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Csorba László 

 

Csontok zászlóba göngyölve 
A garibaldista Frigyesy Gusztáv életútja 

 

A kőműves óvatosan kopogtatja körbe a beszürkült márványlapot keretező 

vakolatot. A kongó hang jelzi, hogy a csontokat tartalmazó kerámia láda nem 

tölti ki teljesen az üreget. Ahogy leválik a fedőlap, gyűrött papiros esik ki mö-

güle. Arra írta rá éppen 121 esztendővel ezelőtt az építőmester, kinek a marad-

ványait falazták be ebbe a kolumbáriumba. Még néhány nagyobb csapás, pár 

erősebb koppanás, és a terrakotta láda kicsusszan helyéről. Az exhumálás tanúi 

– a Budapestről érkezett szobrászművész és felesége, továbbá a krónikás törté-

nész – köréje gyűlnek, és izgatottan nézik, ahogy lekerül róla a fedél. A pillanat 

megható: a koponyát és a csontokat az olasz és a magyar nemzeti zászlók vö-

rös, fehér, zöld textíliája öleli körbe. Rajta, körülötte levelek, szirmok – az 

egykori halotti koszorú még mindig ép maradványai. 

A láda a ravatalozó asztalára kerül, és a milánói köztemető, a Cimitero 

Monumentale munkatársai serényen nekilátnak az új sírhely kialakításának. A 

főépület nyugati szárnyának egyik kereszteződésében elegáns márványláda fölé 

rögzítik Csikszentmihályi Róbert pompás bronz domborművét, amely a majdani 

látogatók számára is megörökíti annak a férfiúnak a vonásait, akinek a csontjai az 

imént napvilágra kerültek. „Hol sírjaink domborulnak, / unokáink leborulnak” – 

írta egykor a költő, és a milánói magyarok valóban egy olyan emlékhelyet kap-

nak ajándékba, ahol a romantikus hazaszeretet nevében róhatják le tiszteletüket 

olyan valaki előtt, aki nem sajnálta, hogy az életét kockáztassa érte. 

 

*** 

 

Frigyesy Gusztáv ezredes ifjúságáról nagyon keveset tudunk. Eredeti neve – 

Kertbeny Károly, Tanárky Gyula így tudták – Suták volt, és ha igaz, hogy 14 

éves korában lett honvéd katona, akkor 1834-ben született, méghozzá Bereg 

megyében (ezt vallotta genfi tartózkodási engedélyének kiállításakor). Az bi-

zonyos, hogy 1848/49-ben kamasz fiúként már ott harcolt a felkelő magyar se-

regben a Habsburg-csapatok ellen, ezért büntetésből besorozták a császári ár-

mádiába. A portugál infáns, Dom Miguel nevét viselő ezredben őrmesteri ran-

got ért el, és éppen Észak-Itáliában állomásozott, amikor 1859-ben kitört a pi-

emonti-francia – osztrák háború. A visszaemlékezések szerint ekkor Frigyesy 

átszökött az olasz oldalra, és tagja lett Giuseppe Garibaldi tábornok híres ön-

kéntes serege, az Alpesi vadászok alakulatának. Később a királyi hadseregbe 

került, és 1860 nyarán arra törekedett, hogy ő is Szicíliába utazhasson és a dél-

itáliai hadjárat folytatására készülő Garibaldihoz csatlakozhasson. Clemente 

Corte expedíciójának lett a tagja, így átélte azt a hátborzongató élményt, ami-

kor hajójuk a nápolyi Bourbon-csapatok fogságába került és Gaeta várerődjé-
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nek mélyén rácsapódott cellájára a láncos vasajtó... – egyébként nem utoljára 

kalandos életében! De a szerencse forgandó: a Corte-expedíciót kiváltották, 

tagjai újraindultak Szicíliába, és Frigyesy őrnagy is épp időben érkezett ahhoz, 

hogy a gaetai 3. század parancsnokaként fényesen kitüntesse magát a milazzói 

csatában. Majd megszervezte az ún. basilicatai zászlóaljat, velük verekedett a 

nápolyiak ellen a volturnói csatában, sőt Capua környéki haditettei is odakerül-

tek végül annak a lajstromnak az aljára, amely a savoyai lovagkereszt adomá-

nyozási diplomájába foglalva sorolta fel érdemeit.  

Őrnagyi rangban lett tagja azután az olasz királyi hadseregnek – de Frigyesy 

nem csinált karriert a piemonti kék uniformisban. Csakis a vörös ingben dobo-

gott a helyén az ő szíve! Az a „garibaldismo”, amelynek hívéül szegődött, per-

sze nem volt olyan kidolgozott politikai és ideológiai rendszer, amely minden 

részletében önálló, a többi politikai irányzatétól karakteresen eltérő választ kí-

nált volna a kor itáliai és nemzetközi problémáira. A legtöbb esetben nemigen 

volt több annál, mint amit a plebejus demokrata Garibaldi éppen érzett vagy 

gondolt. De híveinek szervezkedése valamiképp kifejezte az egyesített Itália 

„piemontizálásával” szembeni kritikát, a monarchikus és a mérsékelt liberális 

elképzelésekkel szemben a köztársasági és a radikális plebejus eszmék iránti 

rokonszenvet. Ennek szellemében vettek részt – Mesterükkel együtt – igen ak-

tívan a szabadkőműves mozgalomban is. Így nem csodálható, hogy 1862-ben 

Frigyesy is ott volt a vörösinges tábornok oldalán, hogy a magyar szabadság-

harcosokat újra önálló csapatba szervezze a Rómáért indítandó küzdelemben. 

És lett is volna jelentkező bőven, elsősorban a Magyar Légió – az olasz királyi 

haderőnek a garibaldista hadseregből átvett alakulata – súlyosan csalódott és 

kiábrándult harcosai köréből. Ők egykor abban a reményben vállalták a szolgá-

latot, hogy hamarosan újra megindul a háború a közös ellenség, a Habsburgok 

ellen – ám ehelyett rendfenntartó és karhatalmi feladatokat kellett ellátniuk a 

campagnai és a basilicatai polgári lakosság körében, a politikai ellenállással és 

a szociális elégedetlenséggel szorosan összefonódó „brigantaggio” ellenében. 

Elégedetlenségük végül tömeges kilépéshez vezetett – a távozni akaró katoná-

kat azonban a kormányzat lefogatta és internáltatta, mert – aligha alaptalanul – 

attól tartott, hogy többségük Garibaldihoz csatlakozik majd. Így végül csak alig 

húsz magyar tartózkodott a tábornok környezetében, amikor bekövetkezett a 

tragédia. A dél-kalábriai Aspromonte hegységben a királyi haderő sortüze állí-

totta meg a franciák védte Róma felszabadítását célzó vállalkozást. Frigyesyt is 

letartóztatták, de amikor szabadlábra került, továbbra is szeretett vezére, a jobb 

bokáján súlyosan megsebesült Garibaldi közelében maradt. Pár hónappal ké-

sőbb elküldte barátjának, Dunyov István ezredesnek a névjegykártyáját, bele-

fűzve egy kendődarabkát, amelyen mindmáig ott van az olasz szabadsághős 

immár rózsaszínűvé halványodott vérfoltja. „Szolgáljon nemzetünknek örök 

emlékül – olvasható a Magyar Országos Levéltárban őrzött emlék mellett 

Frigyesy elgondolkodtató üzenete –, hogy így ne fizesse valaha azt, ki legtöbbet 

fogja érte tenni.”  
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Manapság az aspromontei fenyvesben kovácsolt vasgyűrű veszi körül azt a 

szép szál faóriást, amelynek a tövébe rogyott le a bokáján megsebesített Gari-

baldi. Ott állt szeretett tábornoka mellett Frigyesy is, majd együtt szállították 

őket Varignanóba. Nem sokkal később a magyar katonatiszt a Genova közeli 

Monte Forte Ratti erődjébe került – ez volt a második fogsága –, ahonnan az-

után 1862 őszén amnesztiával szabadult. 1863 tavaszán a lengyel felkeléshez 

való csatlakozás érdekében indított titkos szervezkedést a Magyar Légió köré-

ben. Az ekkoriban már Torinóban élő Kossuth Lajos környezetének egyik tag-

ja, Tanárky Gyula jegyezte fel naplójában a következőket, megbízható szemta-

núk elbeszélése alapján: „Márciusban Mazzini-féle mozgalmak, melyeknek Lu-

ganóból kell vala kiindulni, riaszták fel az itteni kormányt, úgyhogy katonasá-

got is küldött a határra. Ez idő tájban Frigyesy összeköttetésbe teszi magát egy 

bizonyos Raksányi [Dénes] hadnaggyal a Légiónál Alessandriában, meghagyja 

ennek levélben: jegyezze felé, mennyi fegyverkészlet találtatik a Légiónál, hol 

van lerakva, mi a személyzet létszáma a Légiónál, mikor s micsoda állomáso-

kon tesznek a legionáriusok szolgálatot, sat., meghagyja neki, hogy propagan-

dát csináljon a Légiónál egy bizonyos rejtélyes expedíció számára – az átjövők 

annyi fegyvert csenjenek el magokkal, amennyit csak bírnak, sat., ezek felett 

tartsa evidentiában Frigyesyt és írjon egy bizonyos cuneói kávéházba e cím 

alatt: al Signor Dovese. – Raksányi meghagyott propagandakészítés értelmé-

ben közli e levelet egy intimus barátjával, az intimusnak nincs sürgősebb dolga, 

mint a levelet bemutatni Mogyoródynak [Adolf alezredes, a légiós gyalogság 

parancsnoka], ez azonnal egy tisztet Cuneóba küld, aki csakugyan a kijelölt ká-

véházban Signor Dovese cím alatt talál egy levelet – Raksányi elzáratik – 

Frigyesy közben elhagyta Cuneót.” 

Szerencséjére – tehetjük hozzá, mert a torinói hadügyminisztérium természe-

tesen nem nézte jó szemmel a tömeges kilépésre csábítást, az ezt célzó titkos 

szervezkedést, így bizonyára letartóztatják, ha tetten érik. Frigyesyben ekkoriban 

olyan erősen égett a tettvágy, hogy élesen kritizálta a magyar emigráció vezéreit. 

Levelet intézett Kossuth Lajoshoz, Magyarország egykori kormányzójához, to-

vábbá Klapka Györgyhöz, az 1849-ben utolsóként ellenálló várerőd, Komárom 

parancsnokához, „melyben – idézzük újra Tanárky Gyulát – őket felszólítja s 

kérdi, fognak-e már valahára merni valamit. Hősi tettek, minőket Marsala, Pa-

lermo, Nápoly mutat, csak olyaknak sikerülhetnek, akik mernek, sat. – Kossuth 

azt felelteti erre vissza: »A csupa merészség igaz, hogy Marsala és Palermóhoz 

elvezet néha, de elvezethet Aspromontéhoz is.« Klapka semmit sem felelt, s nagy 

indignátióval [megbotránkozás] van őrmester Sutákra (Frigyesy valódi neve), aki 

egy 48/49 tábornoknak ily leckéket merészkedik adni.” 

A vita hátterében végső soron ugyanazt az ellentétet fedezhetjük fel, amely 

a „cavouristák” és a „népi kezdeményezés” hívei között is fellángolt időnként 

az olasz egyesítés táborában. Így Kossuth – és ekkoriban még Klapka is – a 

cavouri receptet a magyar helyzetre alkalmazva, úgy vélték, hogy csak abban 

az esetben szabad vállalni a magyar nemzetnek egy újabb forradalmi felkelésre 
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buzdítását, ha a nagyhatalmak kellő mértékben elkötelezik magukat a magyar 

függetlenség ügye mellett. 1848/49 tanulsága arra intette őket, hogy csak akkor 

van esély a győzelemre, ha a magyar ügyet olyan erős nagyhatalom karolja fel, 

amely képes megálljt parancsolni egy esetleges újabb osztrák-barát orosz inter-

venciónak. Ebből következett, hogy Garibaldit, az általa feltámasztható népfel-

kelést önmagában nem tartották elégségesnek a sikerhez – ezért utasították el 

Frigyesy lelkes kezdeményezését. A csalódott garibaldista erre elhagyta Itáliát 

és a román fejedelemségekbe utazott, hogy a titkos forradalmi mozgalmak ösz-

szehangolt szervezése révén készítse elő a terepet nem csupán a lengyelek 

megsegítése érdekében, de kifejezetten egy újabb magyar szabadságharc szá-

mára. Frigyesy Erdélybe akart betörni a felszabadító sereggel, melynek élére 

barátját, a vörösinges tábornok elsőszülött fiát, Menotti Garibaldit akarta meg-

hívni. A romantikus karakterű, karbonári és mazzinista módszereket egyaránt 

alkalmazó konspirációt azonban Ion Alexandru Cuza román fejedelem rendőr-

sége hamarosan felszámolta és magát Frigyesyt is letartóztatta, nem kevéssé 

azért, mert a magyar garibaldista terveiben a román uralkodó elmozdítása is 

szerepelt, ha nem támogatná a forradalmi tervek megvalósítását. A harmadik 

fogságból végül – a Garibaldi által is kapacitált – olasz kormány diplomatái 

szabadították ki a kissé elővigyázatlan összeesküvőt. 

Frigyesy további haditetteiről részletesen beszél a Risorgimento katonai 

krónikája. 1866-ban a trentói hegyek között küzdött ő is – a Monte Giove bevé-

telével és Condino felszabadításával nemcsak a katonai vitézségi érmet nyerte 

el, hanem az alezredesi rangot is. Londoni és németországi küldetések után, 

1867-ben cselekvő részese lett a Róma elfoglalását célzó újabb, sajnos tragikus 

végű vörösinges akciónak, sőt a mentanai csatáról, és az oda vezető útról ké-

sőbb ő maga írt remek könyvet. Más garibaldistákhoz hasonlóan, az ekkoriban 

népszerűvé váló béketörekvésekbe is bekapcsolódott: ő volt az 1867-ben meg-

rendezett, híres genfi békekongresszus egyik vezető szónoka. Az immár ezre-

des Frigyesy és Menotti Garibaldi barátsága azonban tragikusan megszakadt 

1870-ben. Hogy mi is történt pontosan, jelenleg nem tudjuk még, mivel az 

olasz történészek egyelőre adósak a titkos szálakon a garibaldista körökhöz kö-

tődő vállalkozás, az ún. Szardíniai Telepítési és Termesztési Társaság történe-

tének pontos feltárásával – ennek volt a lelke és motorja a magyar alezredes. 

Az akció komoly anyagi érdekeket mozgatott, nyilván azzal a távlatos céllal, 

hogy a titkos forradalmi mozgalmak valamilyen komolyabb pénzügyi-

gazdasági háttérre, bázisra tegyenek szert. Valószínűleg erre utal Frigyesynek 

az az 1870. január 18-án, Firenzéből kelt levele is, amelyben a magyar emig-

ráns egy – akkoriban komoly summának számító – százezer lírás kölcsön felvé-

telének garantálására kérte fel a vörösinges vezért.  

A vállalkozás azonban – részben nyilván a politikailag erősen ellenérdekelt 

kormányzat támasztotta akadályok következtében – hamarosan kudarcba ful-

ladt, méghozzá olyan sajnálatos módon, hogy egyben súlyos ellentét keletke-

zett az ezredes és Garibaldiék között. Ennek volt köszönhető a tábornoknak az 
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a döntése, hogy Mentana hőse nem harcolhatott az 1870 nyarán a poroszokkal 

szembeni francia honvédelmet segítő vörösingesek soraiban. „Frigyesyt nem 

vettem be a vogézi hadseregbe. Remélem, magyarázatot fog tudni adni a szar-

díniai ügyben tanúsított magatartására” – olvashatjuk egy 1871. július 25-én 

kelt, Dunyov Istvánhoz intézett Garibaldi-levélben.  

A feszültség következtében természetesen Menotti Garibaldi is megszakítot-

ta az érintkezést Frigyesyvel. A részleteket, ismétlem, nem ismerjük, de való-

ban minden jel arra mutat, hogy a vörösinges közösségből való kitaszíttatás va-

lamiképpen a magyar ezredes egész személyiségét megroppantotta. Mondhatni 

vallásos rajongással csüngött mesterén – így képzelhetjük annak az apostolje-

löltnek a lelki válságát, akit a „Megváltó” maga kerget el az ajtajától! Részben 

elvi megfontolásokból, de egykori szökésének megtorlásától is tartva, a ki-

egyezés után nem akart hazatérni Magyarországra. A „két világ hősétől” meg-

tagadva, és mind súlyosabb depresszióba merülve pedig már nem tudott az 

olasz világban megkapaszkodni. 1877-ben röpítette szét Pistoiából a jóbarát, 

Dunyov István a szörnyű hírt: Frigyesy megőrült és önveszélyes állapotban a 

milánói Doufour ideggyógyászati intézetbe szállították. Garibaldi persze már 

régen megbocsátott neki, és sietett a milánói bajtársakat mozgósítani a nagybe-

teg érdekében – de sokat már nem tehettek érte. Elborult elmével halt meg pár 

hónappal később. Maradványai azonban csupán tíz évig nyugodtak a temető 

földjében. 1888-ban barátja, Giuseppe Marcora, a jeles republikánus politikus – 

nyilván azért, hogy a nincstelen és rokontalan Frigyesy sírja ne maradjon gon-

dozatlan – a csontokat a már említett terrakotta ládába temettette át és az 

ossarium egyik kockányi cubiculumába helyeztette el.  

A budapesti Hadtörténeti Múzeum, a Szegedi Tudományegyetem, az Okta-

tási és Kulturális Minisztérium, a Római Magyar Akadémia és a Milánói Fő-

konzulátus közös összegfogásának eredményeként a hányatott sorsú magyar 

garibaldista 2007 őszén új, domborműves emléktáblával megjelölt sírt kapott, 

és immár tetteihez méltó szépségű emlékműben alussza az örök álmot. 
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