YOITH FERDINAND VEZÉRKARI ŐRNAGY
EMLÉKIRATA
MESKÓ TÁBORNOK VISSZAVONULÁSÁRÓL AZ 1809-IK ÉVI GYŐRI
CSATA UTÁN.

Zichy Antal úr, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti
tagja és igazgató tanácsosa, a Széchenyi levéltárból egy nagy érdekű
emlékiratot bocsátott az akadémia hadtudományi bizottságának
rendelkezésére, mely az 1809-ik evi háború Magyarországon lefolytrészenek egyik kimagasló eseményére, Meskó tábornok magyar
nemesi fölkelő csapatokból összeállított hadtestének a győri csata
után végrehajtott remek visszavonulására vonatkozik.
Az emlékírat fontossága és érdekessége annál nagyobb, mivel
az a jeles vállalat egyik főszereplőjétől, Voith Ferdinand vezérkari őrnagytól származik, ki ez időben Meskó tábornok vezérkari
tisztje volt, s a vállalatban maga is olyannyira jelentekeny reszt
vett, hogy ezen működéséért a legmagasabb katonai kitüntetést, a
Mária Terézia rendet, nyerte el.
Nevezetes emlékírat meg azért is, mivel az — bár nem fogalmazvány, hanem tisztázott, Voith aláírásával es czimeres pecsétjével ellátott, 1810 november 17-éről keltezett okmány — mégis
minden kétséget kizárólag mássá azon okiratnak, melyet Voith a
Mária Terézia rendért való folyamodása alkalmávál benyújtott. 1 )
Nyilvánvaló ez abból, hogy Voith őrnagy, bár az eseményeket a
legnagyobb tárgyilagossággal adja elő és a szereplők egyikének
erdemeit sem hallgatja el, sőt azokat magasztaló szavakkal kiemeli,
*) A Mária Terézia rendért tudvalevőleg minden tiszt jogosítva van
folyamodni. Lásd erre nézve «A katonai Mária Terézia rend» czímű czikket a Hadtörténelmi Közlemények 1889. évfolyamában 274—284. lap.
Hadtörténelmi Közlemények. VII.
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mégis saját személyét szembetűnő módon előtérbe állítja, saját
cselekedeteit apró részletességgel tárgyalja, mit csakis egy ilyen,
bizonyítékul és tájékoztatóul szolgáló okirat különös rendeltetése
magyaráz meg.
A Mária Terézia rend alapszabályainak 4-ik pontja meghatározza, bogy «a rendre érdemesítő vitéz tett kellőleg leírva legyen» 1 ) ; miután pedig Yoith a Mária Terézia rendet ép ezen «vitéz
tett»-ért nyerte el s azt neki kellőleg leírni kellett, kétségtelen,
hogy ezen alább közlendő okirat mássá a rendért való folyamodáshoz csatolt leírásnak, s hogy azt Yoith — valószinülng családja
számára — egy második példányban is elkészítette.
Az 1809-ik évi hadjárat Magyarországon lefolyt részének és
ebben kiváltképen a magyar nemesi fölkelés szereplésének törtenetét folyóiratunk egy korábbi évfolyama már hozta, 2 ) s ugyanott
a győri csata, valamint Meskó visszavonulása is kellően méltatva
van; az érdeklődőket tehát erre utalván, e helyen az emlékírat
megértésére csupán csak a következőket jegyezzük meg :
Az asperni csata után Napoleon minden rendelkezésre álló
hadát Bécs közelébe vonta, hogy a Károly főherczeggel végbe menendő második mérkőzésnél magának a túlsúlyt biztosítsa; egyidejűleg azonban mellékhadműveletet intézett Magyarországba,
részint azon reményben is, hogy az osztrák uralkodó háznak a magyarokban uj ellenséget támasztván, erejét itt lekösse. E műveletre
egyelőre csak a Lauriston és Montbrun hadosztalyokat küldte be;
midőn azonban azt látta, hogy a kísérlet a magyaroknak a király
iránti törhetlen hűsége folytán meghiusúlt, s így csak magának
szerzett ujabb bajt, mert e föllépése folytán József föherczeg nádor
parancsnoksága alatt Győrnél egy új hadsereg, a magyar nemesi
fölkelő hadsereg, gyülekezett, a Bécs felé irányított hadtestek egy
részét Győr felé rendelte. E hadak egyszersmind János föherczeg
Olaszországból visszavonúló seregének Károly főherczeggel való
egyesülését is megakadályozandók valának.
így jutott Beauharnais Jenő, itáliai alkirály, serege Leoben és
i
A katonai Mária Terézia rend. I. li.
) Gömöry Gusztáv: «Az 1809-ik évi magyar nemesi fölkelés». Hadörténelmi Közlemények 1889-ik évfolyam.
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Bécsújhelyen, majd tovább Sopron-Kőszeg-Szombathely és Sárváron át, Macdonald hadteste pedig Gráczon és Körmenden át
Pápához, honnét az alkirály serege Győr ellen menetelven, itt a
Lauriston ós Montbrun hadosztályokkal egyetemben a Kis Dunától egész a Csanaki hegyekig állást foglalt.
János főherczeg még a francziák előtt érvén Győrhöz, itt a
nádor által vezetett magyar nemesi fölkelő sereggel egyesült. Az
egyesült sereg jobb szárnya, Meskó tábornok alatt, a Kis Dunától
egesz a Bábáig félkörben megerődített tábor sánczait szállotta
meg, a közép Frimont, Jellacsics és Colloredo alatt Győr-Szabadhegy és Kis-Megyernel, a balszárny Mecséry alatt (a Gosztonyi es
Andrássy magyar nemesi fölkelő lovas dandárok) Kis Megyertől
délre foglaltak állást.
Junius 14-én Jenő alkirály megtámadta a főherczegek állását; Montbrun lovassága nagy erővel rohanta meg az állás
balszárnyát, mely támadást a fölkelő lovasság kitűnő vitézsége és
önfeláldozása daczára föltartóztatni nem bírt; ennek folytán csakhamar elveszett Kis Megyer is és János főherczeg délután 5 órakor
megkezdte a visszavonulást Szt. Iván és Ács felé.
A francziák most körűifogták Győrt és Meskó 5000 főnyi
magyar nemesi fölkelőkből álló hadteste, a főseregtől teljesen elvágatván, az erődített táborban maradt vissza, melyet Lauriston
ellen a csata végéig sikeresen megvédelmezett.
Meskó most csak a megadás vagy egy merész átvágás közt
választhatott. Igaz magyar és derék huszár létére az utóbbit választotta. A csatát követő éjjelen az erődített táborból délnyugoti
irányban kitört, s a Rába mentén fölfelé húzódván, a franczia hadsereg háta mögött és annak közlekedő vonalain átvágva, számos
viszontagság után elvonúlt s végül Kis-Komáromnál a Tirolból
visszatérőben levő Chasteler altábornagy hadtestével egyesűit.
E visszavonulás érdekes történetét találjuk Voith emlékiratában.
Most még csak röviden fölemlítjük e hírneves hadi vállalat
parancsnokának és vezérkari tisztijének életéből a fontosabb
adatokat.
Felsőkubinyi Meskó József Erdő-Tarcsán (Nógrád megyeben) született s 22 éves korában a Wurmser huszárezrednél
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mint hadapród lepett he ; részt vett mint hadnagy a török háborúban és mint huszárkapitány az első franczia háborúkban. Meskó
kitűnt már 1793-ban Furnesnél, midőn egy merész huszárcsinynyel 2 ellenseges tisztet és 25 embert elfogott, 1796-ban Ambergnél, 1797-ben Kircheipnél, 1799-ben négy izben, de meginkább
1800-ban, midőn mint a 7. huszárezred őrnagya, egy különítménynyel elfoglalta a Mont Cenis szorost. Veszteség nélkül kerítette
hatalmába, rajtaütés útján, az ellenséges eánczokat, melyekkel
18 ágyú, 340 franczia, s nagymennyiségű lőszer és eleségkeszlet jutott birtokába. April 11-én 3000 emberrel támadta őt meg Thurreau
tábornok ez állásában, de siker nélkül; Meskó kitartott, míg csak
vissza nem hívták. Egy hóval később Susánál 4500 fővel jelent
meg Thurreau, s bár Meskó csak 2500 fővel rendelkezett, a francziákat, kik e harczokban roppant sokat vesztettek, csak lépésről
lépésre engedte előre jutni. Thurreau hada június 4-en már csak
1500 főt számlálván, a támadással fölhagyott.
Meskó kitűnő vitézségéért 1801-ben a Mária Terézia rendet
ós ennek következteben a báróságot kapta ; de előleptetése is gyors
volt; már 1800 augusztusban alezredessé, két hóval később pedig
ezredessé neveztetvén ki. Tábornok 1808 ban lett, az 1809-ben
végrehajtott visszavonulásért pedig a Mária Terézia rend középkeresztjét kapta.
1813-ban mint altábornagy Drezdánál küzdött, de szerencsétlenül ; hősies ellenállás után a francziáK levertek és ő hadi fogságba jutott. Midőn kicserélték, nyugdíj oa ment Kőszegre s ott rövid
idő múlva, 1815 augusztus 25-én meghalt.
Sterbeczi báró Voith Ferdinand 1771-ben Budweissbin született; atyja báró Yoith János őrnagy volt, ki szintén a Mária
Terézia rendet bírta. Yoith 16 éves korában a 2. tüzér ezredbe lepett be és az első franczia háborúkban oly vitézül küzdött, hogy
az 1795-ben Weissenheim és Trier, 1796-ban Würzburg mellett
tanúsított vitézségéért legfelsőbb dicséretben részesült. 1805-ben
már mint vezérkari százados vett részt es kitűnt Ulmnál, 1809-ben
pedig mint vezérkari őrnagy a Meskó által véghezvitt visszavonulásban, melynek sikeréhez jeles intézkedéseivel és buzgó tevekenységével nagy mertekben hozzájárult. Itt Voith oly önfeláldozással
működött, hogy egészségét tönkre tette s a háború után azonnal

nyugdíjba menni volt kénytelen. De jutalmúl elnyerte a Mária
Terézia rendet.
1815-ben Voith újból szolgálatba állott ós ezredessé lépett
elő. E minőségében 1827-ig működött, amikor is május 16-án
Casalmaggioreban meghalt.
Ezekben az előző esemenyeket és a szereplő egyéneket megismertetvén, adjuk magát az emlékiratot, melyről még meg kell
említenünk azt is, hogy egy jeles adatot tartalmaz a legnagyobb
magyar, gróf Széchényi István életéből, hasonlót ahhoz, a melyről
e folyóirat I. évfolyama megemlékezett
akkor lóháton, most a
vízen hatol keresztül az ellenségen s visz biztos hírt a fővezérletnek.

Története ama visszavonulásnak, melyet báró Meskó cs. és kir. vezérőrnagy a magyar nemesi fölkelők öOOO főnyi csapcitjával a győri
csata után, a június 14- ike és 15-ike közti éjjelen 1809-ben véghezvitt, mely alkalommal alulírott e seregtestnél mint vezérkari főnök
volt alkalmazva.
Miután már a folyó év május 19-ike óta báró Mecséry altábornagynál Győrött voltam beosztva es így a Győr mellett lassankint gyülekező fölkelő csapatokat, valamint az egész környréket
is pontosan ismertem, június 13-án, midőn ő császári Fensege János főherczeg az olaszországi hadsereggel Győr alá érkezett, e hadsereg vezérkari főnöke Gomez altábornagy által a Eába folyó és a
Kis Dunaág közt, Győrtől nyugatra fekvő, 20.000 emberre és 50
ágyúra számított, újonnan épített sánczvonalhoz, mely ekkor még
csak 4Vs zászlóalj gyalogsággal és 10 ágyúval volt megszállva,
azon reám nézve igen hízelgő és különösen felbátorító bizalomteljes feladattal vezényeltettem ki, hogy azt megvédelmezzem.
Még ugyanaz nap este, miután az ellenség János főherczeg
serege ellen, melv Győrtől keletre, Szabadhegy és Kis-Megyer közt
volt fölállítva, valamint a többi fölkelő csapatok ellen is erős kémszemlét intézett és ez alkalommal a végbement harcz folyamán
l

) Széchényi István gróf lovaglása a lipcsei csata előestéjén. Hadtörténelmi Közlemények, 1888. 319. lap.

hadseregének fölállítására nézve a Csanak és Nagy-Baróti melletti
hegyeken már minden képzelhető előnyt kivívott, Gomez altábornagynak, a hadsereg vezérkari főnökének, kötelesseghű, alázatos
előterjesztést tettem : hogy a Szabadhegy és Kis-Megyer közti fölállítás, háttal a Dunának, melyen Győr és Komárom közt, a Gönyőnél levő néhány tutajt számításba nem vehetvén, az átkelés
semmikép biztosítva nincs, a másnapra minden valószínűség szerint várható csata esetére nagyon veszedelmesnek tartom; e felállítás katonailag nincs helyesen megválasztva, mert ha mindkét
részről egyenlő erőt teteleznenek is föl, a mi hadseregünk ez állásban még a legszerencsésebb esetben is, ha t. i. győz, az ellenséget
nem nyomhatná messzebbre vissza, mint a csanaki hegyekig; az
ellenség ellenben, ki lovasságával a mi bal szárnyunkat könnyen
megkerülheti, győzedelme esetén seregünket a vár irányába nyomva,
azt teljesen felbomlaszthatja, vagy pedig, ha a fölállítás egy pontján áttörnie sikerül, a sereg legnagyobb részét a Dunába szoríthatj DI J BIZ első esetben hasonló szomorú törtenetet kellene megérnünk, mint 1805-ben Ulmnál. Miután e katonai megfontolás
szerint a minden alap nélküli és csupán remélhető előnyöket, a sokkal több biztossággal fenyegető hátrányok messze felülmúlják, az
én szerény véleményem az lenne, hogy a következő éjjelen a Szabadhegy ós Kis-Megyer közti állást elhagyni és a hadsereget Ács
mellett a Czonczó patak mögé, vagy pedig a körülményekhez kepest mindjárt a komáromi hídfőig visszavonni kellene. Ez alkalommal nem mulasztottam el Gomez altábornagy urat, a hadsereg
vezérkari főnókét, azon veszedelemre is figyelmeztetni, mely báró
Meskó vezérőrnagynak a Győr melletti sánczokban fölállított fölkelő hadtestét érhetné; egyúttal biztosítottam őt arról, hogy a fönt
megemlített szerencsétlenség bekövetkezte esetén, amikor is e hadtest a sereg többi részétől valószínűleg elszakad és annak a hadsereggel való összeköttetése megszűnik, minden tőlem kitelhetőt
elkövetnék, hogy e derék, de fölfegyverzés, kiképzés és fegyelem
tekintetében a hadkópesség megfelelő fokán meg nem álló csapatokat a meg nem érdemelt gyalázatnak ki ne szolgáltassam, es arra
igyekeznék, hogy az ellenséget valamely más irányban foglalkoztatván és neki minden képzelhető kárt okozván, a hadtestet megmentsem.

Midőn másnap, június 14-én, a győri állásban végbement
csata után, a helyes katonai ítélettel előre látható, és tulajdonkép
még elég kedvezően lefolyt események alkalmával, a Győr előtti
sánczokban lévő fönt említett fölkelő hadtest a Komárom felé
visszavonuló főseregtől csakugyan teljesen elvágatott, és nem lehetett többé remeny arra, hogy ezen csapatokkal a vár keleti részét
már túlerővel bekerítő, egész a majorokig előre hatoló ellenséget
visszavetni és az összeköttetést ez irányban helyre állítani lehessen
— bekövetkezett az az eset, melytől tartottunk. Az ellenségnek
Szabadhegy és Szt.-Ivánnál egész a Dunáig vett igen előnyös állásáról egy kémszemle útján személyesen meggyőződvén, miután egy
még ilyen gyakorlatlan hadtestet a valószínű es czélnélküli teljes
elpusztulásnak, mely az olasz alkirály győzelmenek értékét tetemesen növelte volna, kitenni nem akartam, a Győr váránál a Rábán
fennálló es már korábban, elővigyázatból némi csapattal és ágyúkkal megszállott jármos hidat azonnal leromboltattam, hogy a merész ellenségnek, mely bennünket már a vár átadására hívott fel,
az Újvárosba bejutni és a sánczokban levő csapatainknak hátába
kerülni ne sikerülhessen, a mi ha megtörténik, czóltalan vérfürdő
után végül mégis csak a fogságot juttatja vala elkerülhetlen osztályrészünkül.
Az említett módon a hadseregtől teljesen elvágott hadtest
báró Meskó vezérőrnagy parancsnoksága alatt a következő csapatokból állott:
Gyalogság:
1 zászlóalj pozsonyi
1
»
nyitrai
1
»
nógrádi
1
»
vasmegyei
Lovasság:
1 osztály
1
»
1
»
X
U
»

nemesi fölkelő gyalogcsapat.

gróf Keglevich tábornok parancsnoksága alatt.
székesfehérvári
pozsonyi
bácskai
jászsági

nemesi fölkelő huszárcsapat.

Tüzérség: Schuster tüzér kapitány és Möhr tüzér hadnagy
parancsnoksága alatt.
3 db. 7 fontos taraczkból
4 « 6
«
ágyúból
3 « 3
«
«

mozdonynyal együtt

2 db. két fogatú kocsiból 6 fontos lőszerkészlettel és 2 db. két
fogatú tűzi szerszámkocsiból granátokkal.
Időközben, míg a Rábán átvezető és már említett hidat az ellenség szeme láttára lehordattam, miután az Abdánál és Lesvárnál
felállított előőrseink azt jelentették, hogy e két oldalról ellenség
nem látható, báró Meskó és gróf Keglevich tábornokokkal, valamint a két tűzértiszttel az általam az ellenség hátába szándékolt
vállalat érdekében érintkezésbe léptem és köztünk azonnal el lön
határozva, hogy a következő napot nem várjuk be Győr falai alatt,
hanem még az ej folyamán Les vár mellett az alkirály seregének hátában fogunk működni; összeköttetéseit, melyeket teljesen biztosítottnak hisz, megzavarjuk és minden kigondolhatót megkísérlünk arra,
hogy e nagy számú csapattestet, tüzerséggel és vonattal egyetemben,
megmentsük; az ellenséget e vállalat hosszabb ideig foglalkoztatja,
őt kikülönítésekre kenyszeríti. mi pedig végső esetben, ha menekülésre már semi kilátás többé nincs, csak akkor fogunk, de akkor is
dicsőségesen elveszni. Hogy ez mielőbb foganatosítható legyen, az
összes közelben lévő törzs- és főtisztek az Újvárosba esti 10 órára
hadi tanácsra hívattak össze, melyben nekem jutott a kitüntetés, a
jelenlevő uraknak a nap szerencsétlen eseményeit, a kritikus helyzetet, melybe jutottunk és a megmentésünket czélzó ideiglenes elhatározást előadhatni; megjelöltem egyszersmind a Balaton felé
szándékolt visszavonulásnak irányát, egyelőre a térképen, végül
pedig az urakat fölhívtam és fölbátorítottam, hogy e merész vállalatban a magyar nemzethez méltóan igyekezzenek részt venni. Az
egész hadtest becsületere vált, és őszintén be kell ismernem, hogy
nem kevéssé voltam meghatva, midőn láttam, hogy indítványom
egész terjedelmében egyhangúlag elfogadtatott, annak kivitele a
jelenlevők által az egész hadtest neveben elhatároztatott és
a tanácskozásról fölvett jegyzőkönyvben örömmel aláíratott.
Az indokok, melyekre ezt a merész vállalatot alapítottam és

melyek szerencsétlen kimenetel esetén is bizonyara igazolásomra
szolgáltak volna, a következők :
a) Az itáliai alkirály, az ellenséges vezér személyinek ismerete, kit hadi fogságom alatt 1800-ban Nevers-ben Francziaországban volt alkalmam megismerni; Jenő alkirály a győri csata alkalmával vezényelt először mint fővezér, és ismerve öt föltettem róla,
hogy a mi csapataink hősiessege által meglehetős drágán kivívott
és rosszúl kihasznált győzelem után, megelegedve erre a napra a
veres babérokkal, nem fog olyan rendszabályokhoz nyúlni, melyek
szükségesek lettek volna arra, hogy a minden segítségtől elvágott
fölkelő hadtest ellen, mely a vár előtti sánczokban állott, minden
oldalról biztosítva legyen.
b) Az elhatározásunk gyors kivitelébe helyezett bizalom.
c) A remény, hogy még nagyobb ellenséges csapatok is, melyeket esetleg megállapított utvonalunkon talalnánk, ha azok váratlan módon lepetnek meg, legyőzhetők lesznek, vagy legalább is
visszavonulási vonalunk elhagyására lesznek kényszeríthetők.
d) Bíztam 10, jó lovakkal bíró és kitűnően kezelt lövegünkben, melyek mindenkor nagy sikerrel támogathatnak bennünket és
vállalatunkat különösen elősegíthetik.
A hadi tanácsban történt elhatározásról, a Győr alatti sánczokból való kivonulásunk alkalmával, 0 császári Fenségének,
József föherczeg nádornak a másolatban mellékelt 1 ) jelentés küldetett el gróf Széchényi István főhadnagy által, ki daczára annak,
hogy mindkét Dunapart Győrtől Gönyőig az ellenség által már megszállva volt, egy kis csolnakon Komáromot elérte, miáltal ő császári
Fensége váltalatunkról már június 15-én tudomást nyert.
Hogy az egyhangú elhatározást kivihessük, legszükségesebb
dolog az volt, hogy a Győrtől nyugatra egy órányira Lesvár mellett
levő és semmikép ki nem kerülhető, 5 öl széles mocsaras árkon át
egy használható hidat építsünk; mert hadászati szempontból czéljainkra ez volt a legalkalmasabb és legkedvezőbb hely. A hadi
tanácsban tett azon ígéretemhez képest, hogy az árkon hidat fogok
veretni, ezen reánk nézve oly fontos munkát még a június 14-éről
E jelentés nincs mellékelve, (le liogv tartalma mi volt, az az előadottakból világos.

15-ére következő éjfél előtt megkezdtem, buzgón támogatva Möhr
a derék tűzerhadnagy, valamint az összes tüzér legenység által; a
híd, daczára a felmerült nehezsegeknek, vegtelen erőmegfeszítéssel június 15-én hajnali 1/a 3 órára mégis annyira elkészült, hogy
azon az egész hadtest átmehetett, mi a következő rendben történt:
Az elővédet a pozsonyi huszár-osztály, Eszterházy János gróf
ezredes alatt, képezte ; ezután jött az összes gyalogság es XU osztály jász huszár; a hátvédet gróf Keglevich tábornok parancsnoksága alatt, kihez még Sirsich vezérkari százados volt beosztva, a
Garnika ezredes által vezetett bácsi huszár-osztály képezte.
Ez ideig még Öttevénytől Abda felé, mely most már jobb oldalunkon volt, semmiféle ellenséges mozgalom nem észleltetett,
mindazonáltal az Abda mellett a Eábczán át vezető, valamint a
Lesvárnál általam épített hidat is átkelésünk után teljesen szétromboltattam és az anyagot a körül lévő bokrokban széthányattam,
mely rendszabály által az egész Abdáig csakugyan előnyomúlt
ellenségnek lehetetlenné volt teve, hogy hadtestünket ez oldalról
még az éj folyamán üldözze.
Lesvártól kezdve az egész oszlopot, Kónyt jobbra hagyva,
Bágyognak, az ellenség első közlekedési vonalának irányítottuk,
mely vonal Öttevényről, továbbá a Fertő mellekéről Szt. Péteren,
valamint Kapuváron és Csornán át a Bába felé vezet. Ebben az
irányban a mi elővédünk egy lovas járőre Lassalles tábornok segédtisztjét, egy másik tiszttel és egy közemberrel egyetemben, kik az
alkirály által azon parancscsal voltak kiküldve, hogy a franczia
csapatok menetét Öttevénytől a győri sánczok felé siettessék, szerencsésen fogságba ejtette. Ez által az alkirálynak, amúgy is elkésett, intézkedése teljesen meghiúsult és annál tovább maradt a mi
vállalatunk felől is bizonytalanságban.
Nemsokára ismét két futár került kezeink közé, kik sok magánlevéllel és néhány tudósítással, melyekben a franczia fősereg vezérkari főnöke a horvát bánés
Chasteler márki altábornagy menetiránya felől értesíttetik, Bécsbe voltak küldve. Ez értesítéseket,
amint az lehetséges volt, a két hadtestparancsnoknak miheztartás
végett azonnal elküldtük.
*) Gyulay altábornagy.

Bágyogig menetünk meglehetősen nyugodtan folyt, ezután a
menetelést Csanak 1 ) felé irányítottuk, az ellenség második, tulajdonkép fő közlekedési vonalára, mely Soprontól Moriczhidáig szinten a Rábához vezetett. De midőn Egyed közeieben erre a vonalra
leptünk, tudomásunkra jutott, hogy a 19. franczia dragonyos ezred,
mintegy 600 lovassal és némi tüzerséggel, egy óra előtt ugyanitt,
Szány irányában vonúlt el. Csanakban magában is állott néhány
száz főnyi ellenseg; ezek báró Meskó hadtestparancsnok rendeletére a pozsonyi huszárok egy százada által rajtaütésszerüleg megrohantatván, közülök mindazok, kik el nem menekültek, levágattak.
Körülbelül ugyanez időben Szili-Sárkány felől mintegy 200
főnyi lovasság mutatkozott; ezek eleinte ágyükkal lövettek és miután már szetszórattak, a bácsi huszár-osztály által, melyet Garnika ezredes vezenyelt, amennyire ez a mi czéljainknak megfelelt,
üldözőbe vétettek. Ez alkalommal több fogoly ejtetett, míg a mi
részünkről néhány lovas és ló megsebesült.
A további menet alatt termeszetesen a fent említett, közelünkben Szány felé vonuló dragonyos ezredtől kellett leginkább
tartanunk. Ennek folytán tehát Csanaktól az egész oszlopot kissé
jobbra, Vág felé, 2 ) irányítottuk. A legnagyobb rendben es oly zárkózottan, hogy az egész gyalogság V2 század szélességgel alakított
tömeget képezett, meneteltünk tovább s ha az ellenséges dragonyos
ezred bennünket menetközben megtámadott volna, a tüzérségünk
által támogatott gyalogsági tömeg a támadást szuronynyal várta
volna be s ily módon az ellensegnek sok kárt okozhatott és azt
minden valószínűség szerint vissza is verte volna.
Nagyobb biztosság okáért a hadtestparancsnok Szány felé,
az ellenség megügyelésere, egy egész lovas századot küldött ki,
mely egyúttal menetközben a mi baloldalunkat és hátunkat is
födözte.
így folytattuk utunkat, csak néhány ellenséges portyázótól
nagy távolból megfigyelve, egész Vágig. Itt a hadtest átkelt a Bába
folyón, és amint az egész had átvonúlt, a hidat azonnal szétromboltattam és a 6 mértföldnyi menet után nagyon kifáradt csapatok
*) Rába-Csanak, Szili és Egyed közt.
) Szány tói délnyugotra a Rába mellett.
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este 9 órakor a Szt. Péter és Csonkás közt lévő erdőben táborba
szállottak.
Itt a legénység fejenkint mintegy Va meszely bort kapott;
kenyérrel és lótáppal a csapatok június 16-áig bezárólag még
Győrben elláttattak.
Június 16-án, hajnal hasadtával, a hadtestparancsnok a csapatokat ismét útnak indította. További útirányunkat Kis-Czell fele
vettük; ez a harmadik ellenséges közlekedési vonalon feküdt, mely
Sárváron es Kis-Czellen, továbbá Mersénél a Rába 1 ) folyón át.
Pápára vezetett; Pápa az utolsó pihenő helyünktől csak 3 órányira
feküdt.
Ha az 5000 főnyi fölkelő hadtest oly állapotban van, hogy
avval nagyobi) veszedelmet szándékosan is kereshettem volna, akkor június 16-án reggel Pápa városának tartok; itt ez időben az
ellenség nehéz tüzér-tartaléka, a hadsereg málhája, pénztárai, hadbiztossága, mintegy 4000 sebesültje vala és ugyanott 2500 császári
és királyi hadi fogoly őriztetett; ha ezeket itt meglepem, az itáliai
alkirály győri, amúgy is drágán szerzett győzelmének gyümölcseit
a legérzékenyebb módon ragadhattam volna el és ezáltal úgy Győr
várának fölmentéséhez, de talán egész Magyarország kiürítéséhez
a legjobb alkalmat szolgáltathattam volna. De erről a szép tervről
legnagyobb szívfájdalmamra annál is inkább le kellett mondanom,
miután a csapatok parancsnokai e merész vállalatot nagyon is veszedelmesnek tartották — és a megmentésünket czélzó menet
gyorsításának, minden latszólagos, még oly nagy előny kivívását
is alárendelték.
A hosszú út Kis-Czell és Jánosháza felé csupa erdőn át vezetett; én szándékosan kerültem is minden falut, hogy a gyalog legénység hosszabb tartózkodásának eleiét vegyem; 6 órai menetelés
után elővédünk végre Kis-Czellbe ért, mely, mint már említém, az
ellenség harmadik és fő közlekedési vonalán feküdt. Miután pedig az egész környék minden helysége ellenséges csapatokkal volt
megszállva, nemsokára egész oszlopunk ellenséges járőrök és portyázok által úgyszólván körül volt rajozva és minden oldalról
1
) Egy kis tévedés — nem a Rábán, hanem a Marczalon ; e vonal
a Rábát már Sárvárnál lépi át.

háborgattatott, pedig a mi helyzetünkben nem tudhattuk, hogy az
ellenség hadaiból mi követhet még bennünket.
A hadtestparancsnok, az en előterjesztésemre, az egész hadtestet Kis-Czell és Ság közt megállította, a tüzérségét előnyös pontokon fölállította es a legtekintélyesebb ellenséges csoportok ellen
a huszárok által minden késedelem nélkül támadást intéztetett és
azokat szét is ugrasztotta. Meg útközben, Merse közelében, a Szombathelyről Sárváron át Pápára utazó Vajda alispántól megtudtuk,
hogy Sárvárra, mely tőlünk mintegy 2 Va óra távolságra, és jelenlegi állásunkat Kis-Czellnél veve, a mi jobb oldalunkban feküdt,
a mai napon, azaz junius 16-án 5000 főnyi ellenséges seregnek
kell beérkezni, hol fogadtatásukra már minden előkészület meg
van téve. Midőn az említett állásban csapatainkat nemileg pihentetni akartuk és elővédünket Ságtól .Jánosháza felé állítván fel,
magunkat teljes biztosságban lévőknek tartottuk és figyelmünket
leginkább Sárvár felé fordítottuk, hirtelen riadalom támadt, avval
a hírrel, hogy a Sárvárra csakugyan beérkezett ellenséges csapatok két oldalról nyomulnak ellenünk. Csakugyan a meg Kis-Czellnél álló hátvédünknél nemsokára élénk csatározás vette kezdetét.
Báró Meskó tábornok eme körülmények folytán egy lovasszázadost ama határozott írásbeli parancscsal küldött Keglevich
grófhoz, hogy a kisebb ellenséges csapatokat figyelmen kívül
hagyva, az ellenségről beerkezett hírek folytán a hátvéddel minden
késedelem nélkül Ságon át a már újból megindított oszlopot
elerni és ahhoz kellő távolságban csatlakozni igyekezzék. De miután ez a parancs nem lön azonnal végrehajtva és a késedelinezessel több mint egy óra idő elveszett, ez által hátvédünk meglehetős
zavarba jutott. De midőn eszrevettük, hogy a hátvéd nem indult
el azonnal, amint annak történnie kellett volna, s onnan nemsokára erős ágyúzás hallatszott, a hadtestparancsnok az oszlopot
újra megállította es velem a hátvédhez sietett; és itt bámulva kellett látnunk, hogy a hátvéd tájékozását majdnem teljesen elvesztette s ebben a tevedésében, a helyett hogy a főcsapat felé igyekezett volna, Merse fele, tehát tőlünk el akart az ellenség ellen
nyomúlni, továbbá, hogy egy 5—600 főnyi ellenséges csapat Tokorcs falu felől 1 ) nem kisebb szándékkal tartott felenk, mint hogy
*) A Sárvártól Kis-Czell felé vezető úton.

az összeköttetést az oszlop és a hátvéd közt megszakítsa. Az ellenség csakugyan már Dömölkig nyomult elő és a sági útnak, melyen
már nekünk is golyózápor közt kellett átmennünk, nemsokára
urává lett volna.
Hogy ezen a bajon segítsen, a határozott és vitéz Meskó tábornok
a hátvédnél lévő bácskai huszár-osztályt magához vette és azoknak
élén a közlekedésünket mindinkább veszélyeztető ellenséget hirtelen és gyorsan megtámadta ós azt vissza is vetette; az így elért
időnyereség által lehetővé vált, hogy a hátvéd már meglehetősen
megszorúlt gyalogságát és tüzérségét kerülő utakon Ságra visszavezessem és az oszlophoz csatlakoztassam. Alig hogy e hiba s az
abból származó zavar báró Meskó tábornok lelekjelenlete és vitézsége által helyre hozatott, már a Ság előtt Miske irányában fölállított elővédnél kezdődött az ágyúzás. Én, aki mindazok után, miket
az ellenség beérkezéséről Sárvárra és ellenünk tervezett előnyomulásáról tudtam, nem is képzelhettem mást, mint hogy az a resz,
mely a hírek szerint Sárvárról Miske ellen menetelt, csakugyan a
mi elővédünkre bukkant, a hadtestparancsnokkal azonnal oda siettem ; legnagyobb örömünkre azonban azt láttuk, hogy csak egy
ellenséges gyalog zászlóalj, mely Miskéről egy tiszti málha-vonatot
kísért, bukkant egész váratlanúl a mi elővédünkre, melynek derék
tüzérsége erős kartácstűzzel fogadta; ezután pedig a saját kezdemenyezéséből ide sietett gróf Eszterházy János ezredes a pozsonyi
huszár osztálvlyal azt részint levágta, részint fogságba ejtette,
míg a kíséretben volt ellenséges lovasság menekülni volt kénytelen. 1 )
Ez alkalommal az ellenség 53 halottat hagyott a küzdő téren,
178 ember és 6 tiszt fogságba jutott, és az egész málha-vonat,
mely tetemes értéket képezett, a huszárok zsákmánya lett. A mi
részünkön 1 altiszt s néhány közember súlyosan megsebesült; volt
néhány elesett és sebesült ló is. Mindjárt ez esemény után, meg
olyan szerencsesek voltunk, hogy 32 császári és királyi és 4 fölkelő tisztet, 1 tábori papot ós néhány száz embert, kik mind a
győri csatában estek hadi fogságba és Kis-Czellen át Pápáról Sárx

) Gróf Eszterházy János ezredes e vitéz tetteért — ép úgy mint
Meskó és Voith is — a Mária Terézia rendet kapta.

várra voltak szállítandók, megszabadíthattunk; az ellenséges kíséretet részint levágtuk, részint elfogtuk vagy szétvertük.
Itt a fölkelő huszárok különös dicsőségére, mint szemtanúnak
föl kell említenem, hogy azok a fent említett fogságból megszabadított 36 tisztet, kik teljesen kifosztva ós ami ruházatukat illeti, a
legszánandóbb állapotban voltak, a zsákmányúl ejtett tiszti podgyászból a legszebb ruhákkal, köpenyekkel, csizmákkal és egyéb
holmikkal a legbarátságosabb és nagylelkübb módon már 17-én
reggel fölszerelték s ilyenformán sokan a tisztek közül elegendően
kárpótolva is voltak.
De miután az általunk teljesen elpusztított ellenséges csapat
nem az volt, melyet Sárvár irányából vártunk, erről az oldalról
még mindig várható volt ellenség és én azt véltem, hogy azt, vagy
legalább is annak lovasságát, Jánosházánál fogjuk találni.
A hadtestparancsnok úr e szerint intézkedett, és erősen elhatároztuk. hogy eme reánk nézve legfontosabb pont birtokáért a legvégsőt is merni fogjuk. 1 ) A csapatokat tehát, melyek az eddig oly
szerencsésen lefolyt események következtében több önbizalommal
látszottak bírni, bátorítottuk s azt mondtuk nekik: hogy az ellenséget alkalmasint Jánosházánál fogjuk találni, hol e falu és az ut birtokáért küzdelemre fog kerülni a sor. E mellett arra is biztattuk a
gyalogságot, hogy ez esetben ne is kezdjenek lőni, hanem tüzérségünk födözete alatt azonnal szuronynyal rohanják meg az ellenseget, annál is inkább, mivel már csak ez az egy pont fontos reánk
nézve és akkor az egész hadtest meg van mentve ós ők dicsőséggel
és tisztelettel elhalmozva, nemsokára ő császári Fenségéhez, József
nádorhoz fognak jutni. E buzdítások, melyek önérzetüknek hízelegtek, valamint a korábbi szerencsés esemenyek szülte nagyobb
önbizalom, a legénységre igen jó hatással voltak. A fárasztó nagy
menetet tehát a roppant forróságban meggyorsítottuk és a legjobb
rendben értük el Jánosházát, hol azonban a várt ellenséget nem
találtuk.
De mindeme aggályok és az általuk parancsolt rendszabályok,
x
) Sárvárról két útvonal vezet a Marczalkoz; az északi Kis-Czell, a
déli Jánosháza közelében éri el e folyót; e két út volt az ellenség valószínű előnyomulási vonala.

melyek azonban semmi időveszteséggel nem jártak, sőt ellenkezőleg menetelésünket meg is gyorsították, a beerkezett tudósítások
által teljesen igazoltak voltak es a meg ujoncz csapatoknak igen jó
iskolául szolgáltak.
A hadtestparancsnok ur már Ságról egy osztály huszárt küldött ki Miske ellen, míg Jánosházáról egy másodikat Karakó ellen
küldött, hogy e ket oldalról jobban biztosítva és minden esemenyről idejekorán értesítve legyünk.
Az oszlop átment Jánosházán és utunkat meg az nap este a
Marczal folyó mellett fekvő Megyerig folytattuk; ott átmentünk a
Marczalon és az egész hadtest, 7 mérföldnyi menetelés után, az
Uk irányában levő erdőben éjjeli pihenőre táborba szállt.
Midőn Jánosházán átvonúltunk, a hadtestparancsnok ur
30 akó bort harácsolt és azt a nagyon kimerült legénység üdítésere a táborba szállíttatta.
Itt kötelessegszerüen meg kell említenem, hogy a Vas megyén
törtónt átvonulásunknál a vasmegyei gyalog zászlóalj legnagyobb
része visszamaradt, valamint azt is, hogy a két erőltetett menet
alkalmával a legénység közül sokan, a nagy forróság és teljes kimerültség következtében, holtan összeestek, vagy pedig hátra
maradtak.
Június 17-én, korán reggel, miután kiküldött különítményeink mind a táborba visszatértek volt, a Megver mellett a Marczalon levő hidat szintén szétromboltattam, és az egész hadtest
anélkül, hogy az ellenség által tovább nyugtalanittatott volna, a
menetet Türjen át Zala-Szt.-Gróthig folytatta; itt, azonnal megerkezésünk után, a Zalán átvezető hidat, nagyobb biztosság okáért,
szétrombolni rendeltük és Türjére valamint Zalaberre egy erős
lovas különítményt toltunk előre. A hadtest azonban Szt.-Gróthtól Tűrje irányában, a vonatot oltalmazólag, lőn felállítva.
A csapatok négy nap után itt kaptak először ismét főtt ételt
kaptak azonkívül bort és kenyeret is, melyet harácsolás utján szereztünk s mely élelmi czikkek pontosan be is szolgáltattak.
Szt.-Gróthon az elöljáróságtól azt a biztos hírt vettük, ho£y
a Zala jobb partján lefele Zala-Apátinál gróf Athems ezredes áll,
egy Landwehr zászlóaljjal és 90 Frimont huszárral, valamint azt
is, hogy Chasteler altábornagy hadtestével Tirolból Nagy-Kanizsa

fele van útban. Ennek folytán báró Meskó hadtestparancsnok úr
Athems ezredeshez azonnal egy tisztet küldött, valamint Chasteler
altábornagyhoz egy másodikat, mint futárt, hogy ittlétünkről és
csapataink erejéről hírt vigyenek. Egyúttal elhatároztuk, hogy
június 18-án napkeltével Sármellekre menetelünk, ott Athems
ezredessel összeköttetésbe lépünk s így Chasteler közeledő hadtestéhez szintén kisebb távolságra jutunk ; ebben az állásban aztán,
a Zala mindkét partján, Chasteler altábornagy további intézkedéseit be fogjuk várni.
Midőn Sármellékre beérkeztünk, a Chasteler-hadtest ellátására nézve az elöljáróság által előzetesen megrendelt intézkedésekből megtudtuk, hogy a nevezett altábornagy úr hadtestével
június 19-én Kis-Komáromba, 20-án pedig már Keszthelyre, a Balaton mellé, volt beérkezendő. A tett élelmezési intézkedésekből
azt véltem tisztán megállapíthatni, hogy a közeledő seregtestnek
tekintélyes számmal kell bírnia s jó állapotban kell lennie, valamint azt is, hogy az altábornagy úr az ostromzár alá vett Győr
vára ellen, alkalmasint késedelem nélkül, egy hadmüveietet indítani szándékozik, annál is inkább, miután most eme vállalat báró
Meskó tábornok hadteste által is támogattatnék.
Ennek folytán báró Meskó hadtestparancsnok úr június 19-én
a fölkelő csapatokat Sármellékről egyenesen Keszthelynek indította útba és egy Keszthelyről Pápa elleni esetleges elönyomulásra
számítva, a Chasteler-hadtestnek mintegy elővédjét kepezendő, a
Sümeg és Tapolcza irányában levő magaslatokon vettünk állást.
De Chasteler altábornagy úrnak Kanizsáról keltezett és
Meskó tábornokhoz még az éj folyamán beérkezett átiratából azt
láttuk, hogy az altábornagy úr hadtestével, melynek számerejét
különben nem említette, csak június 20-án akar Kis-Komáromba
beérkezni és arról, hogy csakugyan Keszthelyig akar-e előnyomúlni, vagy hogy hadműveleteinek egyáltalán milyen irányt szándékozik adni, ez írásban említés téve nem volt; csakis Keszthelynél vett fölállításunkat helyeselte kiváltkép.
Ámde időközben több oldalról és szt.-gróthi bizalmas hírszerzőnktől is határozott tudósítást kaptunk, hogy mintegy 4000
főnyi ellenséges lovasság, mely a fölkelő hadtest üldözésésével
volt megbízva, bár nagyon kimerült állapotban, Szt.-Gróthra érkeHad«5rténelmi Közlemények. VII.
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zett ós előőrseit Sármellék felé egész Udvarnokig tolta előre; a
fennforgó körülmények, de leginkább annak folytán, hogy Chasteler altábornagy úrtól határozott értesítést nem kaptunk, tanácsosabbnak tartottuk, a Szt.-Grótlion lévő ellenséges lovasság kimerültségét fölhasználva, haladék nélkül és erőltetett menettel a
koromsötét és zivataros éjjelen Keszthelyről azonnal útnak indúlni
és Sármelléken át Hídvéget és Kis-Komáromot elérni. Ez által elejét akartuk venni annak, hogy a Chasteler altábornagygyal szándékolt egyesülésünk az ellenségnek Szt.-Gróthról Sármellék felé
történő esetleges előnyomulása által az utolsó napon meghiusíttassék. Ha ez megtörténik, úgy kényszerítve lettünk volna visszavonulásunkat igen fáradságos módon a Balaton bal partján,
Székesfehérvár felé venni, es ez alkalommal az alkirály, ki ekkor
már Komárommal állott, seregének tetemes részével Veszprémnél
várhatott volna bennünket; ekkor pedig, két tűz közé kerülve,
vagy a Balatonba szoríttatunk, vagy pedig egyébként teljesen elpusztulhatunk.
A meg az éj folyamán végrehajtott menet által minden SzentGróthról Sármellék felé esetleg tervezett ellenséges vállalatnak
teljesen eleje vétetett, és miután az ellenség Szt.-Gróthon a bor
túlságos élvezetében keresett üdülést és ilyenformán június 20-án
az előnyomulással elkésett, mi még az nap Kis-Komáromot szerencsésen elértük és kitűzött ezelunk, a Chasteler altábornagygyal
való egyesülés, teljesen eleretett.
Chasteler márki altábornagy elővédjét még június 19-én
Hídvégig, a Zala mentén, tolta előre, az ott lévő hidat a lerombolásra előkészítette és ezt a pontot a fölkelő hadtest tüzérségével jól
megszállatta.
A Szt.-Gróthon volt ellenséges lovas csapattest, mely Sármellék irányában tett előnyomulása alkalmával valószínűleg a mi
Kis-Komáromba történt elvonulásunkat, s talán a Chasteler hadtest beérkezését is megtudta, Sümegen és Vásárhelyen át a legnagyobb gyorsasággal Pápára vonúlt vissza.
Chasteler altábornagynak Tirolból visszahozott hadteste,
melyet legalább is 10—12 ezer főre becsültem, valóságban csak
mintegy 3600 főnyi gyalogságból, 380 lovasból és 9 lövegből
állott.

A szerencsétlen események és az ezek folytán szükségessé
vált megerőltetések következtében e hadtest ép oly kevéssé volt
alkalmas, mint Meskó tábornok fölkelő hadteste, a Győr vár irányában esetleg megindítandó nagyobb és elhatározó vállalatra. Tekintve mindezeket, a két parancsnok az egyesülés után azonnal,
az én tanácsomra, elhatározta, hogy június 21-én az összes csapatok számára pihenést engedélyez, de 22-én reggel a Balaton déli
oldalán Székesfehérvárt gyors menetekben elérni fog igyekezni.
A dolgok ilyen kritikus állapotában egy Székesfehérvárnál
mintegy 9000 főből és 19 ágyúból álló hadtesttel a fővárosnak,
Budának, biztosságát és megnyugtatását lehetett elérni, egyszersmind lehetségessé vált az, hogy a fehérmegyei esetleges harácsolások is meggátoltassanak vagy legalább megnehezíttessenek;
végre a komáromi hídfővel való összeköttetés is innen sokkal
könnyebben volt eszközölhető.
Eme meggyőződes és a két parancsnok elhatározása folytán,
az egész egyesített hadtest június 22-én csakugyan Marczalira
menetelt, midőn Chasteler altábornagy János főherczegtől új parancsot kapott. E parancs szerint Meskó tábornok fölkelő hadteste
teljesen Chastelernek rendeltetett alá, és említett tervünk is megsemmisült, amennyiben további műveleteinkre nézve teljesen ellenkező irányt látszott elrendelni. Még ugyanaz nap vissza kellett
fordúlnunk Marczaliról és Nemes-Vidre; 23-án Sármellékre, 24-én
Keszthelyre meneteltünk, hol 25-én pihenőt kellett tartanunk,
26-án pedig Zalabérre kellett menetelnünk. Itt Meskó tábornok
hadteste, a további parancsokat várva, a Zala folyó mögött megfelelő állást vett, mig Chasteler csapatai részint Szt.-Gróth, részint
Tűrje mellett állíttattak fel.
Chasteler altábornagy parancsára innét az úgynevezett Bakonyi erdő, valamint Kőszeg és Sopron irányában, hol egy nem
szállítható ellenséges kórház volt, a ket csapattestből összeállított
különböző portyázó különítmények küldettek ki. De e portyázások
a dolgok természetes rendjénél fogva, egyéb eredménynyel nem
jártak, minthogy csekély erőnk szétforgácsolódott és a különítmények czeltalanul kifárasztattak; de ami ennél a vállalatnál a legrosszabb vala, az az volt, hogy ama fontos időpontban időnket elvesztegettük anélkül, hogy a legcsekélyebb eredményt elértük
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volna. Míg ellenben, ha ő császári Fensege János föherczeg r e n deletei a mi előzőleg föltett szándékunkat meg nem másították
volna, egy Székesfehérvárnál korábban, már 27-én, vagy ha a gyalogságot kocsin szállítottuk volna, még előbb vett felállítás az
országnak nemcsak egy fél milliónyi sarczot takarított volna meg,
hanem a később a komáromi hídfőtől Győr irányában folyt hadműveleteknek is nagyobb hatást adhatott volna. Chasteler altábornagy úr ugyan addig, míg Zalabérnél álltunk, több hadmüködósi
tervről nyilatkozott, de azok többnyire csekély erőnk teljes szétforgácsolásán alapultak, vagy pedig a fölkelő csapatoknak általa is
igen jól ismert állapotán, melynek csak számerejét vette mindig
számításba, váltak kivihetetlenekké.
A határozatlanság, vagyis inkább tétlenség emez állapotában,
a két hadtest zömével Zalabérnél és Szt.-Gróthnál egész július
1-éig bezárólag állottunk, addig tudniillik, míg Meskó tábornok
sürgető előterjesztéseire ő császári Fenségétől, József föherczeg
nádortól futár útján azt a parancsot kapta, hogy Chasteler altábornagytól elválva, a fölkelő csapatokkal a Balaton déli oldalán
Székesfehérvárra meneteljen és a körülményekhez képest Komáromban a többi fölkelő csapatokhoz csatlakozzék.
A legfelsőbb rendelet folytán a fölkelő hadtest július 2-án
elindúlt Zalabérről és 8 erőltetett menet után, prihenő nap nélkül,
Székesfehérvárt szerencsésen el is erte.
A menet következőképen történt:
július 2-án Zala-Apátira,
« 3-án Kis-Komáromba,
« 4-én Marczalira,
« 5-én Szőllős-Györökre,
« 6-án Szárszóra,
« 7-én Siófokra,
« 8-án Lepsényre,
« 9-én Székesfehérvárra.
Július 10-én pihenő nap volt, amit a nagyon kifáradt csapatoknak annál is inkább meg lehetett adni, miután az összes beérkezett hírek szerint, az ellenseg a vidéket egészen elhagyta, a
Rába folyón tul húzódott volt már vissza ós csak Győr vára volt
még általa megszállva.

Chasteler altábornagy, ki az ellenség visszavonulását ugyanez
időben tudta meg, hadtestével Pápa felé menetelt, és a komáromi
hídfőtől a Rábáig előnyomult fölkelő csapatokkal összeköttetésbe
lépett.
Meskó tábornok hadteste július 11-én ismét elindult Székesfehérvárról ós az nap Csák várra menetelt, július 12-én Tatára,
július 13-án pedig a komáromi táborban lévő fölkelő sereghez bevonult.
A táborban báró Meskó tábornok fölkelő hadteste dicső elhatározásáért, valamint az ellenség hátában ép oly ügyesen mint
vitézül végrehajtott hadműveletéért, mely által az itáliai alkirály
Győrnél kivívott győzelme fényéből 3okat elvesztett, ő császári
Fensege József főherczeg nádor, nemkülönben ő királyi Fensege
Károly főherczeg, Magyarország prímása, és az egész tábornoki
kar által minden katonai tiszteletnyilvánítással es a legnagyobb
kitüntetessel fogadtatott.
Bécs, november 17-én, 1810.
STERBETZI B Á R Ó V O I T H F E R D I N Á N D ,

a Mária Terézia rend lovagja ós őrnagy a vezérkarnál.

