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ÁRVAY SÁNDOR EMLÉKIRATA 

Részletek egy negyvennyolcas honvédtiszt önéletrajzából 

Árvay Sándor 1826. július 28-án született a Veszprém vármegyei Középiszkázon.1 

Apja, Árvay Lajos, középbirtokos nemes és Veszprém vármegye táblabírája volt. 
Családjukban hagyományként öröklődött a fiúk taníttatása és a hivatal viselés,2 

Sándort is ügyvédnek szánta az apja. 10 éves korában, 1836 őszén került a szombat
helyi gimnáziumba. Az első és második osztályt ott, a harmadik és negyedik osztályt 
pedig már Pápán végezte, mivel apja időközben eladósodott, és eladva iszkázi kúriá
ját, birtokát, a közeli Pápára költözött. 1840-ben Sándor visszatért Szombathelyre, 
a gimnáziumot ott fejezte be. 1842 őszén a győri líceumba iratkozott be, majd miután 
azt elvégezte, a győri jogakadémián folytatta tanulmányait. 1846 nyarától Zala
egerszegen, István bátyja (megyei tiszti alügyész)3 mellett töltötte gyakornoki idejét. 

1847. október 4-én, a követválasztás alkalmával, Zala megye országgyűlési ifjai 
közé választották, és az 1847/48-as, utolsó rendi országgyűlésen mint Tolnay Károly 
zalai követ írnoka vett részt.4 

Az országgyűlés berekesztése után visszatért Zalába, és amikor 1848. június 5-én 
ott is kezdetét vette a honvédtoborzás, elsőként állt be a 7. honvéd zászlóalj önkén
tesei közé.5 A zászlóalj rendezésekor (július 10-én) került a harmadik századhoz, tize-
desi rangban. Szeptember 27-én léptették elő számadó őrmesterré, őrmesterként 
vett részt a pákozdi csatában, a schwechati ütközetben, majd a Simunich elleni Po
zsony és Nyitra megyei harcokban. Hadnagyi kinevezését már csak 1848 decemberé
nek végén, az ostromlott Lipótvárban kapta meg. 1849. február 2-án Lipótvár védői
vel együtt tette le a fegyvert. 

1849 márciusától szeptemberéig a csehországi Königgrätz várában raboskodott. 
(Ekkor készített róla — és negyven honvédtiszt bajtársáról — arcképet egy Moss-
müller nevű rajzoló.6) 1849 szeptemberében sorozóbizottság elé állították a hadifog
lyokat, ekkor Árvayt mint alkalmatlant, felmentették és hazaengedték. 1849. no
vember 29-én Zalaegerszegen ismét besorozták és csak egy magyar parancsnok jó
indulatán múlt, hogy mégis megmenekült. 1850. január 15-én Pozsonyban került újra 
vizsgálóbizottság elé, de mint egészségileg alkalmatlant, megint elbocsátották. Alig 
egy hónap elteltével azonban Sopronba, onnan pedig Pestre rendelték, ahol végül is 
besorozták, majd Bécsben beöltöztették, és beosztották a 49. sz. Hess gyalogezred 
újoncai közé. 

1 Az életrajzi adatok legfontosabb forrása maga az önéletrajz — „Árvay negyvennyolcas honvéd önéletrajza" 
(gépelt másolat) Göcseji Múzeum (Zalaegerszeg) Adattára. 678—80. sz. 

2 A család múltjára : Veszprém megyei Levéltár. Veszprém vármegye nemesi összeírásai, 1780., 1817. 
3 Arvay István rövid életrajza : Szinrtyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891.1. k. 260. hasáb. 
4 A követválasztás jegyzőkönyve : Zala megyei Levéltár (ZmL) Zala vármegye nemesi közgyűléseinek jegyzőköny

vei (Kgy. jkv.) 1847: 3615. 
5 ZmL Katonaállítási iratok. Újoncok lajstromai. 1848. „Avató Jegyzék. Zala Egerszegh 7. zászlóalj." 
6 Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattára. Oct. Hung. 483. „A szabadságharc első hadi foglyai König-

grStzben 1849," 
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Árvay Sándor, a königgrätzi fogoly. 
Mossmüller rajza, 1849. 
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1850 áprilisától 1852 augusztusáig Dalmáciában, a Cattarói öböl menti falvakban 
állomásozó zászlóalj 6. századában szolgált közlegényként, majd az 1852 nyarán le
fizetett 500 ezüst forint váltságdíj fejében leszerelték és hazaengedték. 

1852 őszén érkezett vissza Zalába, és miután jogászként sem „rovott" múltja, 
sem politikai meggyőződése miatt nem helyezkedhetett el, az uradalmak és a volt 
jobbágytelkek tagosítását végző mérnökök mellett dolgozott segédként. Csekély 
vagyona teljesen elúszott adósságainak és váltságdíjának visszafizetésére, 1853 ta
vaszától egészen 1867-ig a mérnöki munka biztosította megélhetését.7 

1859 februárjában megházasodott és felesége szüleinél, a Zala megyei Lukafán 
telepedett le. 1860 és 1867 között kilenc gyermeke született, a felnőtt kort közülük 
öt fiú és két lány érte meg. 

1861-ben, az „alkotmány helyreállítása" után még csupán rövid időre vállalhatott 
hivatalt (esküdt volt a zalaegerszegi járásban)8 a várva várt nyugalmat a kiegyezés 
hozta meg az ő számára is. 

1867-től előbb járási esküdt, majd árvaszéki jegyző, azután árvaszéki ülnök, végül 
1872-tŐl aljárásbíró lett Nagykanizsán. 1894. november 1-én vonult nyugalomba és 
előbb Lukafán, majd 1896-tól Zalaegerszegen élt, ott is temették el 1914-ben.9 

Családjának történetét és személyes élményeit ősz fejjel, 1900—1906 között vetet
te papírra Arvay Sándor: „Azon kevés ismereteknek, melyekkel ősi elődeink életé
ből bírok, feljegyzését alábbiakban kívánom utódaimnak hátrahagyni, hogy amint 
illik is, bírjanak némi tudásokkal őseinkről." Kéziratát pontosan a nyolcvanadik 
születésnapján, 1906. július 28-án zárta le. 

írás közben nem befolyásolták politikai szempontok, nem vezették „történészi" 
ambíciók, nem a nyilvánosság, „csupán" családja, leszármazottai számára kívánt 
emléket hagyni maga után. Visszaemlékezését családja vázlatos, rövid történetével 
kezdte, majd élete első húsz évével, diákságával folytatta (írásának első része a ne
messég reformkori eladósodását, válságát, kétségbeesett útkeresését mutatja.) Ezután 
következett önéletrajzának legértékesebb, s legrészletesebben kidolgozott része, az, 
amelyben „negyvennyolcas" honvédélményeit, majd a kényszerbesorozás keserű 
éveit elevenítette fel. Nem törekedett többre (s ez erénye, de egyben gyengéje is em
lékiratának), mint a személyes tapasztalatok rögzítésére, az átélt eseme^tryek, a köz
vetlen benyomások ábrázolására. Nem keresett ok-okozati összefüggéseket, nem tárta 
fel az események mozgatórugóit (amelyekre nem is lehetett rálátása), nem kommen
tálta és magyarázta utólag bölcsen a történteket (mint tette azt a legtöbb emlékirat 
szerzője). A fárasztó, küzdelmes hétköznapokat, a történelem örvényébe került kis
embereket elevenítette meg a maga egyszerű, „földhözragadt" módján. Szinte komi
kusnak hatnak a hadmozdulatokhoz fűzött „gasztronómiai" emlékei, de próbáljuk 
csak magunkat beleélni a napok óta éhező, egy-két órát alvó, mégis hosszú mérföl
deket menetelő, elcsigázott honvédek helyébe... 

Árvay Sándor maga is azok közé tartozott, kik nem annyira alakították, mint in
kább „elszenvedték" a történelmet, ám munkája kiemelkedik a hasonló jellegű em
lékiratok tömegéből. Ahhoz képest, hogy az átélt események és leírásuk között öt 
évtized telt el, adatai meglepően pontosak. Feltételezhető, hogy nemcsak az emléke
zetébe vésődtek be ifjúkorának legnagyobb élményei, de azokról már korábban is 
vezetett feljegyzéseket. Olvasmányainak adatait csak igen mértéktartóan, és csak 
azokon a pontokon építette be (emlékezete kiegészítésére), ahol az események orszá
gos összefüggéseit is érzékeltetni kívánta. (Ilyen adat például az orosz intervenciós 
haderő létszáma). Emlékirata távol áll a romantikától, ábrázolásmódja tárgyilagos, 
realisztikus, bár fel-felcsillan benne a hazafiság nemes, finom pátosza. 

Az emlékiratot Arvay Sándor halála után leánya, Arvay Emília Mária zalaeger
szegi óvónő őrizte. Nála fedezte fel a kéziratot Kovács József, aki annak a szabadság-

7 Ezeket az úrbéri tagosítási térképeket ma is őrzi a ZmL Térképtára. Közöttük található Vöckönd község fel
mérése, Árvay saját kezű aláírásával (u. 449.) 

8 ZmL. Zala megye bizottmányi jegyzőkönyve. 1861:5 (február C). 
9 1867/68-ban tagja volt a Zalavármegyei Honvédegyletnek. Honvéd Schematismus (összeáll. Mikâr Zsifimond) 

Pesten, 1869. 107. o. Síremléke (márvány obeliszk) ma is áll Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőben. Sírfelirata: 
„ÁRVAY SÁNDOR. NYŰG. KIK. JÁRÁSBÍRÓ. VOLT 1848—49. HONV. HDGY. 1826—1914." 
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harcra vonatkozó részletét erősen átalakítva (kihagyásokkal, átírva, összevonva), 
és minden különösebb magyarázat, vagy kritika nélkül közreadta a Hadtörténelmi 
Közleményekben, 1936-ban. 

1948-ban, a szabadságharc centennáriumán Fülöp István zalaegerszegi levéltáros 
készített gépelt másolatot az eredeti kéziratról. Ezt előbb saját gyűjteményében, 
majd a zalaegerszegi megyei könyvtárban őrizte, végül a Göcseji Múzeumnak aján
dékozta. Mivel a kézirat őrzője, Arvay Emília, utódok nélkül halt meg, és az eredeti 
példánynak nyoma veszett, forrásközlésünk alapjául a Göcseji Múzeumban őrzött 
gépiratos másolat szolgált.10 

Az emlékirat legértékesebb, a szabadságharc eseményeire vonatkozó részét gya
korlatilag teljes egészében (egészen minimális kihagyással [...]) az önkényuralom le
írásának pedig kb. 50%-át (lényegesebb részleteit) közöljük. A szöveg helyesírását 
általában a maihoz igazítottuk, így jártunk el a földrajzi és személynevek esetében is, 
de kivételt tettünk néhány következetesen használt régies alaknál: pl. Jellasich, 
Simonits. A helyesírás bizonyos „modernizálását" a másolat sok gépelési, vagy ol
vasati hibája tette indokolttá, amelyek miatt az eredeti szöveg betűhív közlése 
amúgy is lehetetlenné vált. 

RÉSZLETEK ÁRVAY SÁNDOR ÖNÉLETRAJZÁBÓL 

A megye11 1848 május első hetében követ bsszámológyülést t a r to t t . [...] Ezen gyűlés napján12 

tör tént , hogy ebéd után Egerszegen az Aranybárány fogadó kávéházban ültünk többen 
fiatal emberek, mikor egyszer zeneszó mellett Ihász Dani Ernő ezredbeli hadnagy, kezében 
rövidnyelű nemzeti zászlóval betörtet a kávéházba, ránk kiál t : „No fiúk, hadd lássam, ki a le
gény a csárdában, ki mer felcsapni honvédnek?" Elmondta, hogy gróf Ba t thyány Lajos mi
niszterelnök őt a 7. honvédzászlóaljhoz főhadnagynak kinevezte, s megbízta, hogy kezdje 
meg a toborzást Zalában, hol a 7. honvédzászlóalj fel lesz állítva. (Azidőben már Horvátországból 
Jellasich a bécsi kamarilla hajtogatásaira és segélyével betörni készült Magyarországra a szen
tesí tet t törvények visszavonása, a pesti nemzeti gyűlés feloszlatása, és a szabadság megfékezése 
végett. Lenn, a Bácskában pedig a rácok mozgolódtak erősen, miért is a 12 honvédzászlóalj13 

felállítását határozták el, mihez Ferdinánd király is hozzájárult. Az 1. és 2. zászlóaljat Budán 
ós Pesten, a 3.-at Szegeden, a 4.-et Nagyváradon,14 az 5.-et Győrben, a 6.-at Veszprémben, 
a 7.-et Zala és Vasmegyéből, a 8.-at Pécsett, a 9.-et Kassán, a 10-et Debrecenben, a 11.-et Kolozs
váron, a 12.-et Marosvásárhelyen toborozták s szervezték.) Mi, a jelenvoltak természetesen azon
nal felcsaptunk, mintegy ha tan voltunk, s azonnal Ihász Danival cigányzene mellett a várost 
megjártuk toborozva, estvére kelve már közel harmincan voltunk honvédek. Folyt azután 
a toborozás vidékről, híre futván a dolognak, csapatosan jöttek felcsapni, úgy, hogy egy hónap 
a la t t lehettünk már háromszázan.15 Mindenik kapot t 20 pengő forint felpénzt, midőn beállott, 
abból csináltattak fehér foszlányt és nadrágot veres szegéllyel ; kék katonasapkát vörös rózsával, 
kinézésük így katonás lett.16 Ihász hadnaggyal elmentünk Keszthelyre, s onnét gőzösön Füredre 
toborozni, Keszthelyről a gazdasági intézet tanulói eljöttek velünk honvédnek.17 A 300 főnyi 
csapatunknak csaknem fele iskolavégzett vagy tanuló volt, fele pedig mesterlegóny, zsidó és 
földmíves fiúk. Egy hónap után főhadnagyunk beosztott bennünket szakaszokba, minden sza
kaszhoz nevezett ki négy tizedest, az egész csapat számára pedig egy őrmestert, ki előbb Ihász 
Danival együtt szolgált, régi katonaviselt ember volt, ki okta tot t is bennünket. Mikor így be 
let tünk osztva, egy délután, napiparancs után így szólott hozzánk főhadnagyunk: „Fiúk, most 
már elegen vagyunk ahhoz, hogy valamit kezdjünk. Én elvezetlek benneteket Muraközbe, ahol 
Csányi László, a kormánybiztos nemzetőr serege van, kérek tőle fegyvert számotokra, felfegy
verkezünk és betörünk Horvátországba, elfogjuk Jellasichot és a horvát lázadásnak véget-

10 Az eredeti kézirat és a másolat sorsáról: Kovács József: Adalékok az 1848—49-i szabadságharc 7-ik honvéd zászló
aljának történetéhez. In: Hadtörténelmi Közieményeli, 1936. 292. o., és Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség 
szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 288. o. 

11 Zala megyéről van szó. 
12 Pontosabban 1848. június 5-én. 
13 Ekkor még csak 10 honvéd zászlóalj felállításáról született döntés. A két erdélyi zászlóalj (a 11., kolozsvári, és a 

12., marosvásárhelyi) 1848 őszén alakult meg. 
14 A 4. zászlóalj alakulási helye Pozsony volt. 
16 A zalai toborzás tényleges adatairól: Molnár András: A 7. honvéd zászlóalj zalai önkéntesei. In: Hadtörténelmi 

Közlemények, 1987. 4. sz.. 753—760. o. 
16 A leírt ruházatot augusztus 10.—szeptember 5. között Pápán kapták meg, a helyi iparosoktól. A foglalópénz 

csak kisebb felszerelési tárgyak vásárlására szolgált. 
17 Itt csatlakozott Árvayékhoz Szekovics Pál, az egykori „Ferdinánd-huszár", aki naplóban örökítette meg a 7. 

honvéd zászlóalj történetét. {Szekovics Pál keszthelyi georgiconi hallgató és honvéd naplója 1848. május 16-tól 1849. 
•december 9-ig. (Közli Darnay [Dornyay] Béla) Keszthely, 1948. {Balatoni Múzeumi Füzetek, 7. sz.) Szekovics naplója 
hitelesíti és számos helyen pontosítja az ürvay által leírt eseményeket. 
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vetünk." Mi természetes a legnagyobb lelkesedéssel fogadtuk az ajánlatot, s azonnal akar tunk 
indulni, Ihász Dani rendelkezett, s harmadnap el is indultunk. Első nap Söjtörig mentünk, s o t t 
beszállásoltunk. Másnap reggel onnét elindultunk, Pusztaszentlászlón Oszterhuber József18 

mindnyájunkat megkávéztatott reggelire. Délután értünk Letenyére, hol Csányi László szállá
solt. Utazásunk fárasztó, mer t szokatlan volt, de mulatságos. Volt köztünk ugyanis egy pincérből 
lett honvéd, aki jól játszott harmonikán, azt kineveztük csoport bandájának, s előttünk haladt 
harmonikázva. Különösen ha faluba értünk, ot t nyegtette erősen a hangszerét, úgy, hogy a népek 
bámultak bennünket, el nem tudták gondolni, miféle natio ez, s honnét ju to t t a falujokba. 
Rendesen minden faluban megitat tunk, ha valami korcsma s boltba jóféle [volt] el is fogyasz
to t tuk , így meglehetősen későn értünk rendeltetésünk helyére, Letenyére. Letenyén a vendéglő 
előtt parancsnokunk felállította csapatját, s Csányi Lászlóhoz — ki a vendéglő ablakán lenézett 
s kérdezte, miféle csapat ez — felment jelenteni, hogy az alakuló 7. honvédzászlóalj már felavatott 
újoncai, s hogy miért vezette oda, hogy Jellasichot elfogjuk s az illír lázadásnak véget vessünk. 
Csányi megparancsolta, hogy azonnal visszavezesse csapatját Egerszegre, s iparkodjék azt 
kiegészíteni, a további parancsot pedig majd a minisztériumból fogja megkapni.19 

m 
H a felfegyverezhette volna csapatját, Ihász Dani biztos, hogy megkísérelte volna a betörést,. 

minek a csapat pusztulása lett volna a következménye, mert Varasdnál kellett volna betörni, o t t 
lévén híd a Dráván, a hídfő pedig ágyúkkal volt, s reduttal2 0 megerősítve és katonai őrizettel 
megrakva. Az éjét ot t tö l tö t tük Letenyén, s másnap korán reggel, mint a vert had, lehangolva, 
búsan indultunk vissza, fájlalva a kudarcot, mert el nem hi t tük, hogy ne sikerült volna vállala
tunk. Én az úton rosszul lettem, s Pusztamagyaródon kocsit fogadtam, amin értem be Söjtörre, 
hol Márton Pál úr fogadott házába, lefektetett, s forró fekete kávét i ta to t t velem, utána elalud
tam, erősen kiizzadva ébredtem fel, s egész jól éreztem magamat. Másnap visszaérkeztünk Eger
szegre, de többé nem volt a csapat az előbbi lelkes fiatalság. Megszégyenülve éreztünk magunkat. 
Azután rövid időre a minisztérium Szombathelyre rendelt bennünket, hová ugyancsak Ihász 
Dani vezényelt el. Szombathely mellett Ólad kis faluba lett a mi csapatunk elszállásolva. Szom
bathelyen is folyt már ekkor a toborozás zászlóaljunk részére, hol a megye fiatalembereket bízott 
meg a toborzással, parancsnokuk Szeghy Mihály fiatal ügyvéd volt, kinek hivatása a mi meg
érkeztünkkel megszűnt, átvévén : Ihász Dani, s Pestről odarendelt több, a zászlóaljához kineve
zett tiszt. Ólad falucskában tán egy hónapig voltunk, parancsnokunk volt Kovács József nyűg. 
huszárfőhadnagy, tapolcai születésű. Innét az összes 7. zászlóaljbeli újoncokkal együtt Vépre 
rendeltettünk, hol a zászlóalj alakítása tör tént meg. őrnagyunk lett Petykó nevű nyugalmazott 
gyalogos tiszt,21 ki köszvényes bajban szenvedvén, alig egy párszor mu ta t t a magát előttünk. 
Vópen 6 századra beosztott bennünket, az első század századosa lett Zinnern22 erdélyi szárma
zású, 2. századé Rumy András vasmegyei öreg, kiszolgált katona, a 3.-é Vouvermann Ferenc,21 

5.-é gr. Staremberg István rendkívüli alacsony kis emberke, előbb német lovasezrednél szolgált, 
6.-é Diósy nevű24 magyaros s katonás egyén. Én a harmadik századba lettem beosztva, és tizedesi 
rangot kaptam. Főhadnagyunk lett Bán Sándor, előbb Egerszegen megyei írnok s kiszolgált 
gránátos őrmester. Hadnagyunk Tertyánszky nevű tótmegyeri fiatalember, s Szél Mihály kiszol
gált huszárőrmester. A többi századoknál tisztek lettek : Rainer Aladár, Huszóczi Dénes, Hut i ray 
Sándor, Krizsa n. Szél János, — hadnagyok pedig: Inkey János palini, s Kis Sándor, a többieknek 
nevére nem emlékezem.26 

A zászlóalj ilyképpeni rendezése után Petykó őrnagyunk nyugalomba vonult, s helyette lett 
Zinnern, — az első század parancsnoka, segédtisztje pedig Rainer Adolf tanult tiszt, főhadnagy, 
lelkes magyar, az összes tisztek közt a legtanultabb és leglelkesebb, bár német létére a vezény
szónál többet alig tudot t . A zászlóalj századonként Szombathely környékén lett elszállásolva, 
az első század Szombathelyen. Július hóban, mikor már zászlóaljunk 1000-nél több főből állott,26 

Pápára lett rendelve, s oda Jánosházán és Somlóvásárhelyen át vonultunk be. I t t egypár napig 
még folyt a toborozás a városban, s miután a létszám összesen 1200-at meghaladott, be lett 
szüntetve, s a kiképzéshez fogtak, ami azonban nehezen ment, mert tisztjeink nagyobb része 
lovas volt előbb, s a gyalogosok teendőit nem tudták. Pápán, hogy nénémhez — ki akkor o t t 
lakott saját házukban, — közhonvédeket ne szállásoljanak, magam mentem szállásra Pétries 

18 Deák Ferenc sógora. 
19 A hihetetlennek tűnő vállalkozást Szekovies is leírta. 
20 Sánc vagy kisebb erőd. 
21 Valódi neve Petók Antal (a „Petykó" gúnyneve lehetett), százados volt a 2. gyalogezredben. 1848. június 8-tól 

október l-ig a 7. honvédzászlóalj parancsnoka. 
22 Karl Zinnern a 48. gyalogezred volt főhadnagya. Petók Antaltól ő veszi át a 7. zászlóalj parancsnokságát. 
23 Nyugalmazott huszárszázados. 
24 Dióssy Dénes, nyugalmazott huszár főhadnagy. (V. ö. : Urban: i. m. 401. o.) 
25 A 7. honvédzászlóalj tisztikarának névsorát (helyenként tévesen olvasva) közölte: Balogh Gyula: Vasvármegye -

honvédsége 1848—1849-ben. Szombathely, 1895. A nevek helyes írásmódjára 1. Urban: i. m. 399—409. o. 
20 A létszám még augusztus 4-én is csak 473 fő volt. (V. ö.: Urban: i. m. 260. o.) 
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György tizedes, sümegi fiú társammal, s ott voltunk augusztus közepéig. Pápán kezdték meg* 
a zászlóalj felruházását. Minden ember kapot t kék magyar nadrágot vörös zsinórral, „kótlit"*7 ' 
zsákszövetből és szürke köpenyeget. Pápán zászlóaljunk bandát is alakított felfogadott zené
szekből, közel húsz egyénből állott a banda, fúvó eszközökkel ellátva, karmesterünk Kaczér" 
nevű képzett pesti zenész volt. Fel lévén a zászlóalj mindennel szerelve, fegyvert még Szombat
helyen kaptunk, az Eszéki várból szállítottak „czinderes"28 puskát, azidőben a legújabb és á 
legjobb szerkezettel. Augusztus közepe táján jö t t rendelet a hadügyminisztériumtól, [.'..] — mely 
bennünket Pesten át Bácskába, a lázadó rácok ellen rendelt. Elmasíroztunk Pápáról Városlődön 
át Veszprém felé, de harmadnap Veszprémtől két órai távolságban új rendeletet kaptunk, m e l y 
szerint gyorsított menetben Muraközbe kellett sietnünk; Jellasich betörését minden órán várták. ' 
Visszafordultunk, és kocsin, — rész-szint ökrösszekereken, — vit tek Sümegen át Kanizsára, ott" 
megállapodásunk lett néhány hétre. Az első honvédzászlóalj, Ernő és Vasa ezred egy-egy zászló-" 
alja, a Miklós és Sándor huszárokkal bent volt Muraközben, számos nemzetőrrel. Jellasich 
szeptember második felében29 csakugyan betört Varasdnál erős hadtest granicsárral, rendes lovas 
ezredekkel s elégséges ágyúval. A mi hadparancsnokunk Teleki Ádám nyugalmazott tábornok 
volt. Előtte Ottinger 30 osztrák tényleges szolgálatban álló tábornok volt a hadtest parancsnokai 
ki átszökött Jellasich-hoz. Teleki tábornok és a rendes ezredből több főtiszt kijelentette, hogy 
Jellasich serege ellen nem harcol, mert annak is császári katonái vannak, s ők is azok lévén 
esküszegést követnének el, ha harcba bocsátkoznának vele. Kormánybiztos Csány László volt / 
s ily körülmények közt a visszavonulást rendelte el. Visszahúzódtunk Keszthelyig, o t t az až 
értesítés jöt t , hogy Jellasich a Balaton zalai partján utánunk indult, mire mi Kiskomáromig 
visszamentünk elébe, hogy csatát fogadjunk tőle. Ki volt akkor az ideiglenes hadparancsnok, 
nem tudom, Jellasich azonban nem jöt t a zalai oldalon, hanem Somogyban vonult Pest felé, 
parancsa lévén, hogy Pesten az országgyűlést oszlassa fel, a magyar minisztériumot tegye le, 
s mint az ország katonai kormányzója csináljon rendet. Mi a zalai parton vonultunk Keszthelyen' 
á t Tapolcáig. Tapolcától ismét visszaindították seregünket Keszthely felé, az az értesítés érkez
vén, hogy Jellasich mégis a zalai parton jön, Keszthelynél tehát ütköznünk kell, de ez a hír sem 
volt igaz, ismét visszavonultunk Fehérvárig. I t t új sereg is csatlakozott hozzánk, Ivánka Imre 
ezredes csapata, a borsodi önkéntesek két zászlóalja, egypár új zászlóalj, és a Zrínyi csapat 
Perczel Mór őrnagy vezérlete alat t , a Hunyadi zászlóalj Trangus őrnaggyal.31 Seregünk így 
mintegy 12 000 gyalogosra szaporodott, két ezred huszársággal, — a Miklós és Sándor ezreddel, 
kik utóbb az egész szabadságharc a la t t a legjobb katonáknak bizonyultak. Fehérvárott egy nap' 
az értesítés érkezett hozzánk, hogy Pvóth és Filippovits tábornok ala t t Jellasich jobbszárnyát ' 
képező 6 000 rendes katonaságból álló sereg bennünket oldalról támad meg, mire Fehérváron 
kívül, a várostól nyugatra csatarendbe fel lettünk állítva, de a hír ezúttal is valótlannak bizo
nyult, s mivel Fehérvárnál e sereget nem találták döntő csatára alkalmasnak, visszavonultak 
Sokoróig, ahol táborba szálltunk. I t t jö t t hozzánk Móga osztrák tábornok,32 s vet te á t seregünk 
parancsnokságát, i t t kaptunk Pestről ágyúkat is, két üteget, Mack honvéd huszártiszt parancs
nokkal.33 Ihász Dániel ot t vált meg tőlünk, kineveztetvén Pestre, egy újonnan felállított hon
védzászlóaljhoz századossá. Mi zászlóaljunk, a Zrínyi és Hunyadi csapattal, úgy az újonnan 
érkezett Wurtemberg huszárok egy osztagával, Répási huszárőrnagy34 dandárparancsnoksága 
ala t t a dinnyési pusztán a hadtest balszárnyát képezte, feladata lévén egyúttal a Tác és Ozora 
körül lévő Pvóth-Filippovits seregének visszaszorítása, ha csatlakozni akarna Jellasich főseregé
vel, amint tervezték. De Pvóth és Filippovits serege kifáradt volt, s nem közeledhetett, Ozoránál 
táborozott. Jellasich szeptember 29-én Pákozdra érkezett, s rögtön csatarendbe állítván seregét^ 
a csatát megkezdte.35 Szép, tiszta, napos idő lévén, jól lát tuk minden mozdulatát. A mi csa
patunk Pákozd és Sukoró között lévő szőlő mellett, csekély emelkedésű domb a la t t foglalt állást. 
Miklós huszárok egy százada volt a seregünk előtt jó előre tolva, közel az ellenség által elfoglalt 
térséghez. Amint az ellenség gyalogsága megindult a harctér közepén lévő, és az egész harcteret 
átmetsző száraz árok elfoglalására, huszáraink visszavonultak a főcsapathoz. Az ágyúzást az. 
ellenség megkezdte, Mack ütegének fiatal honvédtüzérei az első ellenséges ágyúszóra a „Szózatot" 
kezdték énekelni, s addig el sem hagyták, míg parancsnokuk tüzet nem parancsolt. Az ágyúzás 
mindkét részről megkezdődött, Mack tüzérei oly jól lőttek, hogy Jellasich tisztjei azt hit ték, 
francia tüzéreink vannak. A szárazárokban meghúzódott granicsárok kiűzésére az első honvéd
zászlóalj lett kirendelve, s feladatát rövid idő ala t t teljes sikerrel megoldotta. A granicsárokat 
kiszorítván belőle ; azok a csatatért északra környező szőlőhegyekbe vonultak, az ot t lévő pince-

27 „Kitli" (a német „Kittel" nyomán) = vászon felső ruha, „foszlány". 
28 Lőkupakos, csappantytís. 
29 Egészen pontosan szeptember 11-én. 
30 Franz Ottinger, es. kir. vezérőrnagy. 
31 Trangos István századosról van szó. (A Hunyadi csapat parancsnokai ekkor Szalay László alezredes és Mesz-

lényi Jenő őrnagy voltak és a csapat még Dunaföldvár környékén állomásozott.) 
32 Móga János cs. kir. altábornagy. 
33 Mack József tüzérfőhadnagy. 
34 Répásy Mihály, a 6. huszárezred őrnagya. 
35 A csata rekonstrukciója: Jenéi Károly: A pákozdi csata. In : Fejér megyei Szemle, 1935. 1—2, sz. 5—27. o. 
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•épületek mellé húzódva. Tüzéreink oly jól lőttek, hogy a hegybe vonult ellenségben sok kár t 
•okoztak, különösen Mack tüzérei. A pince mellé csoportosult horvátok közé oly jól lőttek, hogy 
azok onnét a szabadba kilépni nem mertek, o t t pedig a közébük csapódó golyó közülük igen 
sokat megölt. Ordításuk hozzánk, a balszárnyra is elhallatszott. Zászlóaljunk csata kezdetén 
az engedelmességet felmondta, elindult, hogy ő is tűzbe menjen, mert mint kiabálták, nem azért 
jöttek, hogy nézzék bajtársaik harcát, hanem, hogy együtt harcoljanak, ugyanis a balszárnyon 
lévén, tűzbe nem vit tek bennünket. Répásy dandárnokunk hozzánk jött , s megnyugtat ta legé
nyeinket, ígérvén nekik, hogy meglehet, a jövő órában ő vezeti őket harcba a dél felől jövő ellen
séges tábor ellen, s meglehet, hogy nékünk Jellasichot hátba kell fognunk, s akkor az egész serege 
végveszélybe ju tha t . „Az a jó katona fiam, — monda — aki nemcsak vitézül verekedni, de 
engedelmeskedni is tud" . A dandárnok éltetésével legénységünk megnyugodott. A csata javunkra 
eldőlt, az ellenség minden ponton vissza lett verve. Egy ellenséges csoportnál fehér kendőt lobog
t a t t a k mieink felé. Ivánka ezredes átlovagolt, de csel volt, s Ivánkát elfogták, azonban mieink is 
íbgtak el a horvátoktól főtisztet, s azzal kicserélték.36 A csata szűnőfólben volt már, amikor 
Perczel Mór őrnagy a Zrínyi ós Hunyadi csapattal, és egy század Miklós huszárral Tác és Ozora 
felé elment Roth és Filippovits seregét felkeresni. Roth és Filippovits Ozoránál tovább nem tu
d o t t haladni, mert serege, mind kiszolgált, öreg granicsárok lóvén, kifáradt, s az engedelmességet 
megtagadta. Mikor Perczel közeledett hozzájuk, fegyvereiket gúlába rakták, s ellenállásról 
letettek, pedig többen voltak Perczel seregénél. A Zrínyi zászlóaljhoz csatolták a Bécsből jö t t 
400 önkéntes német csapatát, s lett a zászlóalj létszáma 1600, a Hunyadiak 1200, összesen volt, 
2800 gyalogosa s mintegy 12—20 huszárja Perczelnek, de ágyúja nem volt. Roth és Filippovits 
kénytelen volt magát megadni, leveretvén serege. Pécsen át hazájokba kísérte a nemzetőrség 
a határszélig, tisztjei azonban hadifoglyokká lettek. Pákozdnál győztes seregünk fegyverszünetet 
kö tö t t 48 órára, a csatatéren lévő puszta árok volt a választóvonal, azon át előrehaladni egyik 
félnek sem volt szabad, mindenik fél azonban állását megtar tha t ta . 

Este mi seregünk a táborban megrakván a tüzet, sötétben elindula Baracska felé, hol állítólag 
kedvezőbb hadállás volt. Baracska a csatahelytől jó kétórai járás lehetett. Útközben éjféltájt 
nagy szél, utána pedig zuhogó zápor jöt t . Zászlóaljunkat egy majornál érte utol, megálltunk 
a szalmakazlak mellett, én az egyik kazal tövébe lopakodtam, egyik legényem egy öl szalmával 
befedett, az esőtől meg voltam mentve, és jót aludtam a szalma alat t . Reggel elértük új tábor
helyünket Baracskánál, hol a 48 órai fegyverszünet végét bevártuk. A horvátok azonban csata 
u tán éjjel felkerekedtek, s Fehérváron át futva mentek Mór és Győr felé. Fehérvárott 1500 em
bert hagyott Jellasich seregéből, azzal a meghagyással, hogy várják be Roth és Filippovits csa
pa tá t és azzal egyesülve kövessók Győr felé. Azonban Roth és Filippovits elfogatván, seregével 
nem jöt t , a fehérváriak pedig az ottrekedt 1500 horvátot lefegyverezték. A fegyverszünet le
teltével a mi seregünk is megindult Jellasich után, de nem bírta utolérni. Mosonyban a Miklós 
huszárok egy kis csapata Jellasich seregéből 15 vörös köpenyeges „szcrezsánt" utolért, s a piacon 
felkoncolta. Jellasichnak ugyanis vörös köpenyeges, szerb bőbugyogós és vörös török sapkás 
testőre volt a. „szerezsánoknak" nevezett vad s rablásra kész népség, ós a báni huszárok, (ban-
•deristák.). Ezek szánalmas kinézésű lovasok voltak. Lovaik apró és sovány, a huszárok öltözete 
Mária Terézia korából maradt csákó, (fent széles, alul szűk), bő mente, s dolmány, nadrág, de 
nejn volt az egyénre mérve, egyik majd belefulladt, oly bő volt a ruhája, míg a másik szűk volta 
mia t t majd megfulladt. A Sándor huszároktól egy közvitéz elfogott egy ilyen huszárt, — utóbb 
Pesten elnevezték Jézus Mária huszárnak,37 — magával hozta a táborba, vezette, mintha kecskét 
vezetett volna, pajtásainak azt mondta, azért fogta el, hogy este legyen a tűz mellett mivel 
mulatni. Jellasich Győrön felül seregének hasznavehetetlen részét (népfölkelőket) Kőszeg felé 
hazaküldte, maga pedig kifutott Ausztriába, Schönbrunnba táborba szállott. Ekkor még Bécs 
város t a r to t t a magát, már akkor körül volt zárva, de a császáriak nem érezték magukat elég 
erősnek az általános rohamra, kisebb összeütközések történtek köztük és a városiak közt. 

Én a pákozdi csata után néhány nap szabadságot kértem, hogy Pestre mehessek, ahol bátyám 
országgyűlési gyorsíró volt,38 így a Baracskától Parendorfig (Sopron megyében) történtekben 
részt nem vettem. Egyéb nem történt , mint Jellasichot üldözték, de nem érhették be. 

. Pestre Krúdy Gyula tizedes társammal mentem; ón a pákozdi csata előtt két nappal számadó 
őrmesterré lettem előléptetve. Pesten nem tud tam bátyám lakását, a véletlenre bíztam magamat 
feltalálására nézve. Kedvezett a véletlen. Budán, a Három Király szállóban vet tünk lakást, 
a hajóhídfőnél. Amint Budáról átmentem Pestre, a híd végében Pesten bátyámmal találkoztam. 
Mily szerencse, ha így nem történik, az Isten tudja, hogyan talál tam volna fel. Visszamentünk 

36 Ivánkát JellaCic küldte vissza fegyverszüneti ajánlattal. 
37 Ezt az „elnevezést" Degré Alajos is megemlíti: Visszaemlékezéseim. Bp., 1983. 252. o. 
38 Árvay István Lukács Jánostól tanulta a gyorsírást. 1846-tól Zala megye közgyűléseiről vezetett „gyorsírási 

jegyzékeket", ezeknek alapján küldte tudósításait a Pesti Hírlap számára. 
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Budára bátyámmal, kifizetvén a szobabért, hozzá szállásoltam Pesten a Zrínyi-utcába. Egypár 
napot töl töt tem Pesten, s azalat t találkoztam Ihász Danival, ki ekkor már egy új zászlóaljhoz 
Erdélybe lett őrnaggyá kinevezve. Amint meglátott, hozzám jött , s felszólított, hogy menjek 
vele Erdélybe, kineveztet hadnaggyá zászlóaljához. Nem tud tam magam rászánni, hogy meg
szokott társaimat elhagyjam, nem fogadtam el ajánlatát, pedig azt mondta, rögtön jön velem 
Nádosyhoz, a hadügyminiszter titkárjához,39 s egy óra a la t t ki leszek nevezve hadnagynak. 
H a elfogadom ajánlatát, most az Isten tudja hol volnék, ha a halál megkímélt volna az erdélyi 
véres csatákban. 

Budán a Tabán városrészben volt zászlóaljunk raktára,4 0 melyben teljes ruházat szépen rak
tározva volt Bajer hadnagy*1 őrizete alatt , a zászlóalj pedig vászonfoszlányban, kopott köpeny, 
s rongyos bakancsban jár t még télen is, egész elfogatásunkig. Találkozván véletlen Bajer hadnagy, 
raktárparancsnokkal az utcán, azonnal lefoglalt, hogy van vagy 40 embere, azokat azonnal 
transzponáljam a zászlóaljhoz. Másnap az útrenddel elkészülvén, s ugyancsak Nádosival aláírat
ván, harmadnap meg kellett indulnom transzportommal Győrig gyalog. Győrben Lukács Sándor 
fiatal ügyész volt kormánybiztos, nála jelentkeztem, s kértem kocsikat, mivel odáig legénységem 
kifáradt. Egy napot töl töt tünk Győrben, mely idő alat t Lukács hajósokkal alkudozott, kik 
legényeimet hajón Mosonyig elszállították volna, mivel kocsikat nem adhatot t . Az egész vidék 
kocsis és szekeres népe a táborba vi t t élelmiszert. Mivel a hajósnép sokat kért a szállításért, vál
lalkoztam arra, hogy gyalog elvezetem csapatomat, csak még egy napig nyughassunk. örömmel 
fogadta a kormánybiztos ajánlatomat, s irataim rendbehozása után elindultam, és szerencsésen 
elvezettem népemet Parendorfra, hol zászlóaljunk s egész hadseregünk napok óta táborozott . 
Míg én távol voltam a zászlóaljtól, kétszer is megindult a sereg a Lajtán át Ausztriába, de mind
kétszer egy napi járás után visszatért Parendorfba. I t t Vouvermann századosunk elvált tőlünk, 
Eszék várában lett egy új zászlóaljhoz őrnagynak kinevezve. Századosom Bán Sándor földim 
lett. Tán két-három napig voltunk parendorfi táborban, midőn ismét elindultunk Bruckon á t 
Ausztriába. Első nap Stixneusiedel nevű városkáig mentünk, hol a mezőn háltunk. Reggel korán 
indultunk, de rövid menetelés u tán megállott az egész tábor, és zászlóaljonként sorban felállott. 
Kossuth Lajos érkezett meg, s szemlét t a r to t t a sereg felett. Fehér lovon volt, tüzórközlegériyi 
egyenruhában, minden csapat előtt megállt, és rövid beszédet mondott . Előt tünk azt mondta : 
„Megkéstünk fiaim, előbb kellett volna jönnünk, de nem lehetett, az akadályokat csak most 
tudtam eltávolítani. Jönnünk pedig kellett, mert Bécsnek nagy szüksége van a segélyre, s be
csületünkben áll segítségére jönni, az is segített nekünk többször, többmódon." Midőn az ország
gyűléstől többízben deputációt küldött Bécsbe, hogy bizonyos dolgot kivívjon a királytól-, 
a bécsiek erős tüntetéssel kényszerítették a kamarillát az engedésre, de számtalan fiatalember is 
jöt t Bécsből, s beállt honvédnek, ez egyetemi ifjúság pedig — az úgynevezett „aula" — ezer 
egyénből álló légiót alakított, s jö t t hozzánk. (Ez a csapat, a — légió — keresztülharcolta a sza
badságharcot az erdélyi csapatnál Bem támbornok alat t . Ezeknél fogva becsületbeli dolog volt 
Bécset megsegíteni, mivel már akkor Windischgrätz egész erővel megtámadta.) — Azután elm* 
dultunk, s estig mentünk. Este egy sík mezőn, honnét már Szt. István4 2 tornyát lát tuk, táborba 
szálltunk, s főztük a napi eledelünket. Mikor besötétedett, látszott, hogy Bécs több helyen ég, 
az ágyúk pedig folyton dörögtek. Azon éjjel alig aludhattunk, folyton őrjáratot kellett a vidéken 
teljesíteni, pedig nappal is folyton talpon voltunk, Másnap a hadsereg fel lett csatarendbe állítva-
Már akkor azonban Bécs elesett, a császáriak bevették. A mi dandárunk Répásy őrnagy paranGS* 
noksága alatt ismét a balszárnyra jutot t . Zászlóaljunk Raupachnál4 3 állott a falu előtt. A faluból 
százados hársfasor vezetett a kálváriához, mely állott egy magos fallal kerí tet t kápolnából, 
tőszomszédságában pedig homokba ültetet t szőlőkert volt tökéletesen rónaföldön gyepüV-el 
szegve. Egy századunk a kápolna udvarában ve t t állást, több század a szőlőben. Két század 
a faluban volt tartalékban. A csatát jobbszárnyon Guyon ezredes és Görgey44 kezdték mag 
Schwechatnál, s az előttünk lévő horvátot rövid idő ala t t a faluból, — tovább Maasfeld45 faluból 
is kiszorították, győztesen haladtak előre, a középhad azonban nem tudot t előre jutni, miért is 
a győztes jobbszárnynak is meg kellett állnia, sőt Schwechatig visszajönni. A mi zászlóaljunkra 
9 óra tájban kezdtek ágyúzni és rakétából lőni. Távolról jö t t a lövés, több fáradt golyó csapa-, 
tunk mellett elállott. Legényeink a sorból kiszaladtak, felszedték a golyókat, tarisznyába rak ták 
majd otthon megmutatják, ha haza jutnak. Egy rakéta a zászlóalj felett pa t t an t el, de kár t nem 
te t t . őrnagyunk úgy megijedt, hogy azt is elfeledte, hogy magyar katona, németül vezényelt: 
„Recht um, Marsch Marsch,"46 és lovának sarkantyút adva a faluba benyargal t . .Együtt volt 

39 Nádosy Sándor alezredes ekkor a Nemzetőrségi Haditanács elnöke. 
40 A honvéd zászlóaljaknak nem volt saját raktáruk. 
41 Bayer Antal volt hadfi. 
42 A bécsi „Stephansdom"-ról van szó. 
43 Ismeretlen helynév, Szekovics naplójában „Kauchenwart" szerepel. 
44 Guyon Bichárd és Görgey Artúr ezredesek. 
45 Helyesen : „Mannswerth" (Mannswörth). 
46 „Jobbra át, indulj, indulj!" 
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• ekkor az egész zászlóalj, de a fele (4. 5. 6. század) velefutott az őrnaggyal a faluba. Mi, 1., 2., 3., 
.század álltuk meg helyünket. A 6. századnál már ekkor nem volt Diósy a százados, különben 
.azt hiszem, az őrnagyot megállította volna. Az én századosom sem tudom hova lett, nem volt 
.nálunk, főhadnagyom Hut i ray Sándor szólított fel, rendben tar tsam meg századunkat. Meg is 
.állotta helyét anélkül, hogy kényszeríteni, vagy rábeszélni kellett volna. Közben azután az el
szaladt rész is visszasompolygott az o t tmaradtak gúnyolása közben, őrnagyunk azonban sokáig 
,nem muta t t a magát. Eközben a csata folyt, de szerencsétlenségére egy golyó az ellenségtől 
a komáromi nemzetőrök közé csapott a központban ; tartalékok voltak és kaszások. Szétrebbent 
a 3000 kaszás, s oly zavart csinált, hogy még a Miklós huszároknak is vissza kellett vonulni. 
Móga pedig, a fővezér lováról leesett, jelentette Kossuthnak, hogy a vezérletről lemond, mert 
megsérült. A jobbszárny még mindig előnyben volt, a balszárny sem vonult hátrább egy lépéssel 
sem. Kossuth haditanácsot h i t t össze, s ot t Görgeyt megbízta a sereg visszavezetésével, ki meg
ígérte, hogy parancsát baj nélkül teljesíti. A hadsereg két óra tájban megkezdte a visszavonulást, 
a császáriak nem merték üldözni, féltek, hogy Bécsből támadás történhetik ellenök. A parendorfi 

• táborból lett Ivánka Imre ezredes Kossuth által az osztrák sereg fővezéréhez küldve mint parla-
mentáir, de küldetésének sikere nem volt. Herceg Windischgrätz bár fogadta Ivánkát , mert előb
bi időből ismerte, s hihető azt remélte, hogy a muta to t t kegye hozzájok visszatéríti Ivánkát , ki 
előbbi időkben nádor huszárfőhadnagy, s a prágai főparancsnoknak volt adjutánsa. Mivel azon
ban Ivánka nem maradt , visszabocsájtotta, de Jellasich csapata, mely a német sereg előőrsét 
adta, elfogta, s fogságba is maradt a szabadságharc leveréséig. A mi zászlóaljunk, egy szakasz 
Würtenberg huszár, három darab három fontos ágyú Raupachnál lett hagyva, hogy esetleg 
az ellenséget fenntartsa. Kétszer is jöt t erős lovascsapat felénk. Először vasas német, — egy 
divisió47 lehetett —, másodízben pedig uhlanusok, ágyúink egy pár lövésére visszariadtak. 
Négy óra tájban, midőn már alkonyodni kezdett, indultunk a mi seregünk után. Egy darabig 
az ágyúink folyton dolgoztak, egy lőtt , a másik lövés távolságon lemozdonyozott, a harmadik 
pedig vonult vissza, ez így t a r to t t felváltva, míg egy fiatal erdőbe, — csalitos ültetés — értünk, 
azután sem a vasasokat, sem az ágyúinkat nem láttuk, de szerencsére visszafordultak ők is. 
Egész nap nem et tünk, folyton talpon voltunk, ki is fáradtunk nagyon. Éjfél tájban értünk 
Fischamend18 kis városhoz, mely mellett lá t tuk a tábort tűztől világítva. Megörültünk, hogy 
most már megnyugodhatunk, kapunk enni. Nem úgy lett, a tábor üres volt. Azért gyújtot tak 
tüzeket, hogy az ellenség higyje, hogy ot t a seregünk, pedig az visszavonulásba volt. Nekünk 
be sem lett szabad menni a táborba, hanem reggelig éhesen, fáradtan kívül őrködni, s ha az 
•ellenség jönne, visszatartani. Keserves, s hosszú éjjel volt az. Reggel is anélkül, hogy egy falatot 
•ehettünk volna, tovább kellett mennünk, vissza hazánk felé. Ezen három nap alatt , mit Auszt
r i á b a n töl töt tünk, egyik nap egy zsemlyét legényem ezüst tízesen vet t , másik nap pedig egy 
darab száraz profuntot49 e t tem, egyebet semmit. Egész nap mentünk más vidéken át , mint 
jöttünk, csak estefelé értünk községbe, hol a táborunk volt. Első dolgunk volt beszámolni, hány 
emberrel érkeztünk meg a táborba, ki tűnt , hogy ötödfólszáznál kevesebben. Legnagyobb része 
embereinknek az éhségtől, fáradtságtól elgyötörve kidőlt útközben a sorból, s többé sohasem 
lá t tuk őket. Hova lettek, mi törtónt velük, a jó Isten tudja. Amint letáboroztunk, szakácsaink 
kezdtek főzni, s mire jelentésemmel elkészültem, kezdett a gulyáshús illata áradozni a levegőben. 
És én nem részesültem belőle. Traugmann Lajos hadnagy jöt t hozzám, s hívott be Kopesányba, 
hol majd jó. vacsorát kapunk. Nem akartam vele menni, de addig beszélt s erőltetett, még végre 
engedtem. Bementünk tehát , de meg is jártuk. A község tele volt nemzetőr s különféle nemű ka
tonával. A vendégfogadóban azzal fogadtak, hogy egy falat kenyeret sem tudnak adni. Mentünk 
tehát a faluba a kisebb korcsmákba keresni vacsorát, de sehol sem kaptunk. Már azt hi t tük, 
•éhesen kell visszatérnünk táborunkba, amikor egy kur ta korcsmából50 víg zajt hallottunk. Azt 
•.hittük, azért van a vígság, mert jól lakmároznak, tehát bementünk jó reménységgel. De i t t is 
csalódtunk, mert bort kaptunk ugyan, de ennivaló nem volt más, mint egy darab füstölt disznó
hús. Elhozattuk azt, de hozzá kenyeret adni nem tudtak , kenyér nélkül kellett a zsíros húst el
költeni, s mivel nem volt más, és mivel éhesek voltunk, elfogyasztottuk, bár nem esett jól. 
Visszamentünk táborunkba, o t t már a gulyáshús rég elfogyott. Lefeküdtem köpenyegemre és 
a puszta földön azonnal elaludtam, azt hit tem jól kinyugodhatom magamat. Ebbeli reményem is 
hiú volt, nem alhat tam reggelig. Éjfél tájban riadót vertek, fel kellett kelni, s fegyverbe állni. 
Simonies51 császári tábornok Morvaországból Holicsnál betört , és Nagyszombatig haladt a Kis 
Kárpátokon á t . A mi zászlóaljunk, az Ernő ezred egy zászlóalja, az első honvédzászlóalj, meg 
egy zászlóalj gyalogság, egy divisio Miklós huszár, két üteg ágyú Guyon ezredes parancsnoksága 
ala t t ellene indí t ta tot t . Rögtön kellett indulni, én menet közben Pozsonyig aludtam. Egyik legé
nyem a puskámat elvette, magam pedig más ké t honvéd között, rajok támaszkodva, aludva 

47 Osztály, lovassági egység: két század. 
48 Szekovics „Schwandorf"-ot említi. 
49 Katonakenyér (a német „Proviant" szóból). 
50 Időszakosan nyitvatartő italmérő hely. 
51 Balthasar Frein. Simunich császári altábornagy. 
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mentem. Midőn reggel virradatkor Pozsonyban a hajóhídfőnél, — Koronázási-domb, — megállt 
zászlóaljunk, akkor ébredtem fel. Nem tud tam elképzelni, hol vagyok és miként ju to t tam oda, 
míg legényeim meg nem mondták. Inason pénzt kért , hogy valami ennivalót vehessen, de egye
bet négy vajas kiflinél nem kapot t , az is még forró volt, akkor szedte ki a pék a kemencéből, 
más bolt vagy étkezde pedig még nem volt nyitva. Pozsonyból hamarosan lóvonta vasúton to
vább szállítottak Nagyszombat felé. Első állomásig mi sem történt , azonban a második állomáson 
túl , egy falu közelében le kellett szállnunk a kocsikról, mert az a hír jöt t , hogy Simonits Nagy
szombatot elhagyva szembejön velünk. A falun felül egy szántáson tömegbe állították zászló
aljunkat, a hideg esőben ot t kellett állnunk sokáig. Aznap nem kaptunk semmit enni, átázva, 
éhesen, álmosan, keserves volt a helyzetünk. Egyszerre a zászlóalj felkerekedett, s o t thagyot t 
bennünket tiszt és altiszteket, bement a faluba, magát elszállásolta. Egy ideig mi még kint 
maradtunk, végre mi is utánamentünk embereinknek. Minden ház tele volt katonasággal, min
den ablakon bekiáltottam, nincs-e o t t a 7. zászlóalj, 3. százada. Végre egy házból kiáltották, hogy 
o t t vannak; kijöttek értem, s bevezettek. Köpönyegem átázott , azt lehúzták rólam, hogy a kony
hában majd a tűznél megszárítják. A szobában voltak Ernő ezredbeli honvédek is annyian, 
hogy nekem nehezen tud tak helyet szorítani. Kenyerük és szalonnájuk volt, azzal jóllaktam én is, 
s reggelig aludtam a bűzhödt levegőjű szobában. A konyhában nyers fával tüzeltek, minek na
gyobb volt füstje, mint lángja, de ennek dacára köpönyegem megszáradt, azonban teljesen 
megfüstölve, úgy, hogy több napon át , ha eső esett, a füstös létől olyan lettem, mint a kémény
seprő. 

Másnap tiszta, napos idő volt, s elindultunk Nagyszombat felé, egy pár óra járásnyira volt 
csak tőlünk. Értesültünk, hogy Simonits a hírre, hogy közeledünk, elhagyta a várost, visszavo
nult futva azon az úton, amelyen jöt t , Nádas felé, a fehérhegyi átjárón. Délben értünk be Nagy
szombatba, ennünk a városiak hoztak, nagy tálakban a sorok előtt t a r tva az ételt, mi pedig állva 
kanalaztunk belőle. É n paradicsomos krumplit kaptam, de természetesen nagyon jó volt, három-
négy nap óta egyebet sem ehettem mint a kopcsányi füstöltet s a pozsonyi kifliket, előtte való 
este pedig kenyeret és szalonnát. Amint jóllaktunk, ú t ra kellett kelni Simonits után, hogy a fe-
hórhegyi átjárónál úton érhessük. Azonban megelőzött annyira bennünket, hogy Nádasnál, 
a Fehérhegyek lábánál csak a Miklós huszárok érték el az utócsapatát az ellenségnek. Tömegben 
vá r t a egy zászlóalj galíciai rendes katona a huszárokat, de azok hamarjában szétrebbentették 
a tömeget, közülük sok elesett, nagyrésze azonban a közel levő erdőbe menekült, s onnét a fő-
•csapatjuk után elmentek. Nádasnál mi sokáig álltunk, míg a huszárok a táj t á tkuta t ták , a sorból 
kilépni sem volt szabad ; pedig hideg szél havas esővel támadt , majd megvett bennünket az Isten 
hidege. Én sokat szenvedtem, mert még Pápán csináltattam egy vékony cipőt, s azóta mindig 
azt viseltem. Talpa elvásott, sarka félrement, sáros vízzel megtelt. Midőn a huszárok jelentették, 
hogy a közelben nincs ellenség, szabad volt a házakba bevonulnunk. Egy középnagyságú szobába 
közel ötvened magammal ju to t tam, de igen jól aludtam, annyira elaludtam, hogy mellényzse
bemben lévő pénztárcám kiesett, nem vettem észre, s valaki ellopta. Nem is kerestem, mert ha 
megtalálom valakinél, tudtam, hogy főbe lövöm érte, pedig az utolsó öt forintom volt. A Fehér 
hegyeknek nevezett Kis Kárpátokon át vezető u ta t az ellenség ledöntögetett fákkal eltorlaszolta, 
járhatat lanná te t te . Azért reggel kisebb csapatokban indultunk, mellékutakon át. Valahogy egy 
üteg hat fontos ágyút is á t tud tak szállítani, de a huszárság késett. Az én századom volt az első 
az átkelésnél, s annál fogva a ha t fontos ágyúüteg fedezetére let tünk rendelve. A hegy a la t t közel 
vol t Jabloncz falu, melyet még az ellenség utóhada megszállva t a r t o t t ; tüzéreink ágyúzni 
kezdték őket, s rövid időn a faluból kivonulni kényszerítették. Mi az üteggel futva mentünk utá-
nok, de a falu végén egy mély árkú hegyipatak hídját az ellenség felszedvén, míg azt helyreállí
to t tuk, elmenekültek. Azonban a huszárok, s az egész hadsereg is átkelt, s rendes csapatokba 
indultunk Szenicz felé, üldözve a németeket. Szenicz (Szénafalva) közelében a huszárok ismét 
beérték az ellenség utóhada egy részét, s megtizedelték. Kimerülve értünk Szenicz nagyobb köz
ségbe, hol egy úri házban kaptunk szállást egész századommal. Aznap ismét szép, verőfényes 
idő volt. Jó szállás és ellátásban részesültünk, bár a ház tulajdonosa csaladjával elmenekült. 
Kipihenve, új erőt nyerve, másnap ismét elindultunk Holies felé, az ellenség után. Hova elérve 
megérkeztünk, de az ellenséget utol nem értük, mire odaértünk, átvonult a Morva folyón Morva
országba, hova nekünk nem volt szabad mennünk. Az napot o t t töl töt tük. Én századommal elő
őrsre rendeltettem a Morva folyó hosszában. A magyarországi partja a folyónak kaszáló volt, sem 
fa, sem bokor raj ta, fedezetet tehát nem nyújtott . A morvaországi partja ellenben fűzfával volt 
sűrűn beültetve, honnét a császári vadászok biztosan lődöztek ránk egész nap. Éjjelre tűz mellé 
zsuppkóvóket hozattam, azokat felállogattuk, s mögötte teljes biztonságban voltunk. Egyik 
-őrszemet, egy zsidó gyereket megsebesítettek a németek, amint puskáját lövésre készen t a r t o t t a 
mellénél, jobb kezének egyik ujját, egy oldalról jöt t fáradt golyó eltörte. Nagy lármát csapott, 
az t hittük, hogy nagy sebet kapot t , pedig könnyebb sebzés volt. Éjjel a tűz mellett eldőzsöltünk, 
midőn egyszer Rainer századosunk odajött heted magával, kik közül két vagy három tüzér volt, 
egyéb fegyvere nem volt rövid kardjánál, tőlem néhány embert kért segítségül. A Morva folyón, 
közel hozzánk, nagyobbszerű malom volt, abba a császáriak betódultak, megszállták. Azt akarta 
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meglepni, és elfogni a németeket. Nem akar tam adni neki segélyt, mert előőrsről nem szabad 
távozni senkinek, de végre annyira ostromlott, hogy adtam néhány embert neki. Vesztére tőr
tént , mert t iszta, holdvilágos idő lévén, az emeletes malom ablakából megláttak közeledését, 
s lövésre készen várták. Amint a malom ajtajához ért, lövés dördült el bent, s felfedezve lévén 
támadása, jónak lá t ta visszavonulni csekély népével. Amint visszafordult, újabb lövés törtónt 
s a golyó Rainer századosnak a lapockája a la t t hatolt a mellébe, s elől megakadt. Emberei haza
szállították szállására, hol egypár nap múlva meghalt. O volt zászlóaljunk legképzettebb, s leg
lelkesebb tisztje, jóllehet császári generálisnak volt fia, katonai nevelésben részesült. Testtel, 
lélekkel szolgálta a magyar ügyet, legyen áldva poraiban is.62 

A következő napon a Morva folyón lévő hidat ágyúval szétrontották, s mi visszavonultunk 
Nagyszombatig, hol Guyon parancsnokunk elhagyott bennünket, visszament a főhadsereghez 
Pozsonyba. Helyét Ordódy Kálmán őrnagy foglalta el, ki egyáltaljában nem bizonyult dandár-
nokságra alkalmasnak. Tétovázó és késedelmeskedő volt minden tettében, bár katonai képzett
séggel bírt , de nem volt erélyes és eléggé bátor. Nagyszombaton századommal egy öreg kanonok 
házába lettem szállásolva, kinek öreg szakácsnéja jó vacsora és reggelivel látot t el engem, mint 
a beszállásolt legénység parancsnokát. Megkértem az öreget, hogy miután magával a nagyságos 
kanonok úrral nem találkozhatom, kérje meg nevemben, hogy egy pár nélkülözhető csizmával 
ajándékozzon meg, mert a cipőim akkor már használhatatlanok voltak. Rövid időre az öreg
asszony csakugyan hozott egy pár csizmát, de az volt a baj , hogy a kanonok kövér ember lévén, 
a csizma szárai oly bővek voltak, mindkét lábam szára belefért volna, de az engem nem feszélye
zett. Megtömettem szénával a fejét és szárát is, úgy jó szolgálatot t e t t . (Ekkor történt, hogy cipőm 
nem lévén, amidőn a dobos idézőt vert az őrmesternek, én nem jelentem meg őrnagyomnál, azért 
megharagudott rám és azt mondta, hogy lesz rá gondja, hogy mostanában tisztté ki ne; neveztes
sen. Be is vál tot ta a szavát, csak Lipótvárba neveztek ki két hónap múlva.) A téli hadjáratot 
abban végeztem. Eleinte nehéz volt be-nne járnom, de utóbb hozzátörődtem, s lábam sohasem 
fázott, pedig kegyetlen hidegeket kellett tűrnünk a hegyekben. Nagyszombatból visszarendeltek 
bennünket Nádashoz, hol a mi zászlóaljunk Binócz nevő tót községben lett elszállásolva, a had
sereg többi zászlóaljai pedig Nádason és Szomolánban. Guyonnal a Miklós huszárok is elmentek 
tőlünk, helyettük Hunyadi új huszárezredből jött két század. Binóczon rövid ideig volt száza
dunk, áthelyezték Szomolánba, s ot t voltunk december közepéig, amikor Simonits erősítést 
kapván, kivert állásunkból. I t t a szolgálat nagyon terhes volt, á t kellett kelnünk a Kis Kárpáto
kon, a hegynek az ellenség által megszállott rónaságra néző oldalára. A hegyen voltak az őrs
tanyák, az első a hegyek között egy völgyben, kis pataki malomnál, a második a hegy keleti 
oldalán az első felett, a harmadik az országút mellett szinte a hegy oldalán, a negyedik pedig 
ettől délre, egy völgyben levő kis malomnál, melyet néhány hold terjedelmű zsombékos berek 
körí tet t . Jobbra, balra tőle fennsík, szántóföldekkel, melynek oldalait mély árkok szelték á t . 
Ide jár tunk Szomolánból. Reggel 9 óra előtt indultunk ki, dél elmúlt, amikor elértük az őrs
tanyákat , ot t másnap délig szolgálatban voltunk felváltás után, ami egy órába került, míg min
den őrszem fel lett váltva, szállásunkra indultunk, és késő este értünk oda. Azután volt a napi 
étkezés. Volt egy németországi származású, borbólylegényből let t tizedesem, neve Lübling, [...] 
a kávét nagyon szerette, csaknem elveszett érte. Korán reggel eljött hozzám kávét főzni, s feke
tekávé volt a reggelink prófunttal. A községbeliektől nem igen lehetett élelmiszert kapni, ellen
séges indulattal viseltettek hozzánk. A falubeliek ki szoktak hozzánk az előőrsre járni, fenyőpár 
linkát, s szilvalekváros lepényt árulni. Silány táplálék volt, azért a századomnál levő egyik 
honvéd szeretőjének, ki Győrtől fogva mindég velünk volt, pénzt adtam, hogy szalonnát vegyen, 
s kenyeret, kint az előőrsön legyen mindig harapnivalónk. Rövid időn a nyereségből megadta 
a pénzemet, s azontúl mindég szerzett elegendő szalonnát, kenyeret és pálinkát. A szalonnát 
a tűznél megpirítottuk, zsírját prófuntra csepegtettük, s oly jó ízűen fogyasztottuk, hogy ét
vágyunkat királyok is megirigyelhették. December 6-ig csendes volt a szolgálatunk, egymást az 
ellenséggel nem nyugtalanítottuk. December 6-án azonban, Miklós napján, azt mondták : a galí
ciai polák császári katonák görög hitűek, s nagy ünnepjük Miklós napja, csináljunk nekik egy kis 
mulatságot, támadjuk meg őket, hihető nem várják a támadást , nagy lesz náluk a zavar. Csalód
tunk, készen vár tak bennünket. A lepényes tótok értesítették őket előre a támadásról. Századom
mal aznap is szolgálatban voltam a á. őrtanyán, a pataki kis malomban. Reggel virradatkor az 
első zászlóaljtól jö t t egy osztály támadni , százados, s alhadnagyokkal. Nekem őrsparancsnokom 
volt Traugmann Lajos hadnagy, azt a parancsot kaptuk, hogy a mi századunk tartalékképpen 
kísérje a támadó századot, s ha az visszaveretnék, vegyük mi át a harcot, hogy az visszavonul
hasson. Egy fiatal hadnagy az 1. zászlóaljtól vezette a csatárláncot. Rövid fehér szűrdolmány volt 
rajta, kivarrva piros rózsák s tulipánokkal. Mondtam neki, amint mellettünk elment, jó lesz 
a tulipános szűrt hátrahagyni, mert az igen jó célpont lesz. „Eh, nem félek", — felelte, s tovább-

I* 52 Rainer Aladár néhány életrajzi"adatát ismerteti, de halála körülményeiről nem tud: Bona Gábor: Kossuth Lajo» 
kapitányai. Bp., 1988. 491. o. 
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ment. Egy negyedórára rá puskán hozta két honvéd, átlőtték a combját. A támadó század vissza
vonult, a harcot á t kellett vennünk. Traugmann Lajos volt parancsnokunk, hozzám jöt t , kórt , 
rendelkezzem, mert ő nem tudja, mit kell tenni. Embereinket hamarosan csatárláncba osztva 
lassan visszafelé húzódtunk a rendelethez képest. Baj nélkül visszavonultunk állomásunkig, 
a malomig, o t t vet tem észre, hogy egyik tizedesem ötöd-hatod magával elmaradt tőlünk, egy 
dombra felhúzódott, s o t t csatát folytat a megkerülni szándékozó németekkel. (Gruber nevű 
somogyi fiú volt.) Hadnagyom már akkor elpárolgott, mikor és hová lett nem tud tam meg,, 
később sem lá t tam. Emlí tet t tizedesem megmentésére visszamentem a dombra fel, hogy velem 
visszavonulhasson. I t t történt , hogy mikor a dombról lejöttünk vízmosás közt, keskeny föld
nyelven haladtam lefele, közelről egy lövés leterítette a közvetlenül előttem haladó emberemet. 
Abban a pillanatban bíz ta t tam, hogy iparkodjék, mert bekerítenek bennünket, még előre is 
löktem szegényt. H a gyorsabban megy, a golyó, mely homlokán bement, s hátul a sapkáján 
kijött, engem talál. A véletlen mentet t meg azúttal a haláltól. Jobbról volt az ellenség, s az árkok
ban észrevétlenül megközelítettek bennünket. A szegény fiú, ki a lövést kapta , jobbra nézett, 
figyelni az ellenséget, s ekkor kapta a golyót. Ennél az egy embernél több nem esett áldozatul 
századunkból, de az első zászlóaljtól többen elestek, mert midőn lőtávolságra értek a falut körítő 
kertgyepühöz, mi magasan volt tüskéből összerakva, biztos helyről lőtték a támadó csapatainkat, 
ez pedig nem is lá t ta az ellenséget a magas gyepű mögött. Leérvén a dombról a malomhoz, 
lá t tam, hogy az ellenség egész a malom közelébe ju to t t , s erősebb lévén nálunk, a főcsapattói 
való elvágásnak, s elfogásnak voltam kitéve. Nekiindultam csapatommal a malom feletti berek
nek, mely gyengén volt befagyva, jege lábaink ala t t beszakadt, s lassan haladhat tunk előre a má
sik domb fele. Az ellenség elért a berek szélére, s onnan lövöldözött reánk 180, 190 lépésről, és 
csodálatos hogy egy lövésük sem talált , pedig vagy tíz percig lődöztek bennünket, míg á tér tünk 
a szomszéd domb aljához, melynek tetején volt csapatunk. Kijött egy század Hunyadi huszár
ral és 3 háromfontos ágyúval. Ot t volt Ordódy parancsnokunk is fehér paripán. Amint embereim
mel felértem a dombtetőre, Ordódy rámkiáltott , miféle csapat ez. Lova előtt megállva jelentettem, 
hogy a 7. honvéd zászlóalj 3. százada, mely a malomnál volt poston, s a támadást fedezte; kér
dezte hol vannak tisztjeim, azt feleltem, valahol elmaradtak tőlünk. Akkor tud tam meg, hogy 
századosom is kijött utánunk, de egy vízmosásban elfeküdt, s o t t hallgatta a történteket . 
Ezalat t az ellenség egy rakétaállványt állított fel a lapon, -— néhány száz lépésnyire tőlünk, kik 
a domb tetejét foglaltuk el. Mikor Ordódy előtt álltam jelentést téve, egy rakéta jöt t , s lovát 
vékonyában á tü tö t te . Maga Ordódy leesett lováról, mellét megütötte oly erősen, hogy beszólni 
nem tudot t , egy ágyúra fektettük, s beküldtük Nádasra, szállására. Az ot tmaradt két ágyú több 
lövést t e t t ezalatt a völgyben idestova húzódó ellenségre, de oly rosszul lődöztek, egyetlen tarack 
sem talált . A császáriak a rakétaszór ó j ukkkal folyton rakétáztak, de ők is oly rosszul lődöztek, 
hogy lövegjeik mind a fejünk felett repültek el a közeli erdőbe. Csak az első rakétájuk találta 
Ordódy lovát, melyet agyonlövetett, mert át lőt t vékonnyal hánykolódott. Sokáig t a r to t t még 
az ide- s tovajárás ütközet nélkül, míg végre az ellenség elvonult falujába, mi is elfoglaltuk 
előbbi állásunkat. Az elesett emberemet, ott , hol elesett, elföldeltük, keresztet is t e t tünk fejé
hez, és azzal a nap eseményei rendes kerékvágásba visszazökkentek. 

Ezután 8 napon át rendes lefolyása volt dolgainknak. December közepén azonban, 14, vagy 
16-án az ellenség támadást intézett ellenünk. Ugyanis Windischgrätz végezvén a bécsiekkel, 
hadával megindult Magyarországba, azt is meghódítani. A főseregünk Kopcsány és Pozsony 
környékén volt, Lajta mellett, fővezére Görgey Arthur, balszárnya Šopron körül összeköttetés
ben a központtal, — úgy emlékszem gr. Eszterházy53 ezredes parancsnoksága alat t — jobbszár
nyát a mi csapatunk képezte Ordódy Kálmán őrnagy parancsnoksága alat t . Az ellenség centruma 
lajtai Brucknál tör t be Windischgrätz herceg parancsnoksága alat t , a jobbszárnyát Jellasich 
vezette Sopron s vidéke ellen, balszárnyát mivelünk szemben állított Simonits tábornok képezte 
7—8000 főből álló sereggel, de jól volt ellátva mind ágyúkkal, rakéta üteggel, mind lovas és mű
szaki osztagokkal. A mi csapatunk állott az 1. és 7. honvéd zászlóaljból, Ernő ezred 3. zászlóalj
ból és két század Hunyadi huszárból. Új ezred volt a Hunyadi huszárezred, de helyét jól megál
lot ta mindég, sok levén közte a kiszolgált öreg katona. Ágyúink, mint lá tha t tam, volt egy üteg 
6 fontos és két üteg 9 fontos. Tüzérségünk gyenge újonc volt. (A Miklós napi támadásnál ta
pasztaltam, hogy igen gyengék. Néhány száz ölnyire volt tőlünk az ellenség völgyben, s 10-14 
lövés közül egy sem talált , ezért a tüzelést be is szüntette a parancsnok s ágyúit visszavonta 
Nádasra.) [...] 

Midőn december közepe táján az egész császári sereg hazánk ellen indult, századom szinte 
előőrsi szolgálaton volt, az első számú, legbiztosabb őrstanyán. Velünk voltak tisztjeink is 
a századossal együt t . Délben a második őrállomásról jöt t az őrmester 4 honvéddel bennünket 
értesíteni, hogy meg vagyunk támadva az egész vonalon, s a 2., 3., 4. őrállomáson készenlétbe 

53 Esterházy Pál gróf, honvéd ezredes. 
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helyezkedjünk, hogy kellő időben ott teremhessünk, ahol segélyre lesz szükség. Az értesítő őrs 
távoztával a mi kapitányunk összevonta a századát, s elindult Nádas felé. A Nádas előtti mező
ségen az első honvéd zászlóalj, az Emésztek, a huszárok s ágyúk fel voltak állítva csatarendbe. 
A mi zászlóaljunk még az erdőségben harcolt az ellenséggel visszavonulva, mint a lövések köze-
ledtéből világosan lehetett következtetni. Ordódy meglátva visszavonuló századunkat, hozzánk 
nyargalt, s kapitányunktól kérdé, honnét jön; mikor megmondta, hogy az első számú őrállomás-
ról, kérdé tőle, ki parancsolta onnét el. Az értesítő őrjáratra hivatkozott, hogy annak folytán 
jön «egíteni a csatázóknak. Visszaparancsolta századunkat helyére, hogy onnét az ellenség oldalba 
ne támadhasson bennünket, de mielőtt elértük volna előbbi helyünket, újabb rendelet jöt t , hogy 
•csatlakozzunk a fősereghez. Mire oda megérkeztünk, 1., 2., 4., 5. századunk is szótszórva megér
kezett az erdőn át. Ordódy az említett 3. századot csatárláncba rendelte az erdő ellen, melyet az 
ellenség megszállott. De mert jobboldalról a császári vadászok már oldalba támadtak, balfelől 
pedig egy divisio vértes fenyegetett bennünket túlszárnyalással, visszavonulást parancsolt 
Ordódy. Már akkor Szomolánból, a mi szállásunkról, Nádas és Banóczról a századok bagazsiája54 

mind elmenekült. Ruháinkat elvitték és sohasem találkoztunk többé. 

A vasas lovasok Szomolán mellett, mellékúton, biztos vezetők által vezetve eljutottak szállá
sunkra akkor, amikor a mi bagazsiás szekereink belőle kijöttek. Az volt a szerencse, hogy a falu 
végén egy mély medrű hegyipatak folyt, annak hídját felszedvén, nem üldözhettek, és minket 
sem támadhat tak . Nagyszombatba vonultunk, de ot t nem szállásoltak el bennünket, hanem késő 
éjig az utcán voltunk anélkül, hogy valamit élelmezésül kaptunk volna. Az ellenség nem követett 
bennünket. Éjjel a lóvonatú vasút töltésén Szered felé indítottak bennünket tovább, hol a Vágón 
átkelvén Szerednek átellenében a Vág partján lévő községben szálltunk meg, de reggel korán 
már tovább indultunk, előbb azonban jól t a r to t t ak bennünket a falubeliek. Alig haladtunk félóra 
járásnyira szállásunktól, mikor Guyon, — már akkor ezredes, — jött velünk szembe, megállította 
az egész hadtestet, s szemlét t a r to t t fölötte. Jelentette egyúttal , hogy rendelete van a hadtestet 
visszarendelni Nagyszombatba, s ot t Simonitstól csatát fogadni, hogy azt hadtestével, ha lehet, 
visszanyomja, avagy feltartóztassa, míg Pozsony körül a főhadseregünk elvonulhat, nehogy 
Simonits által hátbatámadtassék. 

Megemlítem, hogy a nádasi csatározás u tán Ordódy Kálmán őrnagy parancsnoknak Lipót
várba ment, várparancsnok lett , a dandárparancsnokságot á tad ta Zinnern őrnagynak, a mi 
zászlóaljunk parancsnokának. A mi zászlóaljunkat, mivel leggyengébb volt, — 450 embert szám
lálhatott már ekkor, — Lipótvárosba rendelte, s onnét egy teljes zászlóaljat rendelt Nagyszom
batra. Lipótvár a Vág balpartján van Galgócz városka átellenében. Hatszegletű, csillagalakú kis 
váracska, a Vág folyón átkelés megakadályozására lett építve, hogy Komárom várának meg
közelítését arról az oldalról megnehezítse. A városban csak egy gyalogsági kaszárnya, egy tüzér-
kaszárnya és egy tiszti „pavillon."65 Lovasság számára nincs sem laktanya, sem istálló. Van kü
lön pavillon a várparancsnok számára, éléstár, kápolna és két kazamata, a vár egyik szárnyában 
továbbá lőporraktárral. Lőpor kevés volt a várban, a kormány elegendőt nem rendelt oda. 
Ami ot t volt, azt a Húrban56 féle tót felkelők elleni hadjáratban részben elhasználta Ordódy előbbi 
csapata. (Ugyanis Ordódy az 1. honvéd zászlóaljnál volt százados, onnét őrnagynak neveztetvén 
ki, Hurbán ellen nemzetőrökből képzett csoporttal küldetett a felső megyékbe, főhadiszállása 
Lipótvár volt, onnét indult, s oda is tér t vissza hadműveletei után, onnét élelmezte seregét, 
s ágyúihoz is onnét v i t t puskaport, így azután mire mi odajutottunk, puskapor, s az élelmiszer is 
fogyatékosan volt.) A várban mi elhelyezkedtünk, Guyon pedig Nagyszombatot megszállta, 
o t t bevárván Simonitsot, vele megütközött. A várost megszálló nap után egész nap sűrű köd 
volt, alig lehetett látni 10—15 lépést, a köd fedezete mellett délután Simonits egészen a város 
mellé érkezett anélkül, hogy észrevették volna. Oldaltól támadot t , s csak a lövések árulták el 
megjelenését. Guyon csapata bár hősiesen verekedett, csatát vesztett . Az Ernő zászlóalj három
szor vesztette el zászlótartóját, más vette át , s tovább verekedtek. Végre a kórház udvarába 
beszorultak, de ot t is megtartot ták magukat, míg végre, midőn künn elhallgatott a csatazaj, 
megadta magát megfelezve. Az első honvéd zászlóalj szerencsésen elmenekült, a többiekkel 
együtt Szőreden át Komáromba. Gruber Mátyás57 tüzérszázados, ki a nádasi dandárnak volt 
•tüzérparancsnoka, a nagyszombati csatából Lipótvárba menekült, s ot t lett tüzórparancsnok. 
Gruber a nagyszombati csatában az ütege mellett volt elfoglalva, midőn egy osztrák tüzértiszt 
hozzá ment e kijelentéssel: „Bruder, du gehörst mir, samt mit deinen Kanonen".6 8 Gruber azon
ban kardjával olyan vágást adot t neki, hogy holtan rogyott össze. Azután egy házba menekült, 
ihol egy rongyos köpenyeget szerzett, s abban éjjel elmenekült Lipótvárba. (Később Haynau br. 

54 Bagázsia — poggyász. 
55 Szárnyépület, melléképület (német). 
56 Miloslav Jozef Húrban a magyarellenes szlovák mozgalom egyik vezetője. 
57 Helyesen : Gruber Fülöp. 
58 „Pajtás, te hozzám (értsd: hozzánk) tartozol, ágyúiddal együtt!" 
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Mednyánszky László őrnaggyal együtt Pozsonyban felakasztatta.) Lipótvárba érve lettem had
naggyá kinevezve, mivel felterjesztve lettem a minisztériumhoz, de onnét a zűrzavaros körül
ményeknél fogva kellő időben a kinevezés nem érkezett meg. A dandárnok tehát kinevezett, 
feltévén, hogy a minisztérium úgyis kinevezett, csak nem közölte velünk. A nagyszombati csata 
u tán a császáriak néhány napig nyugodtaK, és azután húzódtak felénk. Egy hét alat t körülzárták 
várunkat. A vár legénysége állott a honvéd 7. zászlóaljból 450 emberrel, a 16. nyitramegyei 
zászlóalj két százada 400 emberrel, a Frangepán csapat mintegy 150 emberrel, császári vártü
zérek egy hadnagy parancsnoksága alat t , ezek azonban ellenséges indulattal voltak hazánk ügyé
vel. Volt egy üteg 3 fontos síkágyúval, s mintegy 20 darab vaságyú a várbástyán. Voltak honvéd 
tüzéreink is, de kevés. A tüzérparancsnok Gruber Mátyás lett, Tóth Mihály és Csóka tüzérhad
nagyokkal. Várerődítési parancsnok volt br. Mednyánszky László, fiatal, 30 éves szép ós tanul t 
ember, lelkes hazafi. Várparancsnokunk Ordódy Kálmán lanyha, határozatlan, a mi őrnagyunk 
Zinnern gyáva és alattomos, úgy a többi tisztjeink is, nem volt köztük egy is, ki tudo t t volna 
tenni és lelkesedni, lelkesíteni ügyünk mellett. A 16. nyitrai zászlóaljnak egy századosa volt 
Farkas László, szélhámosféle egyéniség, a másik század parancsnoka Lokovszky főhadnagy, ő jó 
és becsületes embernek mutatkozot t . Ilykép tisztjeinkben katonai képzettség és jóakarat hiány
zott, a legénység pedig elkedvtelenült, általános volt a közérzület, hogy nagy baj fog bennünket 
érni. Karácsonyi ünnepek u tán a vár t lövetni kezdte az ellenség kétfelől. Kora reggeltől késő éj
szakáig dörgött az ágyú mindkét részről, aznapra kifutotta még a lőporunk. 24 órai lövöldözés 
után elhallgattak az ellenség ágyúi is, s tovább folyt a körülzárás. Közben egy új üteget állított 
fel az ellenség a vár közelében. Ugyanis a vár közvetlen szomszédságában volt a Mesztecskó 
nevű kis falu, benne templom is állott. A falut az ellenségeskedés kezdetén felégették, lakói ki
vonultak belőle, a templom is leégett, csak a falak maradtak meg. A falu végében volt azonban 
egy nagy urasági pajta téglából építve, cserépzsindellyel, az épen maradt , amellé építették a csá
száriak a harmadik ütegüket, onnét lődöztek 30 fontos bombákat is a várba. Megostromolni nem 
merte azonban a vára t az ellenség. De felesleges is lett volna ezt tennie, mivel, mint utóbb meg
tudtuk, a mi őrnagyunk, egyik századosunk a várparancsnok tudtával levelezésben állott Simonits-
csal alkudozva a vár feladása felől, de ezt csak a feladás után sokára tudtuk meg a fogságban. 
Egy alkalommal őrparancsnok voltam; a vára t körüljártam, a kapukat megtekintettem. Egyik
nél a mellette lévő ajtót nyitva találtam. Jelentet tem rögtön a várparancsnoknak, azt mondta, 
ő feledte nyitva, napközben ki volt a külső sáncokat megtekinteni, legyek nyugodt azonnal intéz
kedik bezárása iránt. Gyanú nem fért hozzá, fel sem te t tem Ordódyról az árulást, pedig azért 
volt nyitva az ajtó, hogy a küldönc ki s bejuthasson sötét éjszakán át . 

Körül voltunk zárva, a külvilággal nem érintkezhettünk, az ország sorsáról, főhadseregének 
működéséről mit sem tudtunk. Emlí tet t t isztünk azonban éjjel t i tkon levelezett az ellenség 
parancsnokságával, meg is egyeztek a feladás iránt. Mi azonban fiatalabb tisztek erről mit sem 
tudtunk. 1849. január hó 1-én gr. Staremberg István századosunk összehítt bennünket, az egész 
zászlóalj tisztjeit tanácskozásra. Midőn mind együt t voltunk, felvetette a kérdést: ta r tsuk a vára t 
tovább, vagy feladjuk? —• helyzetünket lerajzolva. Élelmiszerünk fogytán, lőszerünk pedig el
fogyott, rövid ideig lesz elég. Főhadseregünk felől nem tudjuk létezik-e még, s hol és miként 
működik. Véleménye szerint legcélszerűbb lenne becsületes, feltételek mellett feladni a várat . 
Mindenki hallgatott, senki sem szólt sokáig, végre Baranyai Pál főhadnagy, — zalai élemedett 
egyén, — szólalt meg, hogy becsületes honfi capitulátióról nem is szólhat, t a r t suk magunkat 
addig, amíg lehet, s akkor a körülményekhez képest cselekedjünk, kitörünk, s akinek szolgál 
a szerencse, megmenekül, de feladásra ne is gondoljunk. Kesztyűjét az asztalra dobta mondván : 
kinek ez nem tetszik, állok elébe. Azzal ő, Madár Pál és én, — legfiatalabb hadnagy, — otthagy
tuk az értekezletet, s az is elszéledt határozat nélkül. 

Megemlítem i t t , hogy midőn a magyar fősereg Pestet is elhagyta ütközet nélkül, és Görgey 
önhatalmilag elválva tőle Vác felé indult, onnét Lipótvárra igyekezett, hogy felmentvén a várat , 
ez lesz működési pontja hadműveleteinek a császári fősereg hátába kerülve. El is jöt t Verebélyig, 
de onnét szándékát megváltoztatva a bányavárosok felé indult. Simonits arra a hírre, hogy 
Görgey 30.000 emberrel feléje ta r t , felszedte sátorfáját, s elhagyta várunkat . Egy reggel arra 
ébredtünk fel, hogy nincs ellenség láthatárunkon. A 16. zászlóalj divisiójából egy század főhad
nagy parancsnoka vezetésével Galgóczra tör t , s a császáriak által ot thagyott közel 30 darab 
hízott ökröt és négy császári közkatonát elfogott, s a várba hajtot ta, de puskaport nem requirál-
ha to t t . A szabadságunk azonban rövid idejű volt, másnap visszajött Simonits, s elfoglalta előbbi 
állását. A január hónap minden incidens nélkül tel t el. Február azonban végzetes let t ránk nézve. 
2.-án, Gyertyaszentelő napján kora reggel megszólaltak az ellenség ágyúi, fokozottabb mértékben, 
bombákat, 30 fontosakat lődöztek be, melyek nagy pusztítást te t tek az épületekben. Legényeink 
a kazamatákba vonultak. Nekem ügyeletem volt, egész éjszaka talpon voltam, a főőrstanyán 
pedig Oszterhuber László főhadnagy volt a parancsnok. Kora reggel egymás mellett, az ablak 
előtt padon ülve beszélgettünk a főőrstanya tiszti szobájában, jöt t egy 6 fontos golyó, s az ablak 
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alatt i vékonyabb falat föld színénél á tü töt te , köztünk elment, s a szoba ajtajának a padló feletti 
részét is á t tör te , a legénység szobájában megállott. Isten csodája, hogy valamelyikünknek lábát 
el nem ütö t te , amint a padon ültünk, köztünk haladt el. [...] Én azután a várba körülnézni 
mentem, s amint egy idő múlva a bástyára indultam, egy emberem jöt t lélekszakadva, hogy el 
vagyunk árulva, a mesztecskói kapu felett Oszterhuber főhadnagy fehér zászlót lobogtat. (Mesz-
tecskó néhány házból álló falucska volt a várhoz legfellebb kétszáz lépésre, de épületei — még 
s kisded templom is, — elégettetett az ostrom megkezdése előtt a mieink által.) Nem hihettem, 
de elmentem a mondott helyre, csakugyan igaz volt. Kérdőre vontuk Oszterhubert, hogy mit 
csinál, s kinek a rendeltetésére ; azt felelte, a várparancsnok rendeletére cselekszik, mert a múlt 
éjjel a haditanács elhatározta a vár feladását. Oszterhuber már reggel tudta ezt, s azért lett 
ő a főőrstanyára rendelve, hogy az ostrom kezdete után egy órára lécre kötöt t fehér lepedőt tű
zessen ki a kapu fölé. És nekem erről ő mitsem szólt, midőn vele együt t voltam félórával előbb. 
Az ostrom megszűnt, az ellenség ágyúi elhallgattak. A mi ágyúink közül egy te t t egy pár lövést 
Csóka tüzérhadnagy parancsára. A meglepetés a legénységnél, úgy a fiatalabb tiszteknél általános 
volt, de az idősebb s főbb tisztek mind be voltak avatva a dologba. A meglepetést elcsüggedós 
vál tot ta fel, érezte mindenki tehetetlenséget, úgy intézvén dolgaikat a korifeusok,59 hogy a zászló 
feltűzésekor azonnal vonuljanak be a németek a kapu melletti ajtón. Mire körülnéztünk a vár 
udvarán, már császári katonákat és tüzéreket találtunk ot t . Ordódy főparancsnok egész gálában 
kiment az ostromló fővezérhez, megállapítani az átadás módozatait . fá 

A feladást megelőző éjjel, mint utóbb megtudtuk, — a várparancsnoknál haditanácsot tar tot
tak. Jelen volt br. Mednyászky László, várerődítési parancsnok is, a mi őrnagyunk s minden 
századosunk, a Frangepán csapat és a 16. zászlóaljból o t t lévő két század parancsnoka, valamint 
a tüzérparancsnok is. Felvet tetet t a vár védelmének kérdése, s Mednyánszkyn kívül mind, 
egyhangúlag a feltétlen megadás mellett volt. Feltétlen megadás mellett, mert Simonits semmi 
feltételt el nem fogadott, azt állítván, őfelsége magának t a r to t t a fenn a kegyelmezést, mit ő jó 
lélekkel kilátásba helyez. Mednyászky ti l takozott a feladás ellen, de egyebet nem te t t . Hazament 
szállására s reggelig aludt. Szerep a feladók közt ki lévén osztva, mindenik teljesítette a maga 
teendőit, úgy, hogy mi többiek, de csak néhányan voltunk, egyszerre kiestünk szerepünkből, mit 
sem tehet tünk a legénység közömbössége mellett, kik ruhátlan, sovány élelmezés mellett elsat
nyulva, nem érdeklődtek semmi iránt, jöjjön, aminek jönni kell, — mondták. Bán Sándorral 
egy szobában laktam, ő egész nap otthon volt, szobáját igen ri tkán hagyta el. Midőn hozzá 
mentem a feladás reggelén, jókedvben talál tam, örült, hogy vége lesz a további sanyarúságnak. 
Igen, mert ő tudta , hogy mi következik, s bizott jó következésében a dolognak. 

Délután az egész helyőrség kivonult a váron kívül lévő mezőre, o t t fegyvereit gúlába r ak ta ; 
a császáriak a legénységet elkísértették Nagyszombatba, fegyveres fedezet mellett ugyancsak 
Nagyszombatba szállí t tattunk, s ot t az üresen álló papnevelő intézetben lettünk elszállásolva. 
Ot t voltunk vagy egy hétig, hozzánk a városi magyarság, — különösen a nők és lányok az elő
kelőségből — jár tak be, s egész nap volt látogatónk. Egyiknek közülük, — nem volt szép és 
fiatal sem, de rajongott a magyar ügyért és kedélyes volt, iparkodott bennünket szórakoztatni, 
vigasztalni, — arany kardbojtomat adtam emlékül. Nyakába akasztotta, s úgy távozott el este
felé tőlünk. — Három nagy szobában voltunk elszállásolva, csak a várparancsnok, Zinnern 
őrnagy, Mednyánszky őrnagy, gr. Staremberg, Szabó60 és Gruber századosok lettek tőlünk külön
választva. A hét elteltével lóvonatú vasúton mindnyájunkat, a tőlünk elkülönítetteket is, 
Pozsonyba szállították. De a fentebb említetteket ot t is elkülönítették tőlünk. Br. Mednyászky-
nak bűnül ró t ták fel, hogy az első bombázás u tán kitörést rendezett a várból, de sikertelenül, 
s gyalogság már jól elhaladt kint az ellenség állása felé, midőn az ágyúkkal, — a 3 fontos üteggel 
u tánuk indult, a várkapuba az első ágyú kampója eltörött, s mire helyreibazították, a németek 
erős kartácstűzzel visszaverték gyalogosainkat, tüzéreink mit sem segélhettek nekik, míg a vár 
ágyúinak oltalma alá értek. A 16. számú nyitrai zászlóaljból sokan elestek és megsebesültek. 
Egy sebesültet lá t tam, puskára ültetve két társa hozta be a várba, mindkét lábát térden alul 
eltörte a golyó, lába fejei a bakancsban lógtak le, maga pedig a sebesült ájuldozott. Orvos nem 
volt kéznél, azt hiszem, mire beértek a várba elvérzett a szerencsétlen ember. Ezért a kirohanás
ért később Mednyászkynak halált kellett szenvedni. Haynau midőn á tvet te a főparancsnokságot 
a császári seregben, és Pozsonyban megjelent, első dolga volt Mednyánszkyt és Gruber Mátyást, 
— lipótvári kapitulánsokat — s a pozsonyi luteránus lelkészt felakasztatni. Az utóbbi azért volt 
elítélve, mert a magyar ügy megindultakor híveit a magyar haza szeretetére, s a magyar ügy 
pártolására lelkesítette. Mi Pozsonyban a Virágvölgy nevű külvárosban lettünk tüzérkaszár
nyába elzárva két kis szobába mintegy 30-an, szalma lett terítve a padlóra, azon háltunk. Másnap 
reggel kirendeltek bennünket, a kaszárnya udvarán sorba felállítottak, két század német gránátos 
egy német őrnagy parancsnoksága alat t előttünk megtöltötte élesre a fegyverét, az őrnagy ke
mény szavakban tudtunkra ad ta , hogyha legkevesebb rendetlenséget teszünk, vagy csak ki is 

59 Vezetők, itt: az árulók. 
60 Szabó Gyula, a 7. honvéd zászlóalj századosa. 
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lépünk a sorból, lelövet. Azzal a vasúthoz kísért bennünket, s onnét Bécsbe szállítottak. Bécsben 
az. „Arbeitshausban"6 1 zártak mindnyájunkat. (Fegyház, hol a rabok különféle mesterséget 
végeztek.) 

Foglyok voltunk, de hogy mi lesz velünk, fogalmunk sem volt róla. A dologházból — Arbeits
haus, — egypár nap múlva elszállítottak bennünket a „Burgthor"6 2nál lévő kazamatába, egy 
sötét, nedves helyiségbe, mely a császári várlak előtt levő várfalba volt építve, felülről kapot t 
gyér világosságot. Egy nagy pinceforma volt a helység, s benne harmincegynéhányan voltunk 
összezsúfolva, szükségünket is odabent kellett egy nagy dézsába végezni, mit minden reggel ki
vittek, s kiürítve visszahoztak. Valóságos pestises levegőben éltünk ot t egy hónapig, hetenként 
egypárszor volt szabad a bástyára kimenni friss levegőre, de a bástyán lenézni nem volt szabad, 
nehogy a nép észrevegyen bennünket, s csoportosuljon. A bástya ágyúkkal volt megrakva, 
s mellette tüzérek égő kanóccal strázsáltak. Egy egész hónapig voltunk i t t . A hónap elteltével 
omnibuszokra felraktak bennünket, s Florisdorfba szállítottak. A Duna a vashidat elszakította, 
a vasút Bécsbe, Csehország felől nem mehetett be. A kazamatában tö l tö t t egy hó a la t t Pápáról 
egy ismerős nő, Horváth Teréz szinte fogoly honvéd fivérét Horváth Károlyt jö t t megkeresni, 
s hozott nénémtől számomra 20 pengő forintot. Pénzem volt ugyan, de magyar bankjegyekben, 
ruhám azonban kevés volt, kétszer eltévedt a társzekereinken. Először a pákozdi csata előtt, 
másodszor pedig midőn a Kis Kárpátokból kellett visszavonulnunk. A Burgthor kazamatában 
öreg rezervált63 katonák voltak szolgálatunkra rendelve, kik, ha valami kellett, a boltokból meg
hozták számunkra. Egyet én megbíztam, hogy magyar pénzemet váltsa be németre, teljesítette is 
becsületesen, 10 százalék levonásával beváltotta, s hiány nélkül meghozta. Többre becsültek 
bennünket ezen öreg katonák, mint saját tisztjeiket, minek kifejezést is adtak. Florisdorfból, 
mely a Duna partján fekszik Bécs mellett, vasúton Brünnön át Csehországba, Königgrätz várába 
szállítottak, és o t t 1849 évi március hóban egy régi jezsuita zárdából lett kaszárnyának második 
emeletén szállásoltak el64. Volt egy nagy termünk s három kisebb szobánk, s ezekben voltunk 
elhelyezve a hozzánk sorozott móri foglyokkal együtt , s így a negyven számot is meghaladtuk. 
Később még négy társat kaptunk, Ivánka Imre ezredest, kit Jellasich elfogott, midőn parlamen-
tairként volt kiküldve Windischgrätzhez, br. Lipthay Andrást, kit mint a prinzpreuss-ezredbeli 
hadnagyot Bábolnánál fogtak el, továbbá Lavati6 5 századost és Xantus János6 6 hadnagyot. 
Ezek Komáromból voltak kiküldve a somogyi zászlóalj egy csapatával Érsekújvárra portyázás 
végett, Érsekújvárott fogta el egy erősebb császári osztály. Herceg Windischgrätz rendelkezésé
nél fogva hadnagyok és főhadnagyok naponként egy, századosok és fellebbvalók két forintot 
kaptak, öt naponként előre fizetve. Abból kellett magukat élelmezni. Szinte öreg katonák, •— re-
servisták, voltak mellénk rendelve szolgálatra, minden szoba számára két egyén, kik szintoly 
híven, s odaadólag szolgáltak ki bennünket, mint a bécsi reservisták. Vendégfogadóból kaptuk 
az élelmezést, s a tányérok közt mindennap kaptunk friss újságot, melyből megtudtuk, mi 
történik hazánkban. Lélekölő volt a tudat , hogy otthon seregünk győzelemről győzelemre jut , 
s mi távol rabként , lelkileg sorvadunk. Egy-egy győzelem olvasása u tán majd a bőrünkből 
ugrottunk ki, de utána sírvafakadtunk, hogy ot t nem lehettünk. Egyik másik sorsosunk hazul
ról kapott levelet, melynek sorai közt citromlébe már to t t új tollal hadi híreket közöltek. A leve
leket tűz fölött melegítettük, s a citromlével írott sorok megsárgultak, s elolvashattuk. De ezt 
felfedezték, s közülünk ket tő utóbb, mint alább előadom, meglakolt. Mikor a császáriakat kiverte 
a magyar sereg hazánkból, csak néhány vár és város maradván kezében, azt hi t tük, ki fognak 
bennünket cserélni a mieink német foglyokkal, mert volt nálunk elégséges. De ez nem következett 
be, bár a mieink akarták, de a császáriak megtagadták, hanem bekövetkezett az orosz beavat
kozás. 220.000 orosz rontot t a mieinkre, s a 170.000 császárival egyesülve a kifáradt 180.000 főnyi 
magyar sereget az összesen most már 370.000 főnyi ellenség árulás mellett leverte. Szeptember 
hóra a várparancsnok, gróf Althan rendeletet kapot t , hogy bennünket sorozzanak be, aki csak 
katonáskodásra alkalmas. De a nevezett gróf igen humánus, jó ember volt, egy bécsi, egy insbruc-
ki és egy laibachi németet soroztatott be közülünk, kik a Zrínyi és Frangepán-csapatnál szolgál
tak , mint bécsi önkéntesek. Magyarok közül ket tőt a citromos levelek mia t t , Xantus János so
mogyi és Traugmann Lajos nagykanizsai illetőségűt soroztat ta be, többi mind, mint katonai 
szolgálatra alkalmatlan megszabadultunk, certaíikatot67 kaptunk, s Pozsonyig szállítottak 
bennünket vasúton, — Bécs kikerülésével. Pozsonyban a térparancsnokság certikátunkat elfo
gadta, s szétbocsátott bennünket. Vendéglőkbe szálltunk, más ruhánk nem lévén, mint vörös 

01 Dologház. 
62 „Várkapu". 
63 Tartalékos (a német Reservist" szóból). 
64 A 7., 35. és 50. honvéd zászlóalj foglyul ejtett tisztjeit őrizték itt a szabadságharc leveréséig. = OSZK Oct. 

Hung. 433. (Benne vízfestékkel színezett ceruzarajzok, ill. magyar és német nyelvű emlékversikék.) A 37. számú rajz 
az emlékirat szerzőjét, Árvay Sándort ábrázolja. 

65 Laváty János, a 46. honvédzászlóalj tisztje. 
66 A későbbi híres világjáró és felfedező. 
07 Igazolás, bizonyítvány (a német „Zertificat" szóból). 
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zsinóros honvédegyenruha, abban kimentünk a városba. Vesztünkre egy zsandár68 főhadnagy két 
zsandárral az utcán megfejtette a vörös zsinórtól ruháinkat. Gazagó Salamon,69 Zrínyi csapatból 
hadnagy, erdélyi örmény fiú, (ki 1867. után az országos főszámvevőszék elnöke lett) arra kérte 
a zsandárfőhadnagyot, hogy egyik ház kapuja alá engedje bemenni, s ot t fejtsék meg ruháikat ; 
azt felelte neki, ha még egy szót mer szólni, az utcán veret rá 60 botot . Dehogy szóltunk, mentünk 
szállásunkra, s a legközelebb induló gőzhajon elindultunk hazafelé. Görgőn, Győr mellett én, 
Baranyay Pál és Börczy József társaim kiszálltunk, Pápára igyekeztünk. [...] Pápán töl töt tem 
egy hónapot, maradtam volna tovább is, de bátyám sürgette Egerszegre való menetelemet, 
s november elején csakugyan el is mentem. Pozsonyban kapot t certificatióban a katonai térpa
rancsnokság utasí tot t , hogy szülőhelyemre menjek, s azt a kerületi zsandár parancsnokság enge
delme nélkül elhagyni ne merészeljem. Iszkázon, ahol születtem, semmi vagyonunk nem lévén, 
ot t nem maradhat tam, miért is oda kimenvén községi bizonyítványt szereztem, miszerint o t t 
semmi vagyonom nem lévén, magam fenn nem tar tha tom, a község sem képes eltartani, mert 
maga is eléggé szegény. Ezen bizonyítványok és a certificatiommal hazajöttem Egerszegre, ab
ban a jó hitben, hogy meg leszek kímélve a további zaklatástól. Csalódtam, rövid ideig volt 
nyugtom. Látogatóba kimentem Szentmihályra Thassy Lajos rokonomhoz néhány napra, ro
konom szolgabíró volt, s még a megyét nem rendezték a németek, hivatalukat a megyei tiszt
viselőknek meg kellett ta r tani , s a katonai parancsnok rendeleteit pontosan végrehajtani. Egy 
délután többen voltunk együt t , amidőn egy pandúr hivatalos levelet hozott hozzá. Felbontván 
ijedten monda, hogy azt a parancsot kapta, hogy a vidéken lévő összes volt honvédet november 
utolsó napjáig beállítsa Zalaegerszegre, a katonai parancsnokság elé, hol vizsgálat alá vettetnek 
és a katonai szolgálatra alkalmasak besoroztatnak. Kijelenté, hogy engem nem állít be, de haza
visz bátyámhoz. Ügy is lett , s ott egy pár nap múlva rendeletet kaptam, melyben a katonai 
parancsnok elé november 29-re vizsgálatra rendeltettem a megyeházához. Bátyám megrémült 
a következő bajra, mert a parancsnok durva, kegyetlen ember volt. Wener nevű, őrnagy a balam-
bini gyalogezrednél.70 [...] Wener őrnagy parancsnok november 29-én be is soroztatott . Azonban 
Horváth Lajos nevű magyar ember volt az Ernő ezred depotjának71 parancsnoka, annál álltak 
a besorozási iratok, őnála volt azon altiszt is, ki vezette ós írta azon listákat, — a nevem elé 
vezetett „tauglich"72 szó elé odaírta „un", s én ennek folytán, mint szolgálatra alkalmatlan új 
certificatot kaptam. Ez volt a második certiíicatom, elsőt Königgrätzben kaptam, s azt hittem, 
hogy most békén hagynak, nem kell félnem besorozástól. Csalódtam. 1850 január első hetében 
jöt t a megyefőnökhöz, — Bogyay Lajos volt a főnök, — rendelet, hogy megyéjében létező 
minden volt honvédtisztet azon hónap végéig rendeljen fel Pozsonyba a districht komandó73 elé, 
hol újra visitatio alá jönnek. A megyefőnök t i tkára, (Vlasits Antal) [...] adta a rendeletet, s azt 
is, hogy csak úgy engedhetik meg a saját költségemen való utazást, ha írásban kötelezem maga
mat arra, hogy január lő-én Pozsonyban megjelenek a districht komandónál, s erre összes 
vagyonomat lekötöm, különben kénytelen zsandárok által Pozsonyba kísértetni. A kötelezvényt 
kiállítottam, s harmadmagammal Tőkésy74 nevű volt honvédtiszt kocsiján Baranyay Pállal el is 
mentünk. Első nap Szombathelyen, másik nap Sopronban háltunk, i t t a térparancsnokságnak 
be kellett írásban jelentenünk, kik vagyunk, hova igyekszünk, s mi járatban vagyunk. Tőkésy 
valami badarságot írt be neve utáni rovatok egyikébe, miért másnap ot t már besorozták, s tőlünk 
eltávolították. Mi Baranyay Pállal és még hozzánk csatlakozott Szabó Samuval mentünk Po
zsonyba, hol Alleman76 Feldmarschallnál jelentkeztünk. Áldott jó ember volt. Amint bementünk 
szobájába, hol egyedül volt, rám nézett s a szomszéd szobából á th í t t a segédjét, egy gyalogos 
századost, s rám muta tva monda : „Nézze ez az úr rövidlátó, szemei gyengék, katonai szolgálatra 
nem alkalmas, írja meg részére a felmentő certificatot. Menjen haza ." Míg elkészült a certificat, 
leültetett szobájában, aztán elbocsátott teljes jóakarattal . Utóbb de sokszor eszembe ju to t t 
emberies cselekedete, mikor durva bánásmódban részesültem kisebbrangú császári tisztek részé
ről, ami pedig igen szokszor megtörtént. Baranyay Pál is megszabadult, de Szabó Samut be
sorozták,76 valaki jelentést t e t t ellene, különben nem hihetem, hogy az a jó ember besorozta volna. 

Pozsonyból azon hitben jöt tünk haza, hogy többé nem leszünk zaklatva, de ismét csalód
tam. [...] A districhts kommandót időközben áthelyezték Pozsonyból Sopronba, onnét február 
elején ismét idézést kaptam, hogy a hó közepéig ot t megjelenjek, a „districhts-kommandant"-nál 
jelentkezzek. Ezen u tamat egyedül te t tem meg, de Sopronban találkoztam Szabadfy Antal volt 

68 Csendőr. 
69 Helyesen: Gajzágó Salamon. V. ö.: Szinnyei: i. m. I I I . k. 395—397. hasáb. 
70 Valószínűleg a Bianchini gyalogezredről van szó. 
71 Raktár. 
72 „Tauglich" = alkalmas, „untauglich" = alkalmatlan. 
73 „Districts Commando" = kerületi parancsnokság. 
74 Tekésy (Tőkésy) Károly a 47. honvéd zászlóalj főhadnagya. 
75 Felix Wilhelm Alemann tábornok a soproni katonai kerület főparancsnoka volt, Pozsonyban ez időben Gerstner 

tábornok volt a parancsnok. 
76 A besorozás után írt naplójának töredéke: ZmL Letétek. Egyedi vegyes iratok gyűjteménye. 5821. sz. 
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honvéd bajtársammal, ki szintén idézve volt. A districhts-kommandant nem is m u t a t t a magát , 
hihető, a jó öreg Allemann vezette a dolgot. Segédtisztje ugyanaz, aki Pozsonyban kiállította 
a certificatiomat, adta tudtunkra, hogy Haynau őexellenciája parancsa folytán honvéd tisztet 
felmenteni őrajta kívül senkinek sincs jogában, annál fogva a Pozsonyban kapot t certificate 
érvénytelen, s le kell mennünk Pestre Haynau elé. [...] Másnap egy császári katonát adtak mel
lónk, s avval kellett Pestre mennünk. Még akkor sem voltak a régi megyei tisztviselők felmentve, 
szolgálatban ál l tak. Szabadfy Antal új sorsosommal elmentünk a megyei útbiztoshoz, — Füzy 
Vince volt neve, — s elmondtuk helyzetünket, kértük, ha lehet, forspontot adjon, segítsen 
rajtunk. Megtette, rendelt kocsit s azon Lajtaszentmiklósig mentünk. Lajtaszentmiklóson, emint 
leszálltunk a kocsiról, a falu bírója hozzánk jö t t s azt mondta : „Tudom mi járatban vaunak az 
urak, kocsi lesz, legyenek nyugodtan, ebédeljenek meg, gondoskodtam kocsiról."Ügy is lett ebéd 
után a kocsit odaállította, s bennünket azon útnak bocsájtott. [...] Estére Csornára értünk. [...] 
Éjjel a vendéglőben töl töt tük, kísérő katonánknak is rendelvén vacsorát. Csornán szinte kaptunk 
kocsit a községtől, melyen Győrig utaztunk. Innét útközben a német kísérőnk egyszer a kocsis 
felől visszafordulva rossz magyarsággal azt mondta : „Én is voltam Kossuth katonája, elfogtak 
Komárom körül a magyarok, a várba vit tek, ot t a várban kellett szolgálatot teljesítenem, de 
soha nem volt még jobb dolgom. Az Isten áldja meg Kossuthot". [...] 

Győrből gőzösön mentünk Pestig, s midőn ot t kiszálltunk a gőzösről, a Károlyi kaszárnyába 
vezetett bennünk kísérőnk, o t t á tadot t a parancsnokságnak, s eltávozott, többé vele nem is 
találkoztunk. A kaszárnyából elbocsájtottak bennünket, és a Fehér Hajó fogadóban vet tünk 
szállást. Másnap reggel a sorozóbizottságnál kellett jelentkeznünk, hol egypár száz honvédtiszt 
let t sorozás alá vonva, s alig egy-kettő menekült meg. Társam, Szabadfy Antal megmenekült, 
mert jobb lába térden felül á t volt lőve, s még nem gyógyult be sebe. De volt ot t egy Almásy 
gróf,77 fiatal ember, mankón jö t t oda, lábán szinte lőt t sebe volt, s mégis besorozták, hanem 
szabadságolták azzal a meghagyással, hogy lábát gyógyíttassa meg, és azután jelentkezzék. 
Engem is besoroztak. Ekkor a pénzem elfogyott, a vendégfogadói lakást elhagytam, s vagy öt 
napon át hajlék, s biztos élelem nélkül voltam. Néhány régi barátom volt a besorozottak közt, 
azok körül élődtem, egyik nap egyik, másik nap másik adot t ebédet és szállást, ö tödnapra a budai 
transportházba kellett jelentkeznem. Amint ot t a kapun be akar tam menni, egy 4 krajcáros, 
akkor forgalomban lévő rézpénzt talál tam, s ez volt minden pénzem. A transportházban ismét 
új sorsokra talál tam, Hideg József, (később egerszegi kir. körjegyző), s még más ket tő : Lechner 
Antal pécsi és Bogma Temesvár vidékéről való volt honvédtiszteket, s besorozottakat, összeállí
to t t ak bennünket, voltunk összesen egypár százan, különféle fegyvernembeli katonák és beso
rozott honvédek, s Bécs felé haj tot tak bennünket. Sorsunk rosszabbra fordult, mert bár a tisztek, 
kik a t ransport ta l voltak, velünk humánusan bántak, de már azután a többi katonákkal egyforma 
elbánásban részesültünk. [...] 

Több mint egy hétig voltunk útban, míg Bécsbe beérkeztünk. Ot t egyik külvárosi transport
házba szállásoltak be bennünket, mely tele volt t e tű s egyéb féreggel. Innét kezdve nem tud tuk 
magunkat a féregtől megóvni. Bécsben katonaruhát adtak ránk, s engem és Hideg Józsefet 
a Hess ezredhez osztottak be Dalmáciába. Bécsben elváltunk előtt említett két társunktól, 
Lechner és Bogmától, kiket más ezredbe osztot tak be. [...] 

Bécsből Gloggnitzig vasúton mentünk, onnét pedig gyalog Schotwienig, a Semmering lábánál 
fekvő városkáig. I t t egy napot rostokoltunk, húsvét napját ot t ültük meg. Szomorú ünnepünk 
volt. Jó Isten rendelte, hogy ketten legyünk együtt sorsosok, egymást vigasztaltuk, különben tán 
kétségbe estem volna, száz meg száz nyelvű ellenséges indulatú katona közé lealázva. Semmeringi 
hegyen a vasúta t akkor készítették, a hegyen át gyalog kellett mennünk, jó, csinált, kígyózva 
kanyargó úton. A hegytetőn volt „János főherceghez" címzett vendégfogadó, s ot t volt a ha tár 
Stayerország és Ausztria között, nagy, vörösmárvány négyszegletes oszlop jelezte a határ t . 
Onnét lefele mentünk Mürzzuschlagig. hol beszállásoltak bennünket. (Innét ismét vasúton szállí
to t tak le bennünket Laibachig, Karinthia fővárosáig.) Mürzzuschlagból Grazba mentünk. [...] 

Egy napot nyugodtunk Grazban, s a várost Hideg társammal megjártuk. Grazból Laibachba 
vittek. Vasút innét tovább még nem készült el, azért ismét gyalog mentünk tovább, óriási hegyek 
oldalában épült, de kitűnő utakon, sem falut, sem várost nem lá t tunk útközben, csak szürke 
mészsziklákat, s közben óriási fenyőfákat. [...] Szállást egy kisebb, régi kinézésű városkában 
kaptunk, hol a fáradtság miat t még csak körül sem néztünk, nevét sem tudom bizonyosan. [...] 
Innen Nabresinára mentünk, honnét már az Adriai tengert meg lehetett látni. Midőn közel 
Nabresinához, a hegyek s erdők közül kibontakozva tisztásra értünk, s a tengert megpillan-

77 Almásy Dénes gróf, honvéd főhadnagy. 
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to t tuk , szinte megdöbbentünk, s ez a többieknél is jelentkezett, általános volt a felkiáltás, 
— a tenger! — Midőn ón a hosszú és rideg ú t u tán megpillantottam a végtelen vízsíkot, viola
színben, lelkem összeszorult, s azt hit tem, most már örökre elszakadtam édes hazámtól, áldott 
földjét többé sohasem fogom taposni. Nabresinában megháltunk, és másnap Triesztbe gyalo
goltunk. Triesztben egy nagy transportházba zsúfoltak be bennünket, melyben a szalmazsákok 
csaknem mozogtak a sok tetűtől . Én már ekkor beteges voltam, a rossz eledelek s a tisztátalan 
szállásadóktól megcsömörlöttem, hideglelést kap tam, de nem jelentettem magam betegnek, 
nehogy valami kisebb városban kórházba vigyenek, mert lá t tam egypár kisvárosban a kórházat, 
kívülről is már utálatos volt, há t belülről milyen lehetett . 

Triesztben néhány napot kellett várnunk, míg a gőzhajó Dalmáciába megy, hol a mi embereink
nek, a Hess ezrednek volt az állomása. Két zászlóalj volt belőle Dalmáciában, két százada, a 11., 
12. Raguzában és környékén, tíz pedig a Cattarói öböl körül, — bent Cattaróban egy század. 
Hideg József Triesztben megbetegedett, s kórházba ju to t t . A hajón találkoztam egy német em
berrel, ki szinte honvéd volt, s besorozván a Hessekhez osztották be, ő volt Cattaróig útitár
sam. [.,.] 

Nagy zivatar után indult hajónk a tengerre, még akkor is olyan hullámokat hányt a tenger, 
mint egy két-három emeletes ház, azokon át bukdácsolt a hajónk. Én, mint regruta78 természe
tesen a hajófedélzetre ju to t tam, élelmezésről szó sem volt. Kenyeret vi t tem magammal, azzal 
éltem. [...] ö tödik nap reggel a nyílt tengerről beértünk a Castelnuovonál kezdődő Cattarói 
öbölbe, s délben Cattarónál hajónk kikötött . A parton voltak Hess ezredbeli tisztek, az ezredes 
segédje is köztük, ki az ezredhez érkezett regrutákat o t t mindjárt beosztotta a századokba. 
Én a 6. századhoz lettem beosztva, s oda el is vezettek. A 6. századnál már volt két honvéd tiszt, 
Királyi Pál honvéd alezredes79 zalai illetőségű, és Erdélyi János honvédhadnagy, nagyváradi fiú, 
és egy garibaldista, Pollabio Angelo, milánói kereskedősegód, a kis Garibaldi csapatából fogták el, 
s besorozták. így let tünk a századunknál sorsosok négyen. 

A századhoz érve a káplár á tve t t , s megmutat ta az ágyat, amelyen hálni fogok másodmagam
mal, egy német parasztfiúval, ki már hat év óta szolgált. [...] Rövidesen megjelent nálam Erdélyi, 
s elmondta mihez tar tsam magamat, hogy bajba ne keveredjem. Utóbb Királyi s Pallabióval is 
találkoztam, s azután szabadidőnkben elválhatatlanok voltunk. H a valaki közülünk hazulról 
pénzt kapott , a századparancsnok visszatartotta, és havonként legfeljebb 5 fr-ot adott ki belőle. 
Királyinak volt így pénze, s azzal némi könnyítést csináltunk sorsunkon. Délután, parancs után, 
4 órakor szabadok voltunk esti takarodóig. Vettünk ilyenkor egy font hordóbeli fügét, azzal el
mentünk a tenger partján álló bárkák egyikébe, melyeken bort árultak. A hajós, ki Királyival 
már ismerős volt, — vele Királyi tudo t t anyanyelvén, illírül beszélni, — ezért megkülönböztetett 
vendégei voltunk, — lebocsájtott bennünket a hajó fenekébe, egy korsó bort t e t t elibénk s ott
hagyott . [...] A hajó fenekén a korsó bor s füge mellett eltöltöttük szabadidőnket, közben sor
sunk s jövőnk felett töprenkedve. Királyi mindig bíztatot t , hogy ne essünk kétségbe, hazánk 
ismét vissza fogja nyerni régi jogait ós szabadságát, tűrjünk tehát bókével jobb jövő reményében. 
Keserves volt a helyzetem, mint regutának, napközben mindig gyakorlaton, s iskolában reg-
rutál tak akkor is, mikor az idősebb katonák pihentek, kellett menni gyakorlatra („Stilstund-"80 

nak nevezték, és ebéd után egy óráig ta r to t t , utána pedig a közös gyakorlat). Kimerített teljesen 
a túlterhelt gyakorlatozás, ós ón előbbi bajomból, — a tolvajhidegből, — sem gyógyulván ki, 
tífuszba estem. Kórházba vittek, a kórház helyben volt Cattaróban. Nagyon rosszul éreztem 
magamat, a kórházi alorvos, — Dunst nevű, — ágyamhoz jött , azt mondta, tudja, hogy halállal 
már mentem szembe, azért nem is félhetek tőle túlságosan, annálfogva megmondja, az orvosságot, 
mit a kórházi főorvos rendel, ne vegyem be, mert olyan orvosság, ami az én bajomon segíthet, 
a kórháznak nincs, mást, bármit nyújtsanak, csak á r tha t . „Ha a természet segít önön, meg
gyógyul, ha nem, úgy készüljön a halálra." Ezen becsületes ember családos lévén, egypárszor 
a neje jó levest küldött délben. Egypár napra ezután oly rosszul lettem, hogy önkívületben 
feküdtem napokig. A cattarói öbölben több községben elhelyezett 10 századhoz mintegy 20—22 
volt' honvédtiszt volt beosztva, kik közül többen naponként felkerestek a kórházban. [...] Isten 
megsegített, jobban lettem, de ha t hetet kellett a kórházban töltenem. Elgyengített a betegség 
alig tud tam lábamon megállni, hónapok kellettek, míg erőre kaptam. [...] 

Szerencsére amidőn a kórházból századomhoz visszakerültem, századparancsnok Zorner fő
hadnagyvolt , századosunk az őrnagyot helyettesítette, mint legöregebb százados. Zorner pozsonyi 
születésű volt, magyarul is beszélt, s velünk, besorozott honvédekkel jól, velem különösen szíve
sen bánt . Megengedte, hogy hetekig ne teljesítsek szolgálatot, csak a szabadban mozogjak, s jól 
éljek. Épp akkor, hogy a kórházból megszabadultam, küldött bátyám 50 forintot, épp a legjobb-

78 Űjonc. 
79 Királyi Pál honvédőrnagy (185G-ban szerelték le a császári hadseregből). 
80 Szünet, „csendespihenő". 
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kor érkezett, bár többet, mint 5 forintot, havonta nem kapha t t am belőle, de az is nagy segítség 
volt. Kap tam még egy jó ismerősünktől is 6 forintot, így egy kis tőkém lett , s e l tar to t t majd 
egy évig. Nevezett főhadnagyom felmentett a komisz munkától is, s tisztogatót rendelt részemre, 
kinek havonként két forintot fizettem. Ez hagy kiadás volt a havi 5 forint járandóság mellett, 
de sok kellemetlenségtől mentet t meg. Majd egy hónapig volt távol a századosunk, addig jó 
dolgunk volt Zorner parancsnoksága alat t , de amint megjött az öreg, — a legénység csak öreg 
zsidónak nevezte, — vége volt a kedvezményes állapotomnak, rendesen kellett szolgálatot telje
sítenem, csak a tisztítót hagyta meg részemre, s az végezte a komisz munkát is helyettem. 

Mikor a kórházból visszajutottam a századhoz, akkor már századunk nem Cattaróban, hanem 
mellette egy kis falucskában volt a tengerparton elszállásolva. A Cattarói öbölben levő falvak 
a tengerparton épült s nem egymás mellett levő, de szétszórt házakból álltak, hol egy-két ház 
van egymáshoz közel, hol négy-öt egymás mellett, hosszan a parton, egypár ölre a víztől. Egyes 
üres házakban volt a század szakaszonként elszállásolva. De ezen helység kicsi volt, s nem volt 
közel olyan község, hol gyakorlatokat teljesíthettünk volna. Tovább rendeltek bennünket 
Percagnoba, ez népesebb község volt, gyakorlótér is volt benne. Népe jómódú, s hozzánk rokon
szenvesek voltak. Királyi velük beszólni tudván, velük sokszor összejött, szerették, s csak 
„colonnellonnak" hívták az ezredest. Több ízben te t tek különféle szívességeket részünkre. 
Megismerkedtem egy özvegy hajóskapitánynéval, minden áron el akart szöktetni Montenegróba, 
velem jöt t volna, s o t t rokonai lévén jó állással biztatot t , én azonban nem tud tam arról lemon
dani, hogy valaha még haza ne jöjjek, pedig szökéssel örökre elzártam volna u tamat hazám-
tó l . f . . . ] 

Percagnóból Kumborba helyeztek át szállásra, o t t én is, de a többi társaim is megkapták 
a calorinak nevezett, valójában azonban rüh betegséget, miben már az egész zászlóalj előbb 
szenvedett. Kellemetlen betegség, viszketegség ü t ki az emberen, véghetetlenül kell vakarózni, 
hetek múlva egyes helyekre adja magát a baj, hol nagy kelést képez, s nehéz begyógyítani. Ezen 
baj mia t t ismét kórházba ju to t tam, de ezúttal sorsom nem volt oly kritikus, mint az első alka
lommal. 3 hét a la t t el is hagyhat tam. Mióta Cattaróból a környékre áthelyezték századunkat, 
szokássá volt nálunk, besorozottaknál vasárnap délután egyik vagy másik századnál összejönni, 
és szabadidőnket együt t tölteni. Leggyakrabban a mi századunkhoz jöttek sorsosaink Királyi 
Pál kedvéért, mert ő volt az összekötőkapcsunk, tudo t t belénk jobb jövő iránti reményt gerjesz
teni, s mindenáron a szökéstől visszatartani, mert könnyű lévén a szökés Montenegróba, többen 
megkísér lettek volna azt . Utóbb három mégis megcselekedte. Rogács nevű hevesmegyei fiú kezdte 
meg. Eljött hozzánk, s elbúcsúzott tőlünk, elmondta, hogy neki otthon sincs kilátása megélhetés
re, ha haza szabadulhatna is, mert mint árva gyerek, katonai intézetben nevelkedett, semmit sem 
tud , minél fogva a polgári életben magát fenntarthatná. Azért elmegy Hercegovinába, mely 
szintén határos volt Dalmáciával, s ot tan a katonai pályán is boldogulhat a török katonaságnál. 
El is ment szerencsésen, hónapok múlva üzent nekünk egy dalmáciai embertől, hogy jó sora van, 
épületfa kereskedőnél nyert alkalmazást, mint speditőr, — szállító. — Izente, hogyha akarunk 
hozzá kimenni, segíthet rajtunk, mi azonban nem ve t tük igénybe szívességét. 

Megszökött egy másik sorsosunk is, Kronkl nevű, de mivel atyja mint nyugalmazott katona
t iszt az újonnan Temes, Torontál, Krassó megyékből elszakított vojvodaságban81 főhivatalt 
nyert , kieszközölte részére a büntetlenül való visszatérést, s azután a katonaságtól való elbo-
csájtást. [...] 

Kumborban létezésem alat t jö t t a dalmát katonai főparancsnokságtól rendelet az ezredhez, 
hogy engem orvosilag vizsgáltassanak meg, vajon igaz-e, hogy gyenge és katonai szolgálatra 
alkalmatlan vagyok. Bátyám ugyanis folyamodott szabadon bocsáttatásomért, s kérelmében 
azt állítá, hogy gyenge és szolgálatra alkalmatlan vagyok. Ezen rendelet folytán elküldtek a közel 
lévő Castelnuovo nevű városkába, hogy az ottani helyőrség orvosa vizsgáljon meg. Az orvos olasz 
ember lévén nyíltan megmondta, hogy szívesen segít ra j tam, többet is kész érdekemben jelen
teni, mint a valóság. Azt hi t te , hogy az őrmester, ki odaállított, szinte jóakaróm, az azonban 
egy megáltalkodott, büszke, s a legénység által is gyűlölt, kaján lelkű ember volt, örült, ha vala
kinek bajt okozhatott . A szinte rideg lelkű kapitányomnak olyan jelentést t e t t az orvosi bizo
nyítvány ellenében, hogy az azt jelentette a katonai főparancsnoksághoz, miszerint nálamnál 
gyengébb emberei is vannak, kik a szolgálatot teljesíteni tudják. Ennek következtében bátyám 
folyamodása elutasítást nyert. Kumborból rövidesen át let tünk helyezve Castelnuovoba hely
őrségre, ahol egy télen, s vesztemre augusztusig voltam. Helyzetem i t t már könnyebb volt, mert 
a regruták sorából a begyakorlottak sorába te t tek át , kevesebbet kellett gyakorolnom. Augusztus 
második felében ért az a váratlan öröm, hogy hazamehetek. Bertalan nevű kadét, mint napos 

81 Vajdaság. 
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káplár, egy reggel korán felkeltett ágyamban, s tudtomra adta, hogy rendelet jöt t , haza bocsáj-
tanak. Először nem hit tem neki, de annyira erősítette, hogy végre elhittem, fel is keltem rögtön r 
hogy megtudhassam, való-e a hír. Reggel tudtomra adták, hogy bátyám folyamodott megvált
hatásomért, engedélyt nyert arra, és mivel az 500 ezüst forintot Sopronban le is fizette, hazabo-
csájtanak, felmentve teljesen a katonai szolgálat alól. Eleinte kábult voltam az örömtől, azt sem 
tudtam, mit csináljak. Másnap kellett hazaindulnom. Királyi Pál adot t tanácsot, hogy útközben 
miként viselkedjem, nehogy ellenem valami panasz legyen, mert akkor nagy baj érhet. Pénzem 
nem volt az útra , Királyinak sem, akkoriban kifogytunk hazulról küldött segélyből mindketten. 
Királyi kért kölcsön két forintot, azt odaadta, és az volt útiköltségem Castelnuovotól Zala
egerszegig, — egypár ezer mérföldön át . Századbeli Borsosaimtól elbúcsúzva csónakon átkeltünk 
Porto-Rozába, hol a gőzös szokott megállni, u tas t , s küldeményt felvenni. [...] Triesztben a már 
ismert transportházba szállásoltak el férgek közé. [...] Triesztben egy hétig kellett időznöm, míg 
annyi ember gyülemlett össze Bécs felé szállítandó, hogy érdemes vele megindulni. Ez idő alat t 
megismerkedtem a transportházba szállásolt Ener József nagykőrösi illetőségű, besorozott, volt 
magyar huszártiszttel, ki a Miklós huszároknál volt altiszt a szabadságharc elején, s hadnagy
ságig felvitte. A leveretés u tán ő is be lett sorozva, és egy lovas főhadnagy mellé volt rendelve 
lovásznak és több évet tö l tö t t ot t . 

Egyik nap panaszkodtam neki, hogy sem pénzt, sem kenyeret, sem eledelt nem kapok, az 
éhség majd megöl. A transpontkommundó főzetett ugyan tarkababot, de a kiosztás oly rendetlen 
volt, hogy csak az erőszakosak ju tha t tak hozzá. Ener kikérte főhadnagyától előre az öt napi 
lénungját82 és nekem fizetett ebédet vele. [...] 

Valahára, kínos napok után Triesztből megindítottak bennünket Bécs felé. Transportcom-
mandásunk egy egészségi csapatbéli (Sanitäts Corps)83 hadnagy volt, a műveltség alantas fokán 
állott, inkább hasonlított kocsishoz, mint katonatiszthez. Mindennap tarkababot főzetett, s azzal 
a napi 5 frt-unk ki volt egyenlítve, de legalább volt naponként meleg ételünk a komiszkenyér 
mellé. Laibachig ismét azon a rideg, sziklás, s erdős vidéken mentünk át , melyen az ezredhez 
vonulásunkkor utaztunk. Laibachból Gratzba irányítottak el bennünket vasúton. Néhány ma
gyar fiú, besorozott volt honvéd tiszt, ezúttal is találkozott csapatunkban. Jó Kálmán tokaji» 
Bisztray erdélyi, s még egy alföldi református pap fia, — nevét elfeledtem, — ezekkel könnyebb 
volt a kellemetlenségek elfeledése. Volt még velünk egy kisded alakú székely fiú is, annak nevét 
is elfeledtem. Kedélyes, jókedvű fiú volt, sokszor felvidított bennünket ötletes beszédével. 
Készültünk, hogy Grazban majd nyugnapunk lesz, a várost megjárjuk, az lesz a mulatságunk,, 
azonban szándékunk meghiúsult. Ferencz József ifjú császár a városban időzött, s azalatt míg ot t 
volt, a piszkos transportbeli katonáknak nem volt szabad a transportházat elhagyni, be let tünk 
zárva 24 órára, a 24 óra elteltével pedig vasútra raktak bennünket, s vit tek Mürzzuschlagig. 
Onnét ismét gyalog mentünk a Semmeringen á t Schottwienig. [...] Schottwienből Bécsbe érkez
tünk, abba a kaszárnyába, melyből indítottak két év előtt Hideg Józseffel Trieszt felé. Tán egy 
hétig voltam ott , ahonnét említett társaimmal együtt Pozsonyba indítottak, és vittek bennünket. 
Pozsonyból Pestre akar tak engemet is transponálni, de jelentettem a kaszárnyacommandánsnak, 
hogy én zalai vagyok, nekem Sopron felé van az u tam. Mivel azonban Sopron felé indítandó 
csapat nem volt, elküldtek Győrbe. Győrben több napig voltam, s attól t a r to t tam, hogy ot t he
tekig kell vesztegelnem, a parancsnok főhadnagynál jelentkeztem, s kértem, bogy bocsásson el 
végleg, mer t innónt az én hazám felé úgy sem indul transport. Azt felelte, hogy ha lemondok 
a több napi lénungomról, s útravalót sem kívánok. 5 napi lénungot, amikor végképp elbocsá
to t ták az embert a transzportból, szoktak kifizetni, erről, s az előző 5 napi lénungomról kelïett 
lemondani, mit szívesen megtettem. 30 forintról volt szó, s ezen a főhadnagy kapva kapot t . 
Végre megszabadultam, köpenyegemet elvették. Certificatiomat a hadbiztos aláírta, átadta,, 
s azzal indultam hazafelé. [,..] 

82 Zsold (a német „Löhnung" szóból). 
83 „Egészségügyi kar." 
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