
H A D T Ö R T É N E L M I O K M Á N Y T Á R 

Gróf Heister Siegbert tábornagy amnesztia-levele a székesfehér-
vári kurucoknak. 

Gróf Heister Siegbert császári tábornagy, magyarországi fő-
parancsnokká való kinevezése után. első hadjárata alkalmával 
jelentékeny eredményeket ért el a kurucokkal szemben. Az ered-
mények egyik legfontosabbika volt Székesfehérvárnak megszer-
zése. Székesfehérvár többé nem is került a kurucok kezére. A 
város megszerzésének egyetlen leírása1 szerint. 1704 április 8-án, 
a kurucokkal folytatott eredményes csatározás után. \ irmond ez-
redes a saját ezredének két zászlóaljával és egy zászlóalj dánnal 
támadásra indult a város ellen. A kurucok gyenge ágyú- és fegy-
vertűzze] fogadták a támadókat, de felismerve tarthatatlan hely-
zetüket. fehér zászlót tűztek ki és a város átadását ajánlották fel. 
Az egyezség hamar létrejött és eszerint a kurucok tartoztak a fegy-
verüket letenni, a várost megnyitni. A leírás szerint a város átadása 
az est beállta miatt nem történhetett meg 8-án. Az éjjel folyamán 
a császári seregek a várost körülzárták, hogy a kurucok menekü-
lését megakadályozzák. Másnap, áorilis 9-én reggel, a császáriak 
bevonultak a városba és 1200 kur:ic hajdú és huszár, továbbá sok 
városi polgár és paraszt letette a fegyvert és hűséget esküdött a 
császárnak. A császáriak a legtöbb foglyot hazaengedték s csak 
egy részüket osztották be a császári csapatokba. 

A város elfoglalására vonatkozó leírás néhány pontjával szem-
ben kétségeskednünk kell. ha ismerjük Heister tábornagynak, kü-
lönben feiérmegyei földbirtokosnak, a székesfehérvári kurucokhoz 
intézett felszólító és amnesztia-levelét.2 Még akkor is. ha ezen 
egyetlen adat alapján messzebbmenő következtetésektől tartóz-
kodunk. 

Ma ga az érintett levél a következő: 
Sacrae Romanorum Imperatoriae Regiaeque Majestatis 
Consiliarhis intimus, Camerarius, interioris Austriae Prae-
ses Bellicus Campi Marechallus, uniusque Peditum le-
gionis Colonellus, nec non in Regno Hungáriáé Commen-
dans Generális. 

Sibertus Sacri Romani Tmpery Comes ab Heister: Posteaquam 
nuper profligato perfidissimo incendiario Caroli confractisque eins 
Viribus, et dissipatis asseclis nunc Arma Justa Suae Sacrae 

1 Feldziige des Prinzen Eugen von Savoyen. VI. kötet 143. és köv. 
lapok. 

2 Eredetije Fejér megye levéltárában, Acta Politica. fasc. 5. Nro. 4. 
Anni 1704. jelzet alatt. 



Cesareae Regiaeque Majestatis. denuó Caelestcm benedictionem 
Expertes sunt, quod heri non minus hie Albae Regalis residuum 
perduelionum ex hoc danuby latere sat magna deiecti fuerunt 
strage, quorum etiam aliqua pars in Civitatem Albae Regalis se 
recepit. ibidemque tarn maiori quam minori tormentorum et  
schlopetorum genere opponere non Erubuerit; hosce rebelles tamen 
non immeritó Victoriosa mea belli sorte paucis horis quoque subi-
gendos esse minime dubitandum; Cum autem heri ipsimet rebelles 
turmatin viderint, quod in divensis occasionibus hesternis pro 
lubitu magnum eornm numerum delere, nec non facilima nunc 
quoque expngnanda hac Civitate Alba Regali ferocitatem et  
cruentam Armorum potentiam exercere potuissem, nil ominus 
tamen ut potius me benignum quam sanguisugam profiteantur et  
recognoscant, Authoritate plenipotentiaria a Sua Sacra Cesarea 
Regiaque Majestate mihi clementissime elargita ysdem omnibus 
et singulis in dicta Civitate Alba Regal i existentibus tam prima-
tibus, Comitibus, Baronibus Caeterisque officialibus aut gregarys 
seu qnibnscunqne ibidem degentibus Tncolis, rebellibus et fide-
fragis notum testatumque facio, quod illis ipsis Praedictis Gratiam 
Cesaream ac Regiam concedo. promitto ac spondeo et perpetrata 
facinora baec seu Crimina laesae Majestatis perpetua oblivione 
abolenda sint; quapropter dicti in Civitate Alba Regali existentes  
Primates, Comites, Barones, Caeterique officiales gregary seu 
quicunque complices sese sine mora ad praestationem novum 
fidelitatis homagium reddere noverint. eo quoque ulteriori vinculo 
ut nec imposterum direetével indirecté quidquam contra Servitium 
suae Majestatis Sacratissimae machinari imó tam modernas adhuc 
in perfidia morantium rebellum intentiones vel alys vicibus expe-
riundas revelare velint ac teneantur. 

Dabantur Albae Regalis die 9. Április 1704. 
(P. H.) 

Sibertus Comes ab Heister s. k. 
A level ismerete alapján mindenekelőtt meg kell állapítanunk, 

bogy a város átadására vonatkozó megállapodás nem nyerhetett 
befejezést 8-án. mert Heister felszólító levele 9-én kelt. Továbbá 
pedig azt is meg kell állapítani, hogy Heister nem követelte a 
fegvverletételt, amint az az idézett munkában olvasható, hanem 
csak a hűségeskü letételét és a felkelők szándékainak közlését. A 
tévedések megállapítása után felmerül az a kérdés is, vájjon az 
említett munka nem adja-e elfogultan a székesfehérvári csata tör-
ténetét is. 1200 kuruc hajdúról és huszárról beszél, továbbá sok 
városi polgárról és parasztról, akik a fegyvert letették, holott a 
levélben osak aliqua pars valamelyes része a felkelőknek, akik a 
városba vették magukat. Feltételezhetjük azt is, hogy a kuruc 
mezei hadak igazán kevés számban maradhattak a városban. 
A körülmények ismerete ugyanis erre utal. Károlyi Sándor 
emlékiratai szerint ugyanis az 1704. év elején az egész Fejér me-
gye a kurucok mellé állt és a fejérmegyei kurucok parancsnokai 
Ujlaky és Meszlenv voltak. Meszlenv pedig nem más, mint Mesz-
leny János fejérmegyei alispán, aki a kuruc seregek elmenekiilése 



után Székesfehérvárott maradt mint parancsnok. Vele nyilván 
csak a fejéi-megyei insurgens kurucok maradtak Székesfehér-
várott. Más csapatbeli valóban csak valamelyes. 

A város átadásának körülményeire pedig más fényt is vethet 
az, hogy ugyanakkor, amikor a város kuruc parancsnoka Mesz-
leny János alispán, a megye főispánja, id. Eszterházy Ferenc 
gróf, Heister tábornagy kíséretében jött ide. A főispán ma-
gával hozta Heister tábornagynak 1704. március 29-én, Győrben 
kelt s Fejér megyéhez intézett felszólító levelét,3 amelyet az 1704. 
április 9-én, a főispán elnöklete alatt tartott megyegyűlésen a fen-
tebb közölt amnesztia-levéllel együtt közhírré tettek. 

Közli: ScJiTieider Miklós. 

Adalékok az 1848—49-i szabadságharc 7-ik honvéd zászlóaljának 
történetéhez. 

(Árvay Sándor nyug. járásbíró emlékirataiból.) 

Nemrégiben egyik rokonom leveles ládájában búvárkodva, 
ráakadtam néhai Árvay Sándor nyug. járásbíró emlékirataira. 

Nevezett, a zalamegyei nagytekintélyű, régi Árvay família 
sarja, mint Zalavármegye követe mellé rendelt jurátus, részt vett 
a nemzet ú j államéletének alapját és jövendő kifejlődését bizto-
sító 1848-iki törvényeket alkotó pozsonyi országgyűlésen. 

Mikor az önkény és a nemzet millióira nehezedő igazság-
talanság ellen megindult a nagy küzdelem, Árvay Sándor a jog 
zászlója mellé állt, s az elsők egyike volt, ki felcsapott honvéd-
nek és élénk részt vett a Zala, Veszprém és Vasvármegyékből 
toborzott 7-ik honvéd zászlóalj megalakításában. 

Először mint honvédtizedes, később, mint honvédhadnagy 
végig küzdötte a 7-ik honvédzászlóalj szabadságharci küzdelmeit, 
melynek lezajlása után a császáriak fogságába esett, majd, mint 
közlegényt, besorozták az osztrák császári hadseregbe, honnan 
évek multán kiszabadulva, hazament és kis birtokán gazdálkodott. 

1867-ben az alkotmány visszaállításakor Zalavármegye, árva-
széki jegyzőjének, két év múlva árvaszéki ülnökének választotta 
meg. 1872-ben a bíróságok rendezésénél pedig Nagykanizsára al-
bírónak neveztetett ki, mely hivatali állását egész 1894-ik év no-
vember 1-éig viselte, mikor is nyugdíjba ment. Zalaegerszegen 
letelepedett, hol 1914-ben 88 éves korában meghalt. 

Életének és korának történetét, a résztvevő és közvetlen szem-
lélő pártatlanságával megírt s apróbb részleteiben talán még tör-
ténelmi kútforrásnak is tekinthető „Emlékiratai"-ban örökítette 
meg. mely emlékiratok jelenleg legkedvesebb leányának Árvay 
Emília ny. állami óvónőnek, zalaegerszegi lakosnak birtokában 
vannak. 

Ezen emlékiratokból, kívánom a nyilvánosságnak átadni az 
1848-as 7-ik honvédzászlóalj történetére vonatkozó részeket, — 

3 Eredetije Fejér megye levéltárában, Acta Politica, fasc, 5. Nro. 4. 
Anni 1704. jelzet alatt. 



a tisztán családi vonatkozású kisebb részletek kihagyásával — 
úgy. ahogy azt írója papírra vetette: 

Zalavármegye 1848 május hó első hetében tartott követbeszá-
moló megyegyűlésének napján történt, hogy ebédután Egerszegen 
az „Aranybárány" fogadó kávéházában ültiink többen fiatal em-
berek, mikor Ihász Dani, „Ernő császári ezredbcli" hadnagy, ke-
zében rövidnyelű nemzeti zászlóval, hangos zeneszó mellett betör-
tet a kávéházba s reánk kiált: „Na F iúk! . . . . Hadd lássam, ki a 
legény a csárdában? . . . Ki mer felcsapni honvédnek? . . . 

Elmondta, hogy gróf Battyáni Lajos magyar miniszterelnök 
kinevezte őt a 7-ik honvéd zászlóaljhoz főhadnagynak és meg-
bízta. hogy kezdje meg a toborzást Zalavármegyében, ahol a 7-ik 
honvédzászlóalj lesz felállítva. 

Az időben ugyanis a bécsi kamarilla bujtogatására Jellasits 
Horvátországból készült betörni Magyarországba, a szentesített 
ú j magyar törvények visszavonása, a pesti nemzetgyűlés feloszla-
tása és a kivívott magyar szabadság megfékezése végett. Lent 
Bácskában pedig a rácok mozgolódtak erősen, miért is Ferdinánd 
király hozzájárulásával 12 honvédzászlóalj felállítását határoz-
ták el és pedig: az 1-ső és 2-ik zászlóaljat Pesten és Budán, a 
3-ikat Szegeden. 4-iket Nagyváradon, 5-iket Győrben, 6-ikat Vesz-
prémben. 7-iket Zalaegerszegen, 8-ikat Pécsett, 9-iket Kassán, 
10-iket Debrecenben, 11-iket Kolozsváron, a 12-iket pedig Maros-
vásárhelyen és vidékén toborozták és szervezték. 

Mi, a kávéházban jelenvoltak, természetesen azonnal felcsap-
tunk. Mintegy hatan voltunk s azonnal Ihász Danihoz csatla-
kozva, hangos cigányzeneszó mellett toborozva, megjártuk a vá-
rost s estére kelve már közel harmincan voltunk együtt honvé-
dek. — Folyt azután a toborzás s a vidékről — híre futván a 
dolognak — csoportosan jöttek felcsapni, ágy, hogy egy hónap 
alatt lehettünk már 300-an. Mindenki kapott 20 pengőforint fel-
pénzt, midőn beállott, abból csináltattunk nadrágot veres sze-
géllyel, fehér foszlányt és kék katonasapkát vörös rózsával, kiné-
zésiink így katonás lett. Ihász főhadnaggyal elmentünk Keszt-
helyre, innét gőzösön Füredre toborozni. Keszthelyről a gazdasági 
intézet tanulói mind eljöttek velünk honvédnek. 

A 300 főnyi honvéd csapatunknak fele iskolavégzett, vagy 
tanuló volt, másik fele pedig mesterlegény, zsidó és földmíves-
fiúkból állott. Egy hónap multán Ihász Dani főhadnagyunk 
beosztott bennünket szakaszokba, minden szakaszhoz kinevezett 
négy tizedest, s az egész csapat számára egy őrmestert, ki Ihász 
Danival együtt szolgált, régi katonaviselt ember volt, és aki okta-
tott is bennünket. Mikor így be lettünk osztva, egy délután a napi 
parancs után főhadnagyunk így szólott hozzánk: „No fiúk, most 
már elegen vagyunk ahhoz, hogy valamit kezdjünk! .. . Én el-
vezetlek benneteket Muraközbe, hol Csányi László kormány-
biztos nemzetőrsége van . . . Kérek tőle számotokra fegyvert, fel-
fegyverkezünk és betörünk Horvátországba, elfogjuk Jellasitsot 
és véget vetünk a horvát lázadásnak!!" 



Mi, te rmészetesen, a legnagyobb lelkesedéssel fogadtuk a ter-
vet és ajánlatot s azonnal el akartunk indulni. — Ihász főhad-
nagy azonban úgy rendelkezett, hogy csak harmadnap induljunk, 
mikor el is indultunk. Első nap Söjtör községig mentünk, s ott 
beszállásoltuk magunkat. — Másnap kora reggel tovább indul-
tunk. Puszta Szent Lászlón Oszterhuber József megvendégelt 
bennünket. Délután érkeztünk Letenyére, ahol Csányi László 
kormánybiztos szállásolt. 

Utunk fárasztó, mert szokatlan volt, de mulatságos. Volt 
ugyanis közöttünk egy pincérből lett honvéd, ki jól játszott har-
monikán, azt kineveztük a csapat bandájának s előttünk ment 
harmonikázva. Különösen, ha faluba értünk, ott nyeggette erősen 
a hangszerét, úgy, hogy a falu népe mind elénk futott, bámult 
bennünket, s el nem tudták gondolni, miféle „nátió" vagyunk és 
honnét jutottunk az ő falujokba. — Rendesen minden faluban 
„megitattunk" s ha a kocsmában vagy a boltban valami jófélét 
találtunk, azt el is fogyasztottuk. így meglehetősen megkésve ér-
keztünk rendeltetésünk helyére Letenyére. 

Letenyén a vendéglő előtt parancsnokunk felállította a csapa-
tát. Csányi László — ki a vendéglő ablakából nézett bennünket 
— azt kérdezte: „Miféle csapat ez? . . . " Mire főhadnagyunk fel-
ment hozzá és jelentette, hogy az alakuló ?-ik honvédzászlóalj 
már felavatott újoncai, kiket azért vezetett ide, hogy Jellasitsot 
elfogjuk és a „Mir" lázadásnak véget vessünk. Csányi kormány-
biztos erélyesen megparancsolta a főhadnagynak, hogy azonnal 
vezesse vissza csapatát Zalaegerszegre, iparkodjék azt kiegészí-
teni, s onnan ne mozduljon, a további parancsot pedig a miniszté-
riumtól fogja kapni. 

Ihász főhadnagy, ha valami módon felfegyverezhetett volna 
bennünket, biztosan megkísérelte volna a tervezett horvátországi 
betörést, minek természetesen a csapat pusztulása lett volna a 
következménye, mert a varasdi Drávahídnál kellett volna betörni, 
a hídfő pedig „reduttal" meg volt erősítve, ágyúkkal és katonai 
őrséggel megrakva. 

Másnap korán reggel indultunk visszafelé. Mint vert had, le-
hangolva, búsan indultunk vissza, fájlalva a kudarcot, mert el 
nem hittük, hogv ne sikerült volna a vállalatunk. 

Harmadnap visszaérkeztünk Zalaegerszegre, de többé már 
nem volt a csapat az előbbi lelkes fiatalság, megszégyenítve érez-
tük magunkat. 

Azután rövid időre a minisztérium Szombathelyre rendelt 
bennünket, ahová ugyancsak Ihász főhadnagy vezetett el. Csapa-
tunk Szombathely mellett, Olacl nevű kis faluba lett kiszállá-
solva. 

Olad falucskában tán egy hónapig voltunk. Üj parancsnokot 
is kaptunk, Kovács József tapolcai születésű nyugalmazott hu-
szárfőhadnagyot,— Óladról a vasmegyei Vép községbe m e n t ü n k , 
ahová a másutt is toborzott összes 7-ik honvédzászlóaljbeli újon-
cok is jöttek és ahol a zászlóalj megalakítása történt meg. 

Őrnagyunk lett Petykó nevű nyugalmazott gyalogos tiszt, ki 
hat századba osztott bennünket, s akit mivel köszvényes bajban 



szenvedett, alig láttunk többet. — Az első század parancsnoka 
Czinnern Károly erdélyi származású százados lett, a 2-iké Rumy 
András vasmegyei öreg kiszolgált katona, a viké Youvermann 
Ferenc nyugalmazott huszárszázados, a 4-iké Kovács József ta-
polczai származású nyugalmazott huszárfőhadnagy, az 5-iké gróf 
Stahrenberg István, rendkívül alacsony kisemberke, előbb csá-
szári lovasezredbeli kapitány, a 6-iké Dióssy Dénes nevű magya-
ros katonás egyén. Én a harmadik századba lettem beosztva és 
tizedesi rangot kaptam. Tisztjeim voltak: Bán Sándor főhadnagy, 
előbb zalaegerszegi megyei irnok, kiszolgált gránátos őrmester, 
1 ertyánszky József hadnagy tótmegyeri fiatalember és Szél Mi-
hály hadnagy, kiszolgált huszárőrmester. A többi századoknál 
tisztek lettek: Rainer Aladár. Huszóczi Dénes, Hutiray Lajos, 
Krizsán Károly, Szél János, palini Kiss Sándor, Tnkey János 
és még többen, kiknek nevére nem emlékezem. 

A zászlóaljunk ilyképpeni rendezése után Petvkó ő r n a g y u n k 
nyugalomba vonult s helyettese Czinnern Károly százados, az 
első század parancsnoka lett. Segédtisztje Rainer Adolf főhad-
nagy az összes tisztek között a legtanultabb tiszt és leglelkesebb 
magyar, bár német létére a vezényszavaknál többet alig tudott 
magyarul. A zászlóalj, századonként Szombathely környékén lett 
elszállásolva. Az első század Szombathelyen. 

Július hóban, mikor már zászlóaljunk 1000-nél több tagból 
állott. Pápára rendeltek bennünket, s oda Jánosházán és Somlyó-
vásárhelyen át vonultunk be. Pár napig még itt folyt a toborzás, 
ágy a városban, mint a környékén, s mikor létszámunk elérte az 
1200 embert, a toborzás be lett szüntetve, s rendszeres kiképzé-
sünkhöz fogtak. Ez azonban nagyon nehezen ment, mert tiszt-
jeink nagyobb része azelőtt lovas volt. s így a gyalogosok teendőit 
nem igen tudták. 

Pápán kezdték meg a zászlóalj felruházását. Minden ember 
kapott kék magyar nadrágot vörös zsinórral, „kétlit" (kabátot) 
zsák szövetből és szürke köpenyeget. Zászlóaljunk bandát is ala» 
kított 20 felfogadott zenészből, kik fúvó hangszerekkel lettek el-
látva: karmesterük valami Kaczér nevű pesti képzett zenész volt. 
— Fegyvert már Szombathelyen kaptunk, minden ember „cinde-
res puskát", mely az időben a legújabb és legjobb szerkezetű 
volt. 

Augusztus közepe táján a hadügyminiszter Pesten át, a lá-
zadó rácok ellen Bácskába rendelt bennünket. — Pápáról, \áros-
lődön át elindultunk \ eszprém felé. de harmadnap Veszprémtől 
két órányi távolságban már új rendeletet kaptunk, mely szerint 
gyorsított menetekben Muraközbe kellett sietnünk, hol Jellasits 
betörését minden órán várták. 

A isszafordultunk és részint kocsin, részint ökrös szekereken 
Sümegen át Nagykanizsára vittek bennünket, ott megállapodá-
sunk lett néhány hétre. — Az első honvédzászlóalj, több más 
zászlóaljakkal, a Miklós és a Sándor huszárokkal és számos nem-
zetőrrel ekkor már bennt voltak a Muraközben. 

Szeptember második felében Jellasits, erős hadtesttel, grani-
osárokkal, rendes lovasezredekkel és elégséges ágyúkkal Várasd-



nál csakugyan betört. — A mi hadparancsnokunk először Ottin-
ger tényleges szolgálatban álló osztrák tábornok volt, ő azonban 
mindjárt átszökött Jellasitshoz, s ú j hadparancsnokunk Teleki 
Ádám nyugalmazott tábornok lett. 

Teleki tábornok és több a császári rendes ezredektől szár-
mazó főtiszt azonban kijelentette, hogy Jellasits serege ellen nem 
harcolnak, mert annak is császári katonái vannak és így eskü-
szegést követnének el. ha bajtársaikkal harcba bocsájtkoznának. 

Csányi László kormánybiztos ily körülmények között a visz-
szavonulást rendelte el, s Keszthelyig visszahúzódtunk. Ide az az 
értesítés jött, hogy Jellasits a Balaton zalai partján utánunk in-
dult, mire mi Kis Komáromig elébe mentünk, hogy csatát fo-
gadjunk tőle. Jellasits azonban nem jött a zalai oldalon, hanem 
Somogyban vonult Pest felé, parancsa lévén, hogy Pesten az 
országgyűlést oszlassa fel, a magyar minisztériumot tegye le és 
mint az ország katonai kormányzó ja, csinál ion rendet. 

Mi a zalai parton Keszthelyen át Tapolcára vonultunk, ide 
az az értesítés érkezett, hogy Jellasits mégis a zalai parton jő, 
tehát visszamentünk Keszthely felé, mert Keszthelynél ütkö-
nünk kell vele. Ez a hír sem volt igaz . . . Mi tovább vonultunk 
egész Székesfehérvárig. Itt ú j honvédseregek is csatlakoztak hoz-
zánk. Emlékezetem szerint: Ivánka Imre ezredes csapata, a bor-
sodi önkéntesek két zászlóalja, egy pár újonnan szervezett hon-

(—védzászlóal j, a princ „Protz" ezred egy zászlóalja. Perczel Mór 
U őrnagy vezénylete alatt a „Zrínyi'" csapat. Irangus N. őrnaggyal, 

a „Hunyady" zászlóalj, úgy, hogy seregünk mintegy 12 ezer gya-
logosra szaporodott, két ezred huszársággal, a Miklós és Sándor 
huszárezredekkel, kik utóbb az egész szabadságharc alatt a leg-
jobb katonáknak bizonyultak. 

Fehérvárott egy nap az az értesítés érkezett hozzánk, hogy 
Roth és Filippovits tábornokok parancsnoksága alatt Jellasits jobb 
szárnyát képező 6000 rendes katonaságból álló sereg bennünket 
oldalról támad meg, mire a városon kívül s attól nyugatra csata-
rendbe állítottak bennünket. De ez a hír ezúttal is valótlannak 
bizonyult, s mivel azt a helyet, hol állottunk, nem találták döntő 
csatára alkalmasnak, az egész sereg Sukoró fehérmegyei községig 
vonult, hol táborba szállottunk. 

Itt jött hozzánk Moga osztrák tábornok és átvette seregünk 
parancsnokságát. Itt kaptuk meg Pestről az ágyúkat, két üteget, 
Mack József honvéd tüzértiszt parancsnokkal, itt vált meg tő-
lünk főhadnagyunk, Ihász Dani, kineveztetvén Pestre egy újon-
nan felállított honvédzászlóaljhoz századossá. 

A mi zászlóaljunk, a Zrinyi és Hunyadi csapattal és az újon-
nan érkezett \\ iirtenberg huszárok egy osztagával, Répásy Mi-
hály huszárőrnagy dandárparancsnoksága alatt, a dinnyési pusz-
tán a hadseregünk balszárnyát képezte, feladata lévén egyúttal, 
ha az Ozora körül táborozó Roth és Filippovits serege csatlakozni 
akarna Jellasits főseregéhez, azt szorítsuk vissza. De Rótli és 
Filippovits serege kifáradt volt, nem közeledhetett. Ozoránál tá-
borozott. 

Jellasits szeptember hó 29-én Pákozdra érkezett s rögtön 



csatarenclbe állítván seregét, a csatát megkezdte. Szép, tiszta, na-
pos idő lévén, jól láttunk minden mozdulatot. — A mi csapataink 
Sukoró és Pákozd községek között levő szőlő mellett, egy cseké-
lyebb emelkedésű domb alatt foglaltak állást. — A Miklós huszá-
rok egy százada jól előre tolva, egészen közel volt az ellenség 
által elfoglalt térséghez. Amint az ellenség gyalogsága megindult 
a harctér közepén levő s az egész harctért átmetsző szárazárok el-
foglalására. huszáraink visszavonultak a főcsapathoz, az ellenség 
pedig megkezdte az ágyúzást. 

Mack ütegének fiatal honvéd tüzérei az első ellenséges ágyú-
szóra a „Szózat"-ot kezdték énekelni s addig el nem hagyták, 
míg parancsnokuk ..tüzet" nem parancsolt. 

Az ágyúzás mindkét részről megkezdődött, s Mack honvéd 
tüzérei oly jól lőttek, hogy Jellasits tisztjei azt hitték, francia 
tüzéreink vannak. 

Jellasits granicsárai időközben a szárazárokba húzódtak. 
Ezeknek kiűzésére az első honvéd zászlóalj lett kirendelve. A 
zászlóalj feladatát rövid idő alatt teljes sikerrel megoldotta, ki-
szorította az árokból a granicsárokat, kik futva menekültek s a 
csatateret északról környező szőlőhegyekbe vonultak és az ott 
lévő pinceépületek mellett meghúzódtak. Füzéreink ekkor a pin-
cék mellé csoportosult horvátok közé lőttek, oly jól, hogy azok 
a szabadba kilépni nem mertek, s a közibök csapódó golyók igen 
sokat megölhettek közülök. Ordítozásaik még mihozzánk, a bal-
szárnyra is elhallatszott. 

A mi zászlóaljunk — mivel a balszárnyon levén, nem vittek 
bennünket a tűzbe — mindjárt a csata kezdetén felmondta az 
engedelmességet, s elindult, hogy ő is a tűzbe menjen, mert mint 
kiabálták: „Nem azért jöttek, hogy a bajtársaik harcát nézzék, 
hanem, hogy velük együtt harcoljanak!" Répásy dandárnokunk 
hozzánk jött s megnyugtatta legényeinket, Ígérvén nekik, hogy 
meglehet, már félóra múlva ő vezeti őket a harcba, a dél felől 
jövő ellenséges tábor ellen,... de az is meglehet, hogy nekünk 
Jellasitsot kell hátba fognunk s akkor Jellasits egész serege vég-
veszélybe juthat. „Az a jó katona fiaim, — mondta — aki nem-
csak vitézül verekedni, hanem engedelmeskedni is tud!" Mire a 
parancsnok éltetésével a legénység belenyugodott a helyzetébe. 

A csata javunkra dőlt el, az ellenség minden ponton vissza 
lett verve. Egy ellenséges csoportnál fehér kendőt lobogtattak a 
mieink felé, mire Ivánka ezredes átlovagolt hozzájuk, de csel volt 
6 Ivánka ezredest elfogták, azonban a mieink is fogtak el horvát 
főtiszteket, azokkal csakhamar kicserélték. 

A csata sziinőfélben volt már, mikor Percei Mór őrnagy a 
Zrínyi és Hunyady csoporttal, és egy csapat Miklós huszárral 
Fác és Ozora felé elment, hogy Roth és Filippovits seregét fel-
keresse. Roth és Filippovits azonban Ozoránál tovább nem tu-
dott haladni, mert serege — mind kiszolgált öreg granicsár 
legénysége lévén — kifáradt, étlen volt, és az engedelmességet 
megtagadta. Mikor Percei seregével közeledett hozzájuk, fegy-
vereiket gúlába rakták és minden ellenállásról letettek, pedig 
jóval többen voltak Percei seregénél. Róth és Filippovits kény-
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telen volt magát megadni. Lefegyvereztetvén serege, nemzet-
őrségünk Pécsen át hazájukba kísérte a horvát határszélig. 
Tisztjeik azonban hadi foglyokká lettek. 

A Pákozdnál győztes seregünk a horvátokkal 48 órára fegy-
verszünetet kötött. A csatatéren levő száraz árok volt a választó 
vonal, azon át előre haladni egyik félnek sem volt szabad, azon-
ban mindegyik fél megtarthatta az állását. 

Este a mi seregünk a sötétben elindult Baracska község felé, 
hol állítólag kedvezőbb hadállás volt. Baracska a csatahelytől 
jó két órai járás lehetett. Útközben éjféltájban nagy szél, utánna 
zuhogó zápor jött. Reggelre elértük Baracskát, ahol a 48 órai 
fegyverszünet végét bevártuk. 

A horvátok azonban a csata utáni éjjel felkerekedtek és 
Fehérváron át futva mentek Mór és Győr felé. — Fehérvárott 
1500 embert Jellasits seregéből hátrahagyott, azzal, hogy várják 
be Roth és Filippovits seregét s azzal egyesülve kövessék őt 
Győr felé. — Roth és Filippovits serege azonban Percei Mór 
által elfogatván nem jött Székesfehérvárra, mire az ott rekedt 
1500 horvát katonát lefegyverezték. 

A fegyverszünet leteltével a mi seregünk is megindult Jella-
sits serege után, de nem tudta utóiérni. Csupán a Miklós huszá-
rok egy kis csapata ért utói Mosonyban Jellasits seregéből 15 
„szerezsán"-t, akiket a piacon felkoncoltak. A szerezsánok szerb 
bőbugyogós, vörös köpönyeges és vörös török sapkás, vad, rab-
lásra kész testőrei voltak Jellasitsnak, kik semmiféle kegyelemre 
nem voltak méltók. Jellasits seregében voltak „báni huszárok" 
is, mieink „banderisták'-nak nevezték őket. Ezek szánalmas 
kinézésű lovasok voltak. Lovaik apró és sovány állatok, a hu-
szárok öltözete Mária Terézia korából maradt, felül széles, alul 
szűk nagy csákóval, egyénre nem szabott nadrággal, dolmány-
nyal s bő mentével, úgy hogy az egyik majd belefulladt olyan 
bő volt a ruhája, míg a másik a ruha szűk volta miatt majd 
megfulladt. — Egy ilyen lovas közvitézt is fogtak a huszárok, 
s elnevezték „Jézus Mária huszárnak". Ezt egy közhuszár ma-
gával hozta a táborba, s pajtásainak azt mondta, azért fogta el, 
hogy este a tűz mellett legyen mivel mulatniok, és körül vezette 
a táborban, mintha kecskét vezetett volna. 

Jellasits, Győrön felül seregének hasznavehetetlen részét, a 
nép fölkelőket Kőszeg felé haza küldte, maga pedig megmaradt 
seregével kifutott Ausztriába és Schőnbrunnban táborba szállott. 
Ekkor Bécs városa még tartotta magát a császáriak ellen, bár 
akkor már körül volt zárva, de a császáriak nem érezték magu-
kat elég erősnek az általános rohamra és csak kisebb össze ütkö-
zések történtek köztük és a városiak között. A magyar sereg, 
közte a mi zászlóaljunk (7. honv. zlj.) ekkor Pandorf mellett tá-
borozott. Kétszer is megindultunk a Lajtán át Ausztriába, de 
mind a kétszer egy napi járás után visszatértünk Pandorfba. 
Itt Youvermann századosom elvált tőlünk, az eszéki várba 
lett egy ú j zászlóal jhoz őrnagynak kinevezve, s századparancs-
nokom Bán Sándor főhadnagy lett. 

Két-három napig még Pandorfon táboroztunk, midőn ismét 
elindultunk Bruckon át Ausztriába. Első nap Stixneusiedl vá-



roskáig mentünk, hol a mezőn háltunk. Reggel korán tovább 
indultunk, de rövid menetelés után megállottunk, s az egész se-
reg zászlóaljként sorban felállott. Kossuth Lajos érkezett meg, 
szemlét tartott a sereg felett. Fehér lovon volt tüzérközlegény 
egyenruhában. Minden csapat előtt megállt s rövid beszédet 
mondott. Előttünk azt mondta „Megkéstünk fiaim! Előbb kellett 
volna jönnünk, de nem lehetett, mert az akadályokat csak most 
tudtam eltávolítani... Jönnünk pedig kellett, mert Bécsnek nagy 
szüksége van a segítségünkre s becsületünkben áll, hogy segít-
ségére menjünk, az is segített nekünk többször és több módon". 

Úgyis volt. — Mint a pozsonyi országgyűlésen jelenvolt ju-
rátus én is jól tudtam, hogy midőn az országgyűlés több ízben 
deputációt küldött Bécsbe, hogy bizonyos dolgokat a királytól 
kivívjon, a bécsiek erős tüntetéssel kényszerítették a kamaril-
lát engedésre... Ezenkívül számtalan fiatalember jött Bécsből 
hozzánk és beállt honvédnek. — A bécsi egyetemi ifjúság pedig 
ezer egyénből álló légiót alakított és jött hozzánk. Ez a csapat, 
— a légió — keresztül harcolta az egész szabadságharcunkat az 
erdélyi csapatnál Bem tábornok alatt. — Ezeknél fogva tényleg 
becsületbeli dolgunk volt Bécset megsegíteni, mivel már akkor 
Windischgrätz egész erővel megtámadta. 

Kossuth Lajos távozása után elindultunk s estig mentünk és 
este egy sík mezőn táborba szálltunk, ahonnét már a Szent Ist-
ván templom tornyát is láttuk. Mikor besötétedett, látszott, hogy 
Bécs több helyen ég, az ágyuk pedig folyton dörögtek. Azon az 
éjjen semmit sem aludhattunk, folvton őrjáratot kellett a vi-
dé] ken teljesíteni, pedig nappal is folyton talpon voltunk. 

Másnap hadseregünk csatarendbe lett állítva, akkor azonban 
már Bécs elesett, a császáriak bevették. — A mi dandárunk 
Répásy őrnagy parancsnoksága alatt ismét a balszárnyra ju-
tott. Zászlóaljunk Raupaehnál állott. — A faluból százados hárs-
fasor vezetett a Kálváriához, egy magas fallal körülvett kápol-
nához. Tőszomszédságában pedig homokba ültetett szöllőkertek 
voltak tökéletesen róna földön gyepűvel szegve. Egy századunk 
a kápolna udvarában vett állást, a többi század a szöllőkben, 
két századunk pedig a faluban volt tartalékban. 

A csatát a jobb szárnyon október 30-án reggel Gí jon Richárd 
ezredes és Görgey Artúr kezdték meg Schwechát-nál. Az előttük 
levő horvátokat rövid idő alatt a faluból és tovább a másik 
faluból Mansfeldből kiszorították s győztesen haladtak előre. 
— A középhad azonban nem tudott előrejutni, miért is a győz-
tes jobb szárnynak is meg kellett állni és Schwechátig vissza-
jönni. 

A mi zászlóaljunkra reggel 9 óra tájban kezdtek ágyúzni 
és rakétából lőni. A nagy távolból jött rakétalövés több fáradt 
golyója csapatunk mellett elállott. Legényeink a sorból kisza-
ladtak, felszedték a golyókat, tarisznyába rakták, hogy majd 
otthon megmutassák, ha hazajutnak. — Egy rakéta a zászló-
aljunk felett pattant el. bár kárt nem tett, őrnagyunk úgy meg-
ijedt, hogy azt is elfeledte, hogy magyar katona, németül ve-
zényelt. „Rechs um mars" és lovának sarkantyút adván, benyar-
galt a faluba. Együtt volt ekkor az egész zászlóalj, de a fele a 



4—5 és 6-ik század vele futott az őrnaggyal a faluba. Mi az 1—2.' 
és 5-ik század azonban megálltuk a helyünket. — A 6-ik szá-
zadnál ekkor már nem volt ott a Diósy százados, különben azt 
hiszem, az őrnagyot megállította volna. — Az én századparancs-
nokomról se tudtuk hová lett. nálunk Hutiray Sándor főhadnagy 
tartott rendet, s századunk meg is állotta a helyét a nélkül, hogy 
kényszeríteni vagy rábeszélni kellett volna. Rövidesen azután 
az elszaladt rész is visszasompolygott. az ott maradottak gú-
nyolása közben. Őrnagyunk azonban sokáig nem mutatta magát. 

E közben a csata folyt. Szerencsétlenségünkre egy ellensé-
ges golyó a komáromi nemzet őrök közé csapott, kik mellett a közé-
pen tartalékban voltak a „kaszások". Szétrebbent a 5000 kaszás és 
olyan zavart okozott, hogy még a vitézül harcoló Miklós huszárok-
nak is vissza kellett vonulni, Móga a fővezér pedig leesett a lo-
váról s .jelentette Kossuthnak, hogy lemond a fővezérségről, mert 
megsérült. 

A jobb szárny még mindig előnyben volt. a balszárny sem 
vonult hátrább egy lépéssel sem. Kossuth haditanácsot hitt ösz-
sze s ott Görgey Artúrt bízta meg a sereg visszavezetésével, ki 
megígérte, hogy azt baj nélkül teljesíti. 

Hadseregünk délután 2 óra tájban megkezdte a visszavo-
nulást, a császáriak nem mertek üldözni bennünket, féltek, hogy 
Bécsből támadás történhetik ellenük. A mi zászlóaljunk egy 
szakasz Würtemberg huszárral és három darab három fontos ágyú-
val Raupachnál lett hagyva, hogy esetleg az ellenséget feltartóz-
tassa. Kétszer jött is felénk erős lovas csapat, először egy di-
vízió vasas német, azután pedig uhlánusok. de ágyúink egy pár 
lövésére visszavonultak. Négy óra felé, mikor már alkonyodni 
kezdett, mi is indultunk a seregünk után. Egy darabig ágyúink 
folyton dolgoztak. Egyik lőtt, a másik lövéstávolságra lemozdo-
nyozott, a harmadik pedig vonult vissza. Ez így tartott felváltva, 
míg egy fiatalos erdőbe — csalitos ültetés — értünk, azután se a 
vasasokat, se ágyúinkat nem láttuk, de szerencsére ágyúink is 
épen visszavonultak. Egész nap nem ettünk, folyton talpon 
voltunk és nagyon kifáradtunk. Éjfél tájban érkeztünk Fischa-
mend nevű kis városkához, mely mellett a tűztől megvilágított 
tábor látszott. Megörültünk, hogy most már megnyugodhatunk 
és kapunk enni . . . Nem úgy le t t . . . A tábor üres volt, s csak 
azért gyújtottak tüzeket, hogy az ellenség azt higyje, hogy ott 
van a seregünk, pedig az tovább is visszavonulásban volt. Ne-
künk se volt szabad bemenni a táborba, hanem reggelig a vá-
roson kívül őrködni kellett, s ha ellenség jönne, azt visszatartani. 
Keserves és hosszú éjszaka volt az . . . Reggel is a nélkül, hogy 
egy falatot ehettünk volna, tovább mentünk, vissza a hazánk felé-
Mentünk egész nap. teljesen más vidékeken át, mint jöttünk, 
csak estefelé, teljesen kiéhezve érkeztünk Köpcsény-be, ahol 
hadseregünk táborozott... Első dolgunk volt összeszámolni, hány 
emberrel érkeztünk a táborba, s kitűnt, hogy mindössze öt és 
fél százan voltunk (550). Zászlóaljunk nagyobb része, több mint 
600 ember vagy elesett, megsebesült, vagy az éhségtől és fáradt-
ságtól elgyötörve kidőlt, útközben a sorból elmaradt és többé 



soha sem láttuk őket. . . Hová lettek? Mi történt velük? . . . a jó 
Isten tudja! 

A táborban gulyást kaptunk, azután végig nyultunk a puszta 
földön s elaludtunk. Éffél tájban „riadót" vertek. Fel kellett 
kelni és fegyverbe állni. Simonits császári tábornok Morva-
országból 1 lolicsnál betört a hazánkba a Kis Kárpátokon át. A 
mi zászlóaljunk, az első honvéd zászlóalj, az Ernő ezred egy 
zászlóalja, s még egy zászlóalj gyalogság, továbbá egy divizió 
Miklós huszár és két üteg ágyú Gijon ezredes parancsnoksága 
alatt ellene indíttatott. 

Rögtön kellett indulni. Reggel virradatkor Pozsonyba ér-
keztünk s a koronázási dombnál megpihentünk. — Pozsonyból 
hamarosan lóvonatu vasúton tovább szállítottak bennünket 
Nagyszombat felé. Az első állomásig mi sem történt, de már a 
második állomáson túl egy falu közelében le kellett szállnunk a 
kocsikról, mert az a hír jött. hogy Simonits serege Nagyszom-
batot elhagyva szembe jön velünk. A falun feliil egy szántáson 
tömegbe állították zászlóaljunkat s hideg esőben ott kellett áll-
nunk hosszú ideig. Aznap se kaptunk enni, át voltunk ázva, 
éhesen, álmosan, kimerülten nagyon keserves volt a helyzetünk. 
Egyszerre a zászlóalj legénysége felkerekedett, s bennünket tisz-
tekot és altiszteket otthagyva bement a faluba s ott elszállásolta 
magát. Egy ideig mi még kintmaradtunk, végre mi is utánna 
mentünk embereinknek. Akkor már minden ház, minden elfog-
lalható hely tele volt katonasággal, úgy hogy csak nehezen tud-
tunk magunknak helyet szorítani. 

Másnap szép tiszta időben tovább mentünk Nagyszombat felé, 
mely csak pár óra járásnyira volt tőlünk. Útközben értesültünk, 
hogy Simonits arra a hírre, hogy nagy magyar sereg közeledik 
feléje, elhagyta a várost, s futva visszavonult azon az uton a 
melyen jött. Nádasd felé a fehérhegyi átjárón. — Délben be-
érkeztünk Nagyszombatba. A városiak hoztak ki számunkra étel-
nemüt, mit állva elfogyasztottunk, azután útra kellett kelni 
Simonits után, hogy a fehérhegyi átjárónál, utói érhessük. Azon-
ban annyira megelőzött bennünket, ligoy csak a Miklós huszá-
rok érték el a fehérhegyek lábánál Nádasdnál az ellenségnek 
egy utócsapatát. Egy zászlóalj galíciai rendes katonaság, tö-
megben várta a huszárokat, de a Miklós huszárok hamarjában 
szétrebbentették a tömeget Sok elesett közülük, vagy megsebe-
sült, nagy része azonban a közellevő erdőbe menekült s azon át 
főcsapatjuk után elmentek. — Nádasdnál mi sokáig álltunk, 
míg a huszárok a tájt átkutatták, csak mikor jelentették, hogy 
u környéken nincs ellenség, szállásoltak el bennünket a faluba. 

Reggelre hírét vettük, hogy a Fehérhegyeknek nevezett Kis 
kárpátokon át vezető utat az ellenség ledöntögetett fákkal el-
torlaszolta, járhatatlanná tette, azért reggel kisebb csoportok-
ban mellékutakon át indultunk az ellenség után. Valahogyan egy 
üteg hat fontos ágyút is át tudtak a hegyeken szállítani, mely-
nek fedezetére az én századom lett kirendelve. Jablonic nevű 
falut az ellenség utóhada még megszállva tartotta, de tüzéreink 
ágyúzni kezdték őket s rövid időn a faluból kivonulni kénysze-
rítették. Mi az üteggel futva mentünk utánuk, de a falu végén 



egy mély árku hegyi patak lúdját az ellenség előttünk fel-
szedte, míg azt helyre állítottuk, elmenekültek. Nemsokára az 
egész hadseregünk átkelvén a hegyeken, rendes csapatokban in-
dultunk Szenic felé üldözve a németeket. — Szenicen elszállá-
soltuk és jól kipihentük magunkat, s ú j erőt nyerve másnap is-
mét elindultunk az ellenség után Holies felé; de mire a Morva 
folyóhoz értünk az ellenség már átvonult a folyón Morva-
országba, ahová nekünk nem volt szabad átmenni. — Aznapot a 
folyó partján töltöttük. Én századommal előőrsre rendeltettem 
a Morva folyó hosszában. Magyarországi partja a folyónak ka-
száló volt, sem fa, sem bokor rajta, fedezetet tehát nem nyújtott, 
a morvaországi partja ellenben fűzfával és bokrokkal volt sűrűn 
beültetve, honnét a császári vadászok egész nap lövöldöztek. 
Több őrszemünket meg is sebesítettek vagy lelőttek a németek. 
— Itt kapott a mellébe golyót Rainer Aladár századosunk is, ki 
rövidesen belehalt sebesülésébe. Ő volt zászlóaljunk legképzet-
tebb, leglelkesebb tisztje, jóllehet császári generális fia volt, s 
a császáriaknál részesült katonai nevelésben, mégis testtel-lélekkel 
szolgálta a magyar ügyet. Legyen áldva haló poraiban its! 

Következő napon a Morva folyón levő hidat az ellenség 
ágyúval szétrombolta, s mi visszavonultunk Nagyszombatig, hol 
Gijon Richárd parancsnokunk elhagyott bennünket, visszament 
a főhadsereghez Pozsonyba. Helyét Ördódy Kálmán őrnagy fog-
lalta el, ki egyáltalában nem bizonyult alkalmasnak a dandár-
parancsnokságra. Bár megfelelő katonai képzettsége volt, nem 
volt elég erélyes, tétovázó, késedelmeskedő volt minden tetté-
ben. Gijon ezredessel a Miklós huszárok is elmentek tőlünk, 
helyettük az ú j Hunvady huszárezredből jött két század hoz-
zánk. — Ekkor én már hadnagyi előléptetés előtt állottam, saj-
nos — nem tudom mi okból — előléptetésem csak két hónap 
mulva érkezett meg hozzánk. 

Nagyszombatból visszarendelték seregünket Nádasdra, mi-
kor is a mi zászlóaljunk Binóc nevű tót községben lett elszállá-
solva, a többi zászlóaljak pedig Nádasdon és Szomolány köz-
ségben, de nemsokára a mi zászlóaljunkat is Szomolány-ra he-
lyezték. — Itt voltunk december közepéig s a Kis Kárpátokban 
nagyon nehéz előőrs szolgálatot teljesítettünk, egyébként de-
cember 6-áig csendes volt a szolgálatunk, egymást az ellenséggel 
nem nyugtalanítottuk. December 6-án azonban Miklós napján 
azt mondták, hogy a galíciai polák császári katonák görög ó hi-
tűek s nagy ünnepjiik Miklós napja. Csináljunk nekik egy kis 
mulatságot, támadjuk meg őket, hihető, hogy nem várják a táma-
dást s nagy lesz náluk a zavar. 

December hó 6-án virradatkor az első honvédzászlóaljtól 
egy század érkezett hozzánk, azzal a paranccsal, hogy a század 
megtámadja az ellenséges előőrsöt s az én századom legyen a tar-
talékja, s ha az visszaveretnék, vegyük mi át a harcot, hogy az 
visszavonulhasson. — Az első zászlóalj támadó századánál egy 
fiatal hadnagy vezette a csatárláncot. — Rövid, fehér szürclol-
mány volt rajta kivarrva piros rózsákkal és tulipánokkal. Mikor 
elment mellettünk, mondtam neki: jó lesz a tulipános szűrt 
hátrahagyni, mert az ellenségnek igen jó célpont lesz. „Eh! Nem 



félek én" felelte hetykén s tovább ment. Alighogy megkezdődött 
a harc, egy negyedórára rá legényei puskán hozták hátra, át-
lőtték a combját. Nemsokára támadó százada is visszavonult, s a . 
mi századunknak kellett átvenni a harcot. Irányi Lajos hadnagy 
volt a parancsnokunk, aki hozzám jött és megkért, hogy én ren-
delkezzem, mert ő nem tudja, hogy mit kell tenni. Hamar fel-
oszlattam embereimet csatárláncba és lassan lövöldözve vissza-
felé huzódtunk, a mint az rendelve volt, az előőrsünkhöz. Enuél 
a csatározásnál úgy az első zászlóaljtól, mint a mi századunktól 
többen estek áldozatul, sokan megsebesültek, és én is kétszer vol-
tam életveszedelemben, mind a kétszer az előttem levő honvé-
det lőtték le. — Elesett embereimet elföldeltük, keresztet is tet-
tünk sírjuk fejéhez, s ezzel a napok eseményei visszazökkentek 
a rendes kerékvágásba; és 8 napon keresztül rendes lefolyása 
volt a dolgainknak. 

December közepén, 14—16-án azonban az ellenség az egész 
vonalunkon támadást intézett ellenünk. Windischgrätz ugyanis 
végezvén a bécsiekkel, főhadával megindult Magyarországba, 
azt is meghódítani. — Az ellenség centruma Windischgrätz pa-
rancsnoksága alatt a lajtai Brucknál tört be, jobb szárnyát 
Jellasits vezette Sopron és vidéke ellen, bal szárnyát — mely 
velünk szemben állott — Simonits tábornok. — A mi fősere-
günk Köpcsény és Pozsony környékén volt, fővezére Görgey 
Artúr. Balszárnya összeköttetésben a fősereggel Sopron körül 
volt gróf Esterházy Pál ezredes parancsnoksága alatt, a jobb 
szárnyát pedig a mi csapataink képezték Ordódy Kálmán őr-
nagy, dandárparancsnoksága alatt. 

A velünk szemben álló Simonits tábornoknak minthogy erő-
sítéseket kapott 7—8000 főből álló serege volt, jól ellátva ágyuk-
kal, rakéta ütegekkel, úgy lovas mint műszaki csapatokkal. A 
mi seregünk állott: az első, és 7-ik honvédzászlóaljból, az Ernő 
ezred 5-ik zászlóaljából, két század Hunyady huszárból, egy 
(vagy két) üteg 6 fontos és két (vagy három) üteg 3 fontos ágyuk-
ból. 1 üzérségünk gyenge kiképzésű újoncokból állott, a Hunyady 
huszár századok azonban legnagyobb részben kiszolgált öreg 
katonák voltak s igen jól megállták a helyüket. 

Midőn hírét vettük, hogy az egész császári sereg hazánk 
ellen indult, századommal előőrs szolgálaton voltam. Századosunk 
a kapott parancs értelmében bevonta az előőrsöket s századával 
elindult seregünkhöz Nádasd felé. — A Náclasd előtti mezőségen 
már az egész seregünk fel volt állítva csatarendbe, a mi zász-
lóaljunk azonban, mint a lövések közeledéséből következtetni 
lehetett, a közeli erdőben visszavonulva harcolt az ellenséggel, 
míg szétszóródva a többi századaink is beérkeztek a fősere-
günkhöz. — Ordódy három századot csatárláncba rendelt az 
erdő ellen, melyet az ellenség most már megszállott — de mert 
jobb oldalról a császári vadászok már oldalba támadtak, bal-
felől pedig egy divízió vértes fenyegetett bennünket túlszárnya-
lással. visszavonulást rendelt el. Ékkor már a mi szállásainkról 
Szomolányból, Nádasdból és Binócról, a századok „bagázsiájá-
vai" mind elmenekültek az ott hagyott embereink, és soha sem 
találkoztunk többé velük. Nagy szerencse volt, hogy midőn a 



bagázsiás szekereink a községekből kijőve egy mély medrii he-
gyi patak hídján áthaladtak, a hidat felszedték, így az ellenség 
sem őket nem üldözhette, se minket nem támadhatott; s lassan-
kint az ellenség el is maradt. 

Nagyszombatba vonultunk, az ellenség nem követett ben-
nünket. Éjjel a lóvonatu vasút töltésén tovább indítottak bennün-
ket Szered felé, hol a Vág folyón átkelvén, a Vág partján szem-
ben levő községben Szempté-n szálltunk meg. — Reggel korán 
azonban már tovább indultunk. Alig haladtunk félóra járás-
nyira, midőn Gijon ezredes jött velünk szembe, megállította az 
egész sereget és szemlét tartott felettünk. Egyben tudatta, hogy 
rendelete van a sereget visszarendelni Nagyszombatba s ott 
Simonitstól csatát fogadni, hogy azt visszanyomja vagy feltar-
tóztassa, míg a Pozsony körüli főhadseregünk elvonulhat, ne-
hogy Simonits által hátba támadtassék. 

Ordódy Kálmán őrnagy dandárparancsnokot Lipótvárba 
rendelte várparancsnoknak, s a dandárparancsnokságot Czinnert 
Károly őrnagynak a mi zászlóaljparancsnokunknak adta át. — 
A mi zászlóaljunkat — mivel a leggyengébb volt. alig 450 ember 
— Lipótvárba rendelte, a többit pedig Nagyszombatba. 

Lipótvár a \ ág balpartján Galgóez városka átellenében van. 
Hatszögletű, csillagalaku kis városka a \ ág folyón való átke-
lés megakadályozására lett építve, hogy Komárom várának meg-
közelítését erről a részről is megnehezítsék. A várban egy gva-
logsági, egy tüzérségi laktanya és egy tiszti épület van. Lo-
vasság számára nincs se laktanya se istálló épület. Ezen kívül 
van benne, egy külön pavilion a parancsnok számára, kápolna, 
éléstárak, két kazamata a várfal egyik szárnyában, és lőpor-
tárak. Lőport keveset találtunk a várban, ami itt raktározva 
volt, azt a Hurbán féle tót felkelők elleni hadjáratban elhasz-
nálták s a kormány nem rendelt oda mást helvette. — Élelmi-
szer is nagyon fogyatékosan volt. 

Mi a várban elhelyezkedtünk. Gijón ezredes pedig seregünk 
többi részével Nagyszombatba ment, s ezekkel és többi csapatai-
val együtt a várost megszállotta s ott bevárván Simonitsot vele 
megütközött. Másnap egész nap sűrű köd volt, alig lehetett látni 
10—15 lépésnyire, s a köd fedezete alatt délután Simonits hadá-
val egészen a város mellé érkezett a nélkül, hogy a nagyszom-
batiak észrevették volna, csak a lövések árulták el a város mel-
lett való megjelenését. Simonits oldalról támadott. Gijón csa-
pata bár hősiesen verekedett, csatát vesztett. 

Az Ernő ezred zászlóal ja, háromszor vesztette el a zászló-
tartóját, mindig más vette át a zászlót és verekedtek tovább, 
végre a kórház udvarába szorultak, de ott is sokáig tartották 
magukat, míg végre felére lefogyva, — midőn künn elhallgatott 
a csatazaj — megadták magukat. — Az első honvéd zászlóalj 
szerencsésen elmenekült a többi csapatokkal együtt Szereden át 
Komáromba. Gruber Mátyás tüzér százados, ki a nádasdi csa-
tákban a mi tüzérségi parancsnokunk volt, a nagyszombati csa-
tából hozzánk menekült Lipótvárba, itt is tűzérparancsnok lett. 
— A nagyszombati csata napján érkezett meg az én hadnagyi 



kinevezésem, a mi már régebben megvolt, csak a zűrzavaros kö-
rülményeknél fogva nem lehetett közölni velünk. 

A nagyszombati csata után a császáriak néhány napot nyu-
godtak. azután húzódtak felénk. Egy hét alatt körülzárták a vá-
runkat. 

A vár őrsége állott: a mi 7-ik honvéd zászlóaljunkból 450 
emberrel, a 16-ik nyitra megyei honvéd zlj. két századából 400 
emberrel, a Frangepán csapatból (előbb császári ezred) mintegy 
150 emberrel; a császári vártűzérekből egy hadnagy parancs-
noksága alatt, ezek azonban ellenséges indulattal voltak hazánk 
ügyével. Volt egy ütegjük 5 fontos sík ágyukkal, és mintegy 
20 drb. vaságyujuk a várbástyákon. Toltak honvéd tüzéreink is, 
de nagyon kevesen. Gruber Mátyás tűzérszázados várba jövetele-
kor átvette a tüzérség feletti parancsnokságot Tóth Mihály és 
Csóka Alajos hozzá beosztott tűzérhadnagyokkal. A várerődí-
tési parancsnok báró Mednyánszky László őrnagy volt, szép 50 
éves tanult fiatalember, lelkes hazafi. Várparancsnokunk Ordódy 
Kálmán őrnagy lanyha, határozatlan katona. A mi őrnagyunk 
Cinnern Károly, de se ők, se a többi tisztjeink nem tudtak lelke-
sedni és lelkesíteni ügyünk mellett. A nyitrai 16-ik zászlóalj 
századparancsnokai közül az egyik egyéniség szélhámosféle volt, 
a másik Lorenezky Ferenc főhadnagy jó és becsületes embernek 
mutatkozott. Ilyképpen tisztjeinkből hiányzott a megfelelő kato-
nai képzettség, lelkesedés és jó akarat, a legénység pedig elked-
vetlenült s általános volt a közérzület, hogy nagy baj fog ben-
nünket érni. 

Karácsonyi ünnepek után az ellenség két felől (oldalról) lö-
vetni kezdte a várat. Kora reggeltől, késő éjszakáig dörgött az 
ágyú mindkét sereg részéről. Az napra kifutotta még a lőpo-
runk. Huszonnégy órai lövöldözés után elhallgattak az ellenség 
ágyúi és tovább folyt a vár körülzárása. Közben egy ú j üteget 
is állított fel az ellenség egészen a vár közelében. A vár köz-
vetlen szomszédságában ugyanis volt egy Mesztecskó nevű kis 
fal u. ezt mindjárt a körülzárás kezdetén az ellenség felégette, 
lakói kivonultak. A templom is leégett, csak a falak maradtak 
meg. A falu végén azonban volt egy cserépzsindelyes téglából 
épített nagy pajta ez épen maradt. Az ellenség e pajta mellé 
építette az ú j 5-ik ütegét, s innét lövöldözte 50 fontos bombáit 
a várba. 

Megostromolni a várat azonban az ellenség nem merte. De 
felesleges is lett volna, mivel mint utóbb megtudtuk a mi őr-
nagyunk (Czinnern Károly) s egyik századosunk, a várparancs-
nok tudtával már levelezésben állott Simonitssal, alkudozva a 
vár feladása felől, de mi ezt csak a feladás után, a fogságban 
tudtuk meí>\ 

Egy alkalommal őrparancsnok voltam, körüljártam az egész 
várat, s megtekintettem a kapukat. Az egyik mellett levő ajtót 
(u. n. gyalogos ajtót ) nyitva találtam. Jelentettem azonnal a 
várparancsnoknak, mire ő azt mondta, hogy ő feledte nyitva, 
mert napközben künn volt megtekinteni a külső sáncokat; le-
gyek nyugodt, azonnal intézkedik az ajtó bezárása iránt. — 
Gyanú nem fért hozzám, mert fel sem tételeztem várparancsno-



kunk Ordódy felől az árulást, pedig az ajtó már akkor azért 
volt nyitva, hogy a levelezést vivő küldönc a sötét éjszakában 
ki és be járhasson rajta. Említett tisztjeink az éjjelenkinti le-
velezés utján titokban megegyeztek az ellenség parancsnoksá-
gával a vár feladása iránt. 

Mi, hazánk ügyét lelkesedéssel szolgáló fiatalabb tisztek per-
sze erről mit sem tudtunk. Körül lévén zárva, a külvilággal nem 
érintkezhettünk, az ország sorsáról, főhadseregünk működéséről 
semmit se tudtunk. 

1849. év január hó elején gróf Stahrenberg István százado-
sunk összehítt bennünket az egész zászlóalj tisztjeit tanácsko-
zásra. Helyzetünket rajzolva, hogy lőszerünk elfogyott, legfel-
jebb egy napra , elég, élelmiszerünk fogyatékos, rövid ideig lesz 
elég, főhadseregünk felől nem tudjuk létezik-e még, hol és miként 
működik? — felvetette a kérdést, tartsuk-e tovább a várat avagy 
feladjuk? Az ő véleménye szerint legcélszerűbb lenne becsüle-
tes feltételek mellett a várat feladni. Sokáig senki sem szólt kö-
zülünk, végre Baranyay Pál főhadnagy, élemedett zalai szárma-
zású egyén, szólalt meg, hogy becsületes honfi, kapitulációról 
nem is szólhat, tartsuk magunkat addig a míg lehet, s akkor a 
körülményekhez képest cselekedjünk, majd kitűnik kinek szol-
gál a szerencse, de a vár feladására ne is gondoljunk. Kesztyű-
jét az asztalra dobva, mondván: „Kinek ez nem tetszik, állok 
elébe"! Azzal ő és mi a legfiatalabb hadnagyok ott hagytuk az 
értekezletet, s nemsokára az is elszéledt határozat nélkül. 

Egy reggel arra ébredtünk, hogy nincs ellenség a láthatá-
runkon. Erre a 16-ik zászlóalj egyik százada Lorencky főhad-
nagy parancsnoksága alatt Galgóczra tört, s a császáriak által 
ott hagyott közel 30 drb. hízott ökröt requirált, azokat a várba 
hajtatta, de puskaport nem talált és szerezni se tudott. Négy 
császári közkatonát is elfogott, és a várba hozott. — Később meg-
tudtuk, hogy midőn a fősereg Pestet is elhagyta ütközet nélkül, 
Görgey 30 ezer emberrel elvált a főseregtől. Vác felé indult, 
onnét Lipótvárra igyekezett, hogy a várat felmentvén, az legyen 
hadműveleteinek kiinduló és működési pontja, honnan a csá-
szári fősereg hátába kerülhet. El is jött Yerebélyig, de onnét 
szándékát megváltoztatva a bányavárosok felé indult. Simonits 
erre a hírre szedte fel a sátorfáját és hagyta el a várunkat. 

Szabadságunk rövid idejű volt, már másnap visszajött Simo-
nits s hadával űjra elfoglalta előbbi állásait. Január hónap 
minden incidens nélkül telt el; február azonban végzetes lett 
reánk nézve. 

Február 2-án Gyertyaszentelő napján, kora reggel megszó-
laltak az ellenség ágyúi, a 50 fontos bombák fokozott mérték-
ben hullottak a várba, melyek az épületekben nagy pusztítást 
tettek. Legényeink a kazamatákba vonultak. Nekem inspektióm 
volt, a főőrségen pedig Oszterhuber László főhadnagy volt a pa-
rancsnok. Kora reggel a főőrtanya ablaka előtti padon egymás 
mellett ülve beszélgettünk, egyszerre csak jött egy hat fontos 
bomba, közöttünk elmenve az ablak alatti vékonyabb falat a 
földszintnél átütötte s tovább menve a legénység szobájában ál-
lott meg. Isten csudája, hogy, amint a padon ültünk, valame-



lyikünk lábát le nem ütötte. Más bajt nem okozott, minthogy 
a falat átütötte. 

Én azután, mint inspektiós tiszt kimentem a várba körül-
nézni, s amint egy idő múlva a bástyára indultam, egy embe-
rem jön lélekszaladva felém, azt kiáltja, hogy el vagyunk 
arulva! s a „Mastecskó"-i kapu felé mutatott. Oda nézek, a 
kapu felett ott látom Oszterhuber főhadnagyot — kivel csak az 
imént ültem együtt — amint az ellenség felé fehér zászlót lo-
bogtat. Nem hihettem . . . De csakugyan igaz vol t . . . Oda men-
tem Oszterhuberhez, kérdőre vontam, hogy mit csinál? . . . — Azt 
felelte, a várparancsnok rendeletére cselekszik így, mert a mult 
éjszaka a haditanács elhatározta a vár feladását. Oszterhuber 
ezt már reggel tudta és azért lett ő a főőrtanyára rendelve, 
hogy az ostrom kezdete után egy órára lécre kötött fehér le-
pedőt tűzessen ki a kapu fölé. És ő nekem erről mit sem szólt, 
mikor félórával előbb vele együtt ültem. 

Az ostrom csakhamar megszűnt. Az ellenség ágyúi elhallgat-
tak. a mi ágyúink közül egy, tett még egy pár lövést. — A zászló 
kitűzésekor a németek azonnal bevonultak a kapu melletti gya-
logos ajtón, mire körülnéztünk, a vár udvarán már császári 
katonákat, s tüzéreket találtunk. — A meglepetés a legénységnél 
és fiatalabb tiszteknél általános volt, de az idősebb és főbb tisztek 
mind be voltak avatva a dologba. Az első meglepetést a leg-
nagyobb mérvű csüggedés váltotta fel. Érezte mindenki tehetet-
lenségét. közömbös lett mindenki, s azt mondták: „Jöjjön aminek 
jönni kell"! 

A ieladást előző éjjel, mint utóbb megtudtuk, a várparancs-
noknál haditanácsot tartottak, melyen jelen voltak: báró Med-
nvánszky László várerődítési parancsnok, a mi őrnagyunk és 
minden századosunk, a Frangepán csapat és a 16-ik zászlóalj két 
századának parancsnoka, és a tüzérségi parancsnok. — Ordódy 
várparancsnok felvetette a várvédelemnek kérdését, mire Med-
nyánszkyn kívül, mindnyájan ellenvetés nélkül a feltétlen meg-
adás mellett voltak, pedig Simonits semmiféle feltételt nem foga-
dott el, azt állítván, hogy Őfelsége magának tartotta fenn a ke-
gvelmezést. amit ő (Simonits) jó lélekkel kilátásba is helyez. — 
Mednyánszky még egyszer tiltakozott a feladás ellen, de egyebet 
nem tett. Hazament szállására és reggelig aludt. Az ott maradtak 
kiosztották maguk között a szerepeket, úgy, hogy mi többi tisztek 
— igaz. hogy csak néhányan voltunk — egyszerre kiestünk sere-
günkből — semmit se tudtunk, mit sem tehettünk. 

Ordódy várparancsnok egész gálában kiment az ostromló 
sereg fővezéréhez s vele megállapította a várátadás módozatait. 
Délután a vár egész helyőrsége kiment a váron kívül levő mezőre, 
ott fegyverét gúlába rakta, s a lefegyverzett legénységet a csá-
száriak fegyveres fedezet mellett Nagyszombatba kísérték. Min-
ket tiszteket estefelé kocsikon, fegyveres fedezet mellett szintén 
Nagyszombatba szállítottak, s ott az üresen álló papnevelő inté-
zetben szállásoltak el bennünket. Három nagy szobába lettünk el-
helyezve, de az idősebbeket különválasztották tőlünk s másutt 
szállásolták el őket. 

Nagyszombatban egy hétig voltunk. Egész nap folyton látó-



gatott bennünket a városi magyarság, különösen az előkelőség, s 
főleg az asszonyok és leányok. Az egyiknek köziilök, ki nem volt 
szép, se fiatal, de kedélyes volt, iparkodott bennünket vigasztalni 
és szórakoztatni, és különösen rajongott a magyar ügyért, oda-
adtam emlékül az arany tiszti kardbojtomat s ő boldogan a nya-
kába akasztva távozott el estefelé tőlünk. A hét elmúltával mind-
nyájunkat — elkülönítetteket is — lóvonatú vasúton Pozsonyba 
szállítottak. Pozsonyban, az idősebb tiszteket ismét elkülönítették, 
minket pedig a ..virágvölgy" nevű külvárosban a tüzér kaszárnya 
két kis szobájába zártak. Másnap reggel minket — mintegy har-
mincunkat — a kaszárnya udvarán felállítottak. Egy őrnagy pa-
rancsnoksága alatt két század német gránátos előttünk élesre töl-
tötte a fegyverét, s az őrnagy kemény szavakban tudtunkra adta, 
hogyha legkevesebb rendetlenséget teszünk, vagy hacsak ki is lé-
pünk a sorból, lelövet, azután a századok által körülvéve, a 
vasúthoz kísértek s onnét Bécsbe szállítottak bennünket. 

Bécsben az „Arbeits házba" zártak mindnyájunkat. Foglyok 
voltunk, de. hogy mi lesz velünk, arról fogalmunk se volt. Az 
Arbeits házból egy pár nap múlva elszállítottak bennünket a 
Burgthornál lévő kazamatába egy sötét, nedves helyiségbe, mely 
csak felülről kapott gyér világosságot. Ebben a nagy pinceforma 
helyiségben harmincegynéhányan voltunk összezsúfolva, pestises 
levegőben, mert hetenkint csak egyszer-kétszer volt szabad a bás-
tyára friss levegőre mennünk, de a bástyán akkor sem volt sza-
bad lenéznünk, nehogy a nép észre vegyen bennünket és csopor-
tosuljon. Egy egész hónapig voltunk itt. 

A hónap elteltével omnibuszokra raktak bennünket és Floris-
dorfba szállítottak, Florisdorfból, mely a Duna partján fekszik 
Bécs mellett, vasúton Brünnön át Csehországba, Kőnigrátz várba 
vittek, s ott 1849. évi március hó közepe táján egy régi Jezsuita 
zárdából lett kaszárnyának 2-ik emeletén helyeztek el. Volt egy 
nagy termünk és három kisebb szobánk, melyekben más honvéd 
tiszti foglyokkal együtt összesen negyvenen laktunk. Köztünk 
volt Ivánka Imre ezredes, Lavaty Ferenc százados, Lipthay And-
rás. Xantus János hadnagyok. Windisgrätz herceg rendelkezése 
folytán a hadnagy és főhadnagyok egy, a századosok és feljebb-
valók két forintot kaptak naponta, öt napra előre fizetve. Ebből 
kellett élelmezni magunkat. — Minden szoba számára két öreg 
katona — rezervista — volt kiszolgálásunkra rendelve, ők hozták 
a vendégfogadóból az élelmezést s a tányérok között mindig kap-
tunk friss újságokat, melyekből megtudtuk, mi történik a hazánk-
ban. 

Lélekölő volt a tudat, hogy otthon seregünk győzelemről-
győzelemre jut s mi hazánktól távol raboskodunk s lelkileg sor-
vadunk. Egy-egy győzelem olvasása után majd a bőrünkből ug-
rottunk ki. utána meg sírva fakadtunk, hogy ott nem lehettünk. 
Egyik-másikunk hazulról kapott olyan levelet, melynek sorai 
között citromlébe mártott ú j tollal a hadihíreket közölték. A leve-
leket tűz felett megmelegítettük s a citromlével írott sorok meg-
sárgultak. De ezt felfedezték és egy pár sorsosunk keményen meg-
lakolt érte. 

Mikor a császáriakat kiverte a magyar sereg az országból, azt 



hittük, hogy a német foglyokkal ki fognak bennünket cserélni, 
mert nálunk is volt elégséges német fogoly. Bár a mieink akarták, 
de a császáriak megtagadták. — Tovább kellett sinylődnünk, míg 
jött az orosz beavatkozás, s a magyar sereget leszerelték. 

1849. év szeptember havában a vár parancsnoka, gróf Althon 
rendeletet kapott, hogy bennünket, aki csak katonáskodásra al-
kalmas, sorozzon be. De a nevezett gróf igen humánus ember volt 
és egy bécsi, egy insbrucki ós egy laibachi németet sorozott be 
közülünk, kik a Zrinyi és a Frangepán csoportnál szolgáltak, 
mint Bécsből jött önkéntesek, a magyarok közül csupán Xántus 
János, Traupmann Lajos és Somogyi Imre nagykanizsai illetőségű 
hadnagyokat sorozta be a citromos levelek miatt; a többiek, mint 
katonai szolgálatra alkalmatlanok, „certifikátot" kaptunk, s 
vasúton Bécs kikerülésével Pozsonyba szállíttattunk, ahol certi-
fikátiónkat revideálták és szétbocsátottak bennünket. 

Közli: Kovács József. 


