császári-királyi hadsereg két ilyen tanintézettel rendelkezett. Egyik 
volt a bécsújhelyi katonai akadémia, másik a hadmérnökképzést szol
gáló, Bécsben működő katonai-műszaki akadémia. Mindkettő európai 
hírű, rendkívül magas színvonalú képzést nyújtó tanintézet volt (a bécsi 
katonai műszaki akadémia növendéke volt a világhírű matematikus, 
Bolyai János is).

A katonai akadémiára történő bejutáshoz ismét Haller gróf sietett a 
család segítségére, támogatásával vették fel Czetz Jánost 1834-ben a bécs
újhelyi katonai akadémiára. Az intézményt ebben az időben reformálták 
meg, 7+1 éves képzési időt vezettek be, s nagyobb hangsúlyt kapott a 
katonai műszaki tudományok oktatása is, ami a XIX. század első felében 
rendkívül sokat fejlődött, s ismerete jóval magasabb szintű elméleti 
tudással vértezte fel az akadémiáról kikerült fiatal tiszteket, mint -  sok 
esetben -  akár ezredparancsnokaikat. Az alsóbb évfolyamok utászképzés
ben részesültek, a felsőbbévesek tábori erődítéstant, sőt építészetet is ta
nultak. A humán tárgyak oktatása is igen magas színvonalú volt, külön 
hangsúlyt kapott a nyelvoktatás. A tanítás német nyelven folyt, miután ez 
volt a császári-királyi hadsereg szolgálati nyelve. Emellett kötelező volt a 
francia, s választható a magyar és olasz nyelv tanulása is. A hetedik osz
tály elvégzése után sikeres vizsgát tett növendékek zászlósi rendfokozat
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bán kerültek csapatszolgálatra. A legkiválóbbakat még egy évre visszatar
tották egy vezérkari ismereteket nyújtó tanfolyamon, aminek elvégzése 
mellett bevezették őket a csapatszolgálat gyakorlati ismereteibe, s had
nagyként kerültek valamelyik általuk választott ezredbe. Ez utóbbi ked
vezmény hallatlanul nagy szerencsének számított a fiatal tisztek 
esetében, hiszen elkerülhettek volna a birodalom legtávolabbi zugába is.

Czetz évfolyamelsőként vizsgázott, így ő nyolc évet tanulhatott 
Bécsújhelyen, s 1842 októberében nevezték ki hadnagynak az általa 
választott 62. (Wacquant) sorgyalogezredbe. Az alakulat erdélyi 
illetőségű volt, kiegészítési kerülete a Székelyföldet, Brassó vidékét és 
Torda vármegye keleti felét ölelte fel. Az ezred harmadik zászlóalja pedig 
éppen ebben az időben Brassóban állomásozott, a családi fészektől mint
egy 35 km-es távolságban. Ebbe a zászlóaljba nyert beosztást a húszéves 
hadnagy.

A zászlóalj parancsnoka, értesülve Czetz nem mindennapi 
képzettségéről, mindjárt önálló és különleges feladattal, a Tömösi- és 
Törcsvári-hágók parancsnokságával bízta meg. Ez rendkívül fárasztó és -  
a fegyveres csempészek miatt -  cseppet sem veszélytelen szolgálat volt, 
viszont azzal az előnnyel járt, hogy a gyakorlatban ismerte meg a székely 
határőrség szerkezetét, mindennapi életét, amelynek majd a szabad
ságharc során vette nagy hasznát.

Más okból is érdeklődött a székely határőrök tevékenysége iránt. 
Mint a kortárs Jakab Elek írja, ebben az időben „a kézdivásárhelyi és 
Csíkszeredái katona növeldék ifjai, az ezredbeli altisztek, hadapródok s 
ifjú tanártisztek magyar olvasótársaságot alkottak, magyar hírlapokat és 
könyveket olvasnak, a nemzeti költők hazafias dalait szavalják, a poli
tikai eseményekről beszélgetnek. Az ébredő haza örömmel fogadta a 
kellemes hírt, de az ezredek tisztikarát bámuló ijedelem fogta el. Katona 
és magyar könyvolvasás abban az időben! Hallani is vétkes volt” . Már 
pedig ekkor egy sor fiatal magyar tiszt elkötelezett híve a magyar 
nyelvművelésnek, és nem feltétlenül politikai okokból. A császári-királyi 
hadsereg szolgálati nyelve ugyan a német, de a legénység jó része -  a 
magyar csakúgy, mint a lengyel, ukrán, cseh, román s még sorolhatnánk 
-  néhány tucatnyi vezényleti szakkifejezésen túl „kukkot” sem ért 
németül. A magyar ezredekben pedig különösen alacsony a német nyel
vet ismerő katonák aránya. Tehát a kiképzést, a gyakorlatok, sőt a 
harctevékenység jó végrehajtását is akadályozhatják nyelvi nehézségek. S 
a tisztektől elvárhatóbb a legénység nyelvének alapfokú ismerete, mint 
fordítva. Van még emellett egy óriási jelentősége a tisztek legénységük
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anyanyelvén való megszólalásának, amit Czetz ragyogó érzékkel így 
fogalmazott meg 1844-ben: „A hadsereget semmi sem bátorítja oly 
hatólag, mint a Vezér személyes megjelente, ha azt anyai nyelvén meg 
tudja szólítani.” A mondat első könyvének mottója volt, amely 1844-ben 
jelent meg Pesten, Magyar Hadnyelvtan a császári királyi osztriai had
sereg tisztjei számára címmel. 1843-ban már megjelent egy hasonló 
témájú munka, Kiss Károly százados, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjának Hadi műszótára, amelynek alapvető feladata a magyar katonai 
szakszavak megalkotása. Erre, s gyakorlati tapasztalataira támaszkodva 
írta meg kis kézikönyvét Czetz, kifejezetten azzal a céllal, hogy megkönnyítse 
tiszttársai kapcsolattartását a magyar legénységgel. Példamondataiba 
ragyogó pedagógiai érzékkel csempészi be az egyszerű parasztkatonát 
nevelő intelmeit, pl. a pálinkaivás veszélyéről: „Igyék kend egy pohár 
bort, de hagyjon fel az égett-borral. Az égett bor lassan emésztő méreg, 
mely az ember minden nedvét úgy rongálja, hogy végtére csontjaiban a 
velő is elszárad”. A jól sikerült kézikönyv az Akadémia, akkor Magyar 
Tudós Társaság figyelmét is felkeltette, s szóba került a fiatal hadnagy 
felvétele, amelyre végül ugyan nem került sor, de Czetz Jánost katonai

A KÉZDIVÁSÁRHELYI ÁGYÚÖNTÖDE
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szakíróként számon tartották, különösen az ekkor akadémikussá lett 
Mészáros Lázár, a szabadságharc későbbi hadügyminisztere.

Czetz 1845-ben a brassói katonai kórház parancsnokságát látta 
el, majd ezrede Pesten állomásozó 2. zászlóaljához vezénylik a zász
lóaljparancsnok segédtisztjének. A szakma, a katonai vezetés újabb 
területét ismerhette itt meg, s emellett megbízták a pesti polgár
őrség kiképzésével is. Újabb hasznos tapasztalatokra tehetett szert 
későbbi, szabadságharc alatti sikeres tevékenységéhez.

1846-ban ősei városába, Erzsébetvárosba helyezik, itt azonban 
súlyosan megbetegszik, édesanyjának kell ápolnia. Felépülése után óriási 
katonai karrier lehetősége nyílik meg a fiatal tiszt előtt, májusban Bécsbe 
rendelik vezérkari szolgálatra. A nagyhírű katonai Katonai Térképészeti 
Intézetbe osztották be, ahol széles elméleti ismeretekkel bővíthette már 
addig is átlag fölötti szakismeretét. Amellett, hogy az argentínai éveiben 
oly nagy haszonnal alkalmazott térképrajzolási gyakorlatát, illetve a 
kataszteri felmérésekhez szükséges ismereteit megszerezte, megismer
hette a birodalom legfontosabb erődéinek s egyéb katonai objektumainak 
leírását, térképeit. Nyelvészkedésének újra hasznát vette, amikor a 
vezérkar főnökétől megbízást kapott Fényes Elek Magyarország sta
tisztikája című nagy hatású szakmunkájának németre fordítására. Ezzel 
azonban alig készülhetett el, az 1848-as forradalmak fenekestül forgatták 
fel a birodalom addigi rendjét. A magyarságához mindig hű, emellett 
erősen demokrata érzelmű fiatal tiszt útja törvényszerűen vezetett az 
újonnan alakuló magyar hadseregbe.
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A honvédseregben

A HADSEREGTEREMTÉS IDŐSZAKA

Az 1848-as tavasz meghozta a lehetőséget, hogy az Európán végigsöprő 
forradalmakhoz kacsolódva a magyar liberalizmus vezetésével a nemzet 
átalakítsa társadalmi és gazdasági rendjét, megkísérelje a felzárkózást 
Európa fejlettebb nyugati feléhez. Ez a békésen induló, széles nemzeti 
összefogáson alapuló kísérlet azonban a birodalmi vezetés ellenállásába 
ütközött, s az áprilisi törvények -  az új magyar alkotmány -  védelmére 
megfelelő fegyveres erőről kellett gondoskodni. Sürgette a dolgot, hogy 
az ország déli határvidéke 1848 májusától a nyílt fegyveres lázadás 
állapotában volt, s a déli határok nyitva voltak a Balkánról beözönlő, 
szerviánusoknak nevezett fegyveres szerb martalócok előtt, akik aztán 
hetek alatt vérbe borították az addig békésen együtt élő magyarok, néme
tek, szerbek és románok által lakott területet.

Magyar hadsereg azonban nem létezett. Volt ugyan magyar 
katonaság több tízezer fős létszámmal, azonban ezek nagyobb része a 
birodalom Magyarországon kívül eső tartományaiban (elsősorban 
Itáliában és Galíciában) állomásozott. Az újonnan megalakult magyar 
kormány hatásköre viszont csak az ország területén állomásozó csapa
tokra terjedt ki, melyeknek nagyobbik fele idegen alakulat volt, s ezek 
lojalitása több mint kétséges volt, elsősorban a közvetlen vezénylést 
ellátó főhadparancsnokságok illetve a tisztikar forradalmi változásoktól 
irtózó ellenszenve miatt.

Már magának a hadügyminisztériumnak a megszervezése is alig 
áthidalható akadályokba ütközött. Az uralkodó által kinevezett hadügy
miniszter, Mészáros Lázár csak kinevezése után több, mint hat héttel 
léphetett hivatalba. Persze a munka addig sem állhatott. Melczer Andor 
ezredes kezdte a minisztérium szervezését. (Különös módon az elsők 
között hagyta cserben a magyar hadsereget 1848 szeptemberében). 
Mészáros is már utazása közben szervezi minisztériumát, Bécsben, 
Pozsonyban próbált nemzeti érzelműnek ismert tiszteket megnyerni az 
alakuló magyar hadsereg számára. így kerestette fel Bécsben a volt 
akadémiai tagjelölt társat, Czetz János vezérkari szolgálatra vezényelt 
hadnagyot, aki vállalta a szerveződő magyar hadügyminisztériumban a
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szolgálatot. Rövidesen Pestre utazott, s 1848. július 12-én soron kívül 
előléptették főhadnaggyá, s beosztották a magyar hadügyminisztérium 2. 
osztályára, amely a magyar hadsereg tulajdonképpeni vezérkari teendőit 
látta el az alábbi néven: katonai osztály elhelyezési és indulási ügyekben.

Szerteágazó feladatokat kellett itt ellátni. Ennek az osztálynak a 
feladata volt a mozgósítás előkészítése, az egyes alakulatok menetvonalá
nak kijelölése, a csapatmozgások összehangolása, egyszóval ez az osztály 
felelt azért, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a feladat 
elvégzéséhez megfelelő erő álljon a hadvezetés rendelkezésére. Mindezt 
Czetz János egyetlen fiatal tüzértiszt, Kaufmann Károly bombászkari 
hadnagy segítségével irányította, munkájukat négy hivatalnok segítette. 
Az osztály vezetője Klauzál József őrnagy volt, akit nyugállományú 
határőrtisztből reaktiváltak, de a vezérkari munkát talán még hírből sem 
hallotta, mint azt a későbbi tevékenysége világosan megmutatta.

1848 májusának végén megindult a honvédtoborzás, az első tíz hon
védzászlóaljba és egy tüzérütegbe több, mint tízezer önkéntest toboroz
tak a nyár folyamán. Egyelőre ezen alakulatok ügyeit az Országos 
Nemzetőrségi Haditanács intézte, így a minisztérium mentesült a velük 
való foglalkozástól, Czetz azonban kapcsolatba։  került az újonnan 
szervezett katonasággal, hiszen a kiképzési segédletek megalkotásában 
tevőleges részt vállalt. Most mutatkozott meg igazán, milyen hasznos volt 
korábbi nyelvészkedése, a magyar katonai szaknyelv megalkotásának 
egyik legfontosabb személyének bizonyult.

Fontos, politikailag is meghatározó jelentőségű feladat volt 1848 
nyarán az alakulatok cseréjének megtervezése és végrehajtása. Már a 12 
pont követelései között is szerepelt az idegen katonaság eltávolítása, és a 
magyarok hazahozatala. Batthyány miniszterelnök az egyik legfontosabb 
feladatának tartotta ennek végrehajtását, hiszen a kormánynak elemi 
érdekei fűződtek a lojális katonaság megteremtéséhez, s bizony az idegen 
ezredek ennek nem feleltek meg, az új honvéd zászlóaljak többsége pedig 
csak 1848 szeptemberére ért el olyan kiképzettségi fokot, hogy bevethe- 
tővé váltak valamelyik hadszíntéren.

Batthyány miniszterelnök még 1848 májusában ígéretet kapott az 
alakulatcsere gyors végrehajtására, ha a magyar kormány lemond az itáli
ai hadszíntéren állomásozó magyar alakulatok hazahozataláról. Ennek 
ellenére csak a 60. (Wasa)sorgyalogezred Bécsben állomásozó két zász
lóalja és a 10.(Vilmos huszárezred) fele érkezett haza (utóbbi Galíciából) 
1848 június végéig. Ezen alakulatok júliusban kerültek a hadszíntérré 
változó Délvidékre.
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Bár uralkodói utasítás szólt a magyar huszárezredek hazavezényléséről, a 
bécsi hadügyminisztérium ahogyan tudta, húzta az időt. Zavaros galíciai 
és csehországi közállapotokra hivatkozva tartotta vissza a magyar ezre- 
deket, s csak a Bécsben állomásozó 4. (Sándor) huszárezredet kínálta fel 
a magyar hadügyminisztérium rendelkezésére. Mészáros Lázár hadügy
miniszter szívós munkával igyekezett megoldást találni a válságos 
helyzetre, amelyben gróf Batthyány Lajos miniszterelnök is hathatósan 
támogatta. A tárgyalások végén olyan egyezség született, hogy minden 
Magyarországról kivonult alakulat helyébe egy magyar alakulatot indí
tanak haza. így végül is 3 huszárezred és 4 sorgyalogzászlóalj haza
térésére adtak ki utasítást. Augusztus közepéig hazaérkezett Morva
országból a 9. (Miklós) huszárezred, Galíciából a 6. (Württemberg) 
huszárezred, s Bécsből a Sándor-huszárok hat százada. Ezek egy részét a 
délvidéki hadszíntérre irányították, zömük pedig biztosította a Dráva 
vonalat, illetve tartalékban maradt. Augusztus közepén indult haza 
Galíciából a 34. (Porosz herceg) sorgyalogezred két zászlóalja, szeptem
berben pedig a 31. (Leiningen) sorgyalogezred. Utóbbiból csak egy zász
lóalj érkezett be az országba, de tisztjei azt is szembefordították a for
radalommal, s császári oldalon harcolta végig a szabadságharcot.

Czetz János azonban nemcsak a tervezésben, az íróasztal mellett állt 
helyt. 1848. szeptemberében a délvidéki hadműveletekben is részt vett. A 
hónapok óta folyó hadműveletek a Délvidéken sorra sikertelennek 
bizonyultak, pedig igen jelentékeny katonai erőt vontak itt össze. A fő 
feladat a bácskai szerb erődített tábor, Szenttamás bevétele lett volna, de 
az ottani csapatok határozatlan, császárhű, sőt egyes esetekben szabotáló 
vezetése képtelen volt a jelentős túlerő birtokában is sikeresen 
tevékenykedni. Augusztus 19-én másodjára is sikertelenül zárult a tábor 
elleni támadás, s az országos vihart vert felháborodás hatására távozott 
posztjáról a parancsnok, Bechtold altábornagy. Mészáros hadügymi
niszter vállalta magára a hadműveletek irányítását, s augusztus 27-én 
elindult a Délvidékre. Miután önálló magyar vezérkar megteremtése 
ebben az időben még szóba sem jöhetett (számolni kellett a császári-kirá
lyi hadsereg legfelsőbb hadvezetésének azonnali tiltakozásával), sebtében 
kellett Mészáros mellé egy vezérkari teendőket ellátó csoportot szervezni, 
így került Czetz a Délvidékre, mint Mészáros hadsegédje, főnöke, Klauzál 
őrnagy pedig, mint vezérkari főnök. Czetz a későbbiekben maró kritikával 
emlékezett Klauzál tevékenységére, amit más, vezérkari szolgálathoz kicsit 
is értő tisztek is megerősítettek. Klauzál őrnagy terve „több heti munkának 
műve, 46 egész ív papírra terjedt, s számos tervrajz melléklettel volt ellát
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va, ami már magában véve is amellett bizonyít, hogy az a gyakorlati 
kivitelben sikerre nem igen számíthatott”. A támadásra végül is csak 
szeptember 21-én került sor. Czetz szerint a botcsinálta vezérkari főnök 
előző nap negyed kilenckor fogott a rendeletek lediktálásához, de azok 
csak a támadás hajnalára készültek el. így nem nagyon csodálható, hogy 
a több irányból Szenttamás felé nyomuló magyar oszlopok jó része 
elkésett, a támadás összehangolatlan volt. A felvonulást felfedező szerbek 
felkészülten várták a rohamot. Utolsó csepp volt a pohárban az, hogy a 
lovasság rosszul zárta a Szenttamás felé vezető utakat, így csata közben 
3000 szerb felkelő tudott bejutni az ostromlott táborba, amivel végleg a 
szerbek kerültek fölénybe. Ezek után Mészáros elrendelte a vissza
vonulást, s a csapatok rendezése után visszautazott a fővárosba, magával 
hozva Czetz Jánost is. Czetz pontos szerepét nem ismerjük ebben a bal- 
szerencsés hadműveletben, valószínű azonban, hogy a tervezésben 
tevőleges részt nem vitt, hadsegédként a parancsok előkészítésében és 
közvetítésében játszhatott szerepet. Feladatát mindenesetre jól elláthat
ta, mert október 9-én vezérkari századossá léptették elő, s az újonnan 
felállítandó vezérkarba szándékozták beosztani. Ennek a vezérkarnak az 
igazi megszervezése azonban még váratott magára, csak a vezérkari 
főnöknek kiszemelt Vetter Antal tábornok Pestre érkezése után vett igazi 
lendületet. Ekkor Czetz már Erdélyben harcolt.

így az októbert a fiatal vezérkari százados továbbra is a hadügymi
niszter közvetlen munkatársaként töltötte, s jelentős része volt a magyar 
katonai oktatás, a tisztképzés elveinek kidolgozásában, minden bizonnyal 
közreműködött a Mészáros által megálmodott Hadi Főtanoda meg
szervezésében is. Ekkor került sor a magyar hadsereg műszaki szolgálatá
nak, az utászkarnak megszervezésére, ebben is közreműködött Czetz.

A pesti egyetemen katonai szakismereti előadások folytak, miután a 
tisztképzésnek még nem voltak meg a szervezeti keretei. Czetz itt is tar
tott előadásokat térképészetről, árkászatról, hidászatról.

Október végére a magyar katonai vezetés, de maga Kossuth Lajos, a 
kormányzást ideiglenesen ellátó Országos Honvédelmi Bizottmány 
elnöke is Czetz Jánosban törekvő, feladatait a legmagasabb színvonalon 
ellátó, széles elméleti és gyakorlati katonai szakismeretekkel rendelkező 
vezérkari tisztet ismert meg, aki alkalmas komolyabb beosztások 
ellátására is. Fiatalsága nem jelentett különösebb akadályt, hiszen a 
vezérkari tisztek nagy többsége 30 év alatti volt az alakuló honvédsereg
ben. Abban a honvédseregben, amelyik éppen ezekben az őszi hónapok
ban nyerte el későbbi formáját, ekkor.ötvöződött többé-kevésbé egységes
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egésszé a császári-királyi hadsereg sorkatonaságából; az önkéntesekből, 
majd szeptember végétől az általános hadkötelezettség elve alapján soro
zott legénységből álló honvéd zászlóaljakból; az önkéntes nemzetőr
alakulatokból, amelyek nagy többsége honvéd zászlóaljjá alakult; s végül 
a szabadcsapatokból, külföldi légiókból. Ennek a hadseregnek kellett 
megmutatnia, meg tudja-e védeni hazáját a jól képzett, reguláris 
császári-királyi haderő támadásával szemben is. Erre pedig legkorábban 
Czetz szűkebb pátriájában, Erdélyben lehetett választ kapni.

VEZÉRKARI SZOLGÁLATBAN

Czetz János vezérkari százados 1848. október 27-én vette közvetlenül 
Kossuthtól az utasítást, hogy Erdélybe induljon, s ott lássa el a vezénylő 
tábornok, Baldacci Manó mellett a vezérkari főnöki teendőket. Több e 
napon kelt Kossuth-levél már őrnagyként említi Czetzet, ami után a 
hivatalos megerősítés sem maradt el, s október 30-án, 16-i ranggal a 
hadügyminisztérium is a vezérkari őrnagyok sorába iktatja.

1848. október végére Erdélyben rendkívül feszültté vált a helyzet. A 
társadalmi, gazdasági ellentétek egyre inkább nemzetiségi ellentétek for
májában jelentkeztek. Az erdélyi, túlnyomórészt magyar nemzetiségű 
földbirtokosok sokkal nehezebben törődtek bele a változásokba, s meg
próbálták a maguk kedve szerint értelmezni az új törvényeket. A 
majorsági és úrbéres földek nehéz elkülöníthetősége kusza jogi helyzetet 
teremtett, s a parasztság -  többnyire román, de nagyszámú magyar is -  
sok helyen erőszakos földfoglalásba kezdett. A rend védelmére a vár
megyék katonaság bevetését kérték, s a rendcsinálás véres csetepatékat is 
hozott, mint Mihálcfalván a román parasztság és a székely határőrök 
között. Máris megvolt a nemzetiségi ellentét, amelyet -  akárcsak a 
Délvidéken -  egyes császári tisztek Bécsből jövő biztatásra hetek alatt 
véres polgárháborúvá fejlesztettek. Puchner altábornagy Bécshez írott 
jelentésében kendőzetlenül jelentette ki: “ felvetődhetik annak a szük
ségessége, hogy olyan befolyást kell gyakorolni a román népre... hogy 
azzal a magyar demokratikus törekvéseket korlátok közé szorítsuk”. 
Szeptember 16. és 28. között Balázsfalván a románok nemzeti gyűlése 
már nyílt politikai színezetet adott az ellentéteknek, elvetette Erdély és 
Magyarország unióját (amit országgyűlési határozat mondott ki) és 
követelte Erdély közvetlen bécsi irányítás alá helyezését. Október elejére 
román felkelők ezrei fegyverkeztek fel -  az erdélyi császári-királyi had
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sereg vezetésének hathatós segítségével -  s három nagy felkelőtábort 
alakítottak. Kettőnek a bázisa császári-királyi alakulatok védelme alatt 
létesült: Beszterce környékén, a 2. oláh határőr gyalogezred területén 
Kari Urban császári-királyi alezredes védelme alatt, illetve Hátszeg 
környékén, az 1. oláh határőr gyalogezred területén Joseph Riebel őrnagy 
irányításával. A harmadik, talán legjelentősebb tábor, amely közvetlen 
fenyegetést jelentett a székváros, Kolozsvár számára, Avram láncú 
vezetésével szerveződött. Októberben egyre riasztóbb hírek érkeztek 
erdélyi, elszigetelt helyzetben lévő nemesi udvarházak, majd egész falvak 
felégetéséről, kirablásáról, lakóinak a legkegyetlenebb módon történő 
lemészárlásáról. Báró Vay Miklós erdélyi királyi biztos kétségbeesett 
sürgönyökkel bombázta Puchner Antal altábornagyot, a nagyszebeni 
főhadparancsnokság vezénylő tábornokát a rend helyreállítására, azon
ban eredmény nélkül. Sőt, Puchner október 18-án nyíltan szembefordult 
a magyar kormánnyal: kiáltványok sorát küldte szét Erdélyben, amely
ben kihirdette az ostromállapotot s elrendelte a magyar -  s csakis a mag
yar! -  nemzetőrség lefegyverzését. Az erdélyi magyarság egyetlen 
támasza az október 16-án összehívott agyagfalvi székely nemzeti gyűlés 
volt, amely kimondta, hogy az erdélyi magyarság védelmében fegyvert 
kell fogni. Négy nap alatt gyakorlatilag megvalósult Székelyföldön az 
általános hadkötelezettség, s 35.000 székely állt a közfelkiáltással 
megválasztott fővezér, Sombori Sándor székely-huszár ezredes ren
delkezése alá. Ez azonban csak papíron volt tekintélyes erő, miután jó 
részük gyakorlatlan és csak lándzsával fel-szerelt fölkelő volt. A székely 
katonaság legütőképesebb alakulatai (két határőr gyalogoszászlóalj és 
egy huszár osztály) már korábban Magyarországra vonultak, segítségül a 
szerb felkelés elfojtására. Kolozsvártól, illetve Erdélynek a magyar kor
mány irányítása alatt maradt északnyugati részétől pedig el voltak vágva, 
egyelőre közvetlen segítséget nem tudtak nyújtani. Míg Puchner altábor
nagy tizenegy gyalogzászlóalj, tizenhat lovasszázad és három üteg (mint
egy tizenkétezer jól képzett sorkatona) felett rendelkezhetett, az erdélyi 
magyar katonaság négy gyalogzászlóalj, hat huszárszázad, két üteg 
(kiképzetlen legénységgel!) erejű volt, kevesebb, mint ötezer katonával. 
Igaz, megindult új alakulatok szervezése, a nemzetőrségből is szerveztek 
önkéntes alakulatokat, de ezek harcértéke egyelőre még igen csekély volt.

A katonai helyzet tehát több, mint válságos volt, amit súlyosbított a 
vezetés bizonytalansága is. A kormányt képviselő királyi biztos, Vay 
Miklós báró ugyan jó szándékúnak, de rendkívül gyenge kezű kormány- 
biztosnak bizonyult. A katonai vezető, egy másik báró, Baldacci Manó
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pedig még nála is határozatlanabb, akit frissen kapott tábornoki oklevele 
még inkább megzavart.

Ebben a helyzetben égető szükség volt egy szakmailag kiválóan 
képzett és ami a legfontosabb, határozott, kormányhű vezérkari tisztre, 
akinél a szakmai biztonságérzet határozott, elvhű hazafiassággal párosul.

Czetz János őrnagy ez a vezérkari tiszt volt, s Kossuth elutazása 
előtt személyes találkozón igazította el a tennivalókat illetően. 
Valószínűleg nem egyszerűen a szűkén vett katonai tennivalókat kapta 
Czetz feladatul, hiszen megérkezését követően gyors egymásutánban 
küldte leveleit, a hadügyminisztérium kikerülésével, egyenesen az 
Országos Honvédelmi Bizottmányhoz. S ezekben a levelekben a katonai 
helyzet értékelésén túl határozott politikai elemzésekkel, szabályos 
hangulati jelentésekkel találkozhatunk, ami arra utal, hogy a fiatal tiszt 
nem egyszerűen csak katonai feladatokat kapott. (A dolog nem 
egyedülálló, néhány héttel korábban Görgei Artúr hasonlóan -  sokkal 
több, mint katonai feladatokat kapva -  utazott el a Lajta mellett 
várakozó, s a forradalmi Bécs megsegítésére készülő fősereghez).

Pedig katonai feladatai is voltak elegendőek Czetz Jánosnak. Október 
28-án indult el Pestről, magával hozva egy hatfontos üteget is a 
katasztrofálisan gyenge erdélyi tüzérség megerősítésére. November 3-án 
már Kolozsvárra érkezett, s azonnal hozzálátott a szemmel láthatóan 
fegyelmezetlen, felszereletlen újoncok kiképzésének ellenőrzéséhez. 
Erdélyben négy honvéd zászlóalj felállítását tervezte a magyar kormány, de 
azokból csak kettő alakulhatott meg. Ráadásul azok is viszonylag későn, s 
helyben nem tudták megoldani a felszerelésüket, a kormány ilyen irányú 
intézkedése pedig késett. A Kolozsváron alakuló 11. honvéd zászlóalj 
önkéntes legénysége lelkesen, de egyenruhának jóakarattal sem nevezhető 
tarka öltözetben, jórészt fegyvertelenül sorakozott fel Czetz János előtt. A 
tüzérség ellenőrzésénél még keservesebb megállapításra jutott az újdonsült 
táborkari főnök, a legénység gyakorlatilag képtelen volt a lövegek 
kezelésére. Azonnal átvette a tüzérség kiképzésének irányítását, de egyéb 
feladatai rövidesen elszólították. November 5-én kelt, s az Országos 
Honvédelmi Bizottmányhoz írt jelentésében lesújtó képet fest a kolozsvári 
közállapotokról, a „politikacsináló” mágnásokról: „Mert a Nagyméltóságú, 
Kegyelmes, Nagyságos és Méltóságos úgy vérébe kapott a kolozsvári s erdé
lyi magyarnak ֊  hogy még bottal se lehetne belőle kikergetni. Ha nem vol
nának ezek az egyenes, józan eszű Székely atyánkfiái, kik hegyeik között 
még is inkább megfeledkeztek az ilyetén czifraságokról -  bizony már rég 
kitűzték volna itt a sárga-fekete zászlót a volt kormány emberei”.
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A székelyek valóban nagy segítséget jelentettek Kolozsvár számára, hiszen 
hetekkel eltolták a város elleni császári támadás időpontját. A székelyek -  
törvényhatóságaik alapján -  négy dandárt alakítottak, s október 24-én 
támadásba lendültek, sorban számolták fel a román felkelőtáborokat, 29- 
én, majd 31-én pedig a Székelyföld és Kolozsvár közé ékelődött Urban 
csapatait is megverték. A császáriak azonban gyors erősítést küldtek 
Gedeon altábornagy vezényletével, s a jól képzett császári dandár meglepte 
a tüzérséget nélkülöző székelyeket Marosvásárhelynél, s rövid küzdelem 
után szétszórta őket. A vereség katasztrofális hatású volt, napokon belül 
lelohadt a székelyek lelkesedése, s osztrák határőrtisztek behódolásra 
bírták a felkelt sereg nagyobbik részét. Gyakorlatilag a Háromszék 
területén folyt csak tovább az ellenállás.

Czetz november 8-án értesült a székely vereségről, s 9-én már igen 
borúlátó jelentést írt Pestre. Úgy vélte, napokon belül támadásra lehet 
számítani, az ellenállásra képes erő pedig igen csekély, ráadásul „attól 
tarthat az ember, hogy mialatt Kolozsvár mellett foly a csata, a tornyokon 
kitűzik a fekete-sárga zászlót” . Egy rendkívül merész, első látásra akár 
kalandornak is ítélhető tervet javasolt a helyzet megoldása érdekében az 
Országos Honvédelmi Bizottmánynak. A már többé-kevésbé felszerelt, s 
Kolozsváron lévő két osztály Mátyás huszár két üteggel vágja át magát a 
Székelyföldre, ahol sokkal nagyobb az ellenállás szándéka. Ezzel sakkban 
lehetne tartani a császári hadvezetést, amely talán még Kolozsvár megtá
madásáról is lemondana, de egy magyarországi hadjáratról mindenkép
pen. A fantáziadús tervnek tulajdonképpen volt realitása. Czetz pontosan 
tudta, hogy a székelyek legnagyobb problémája az ágyúk hiánya: „Agyú! 
ezen szó kétségbeejti a legbátrabbat is” írja jelentésében. Ha tüzérséggel 
megerősítik a székely felkelőket, sokkal nagyobb erő kifej-tésére lesznek 
alkalmasabbak, vélte. Az anyagi ellátás is megoldható az elszigeteltség 
ellenére Brassó elfoglalásával, s ha a Nagybányánál összevont magyar 
erők meg tudják gátolni császári erősítés bejuttatását Galíciából, az erdé
lyi császári csapatok ellenállását a székelyek előbb-utóbb megtörik. A 
merész haditerv rávilágít Czetz hadműveleti tervezésének a sajátossá
gaira. Lendületes, váratlan támadások gyors végrehajtása, hogy az ellen
ség, ha túlerőben van is, lépéshátrányban legyen. Ugyanakkor ügyel a rész
letek kidolgozására, nem hanyagolja el a biztosítást, figyel a közelben 
lévő saját és ellenséges erőkre, a saját erők harctevékenységének kom
binációjára épít. A székely ellenállás napok alatti összeomlása azonban 
lehetetlenné tette a terv végrehajtását, így Czetz hozzá sem foghatott 
annak részletes kidolgozásához.
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A császári hadvezetés Erdély északi részéből vonta össze csapatait 
Kolozsvár elfoglalására. A magyar haditanács úgy döntött, hogy megelőzi 
a támadást, s a császáriakat Kolozsvár előterében próbálja megállítani. 
November 13-án -  a főparancsnoki posztot csak a kolozsvári nép 
fenyegető biztatására elvállaló -  Baldacci tábornok vezényletével egy 
mintegy 3.300 főből álló kis sereg indult Szamosújvár felé. A magyar 
csapatoknak csak kb. harmadát lehetett reguláris katonaságnak tekin
teni, a többiek kiképzetlen nemzetőrök voltak. A császári csapatokból 
Urban dandára már megszállta Szamosújvárt, amikor a magyarok a 
városhoz érkeztek. Urban dandára egyedül erősebb volt Baldacci csapa
tainál, s mögötte bármikor segítséget nyújthatva helyezkedett el 
Wardener vezérőrnagy dandára is, így Urban magabiztosan várta be a 
magyar támadást, ami a kezdeti lendület után hamar elakadt, s néhány 
jól irányzott ágyúlövés olyan iszonyatos pánikot keltett a jóformán 
veszteséget sem szenvedett nemzetőrök soraiban, hogy perceken belül 
minden fegyelem felbomlott, s a sereg zöme Kolozsvárig szaladt. A 
pánikszerű menekülést a Mikes Kelemen ezredes vezényelte Mátyás 
huszárszázad és a Czetz által összeszedett néhány szakasz honvéd ( a l l .  
honvéd zászlóaljból) fedezte. Éjszakára Czetz ezzel a jelentéktelen erő
vel szállta meg Válaszutat, s rendszeres járőrözéssel azt a látszatot kel
tette az üldözést csak kis erővel megkísérlő ellenfélben, hogy a magyarok 
táborában minden a legnagyobb rendben van.

A császáriak támadása 15-én következett be, de a Szamosfalváig 
hátráló magyar csapatokat Czetz olyan jól kiválasztott fedett állásokban 
helyezte el, hogy Urban a további előnyomulást félbeszakította a császári 
főerők megérkezéséig. 16-án haditanácsot tartottak Kolozsváron, hová 
Czetzet is berendelték. A városban a legnagyobb zavar uralkodott. A 
köznép erőteljesebb ellenállást sürgetett, míg a város vezetése a kapitulá
cióra hajlott, hogy Kolozsvár elpusztítását elkerülje. A kormánybiztos 
kellő katonai erő híján nem tudta álláspontuk megváltoztatására bírni a 
feladás híveit, politikai segítséget pedig a radikálisabbaktól sem remél
hetett, mert minden tekintélyét elvesztette, amikor a tüntetők őt is áruló
nak bélyegezve, a nyílt utcán felpofozták. A városba érkező Czetz a 
főparancsnokát, Baldacci tábornokot már egyenesen letartóztatásban 
találta, s csak erélyes fellépésével menthette meg életét ֊  mint írja -  a 
lambergírozástól, vagyis a meglincseléstől. Ezalatt a város alatt 
összeütköztek az ellenfelek, s bár az első hírek biztatóak voltak, hamar 
kiderült, hogy csak a császáriak előcsapatát űzték vissza a Riczkó őrnagy 
vezényelte magyar honvédek, s rövidesen felvonult a város elleni
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támadáshoz az egész császári haderő, amely Gedeon rendelkezésére áll
hatott. Ebben a helyzetben a városi közgyűlés a kapituláció mellett dön
tött, így a haditanácsnak sem maradt más lehetősége. A város 
megkímélésének jelszavával elhatározták, még az éjjel kivonják a csapa
tokat Kolozsvárról, s Nagyvárad felé vonulnak el. Ez pedig egyet jelentett 
Erdély feladásával.

„Rendetlenebb, gyalázatosabb megszökés soha, mióta a világ áll, nem 
történt” -  jelentette Czetz november 18-án Bánffyhunyadról írt le
velében az OHB-nek, majd rendkívül világos érveléssel kifejtette az 
okokat is, amelyek ide vezettek: a mágnások által felbújtott városvezetés 
félelme (egyrészt a város ellenség általi feldúlásától, másrészt saját har
colni kész lakosságának radikalizmusától), a vezér alkalmatlansága, a 
kormánybiztos határozatlansága, a többségében román legénységű sorka
tonaság megbízhatatlansága (nem is vonultak ki a városból, zeneszóval 
fogadták a bevonuló császári csapatokat). Maga a visszavonulás valóban 
sokkal inkább menekülésnek tetszett, mintsem rendezett katonai 
műveletnek. Czetznek kellett személyesen gondoskodnia az ágyúk, de 
még a pénztár elszállításáról is, az egybehangzó tudósítások 
egyértelműen őt említették az egyetlen határozott parancsnoknak a város 
kiürítésénél. Ez és világos, katonai szaktudásról és határozottságról 
egyaránt tanúskodó levelei eredményezhették, hogy az Országos 
Honvédelmi Bizottmány a válságos helyzetben -  október 23-i rendelettel 
-  a 26 éves Czetz János vezérkari őrnagyot bízta meg a főparancsnokság
gal “úgy a Kolozsvárról kivonult, mint ahhoz csatolható, s Erdélyben, a 
részekben, s Bihar és Szatmár megyékben összvegyűlt s még összvegyűjt- 
hetendő minden seregek” felett, s egyúttal utasította Kolozsvár vissza
foglalására.

Rettenetesen nehéz helyzetben kellett a magyar csapatok ren
dezéséhez fognia az újdonsült fővezérnek, akinek helyzetét az is 
nehezítette, hogy az Erdély és Magyarország határvidékére szorult csapa
tok fővezérségét közben Hódossy Miklós bihari kormánybiztos a szintén 
bihari Riczkó Ignác nemzetőr őrnagyra bízta, egyúttal önhatalmúan 
ezredessé is emelve. Egyikhez sem volt joga, a csapatok mindenesetre 
elfogadták a rendelkezést, bár a különben rendkívüli vitézséget tanúsító 
Riczkó a hadvezetés terén nemigen jeleskedett. A felbomláshoz közeli 
állapotban lévő kis sereget november 24-én -  bekerítéstől félve -  vissza
vonták Csúcsára.

Másnap innen küldött levelében kérte a kormányt a legsürgősebb 
intézkedések megtételére, amely alapja lehetett egy támadó hadművelet
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megindításának. Ekkor még nem érkezett meg kinevezésének híre, így 
továbbra is a vezérkari főnök teendőinek elvégzésére szorítkozott. 
Kinevezését különben Kossuth is csak ideiglenesnek tekintette, hiszen 
Czetz -  bár eddig minden munkáját nagy szakértelemmel, kiválóan 
végzett el -  önálló hadi sikereket még nem ért el, s rendfokozata is túl 
alacsony volt. Nem lehetett tudni, hogy alkalmas-e önálló hadvezetési 
feladatok ellátására, ráadásul seregében két magasabb rangú tiszt is szol
gált. Ebben a helyzetben Kossuth előbb Csuha Antal ezredest kérte fel az 
erdélyi fővezéri teendők ellátására, de a Délvidéken hírnevet szerzett 
tiszt nem vállalta az erdélyi megbízatást. A bécsi forradalom leverése 
után Magyarországra menekült Bem József, lengyel emigráns tábornok, 
viszont habozás nélkül vállalta a megbízatást, s a november 22-én ma
gyar tábornoknak kinevezett tapasztalt hadvezér december 1-jén hivata
losan is megbízást kapott az erdélyi sereg vezényletére. Kinevezésének 
ideiglenes jellegével Czetz is tisztában volt, november 25-i levelében 
maga kérte egy tapasztalt vezér Nagyváradra küldését, aki az egész erdé
lyi hadszíntéren egyetlen kézben fogná össze a hadműveletek irányítását.

Czetz november utolsó napjaiban vette át Riczkótól a parancsnok
ságot, s 30-i jelentésében már fel is vázolta az Erdély visszafoglalására 
indítandó hadművelet tervét:

„1. Kolozsvár visszafoglalására egy combinált hadi operatio szük
séges, tudniillik három vonalon kellene a magyar hadseregnek Kolozsvár 
irányában megindulni, Nagy Bányáról -  Deésnek, Ziláhról -  Sombornak 
és Berendnek, Csúcsáról -  Bánffy Hunyad és Nyíresnek.

Mindezen három hadseregnek pedig előnyomulás közben folya
matos összeköttetésben kellene maradni, és oldalait biztosítván lehetőleg 
egy irányban lennie, hogy minden akadályt legyőzvén, az utolsó csapást 
Kolozsvárra egyszerre megtehesse.

2. Ezen operatiora -  a hely minősége tekéntetéből csak nagyobb 
számú, jól felfegyverkezett és jól gyakorlott gyalogság megkévántatik 
ágyúütegekkel.

Csak ezen az úton látom én Kolozsvár elfoglalását kivihetőnek és 
biztosnak”.

Mint látni fogjuk, gyakorlatilag ennek a tervnek alapján dolgoztat
ta ki Bem is néhány hét múlva azt a részletes hadműveleti tervet, ami az 
első erdélyi sikerekhez, és Kolozsvár felszabadításához vezetett.

Czetz azonnal hozzálátott tervének kiviteléséhez. Erélyes intéz
kedésekkel lelket öntött katonáiba, szilárd védelmi állásokat épített ki a 
csúcsai szorosban, ezzel megakadályozta a csázsári csapatok kijutását az
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Alföld nyugati peremére, amely bizonnyal egy Nagyvárad-Debrecen 
irányban történő, s nehezen elhárítható császári támadást eredményezett 
volna. Bár Kossuth nyolc nap alatt kívánta Kolozsvár visszafoglalását, az 
újdonsült -  s ahogy ilyenkor természetes, tettvágytól, bizonyítani 
akarástól túlbuzgó -  seregparancsnok képes volt a realitásoktól nem 
elszakadni, s inkább jól előkészíteni egy későbbi támadást, mintsem fej
jel rohanni a falnak. Pedig erős nyomás nehezedett rá a rendkívül agilis, 
de nem mindig hasznos, hatáskörét előszeretettel túllépő Hódossy kor
mánybiztos részéről is, aki mielőbbi támadást sürgetve szeretett volna 
megszabadulni a hadsereg ellátásának nyűgétől. (Ezen a téren odáig 
ment, hogy november 30-án eltiltotta az „erdélyi katonaság” részére illet
mények és élelem kiadását Biharból, mondván, mindezeket „Fő 
Kormány Biztos Vay Miklós eő excellentiájától eszközöljék”. Magának 
Kossuthnak kellett intézkedni Hódossy megrendszabályozására, illetve a 
december 4-én Nagyváradra érkező Bem tábornok vasmarka bírta jobb 
belátásra a kicsinyeskedő kormánybiztost). Czetz azonban nem engedte 
befolyásolni magát, végrehajtotta a szükséges csapatátcsoportosítást, 
figyelme kiterjedt a Szatmárban gyülekező -  korábban Désnél szétvert -  
magyar erőkre, aminek rendezését a legsürgősebb feladatnak ítélte, 
hiszen ez a csoportosítás képezte a magyar csapatok bal szárnyát, 
Nagybánya pedig a hadianyagtermelés és hadseregellátás egyik leg
fontosabb bázisa volt. Zilah körzetében felölte ki a sereg centrumát, 
lezárva ezzel a Kőrös- és Szamosvölgy közötti hegyi átjárókat is. Ide 
helyezte át a főhadiszállást is december 4-én, s az egyik legderekabb 
törzstisztet, Bánffy János alezredest küldte a nagybányai tábor ren
dezésére. Ugyanekkor Kossuth is rendelkezett két kipróbált zászlóalj (a 
4. honvéd zászlóalj és a Sándor gyalogezred 1. zászlóalja) Nagybányára 
küldésére, amely erősítés nagyon jól jött az ottani teljesen demoralizált 
csapatoknak.

Bem tábornok december 7-én érkezett meg az időközben Szilágysom- 
lyóra telepített főhadiszállásra, s vette át ténylegesen a főparancsnokságot. 
Végigjárta a csapatokat, s helybenhagyta Czetz addigi intézkedéseit, mi 
több, az eredeti haditerv alapján készült a támadásra. A terven annyi 
módosítást eszközölt, hogy a támadás súlypontját a Nagybányán állomásozó 
balszárnyra helyezte, s megbízta a részletes hadműveleti terv, az egyes 
támadó oszlopok menettervének kidolgozásával az ismét vezérkari 
teendőket ellátó, s egyúttal alezredessé előléptetett Czetz Jánost. December 
közepére készen állt a hadsereg a támadásra, s Czetz november végén papír
ra vetett tervezetét követte a haderő elhelvezkedése és tagolása:
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BEM JÓZSEF
HONVÉD ALTÁBORNAGY, 
AZ ERDÉLYI 
MAGYAR CSAPATOK 
FŐPARANCSNOKA

BÁRÓ PUCHNER ANTAL 
ALTÁBORNAGY,
A CSÁSZÁRI 
CSAPATOK 
FŐPARANCSNOKA 
ERDÉLYBEN
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1. Jobbszárny Csúcsánál, parancsnok Riczkó Ignác ezredes
11. honvéd zászlóalj 700 gyalogos
55. honvéd zászlóalj 700 gyalogos
Kress-svalizsérek 
bihari nemzetőrség

75 lovas 
3000 gyalogos

összesen 4475 ember

2. Középhad Zilah-Zsibó körzetében, parancsnok Mikes Kelemen ezre
des (a csapatok vezényletét közvetlenül Czetz látta el)

31. honvéd zászlóalj 
2. székely határőrezred 1. zászlóalja 
debreceni önkéntes nemzetőrök 
erdélyi önkéntes nemzetőrség 
15. (Mátyás) huszárezred 3 százada 
11. (székely) huszárezred 2 százada 
debreceni önkéntes lovas nemzetőrség 
krasznai és közép-szolnoki nemzetőrök 
három fontos üteg 6 löveggel 
hat fontos félüteg 4 löveggel

850 gyalogos 
800 gyalogos 
500 gyalogos 
400 gyalogos 
400 lovas 
300 lovas 
200 lovas 

1000 gyalogos

összesen 4450 ember

3. Balszárny Nagybányánál, kijelölt parancsnok Bánfíy János alezredes 
(az itteni csapatokat közvetlenül Bem tábornok vezényelte)

4. honvéd zászlóalj 1000 gyalogos
2. (Sándor) sorgyalogezred 1. zászlóalja 900 gyalogos
bécsi légió
szatmári önkéntes nemzetőrség 
8. (Coburg) huszárezred 2 százada 
10. (Vilmos) huszárezred 1 százada 
szatmári önkéntes lovas nemzetőrség 
egyéb nemzetőrök 
hat fontos üteg 8 löveggel

400 gyalogos 
400 gyalogos 
200 lovas 
160 lovas 
50 lovas 

500 gyalogos

összesen 3610 ember

Ebből látható, hogy sikerült az egyes csoportosításoknál négyezer 
főnyi fegyverest biztosítani, s bár ez a létszámadatokból nem egyértelmű, 
a súlypont a balszárnyra került. Igaz, hogy itt volt a legkevesebb ember, 
de ezek 500 nemzetőr kivételével reguláris katonaságnak számítottak, itt 
voltak a legütőképesebb, legjobban kiképzett csapatok. Erre azért volt

2 4



szükség, mert a balszárny csapatainak kellett a támadást megindítaniuk, 
s elsősorban ennek a feladata volt Kolozsvár elérése. A középhad és a 
jobbszárny feladata: eleinte szilárdan tartani védőállásaikat, majd a bal
szárny előretörése után koncentrált támadás Kolozsvár ellen, hogy ott 
összeroppantsák az ellenfelet, de legalább a város feladására kényszerít
sék, bekerítéssel fenyegetve azt. Czetz december első napjaiban már szá
molt annak lehetőségével, hogy Nagybánya felől kellene a legerősebb 
csapást mérni a császáriak oldalába, mivel a meglepetés okozta előny is a 
magyarok oldalán lesz. A császáriak Nagybánya vidékén csak a már 
szétvert, demoralizált csapatok maradványait sejtették, s a fő erőket 
Csúcsánál keresték, pedig éppen ez volt minőségileg a leggyengébb ma
gyar csoportosítás. Bem kihasználta a vezérkari főnök elgondolásában 
rejlő lehetőséget, s azt továbbfejlesztve maga vette át a balszárny 
közvetlen vezényletét, innen irányítva a hadműveletet.

Czetz János mintegy tíz napig irányította főparancsnokként az 
Erdély visszafoglalására összevont haderőt. Ezalatt sikerült rendeznie a 
tartásukat vesztett csapatokat, erélyes parancsnoknak bizonyult, aki nem 
ijedt meg a hirtelen nyakába szakadt felelősségtől. Sikerült meggátolnia 
a császári csapatok betörését az Alföldre vezető völgyekbe, igaz, a császári 
hadvezetés figyelmét ekkor a háromszéki ellenállás kötötte le igazán. 
Bem tábornok megérkezésekor már egy rendbeszedett, sikeres had
műveletek végrehajtására képes sereget, illetve egy olyan haditervet 
talált, amely lehetőséget nyújtott Kolozsvár visszaszerzésére. A fiatal 
vezérkari tiszt bizonyított. Nemcsak a hadműveleti tervezést látta el 
magas fokon, de a szervezőmunkához, a kiképzés irányításához is értett, 
emellett nagy hatást tudott gyakorolni katonáira: sikerült megszilárdí
tani győzelembe vetett hitüket. Ez utóbbira gondolhatott annak idején a 
Magyar Hadnyelvtan megírásakor.

Helytállása nagy jelentőségű volt, hiszen csak ez tette lehetővé, 
hogy december végére Erdély északi részét felszabadítsa a honvéd sereg. 
Ezzel pedig megteremtődött annak a lehetősége, hogy a kormány és az 
országgyűlés Debrecenbe tegye át székhelyét, innen szervezve tovább az 
ellenállást. Nem túlzás tehát, hogy sorsdöntő volt Czetz november végi
december eleji tevékenysége az erdélyi hadak élén.

Czetz vezérkari munkája a hadjárat megindulásakor tulajdonkép
pen véget ért. Mészáros Lázár megállapítása találó volt: „Bem önálló 
értelmet, független jellemet nem igen szenvedhetett maga körül, ha csak 
az vakon nem engedelmeskedett”. A lengyel vezér önállóan tervezte meg 
hadműveleteit, azokba nem szívesen avatott senkit. Gyakran improvizált,
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a mindig változó helyzethez igazodott. Valóságos vezérkari főnökre nem 
volt szüksége, csak a vezérkari aprómunkát ellátó törzskari tisztekre. 
Ennél Czetz tehetsége sokkal többet ért, s Bem is többre becsülte annál, 
hogy íróasztal mögött ültesse. Miután parancsnoki rátermettségének is 
tanú jelét adta, az erdélyi hadjáratban gyakorlatilag Bem alvezéreként 
tevékenykedett. Nagyjából hadosztályparancsnoki hatáskört látott el a 
továbbiakban, s nemegyszer -  válságos helyzetekben is -  Bem 
helyettesítését is ellátta, mint látni fogjuk, eredményesen.

A HADJÁRATOK HŐSE

1848. december 18-án indult meg az erdélyi császári csapatok általános 
támadása a határvidéken védőállást foglalt honvédek ellen, szerencsére 
már túl későn, és a magyar haditervnek megfelelően. Három dandárt 
vetett támadásba a császári főparancsnok, Puchner altábornagy. 
Wardener vezérőrnagy és Urban ezredes dandárainak kellett volna 
áttörniük a csúcsai szoros védőállásait, ezalatt Jablonsky ezredes dandára 
Zsibó felé támadva kötötte volna le a magyar erők zömét. így tehát 
szabad út nyílt a magyar balszárny támadása előtt, ha a centrum és a 
jobbszárny csapatai vissza tudják verni a császáriakat. December 18-19- 
én kétnapos véres ütközetben sikerült Riczkó csapatainak a csúcsai 
szorosban támadó két dandárt visszaűzni. 19-én Czetz arcvonalszakaszán 
is megkezdődtek a harcok. Jablonsky ezredes Zsibónál megtámadta a 
Kemény Farkas őrnagy vezényelte gyenge helyőrséget. Czetz azonban, 
számítva a támadásra, időben megérkezett az erősítésekkel, majd sikerült 
visszavernie a támadó oszlopokat. Különösen tüzérségét használta sike
resen a védők oldalát támadó román felkelők ellen, akik pánikszerű 
menekülésükkel a császári sorkatonaságot is magukkal ragadták.

Másnap Czetz támadásba ment át, s Szurdoknál megrohanta 
Jablonsky állásait. Bár bal vállán puskalövéstől sérült meg az ütközet ele
jén, a vezénylést nem engedte ki kezéből. Újra tüzérségi támadással bon
totta meg a császáriak hadrendjét, majd a székely határőrök egyik 
századának bekerítő mozdulata kimozdította a sorgyalogságot is 
állásából. Ekkor a Mátyás-huszárok rohanták meg a hátráló ellenséget, 
amely a támadás hatására rendetlen menekülésbe kezdett Dés felé. (A 
huszárok rohamát a régi bécsújhelyi akadémista idősebb diáktárs, Mikes 
Kelemen ezredes vezette, aki a válságos november végi napokban is Czetz 
egyik legjobb segítőjének bizonyult).
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A honvédek sikereit látva Bem támadásba lendült a balszárny csapataival 
Nagybánya felől, és december 23-án Désnél megrohanta Jablonsky fáradt 
dandárát. A császáriak négy órai kemény ellenállás után kénytelenek 
voltak kiüríteni a várost. Ráadásul Jablonsky nem is tudott Kolozsvár 
felé visszavonulni, hanem Bethlen-Beszterce felé vette az irányt. így Bem 
beékelődhetett a császári dandárok közé, s gyakorlatilag kettévágta az 
észak-erdélyi császári haderőt, emelett a Csúcsáról Bánffyhunyadra vis
szavonult Wardener és Urban dandárok oldalát fenyegette.

Bem azonnal kihasználta a kedvező helyzetet, s Kolozsvár elleni 
támadásra adott parancsot, Czetznek pedig meghagyta, hogy a Szamos 
völgyében erőltetett menetben kövesse csapatait, hogy szükség esetén 
annak tartalékát képezhesse. A császáriak ugyan észrevették a fenyegető 
veszélyt, s Wardener még időben Kolozsvár alá vonta vissza dandárát, de 
Urban elkésett. így Bem december 25-én Apahidánál túlerőben támad
hatta meg Wardener dandárát, aki rövid ellenállás után elvonult Torda 
felé, ezzel feladva Kolozsvárt. Az összecsapás végére Czetz hadoszlopa is 
a város alá ért, így honvédéi a volt balszárny katonáival vonulhattak be a 
felszabadított erdélyi fővárosba, felejthetetlen karácsonyi ajándékot 
nyújtva Kolozsvár lakóinak.

Urban dandára meglepetten értesült arról, hogy háta mögött 
Kolozsvárra bevonultak a magyarok, de vezére ügyességét dicséri, hogy 
utóvédé martalékul hagyásával sikerült kicsúsznia a bekerítésből, és 
Jablonsky Bethlennél álló dandárához csatlakozni.

Bem azonnal a veszélyesebbnek ítélt bethleni császári csoportosítás 
ellen indult, s Czetzre önálló feladatot, Kolozsvár fedezését bízta. A 
Kolozsváron kiegészített 11. honvéd zászlóaljjal, 4 század nemzetőrrel, a 
svalizsér félszázaddal és egy üteggel útnak induló Czetz Wardener 
nyomában Tordára vonult, s ott védőállást foglalt, hogy mintegy 1300 
emberével biztosítsa a haderő nagyobb részével Bethlen felé támadó Bem 
számára a lehetőséget Észak-Erdély megtisztítására. December 29-én 
este foglalta el a várost, nagy mennyiségű hadfelszerelési anyagot zsák
mányolva. A császáriak ellenállás nélkül vonultak vissza 
Gyulafehérvárig. Czetz azonban nem követte csekély erejével a vissza
vonulókat, mert Tordától nyugatra helyezkedett el a román felkelők leg
nagyobb bázisa, Avram láncú tábora, amely állandó fenyegetést jelentett 
a magyar utánpótlási vonalakra. A nemzetőrséget teljes mértékben 
igénybe vette a hadianyag biztonságos helyre szállítása, illetve őrzése, a 
lovasok és jó néhány honvéd század pedig állandó járőrözést, biztosító 
feladatot látott el Torda körül. így történhetett meg, hogy január 8-9-én
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nem tudott segítséget nyújtani Nagyenyed magyar lakosságának, így 
Axente-Sever és Prodan több ezer román lándzsás felkelőjével kirabolta, 
majd elpusztította a várost, felbecsülhetetlen és pótolhatatlan károkat 
okozva a hírneves kollégium könyvtárának és gyűjteményeinek 
felégetésével. Több mint 800 embert (férfiakat, nőket, gyerekeket, válo
gatás nélkül) mészároltak le a város utcáin. A borzalmas hírek hallatán 
Czetz úgy döntött, csapatokat küld Nagyenyedre, de a 11-én városba 
érkezett két század honvéd már csak az üszkös romokat és a félig megfa
gyott túlélőket találta. Nagyenyed pusztulása miatt többször is szemre
hányás érte Czetz Jánost, azonban ebben a helyzetben nem sokat tehetett. 
Számítani lehetett ugyan a román felkelők támadására (a császáriak kife
jezett célja volt, hogy Gyulafehérvár környékének román lakosságát 
lázítják fel a magyarok ellen, hogy ezzel is lassítsák az esetleges magyar 
üldözés iramát), de ilyen kegyetlen pusztítást el sem képzelhettek. Czetz 
különben tett lépéseket Nagyenyed biztosítására, Kolozsvárról kért csa
patokat a város megszállására, de ezt a főváros biztonságára hivatkozva a 
kománybiztos elutasította.

Közben Bem kiűzte Bukovinába a császári csapatok maradványait, 
s január 13-án bevonult Marosvásárhelyre. Ezzel az utolsó pillanatban 
sikerült kapcsolatot teremteni az ellenállásának beszüntetésére kény
szerülő Háromszékkel, s újra mozgósítani lehetett a székelységet a 
szabadságharc támogatására. Az új csapatok felállításához azonban idő 
kellett, így Bem egyelőre csak csekély erőkkel számolhatott. Puchner 
pedig újra támadásba lendült, s Gálfalva-Szőkefalva térségében találko
zott az erre a hírre szintén előrenyomuló Bem seregével január 17-én. A 
honvédek újabb győzelmet arattak, s Puchner csapatai rendetlen futással 
kerestek menedéket, ami azt eredményezte, hogy egészen Nagyszebenig 
kellett visszahúzódniuk.

Bem ekkor elhamarkodott lépésre szánta el magát, elhatározva 
Nagyszeben, a császári hadműveleti bázis megrohanását. Bár ehhez erői 
nyilvánvalóan elégtelenek voltak, arra számított, hogy a demoralizált, s 
Szebenig futott császári haderő nem tud megfelelő ellenállást kifejteni. 
Még 16-án utasítást küldött Czetznek Tordára, hogy erőltetett menetben 
induljon el Nagyszeben felé. Az időközben egy Mátyás-huszár századdal 
megerősített hadoszlop 17-én indult el, s Elekes-Szancsal útvonalon 19- 
én vonult be a román felkelés bölcsőjének számító Balázsfalvára. Bár 
nagyobb ütközetre nem kényszerült Czetz, gyakorlatilag ellenséges 
környezetben kellett előrenyomulnia, így menete a folytonos harckészen
lét miatt igen fárasztó volt, ami a hideggel párosulva rettentően igénybe
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vette katonái állóképességét. Politikai érzékét dicséri az a tény, hogy a 
nagyenyedi szörnyűségek dacára sikerült megakadályoznia, hogy a hon
védek felgyújtsák Balázsfalvát. 20-án Vízaknáig nyomult előre, itt azon
ban nem ért el hozzá Bem újabb utasítása, amely együttműködésre adott 
parancsot a másnap délelőtt Nagyszeben alatt vívandó csatában.

így történt meg, hogy Bem január 21-én reggel megkezdte 
felvonulását Szeben alá abban a tudatban, hogy jobbszárnyát Czetz 
beérkező, mintegy 1500 fős hadoszlopa fogja képezni. Az ütközet rosszul 
kezdődött. A túlságosan merészen előrelovagló Bem és törzskara 
ágyútüzet kapott, amelynek során több törzskari tiszt mellett Czetz 
barátja és kipróbált parancsnoktársa, Mikes Kelemen ezredes is elesett, 
akinek pedig a középhadat kellett volna vezényelnie. Bár Czetz nem 
jelent még meg, Bem rohamot vezényelt a jól védhető, fedett állásokban, 
erős tüzérségtől támogatott császári csapatok ellen. Ezúttal azonban 
hiábavaló volt a honvédek önfeláldozó bátorsága, bár kétszer is 
megközelítették a sáncokkal megerősített városfalat, az öldöklő tűzben 
vissza kellett vonulniuk. Mi több, Puchner kitört a védőállásokból, s 
jelentős túlerőben lévő csapataival a visszahúzódó honvédek üldözéséhez 
kezdett. Ekkor, délelőtt 11 óra tájban bukkantak fel Vízakna felől Czetz 
csapatai, s azonnal harcot kezdtek. Jól irányzott ágyútüze megállásra 
kényszerítette az üldözésre induló császáriakat, s lelket öntött Bem 
katonáiba is. így a teljesen kimerült honvédek Czetz hadoszlopának 
fedezete alatt rendezetten vonulhattak vissza Szelindek felé.

Bem neheztelt alvezérére a késedelem miatt, ezt tartva a sikertelen 
támadás fő okának. Valójában maga a támadás volt elhamarkodott, a ren
delkezésre álló erőkkel sikeresen nem volt végrehajtható. Czetz 
öntudatosan utasítja vissza a vádat, amit a csatavesztésért olvastak a 
fejére: “Bem sokáig nem tudta nekem megbocsájtani, hogy elkésve 
érkeztem a csatába, de elégtételül szolgált az a tudat, hogy ebben semmi 
vétkem nem volt, másrészt pedig megnyugtat az a meggondolás is, hogy 
még ha győzött volna is, nem tudta volna magát tartani Nagyszebenben 
olyan kevés erővel”. A futár eltévedése miatt Czetz nem tudhatott a 
reggeli támadási parancsról, egyébként így is ֊  csak néhány órai éjszakai 
pihenés után -  már 6 órakor riadóztatta a csapatokat, s 9 órakor a 
menetét is megkezdte.

A csatavesztéssel mindenesetre fura helyzet állt elő. Bem ren
delkezésre álló csekély erői elégtelenek voltak a császári hadműveleti 
bázis elfoglalásához, de Puchner sem mert támadást kezdeni, mert 
haderejének tekintélyes részét igénybe vette Brassó és a Szászföld keleti
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részének védelme a támadásra készülő székelyek ellen. Az erővi
szonyokat az változtatta meg, hogy január 24-én a császári fővezér -  
Schwarzenberg miniszterelnök korábbi engedélye alapján -  katonai 
segítséget kért a Havasalföldet megszálló orosz katonaságtól. Január 31- 
én és az azt követő néhány napon 7000 orosz katona érkezett Erdélybe 
Nagyszeben és Brassó védelmének feladatával. Eközben Bem 
Szelindeken táborozott, hogy itt, Nagyszeben közelében várja be az 
erősítéseket, amelyekkel sikeresen indíthatna újabb támadást. Ehelyett 
azonban Puchner támadott még 24-én, de ezt a támadást a magyar sereg 
visszaverte. Czetz a balszárnyat vezényelte, régi csapatai mellé a 31. hon
véd zászlóaljat és egy század Mátyás-huszárt is kapott. Sikeres tüzérségi 
harc után gyalogsági támadást indított a Rüsz és Ladamos közötti magas
latokon, amihez a centrum is csatlakozott, így estére Puchner kénytelen 
volt elrendelni az általános visszavonulást.

Bem elhatározta, hogy az Arad felől a Maros völgyében közeledő 
segélyhad (Hrabovszky őrnagy hadosztálya) elé Dévára küld egy dandárt, 
kis seregét pedig Vízaknán helyezi el az erősítés megérkezéséig. A csapa
tok áthelyezését Czetz fedezte, aki a 4. honvéd zászlóaljjal, a svali- 
zsérekkel és egy üteggel megrohanta Nagycsűrt, támadásával elterelve a 
figyelmet a magyar csapatmozdulatról. (Korábbi csapatait Kemény 
alezredes vezénylete alá helyezve Déva felé küldték). A helységet 
elfoglalva lőszeres kocsikat zsákmányolt és negyven foglyot ejtett, majd a 
Szebenből felriasztott császáriakkal harcolva, mint hátvéd vonult vissza 
Bemhez Vízaknára.

Puchner február 4-én elhatározta, hogy döntő csapást mér Bem ki
csiny, 2000 főt alig meghaladó seregére. Összes haderejét mozgósíthatta, 
hiszen ekkor már Szeben és Brassó védelmét az oroszok látták el, így 
7357 gyalogos és 787 lovas támadta délelőtt 9-től Bem kitűnően 
megválasztott, jól megerősített védőállásait. (Czetz jól felhasználta a 
tábori erődítések terén szerzett ismereteit, a sóaknák közötti 
mélyedéseket, mélyutakat sáncokkal és árkokkal erősítette meg, Bem 
pedig ezek fedezetében helyezte el tüzérségét). A honvédség órákon át 
tartotta magát a négyszeres túlerőben lévő császáriakkal szemben, majd 
amikor Bem tüzérsége rendetlenségbe hozta a császári középhad ütegeit, 
ellentámadásba lendült. Ez végzetes hiba volt. Czetz és néhány törzstiszt 
figyelmeztette is Bemet, hogy a jól védhető állásokat elhagyva a nyílt 
terepen a császáriak könnyedén érvényesíthetik nyomsztó túlerejüket, de 
a vakmerő tábornok abban bízva, hogy gyors támadása futássá változ
tathatja a császári visszavonulást, figyelmen kívül hagyta a realitásokat.

3 0



így a jól indult ütközet a honvédsereg súlyos, már-már katasztrofális 
vereségét hozta. A császári tartalékok bevetésével Puchner elsöpörte a 
nyílt terepen a kis létszámú magyar gyalogságot, s miután Bem a 
tüzérséget is előre vonta, sőt tüzével fedezte a meneküléssé fajult vissza
vonulást, 15 magyar ágyút is elfoglalt (Bem tüzérségének 3/4-ét!). Maga 
a magyar vezér is közvetlen életveszélyben volt, csak Czetz segéd
tisztjének, Simonyi Simon századosnak önfeláldozóan bátor közbelépése 
mentette meg. Miután a szűk utcákban összetorlódott szekerek akadá
lyozták a gyors mozgást, a lőszerkészlet jó része, de még a vezérkar irodá
ja is az ellenség zsákmánya lett, a honvédsereg egyes részei pedig csak 
úgy menekülhettek a kelepcéből, hogy a kijelölt visszavonulási útvo
naltól eltértek, s így elszakadtak a főseregnek nemigen mondható (1500 
emberre és 6 ágyúra olvadt) Bem vezényelte oszloptól.

Ezzel a súlyos vereséggel ért véget a Nagyszeben bevételét célzó 
hadművelet, s Bemnek egyetlen esélye maradt, a lehető leggyorsabban 
egyesülni az Aradtól küldött magyar hadosztállyal. Erőltetett menetben 
indult hát Szerdahelyen át Déva felé, s “négy nap dörgött az ágyú 
Vízakna s Déva közt”, ahogy ezt a hadsereghez ezekben a napokban csat
lakozó, s a törzskarba osztott Petőfi Sándor (ekkor százados) versbe 
öntötte. Hallatlan nehézségeket kellett legyőznie a kis seregnek a vissza
vonulás során. Az első ütközet Szászsebesnél volt, ahol a helybeli szászok 
és az éjszaka beszivárgó román felkelők az előreküldött sebesülteket s 
csekély kíséretüket kegyetlenül lemészárolták, s Bem csapatainak 
fegyverrel kellett február 5-én délelőtt betörniük a falakkal védett szász 
városkába. Bem itt újra le akart cövekelni, s a falak védelmében bevárni 
az erősítést. Czetz személyesen vezette a felderítést, s másnap hajnalban 
jelentette, hogy a teljes császári haderő vonult fel Szászsebes körül, sőt a 
gyulafehérvári császári várőrség néhány százada a Déva felé vezető utat 
akarja elvágni, így sikerült vezérét rávenni a továbbvonulásra, amely 
azonban már csak kemény harc árán volt lehetséges. Czetz az elővédet 
vezetve román felkelőkön keresztül tört utat az elcsigázott sereg számára 
Szászvárosba, amely egész napos harc után 6-án este viszonylag nyugod- 
tabb körülmények között térhetett pihenőre a szintén falakkal védett 
városban.

Másnap reggel újra ütközetre került sor az üldözőkkel. Bem szokása 
szerint ágyúival fedezte a visszavonulást, amikor, kezén megsebesülve 
kénytelen volt a parancsnokságot Czetznek átadni, s csekély kíséretével 
Dévára vonult a közeledő segélyhadhoz. Czetz az 1200 főre olvadt „sereg” 
élén egész nap harcolva vonult vissza Piskihez, ahol a Sztrigy folyócska
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mögött már felsorakozott a Kemény vezényelte korábban előreküldött 
dandár (Czetz régi csapatai), amely végre átvette a hátvéd szerepét. így a 
rendkívüli nehézségek közepette végrehajtott visszavonulás elérte célját, 
Déva és Piski között megtörténhetett a magyarországi segélyhadhoz való 
csatlakozás, s a magyar haderő létszáma 7000 ember fölé emelkedett, 28 
löveggel. (Olyan kiváló csapatokkal erősödve, mint az 1848 nyarától 
Erdélyen kívül harcoló csíki legényekből álló 14. 1.székely határőrezred 
1. zászlóalja, vagy a Württemberg-huszárosztály).

Puchner 8000 emberből és 26 lövegből álló haderejének három 
irányból való támadásra adott utasítást a Sztrigy mögött kiépített magyar 
védőállás ellen, amelynek kulcspontját a folyócskán átvezető országút 
széles fahíd ja jelentette. A védelemben lévő dandár parancsnoka, 
Kemény Farkas alezredes már 8^án jelentette, hogy másnap a teljes 
császári haderő támadása várható, amit sokáig nem tud feltartóztatni. 
Bem ezen a napon seblázban feküdt, s újra Czetzre ruházta főparancsno
ki jogkörét: „Induljon el és tegye meg, amit megtehet. Ha a híd elveszett, 
Erdély is elveszett!”

Czetz körültekintően járt el, minden támadással fenyegető irányból 
biztosította Dévát, erős tartalékokat állított fel, majd 9-én hajnalban 
megindult az erősítéssel Kemény dandárához. Éppen időben érkezett, 
hogy a már ellenségtől elfoglalt hidat a 37. (Mihály) sorgyalogezred 3. 
zászlóaljának (ekkor közkeletűen csak Máriássy-honvédeknek nevezték 
az alakulatot) ellentámadásával visszafoglalja. Az ütközetekben sokszor 
tapasztalt bátorsága mellett most nyugodt hidegvérűségének is ragyogó 
tanúj elét adta a fiatal alezredes. A hídon a két fél katonái összeke
veredtek, s a Máriássy-zászlóalj honvédéi, illetve a 63. sorgyalogezred 
ellenfél oldalán harcoló bakái meglepődve ismerték fel egymáson az 
azonos egyenruhát, s abbahagyták a harcot. Czetz Kemény Farkas 
kíséretében azonnal odalovagolt a helyzet tisztázására, s a hamarabb 
felocsúdó császári katonák körülfogták a két magyar parancsnokot, 
megadásukat követelve. Czetz habozás nélkül tűzparancsot intett a hídra 
-  s így őrá is -  irányzott magyar ágyúknak, amelyek tüzelését azonnal 
követte a Máriássy-zászlóalj sortüze is, elsöpörve az ellenséget a hídról. 
Czetz sebesülés nélkül úszta meg a kalandot, s a sikeres ellentámadás 
után helyszínre érkező Bem átvette a csata irányítását, általános előre
nyomulását vezényelve. Ekkor váratlan fordulat következett be. A 
győzelemittasan előretörő honvédeket váratlan, s nagy erejű támadás érte 
a Maros füzeseiből, majd pillanatnyi megzavarodottságukat kihasznál
va Puchner -  minden tartalékát bevetve -  ellentámadásba lendülhetett.
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A császáriak rohama olyan erejű volt, hogy a magyar csapatok rendje fel
bomlott, s a legnagyobb zavarban hátráltak. Bem minden erőfeszítése 
ellenére még a hidat is feladták, s az iszonyú erejű ellenséges tűzben 
pánikszerű menekülés kezdődött Déva felé, nyomukban a reményeit 
feladó vezérrel. Ebben a válságos helyzetben Czetz újabb hadvezetői 
erénye nyert bizonyságot. Hihetetlen eréllyel szedte rendbe a 
menekülőket. A Bethlen Gergely alezredes vezényelte Mátyás
huszároknak utasítást adott, hogy söpörjék le a menekülő gyalogságot az 
országútról, s tereljék a domboldalak felé. A gerincen a székely határőrök 
két századával tartóztatta fel a meredek kaptatón kifulladt menekülőket, 
a Württemberg-huszárosztály pedig élő kordont vont a Dédács- 
Szentandrás vonalon, amelynek átlépését halállal büntette. Ezen rendsza
bályok segítségével mintegy fél óra alatt sikerült rendeznie a megszaladt 
hadsereget, s mire Bem az utóvéddel -  hátán hozva a diadalittas császári
akat -  megérkezett, minden feltétel adott volt a sikeres ellentámadáshoz.

Czetz később elégedetten emlékezett vissza óriási jelentőségű tel
jesítményére: „Ott vártam Bemet, hogy megszerezzem neki azt az 
örömet, hogy az üldöző ellenséget ő fogadhassa kellőképpen, sortűzzel, 
miután már minden reményről lemondott, hogy az ellenséget visszaver
hesse ilyen kudarc után. A megsemmisítésünkre törő császáriak 
meglepődtek, amikor menekülés helyett újra harcrendbe állva találtak 
bennünket. Elkeseredetten támadtak ránk, de kellő lőszer hiányában 
nem érhettek el eredményt.” Bem a császári'tüzérség hátravonásakor 
azonnali támadást rendelt el, amely elsöpörte a támogatás nélkül maradt 
ellenséges gyalogságot, s megszerezte a magyar fegyvereknek a győzel
met. „Csapataink, mintegy szégyellve előbbeni gyávaságukat, vakmerő 
bátorsággal küzdöttek, és kiverték az ellenséget minden állásából, mely 
aztán rendetlen futásban menekült Pád és Szászváros felé” -  emlékezett 
Czetz.

A nagy jelentőségű győzelem lehetővé tette az Erdély felsza
badításáért folyó hadjárat folytatását, de ennek elengedhetetlen feltétele 
volt az, hogy a magyar csapatok visszatérjenek hadműveleti bázisukhoz, 
s közvetlen kapcsolatba léphessenek a Kolozsvár-Marosvásárhely 
térségében és a Székelyföldön szerveződő magyar tartalékokkal. Az erre 
vezető utat a Maros völgyében viszont lezárta a megvert, de még mindig 
túlerőben lévő császári hadtest, amely Szászsebes térségében készült 
ütközetre, jobbszárnyával a közeli gyulafehérvári erődre támaszkodva. 
Bem ekkor egy váratlan mozdulattal lepte meg ellenfelét. A császáriak 
jobbszárnyát támadta megy Alvincen, s a császári főerőket megkerülve a
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gyulafehérvári erőd nagy lőtávolságú várágyúinak úgyszólván a torkában, 
úttalan hegyi utakon vonulva érte el február 15-én Medgyest, ahol 
közvetlen összeköttetésbe került a székelyföldi magyar erőkkel. Czetz 
volt az, aki február 10-én este régi katonáival, a -  vitézségükért „veres 
sipka” viselésének engedélyezésével kitüntetett -  11. honvéd- és a 
Máriássy-zászlóaljjal kiverte Alvincból Stutterheim ezredes dandárát, 
lehetővé téve ezzel Bem rendkívül merész hadmozdulatának sikerét. A 
nyolc napja állandóan talpon lévő fiatal tiszt itt dőlhetett le végre -  igaz 
egyenruhában -  ágyba, s olyan mély álomba merült, hogy másnap a két 
hű barát, Bethlen Gergely és Teleki Sándor alezredesek kénytelenek 
lovára kötözni az alvó Czetzet, hogy a csapatok ne parancsnok nélkül 
induljanak a menet legveszélyesebb szakaszára. Medgyesen léptette elő 
Bem Czetzet ezredessé, elismerve ezzel vezérkari főnöke kimagasló érde
meit, amelyek a legválságosabb helyzetekben mutatkoztak meg. (A had- 
ügyminisztériumi jóváhagyás csak március 29-i keltezéssel jelent meg, de 
rangját február 16-ával ismerve el.)

Február 16-án Bem újra Czetzre bízta a főerők parancsnokságát, 
miután ezen a napon kapott hírt a császári csapatok Észak-Erdélybe 
történt betöréséről, s a Székelyföldről csatlakozó csapatokkal azonnal 
Beszterce felé indult az ellenség kiűzésére. Czetz feladata a leharcolt, s a 
hosszú menetekben meglazult fegyelmű, hiányos felszerelésű csapatok 
rendezése volt, amit megfelelő módon végre is hajtott. Medgyes körül 
kitűnően megválasztott, jól megerősített védőállásokba helyezte a sereget, 
hogy itt várja be Bem vissazérkezését. Puchner azonban, értesülve Urban 
ezredes besztercei hadműveletéről, maga is támadásra indult. Március 2- 
ára tudott felvonulni támadó hadoszlopaival Medgyes körül, sorozatos 
rohamait azonban Czetz sikerrel hárította el. Délután érkezett a helyszínre 
Bem, s szokása szerint támadást rendelt el. A honvédek véres küzdelemben 
űzték el Kiskapusból is az ellenséget, így az első csatanap magyar sikert 
hozott. Másnap Puchner általános támadást rendelt el, s Czetz hiába java
solta fővezérének, hogy a jól kiépített medgyesi védőállásokban vegyék fel 
a harcot. Bem mindenáron Szeben felé akarta szorítani ellenfelét. A 
délután folyamán váltakozó sikerrel folyó harc végül a császári csapatok 
győzelmét hozta. Bem belement az eredeti védelmi vonalba történő vissza
húzódásba, de amint megjelent Marosvásárhely felől négy századnyi gyalo
gos erősítés, újra szuronytámadást rendelt el. Czetz tiltakozása ellenére 
megindult a roham, ami a nyílt terepen összeomlott, s az újonc honvédek 
vad futása a még rendezett alakulatokat is magával sodorta. Medgyest fel 
kellett adni, s a magyar sereg Segesvárra vonult vissza.
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BARÁTOK ÉS HARCOSTÁRSAK:
GRÓF MIKES KELEMEN EZREDES ÉS GRÓF TELEKI SÁNDOR, A HADSEREG FŐINTENDÁSA

A sáncokkal megerősített város jó védőállást kínált Bem számára, aki 
elhatározta, hogy itt várja be Puchner támadását. Erre egészen március 9- 
ig kellett várnia, Puchner ugyanis úgy gondolta, ideje neki is valamilyen 
huszáros csínnyel meglepnie ellenfelét, s új vezérkari főnöke, az itáliai 
hadszíntérről érkezett Maroicic őrnagy javaslatára egy szellemesnek tűnő 
haditervvel próbálta kelepcébe zárni a magyar sereget. Csapatait kisebb 
oszlopokra tagolva Segesvártól délre és nyugatra vonult el, hogy kelet és 
észak felől bekerítse a várost.

Bem ekkor újabb merész hadműveletbe vágott bele. Ahelyett, hogy 
megpróbálta volna elhárítani a bekerítést, látszólag még jobban belemá
szott. Elhatározta a csak gyönge erőkkel megszállt Medgyes vissza
foglalását, ami megnyithatta az utat Nagyszeben felé. Minden a csapatok 
gyorsaságán múlott. Czetz és a törzskar tisztjei órákon belül elkészítették 
a menetterveket, s hallatlan eréllyel erőltetett menetben indították el a 
csapatokat. Medgyest 10-én délelőtt foglalták vissza, helyőrsége csekély 
ellenállás után elmenekült. Másnap délután pedig már Nagyszeben előtt 
állt a honvédsereg. Nagyszeben helyőrsége négyezer főnyi orosz és
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császári katonából állt Pfersmann császári tábornok és Szkarjatyin cári 
ezredes vezénylete alatt. A szövetséges parancsnokok csak arra tudtak 
gondolni, hogy Bem hirtelen megjelenésének az oka az, hogy Puchner 
csapatai űzték Nagyszeben alá, s ki akarták venni részüket a döntő csata 
sikeréből, így a nagycsűri magaslatokon vonultak fel. Nagy meglepe
tésükre azonban egy friss erővel támadó honvédsereggel ütköztek meg, 
amely egy óra alatt megtörte ellenállásukat. A város védősáncai mögé 
vonultak, azonban több órás véres küzdelemben a túlerővel támadó hon
védek éjjeli utcai harcban innen is kiverték őket.

Hatalmas, hadászati jelentőségű győzelmet aratott ezzel az erdélyi 
magyar hadsereg. Hadműveleti alapjától fosztotta meg ellenfelét, az óriási 
mennyiségű zsákmányolt fegyver és hadianyag pedig saját erejét növelte. 
Puchner Nagyszeben elvesztésének hírére azonnal beteget jelentett, s 
Brassóba távozott. A vezényletet átvevő Kalliány altábornagy sem tudta 
azonban a helyzetet megoldani. Annál inkább sikeresen tevékenykedett 
Bem. A honvédsereg kisebbik részével a Vöröstoronyi-szorosból űzte el az 
ott ellenállni próbáló szebeni szövetséges helyőrség maradványait, Czetz 
ezredest pedig a csapatok nagyobbik részével az Olt völgyében fölfelé indí
totta el a császári főerők ellen. Czetz csapatai március 15-én ütköztek meg 
Fenyőfalvánál a császári elővéddel, s azt Fogaras felé nyomták. Nagyobb 
ütközetre azonban nem került sor, mert a császári hadvezetés lemondott 
Nagyszeben visszavételéről, s Brassó védelmére húzódott vissza.
Március 18-án ezeket a császári erőket is megtámadta Czetz 
Feketehalomnál, s ügyes manőverezéssel elfoglalta a helységet. (Ekkor 
már Bem is a helyszínen tartózkodott, de az ütközet irányítását teljesen 
Czetzre hagyta). A Székelyföld felől is erős magyar hadoszlop közeledett 
Brassó felé, így a vesztett ütközet után a brassói orosz helyőrség parancs
noka, reménytelennek ítélve a helyzetet, a havasalföldi orosz megszálló 
erőkhöz való kivonulásra adott parancsot. A magára maradt császári 
haderő ebben a helyzetben nem vállalt több csatát, s március 20-án 
követte az oroszokat. A Brassóba bevonuló honvédsereg vezényletét Bem 
kedves gesztusként átengedte a tábornoki előléptetésre felterjesztett 
Czetznek, akinek édesanyja és nővérei a városban tartózkodtak.
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1849. március 21-én a Tömösi-szorosban elszenvedett újabb vereség után 
elhagyta Erdély földjét a császári hadsereg. Bem ideiglenesen Czetz 
János ezredest bízta mega az erdélyi haderő főparancsnokságával, maga 
pedig hozzálátott egy kisebb hadtest összeállításához, amellyel április 
közepén elhagyta Erdélyt, s Perczel Mór tábornokkal együttműködve a 
Bánság felszabadításához látott. Időközben hosszas huzavona alakult ki 
Czetz tábornoki kinevezése körül. Április 8-án osztotta ki a kormány 
megbízottja, Németh ezredes az erdélyi hadsereg parancsnokai számára 
a kitüntetéseket, s Czetz is megkapta a III. osztályú katonai érdemjelet, 
de a tábornoki kinevezés elmaradt. Bem szinte minden Kossuthhoz írt 
jelentésében sürgette a kinevezést, de az vonakodott teljesíteni a javasla
tot. Nem tartotta megfelelőnek a 27 éves ezredest arra, hogy Erdély biz
tonságát kezébe helyezzék. Valószínűleg szerepet játszott vélekedésében 
Csány László erdélyi teljhatalmú országos biztos jelentése is Czetzről, 
aki Dembinskit szerette volna Erdélyben látni. Csány ellenszenve Czetz 
iránt onnan is fakadt, hogy Nagyenyed pusztulását többen is az ő 
mulasztásának tulajdonították. „Czetznek tábornoksága iránt még egy 
kissé hallgatok” -  írta április 20-án Csánynak Kossuth. Bemnek pedig 
hosszasan magyarázta több levélben is, hogy Ől ugyan szeretné kinevezni 
Czetzet, de tekintettel kell lenni az idősebb ezredesek érzékenységére (12 
ezredes előzte meg rangban Czetz Jánost), miután fél éve még csak száza
dos volt. Közben Nagysándor József tábornok Erdélybe küldését is 
fontolgatta.

Bem végül a leköszönő Mészáros hadügyminiszter segítségét kérte 
az ügyben, hangsúlyozva, hogy Erdélyben egy sor ezredesi előléptetés 
történt, ezért fontos lenne, hogy Czetz rangban is fölötte álljon alárendelt
jeinek. Bár emlékiratai szerint Mészáros sem volt meggyőződve a ki
nevezés helyességéről, támogatta azt. Ezt követően Kossuth hosszas fontol
gatás után május 1-jén beleegyezését adta a kinevezéshez, s utasítást adott 
az oklevél kiállítására. Ezt valamilyen oknál fogva 7-én meg kellett 
ismételnie, így május 8-án (16-i ranggal) került sor Czetz János tábornoki 
kinevezésére, 15-én pedig kitüntették a katonai érdemjel II. osztályával is.

Czetz János ekkor Nagyszebenben tartózkodott, s szerteágazó had
seregszervezési feladatokkal foglalkozott, amit nagyban hátráltatott 
súlyos sérülése. Még május 1-jén a Vöröstoronyi-szorosban tett szem
léjéről visszatérőben lova megbokrosodott, s olyan szerencsétlenül
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zuhant az utca kövezetére, hogy csípőcsontja eltört. Hetekig ágyban 
fekvő beteg volt, mialatt Debrecenben az a hír terjedt róla, hogy túlzot
tan ünnepelteti magát, fényes mulatságokat rendez és mágnásokkal 
veteti körül magát. Valójában a katonai közigazgatást és új csapatok 
felállítását szervezte, ami persze ilyen helyzetben nem ment zökkenők 
nélkül. Az is igaz, hogy nehezen boldogult az akadékoskodó civil 
bürokráciával. Az új alakulatok felállítása még ment is -  14 új honvéd 
zászlóalj szerveződött, s befejezték a 15. (Mátyás) huszárezred utolsó 
osztályának megszervezését is -, de felfegyverzésük, felszerelésük, 
kiképzésük sok kívánni valót hagyott maga után. Egy harmincezer fős 
hadsereg felállítása történt meg Czetz irányítása alatt, de mint a tábor
nok maga is bevallotta egyik jelentésében, abból csak 21705 ember az, 
aki „valódi használható”. Külön gondot jelentett a román és szász 
lakosság körében végrehajtott újoncozás, akik nem szívesen viselték a 
katonáskodás terheit, s tömegesen szöktek meg alakulatuktól, ha csak 
mód nyílt rá.

Czetz nagy gondot fordított a hadianyaggyártásra is. A nagybányai 
és kézdivásárhelyi lőpor- és hadianyaggyártó telepeket kibővítette, 
Marosvásárhelyen pedig újat állíttatott fel. Ezen túl Szebenben és 
Kolozsváron gyutacsokat előállító laboratóriumot létesített. A Kárpátok 
hágóit és szorosait torlaszokkal, tábori erődítésekkel látták el. A fegyver
hiányon viszont minden erőfeszítése mellett sem tudott segíteni. Pedig 
még a havasalföldi török hadsereg tisztjeit is megvesztegette. Egy 
Sukatuy nevű törzsorvost sikerült végül beszerveznie, aki ugyan értékes 
hírszerzési adatokkal látta el, de nagyobb mennyiségű fegyvert ő sem 
tudott szerezni.

Sok gondot okozott a láncú vezette érchegységi román felkelés fel
számolása, és a császári hadsereg kezén maradt gyulafehérvári erőd 
ostroma. Czetz tábornok május második felében adott utasítást a „havasi 
hadjáratra”, s jelentős erősítéseket küldött a helyszínre. A hadműveletet 
viszont a helyszínen rosszul készítették elő, az egyes oszlopok 
együttműködése elmaradt, így a hadjárat kudarcba fulladt. A dologhoz 
Czetznek sok köze nem volt, de ő volt az erdélyi vezénylő tábornok, így a 
a fiaskó az ő nevéhez is kötődött. Gyulafehérvár ostroma az ostromágyúk 
hiánya miatt haladt vontatottan.

Az öt katonai kerületre osztott országrész katonai igazgatása is sok 
tennivalót adott a sérült Czetznek, aki csak nehezen birkózott meg ebből 
fakadó feladataival. Besztercéről, Kolozsvárról, Brassóból, Nagyszeben- 
ből és a Székelyföldről érkeztek be az elintézendő akták.
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Czetz csak május 29-én tudott betegágyából felkelni, de csak mankóval 
bírt közlekedni. 31-én Kossuth sürgetésére részletes jelentést küldött 
egészségi állapotáról, s ebben elismeri, hogy harctevékenységet folytató 
hadsereg vezényletére ilyen állapotban nem alkalmas. Utódának Bethlen 
Gergely ezredest javasolta. Új kinevezésre azonban nem került sor, mert 
június közepén Bem visszatért Erdélybe, s újra kezébe vette a főparancs
nokságot. A járóképességét lassan visszanyerő ifjú tábornok pedig^gyógy- 
fürdőbe vonult, s Kovásznán kezeltette magát.

Ezzel gyakorlatilag lezárult a szabadságharc alatti katonai 
tevékenysége. Emlékiratában ugyan elég zavarosan megemlíti néhány 
szemleútját a Székelyföldön és Kolozsváron, de ez, ha valóban júliusban 
történt is -  ami nem valószínű -  nagyobb jelentőséggel már nem bírt. Az 
mindenesetre különös, hogy igen gyorsan átsiklik említett emlékira
taiban a nyári hónapok eseményei fölött.

A nyári hadjáratban a hatalmas orosz túlerő hat hét alatt legyőzte és 
szétszórta az erdélyi magyar hadsereget. Az utolsó alakulatok -  a 
kolozsvári és székelyföldi hadosztály maradványai -  Zsibó felé hátráltak 
1849. augusztus közepén. Ugyanide tartott Kazinczy Lajos ezredes újon
cokból álló tartalék hadteste is. Egyesülésük után azonban megérkezett a 
hír a világosi fegyverletételről, s az ideérkező Czetzet már csak a szét
széledő csapatok látványa fogadta. A tábornok és a segédtisztje nem csat
lakozott a kapituláló tisztekhez, hanem a még ellenálló Komáromba 
szándékoztak bejutni. A még mindig nehezen mozgó Czetz civil 
ruhában, kocsin jutott el Komárom közelébe, de a szorosra vont 
ostromzáron nem kísérelték meg a bejutást. A Vác közelében fekvő 
Pándon a Pély család házában talált menedéket.

Czetz János tehát tábornokként nem válthatta be a tehetségéhez 
fűzött reményeket, súlyos balesete lehetetlenné tette további szolgálatát. 
Azt megelőző tevékenysége viszont feltétlenül a szabadságharc 
legkiválóbb katonái közé emelte, aki megérdemelte tábornoki rangját, ha 
sokan fanyalogtak is miatta. A sors nem adta meg a lehetőséget arra, hogy 
csattanós választ adjon irigyelnek, megmutatván, hogy tábornokként 
mire képes. Tehetsége, bátorsága, higgadt nyugodtsága, a hadjáratokban 
nyújtott kiváló teljesítménye, mind arra mutatnak, hogy tábornokként is 
megállta volna a helyét, s bizonyára az önálló tevékenység sem okozott 
volna számára gondot, mint nem egy tábornoktársának.
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Az aradi és pesti kivégzések nyomán Czetz arra az elhatározásra jutott, 
hogy el kell hagynia az országot. Vendéglátói heteken belül megszer
vezték menekülését. Decemberben Pestre utazott, s egy jól menő, sok 
külföldi kapcsolattal rendelkező vállalkozást vezető üzletasszony lakájá
nak álcázva magát, Bécsbe hajózott. Ott Hamburgba szóló útlevelet 
hamisítottak számára, amellyel még aznap vonatra szállt, s örökre 
elhagyta hazáját.

Czetz tábornok persze 27 éves fejjel nem ilyen szándékkal távozott. 
Az alakuló emigráció mozgalmába akart bekapcsolódni, s erre 
Hamburgban alkalma is nyílt. A komáromi -  amnesztiát kiküzdő ֊  
várőrség tisztjeiből sokan itt tartózkodtak, s volt néhány politikus is. Itt 
ismerkedett meg a hírneves demokrata, Julius Campe kiadójával, ahol 
1850-ben megjelent az erdélyi hadjáratról írott könyve, elsőként a 
szabadságharcról írott művek közül. A Bem’s Feldzug in Siebenbürgen 
in den Jahren 1848 und 1849 című munka évek múltán magyar fordítás
ban is megjelent. 1850 nyarán Párizsba utazott, ahol csatlakozott a gróf 
Teleki László által vezetett emigrációs bizottsághoz, s rövidesen a párizsi 
magyar emigráció egyik legtevékenyebb, meghatározó alakja lett.

Kossuth Londonba érkezése után négy tagú katonai bizottságot 
nevezett ki a magyarországi fegyveres felkelés katonai előkészítésére, s 
ennek egyik tagja Czetz tábornok lett. Feladata a hadfelszerelés beszer
zése, illetve a kiképzési és gyakorló szabályzatok kidolgozása volt. 
Miután azonban 1852-ig sikerült az osztrák titkosrendőrségnek a nem túl 
nagy szakértelemmel szervezkedő hazai ellenállási mozgalmakat felgön
gyölíteni, nem volt kinek fegyvert szerezni, s a szabályzatokat 
szerkeszteni.

1853-ban újra reménykedhettek az emigránsok. Októberben hadiál
lapot állt be Törökország és Oroszország között, s a nyugati nagyhatalmak 
nyíltan Törökországot támogatták. Lehetőség nyílt arra, hogy Ausztria had- 
balépése esetén egy magyar légiót állítsanak fel. Klapka tábornok Isztam
bulba utazott, s vele tartott Czetz is, akinek örmény származása értékes segít
séget jelentett török földön. Czetz Jánost jelölték ki a légió parancsnokának, 
Klapka pedig a török hadsereg tábornokaként tevékenykedett volna, de az 
osztrák hadbalépés elmaradása miatt ez a terv is kútba esett.
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A Franciaországba visszatérő Czetz anyagi nehézségei miatt fel
hagyott az aktív politizálással, a vasútépítkezéseknél mérnökként dolgo
zott. A régi jó barát, az erdélyi hadsereg főintendánsaként megismert gróf 
Teleki Sándor ezredes bevezette Lady Langdale társaságába. Kíséretük
ben beutazta Spanyolországot, ahol megismerkedett későbbi feleségével, 
az elűzött argentin tábornok-diktátor Rosas leányával. 1858-ban az ang
liai Eywoodba kísérte a Langdale családot, amely az ő javaslatára hívta 
meg családi birtokára Mészáros Lázár egykori hadügy-minisztert 
Ameriká-ból. Az öreg katonát Czetz segítette Angliában, s amikor az 
súlyosan megbetegedett, ápolta is haláláig. Emlékiratainak kiadását is 
Czetz intézte.

1859-ben újból Spanyolországba utazott, hogy Sevillában március 
2-án feleségül vegye Basilia Ortiz de Rosast. Argentínába készülnek lete
lepedni, amikor híre jön a készülő francia-piemonti-osztrák háborúnak.

Rövidesen megalakult Torinóban az emigrációt összefogó Magyar 
Nemzeti Igazgatóság, s Czetz is odautazott szolgálatait felajánlani. Őt 
nevezték ki a Románia felől Erdélybe törő hadoszlop parancsnokának, 
feladata a Romániába irányuló fegyverszállítás megszervezése, rak
tározása, majd elosztása, ha sikerül odavinni a magyar illetve az őket 
támogató olasz csapatokat. A terv azonban túl távoli megvalósulást 
sejtetett, ezért Klapka és Vetter tábornokok oldalán bekapcsolódott az 
itáliai magyar légió szervezésébe. Nagy gonddal végezte munkáját, s az 
alakulat felállításában ő játszotta a legfontosabb szerepet. A légió meg
szervezése után Romániába indult eredeti feladatának ellátására, de mire 
hajója Galatiban kikötött, megkötötték a francia-osztrák fegyverszünetet, 
s így a román-magyar együttműködés esélye is odalett.

Czetz végleg feladta reményeit, hogy a nagyhatalmak segítségével a 
magyar emigráció újrakezdheti a szabadságharcot. Búcsút vett barátaitól, 
harcostársaitól, s 1859 végén fiatal feleségével és öthónapos fiával végleg 
elhagyta Európát is.

Argentínában először vasútépítkezéseken dolgozott, majd egyik 
irányítója lett a hatalmas ország kataszteri felmérésének és térképezé
sének. Időről időre katonai feladatokat is elvállalt, így az ország 
határvidékének megerősítésére dolgozott ki tervet, a tüzérség kiképzésé
vel foglalkozott.

1870-ben kapta meg legnagyobb hírnevet szerző feladatát, az argen
tin katonai akadémia megszervezését. A Pesten 1848-49-ben tervezett 
Hadi Főtanoda mintájára alapította meg az akadémiát, s éveken át igaz
gatta is, 1870-74 és 1884-96 között. Bár érdekes módon tábornoki rangját
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nem használhatva ezredesként irányította az intézményt, hallatlan meg
becsülést szerzett magának. Keze alól került ki Argentína katonai felső 
vezetése, ami (mivel többnyire katonai diktatúrák irányították az orszá
got) egyúttal az állami vezetést is jelentette.

1896-ban, 74 éves korában vonult nyugállományba. A 90-es években 
került kapcsolatba hazájával, az erdélyi örmény Szongott Kristófnak 
köszönhetően. Szongott felkérte az idős tábornokot, hogy az örmény 
kultúrális folyóiratba, az Armeniába írjon cikkeket. Czetz lelkes leve
lezésbe kezdett, s rövidesen a kolozsvári 1848-49. Történelmi Lapok is 
megjelenteti cikkeit. Szerkesztője, Kuszkó István óriási szervezkedésbe 
kezd Czetz hazatérésének előkészítésére. A kormány is megadja a tábor
noki nyugdíjat az öreg honvédtábornoknak, de Czetz egészségi állapota 
oly mértékben megromlott, hogy már nem vállalkozhatott az útra. Idő
közben látása is elgyöngült, emlékiratait sem tudta befejezni, spanyolul 
kellett lediktálnia. 1904. szeptember 6-án halt meg Buenos Aires-ben.

Temetésén a legmagasabb argentin katonai méltóságok vettek részt 
a hadügyminiszter vezetésével. Katonai tiszteletadás után a főváros 
Reccoleta temetőjében helyezték örök nyugalomra. Hamvai ma is ott, a 
Rosas-család díszes mauzóleumában pihennek.
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