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KITEKINTÉS

Pirospántlikások
Mi történt pontosan 1849. január 13–14-én Bakonybélben

SASHALMI ISTVÁN

A SORS ÚGY HOZTA, HOGY EGY HÁZAT VÁSÁROLTUNK
BAKONYBÉLBEN, ami elindította azt az eseménysort, aminek eredménye lett ez
a kis írás. Az 1848–49-es szabadságharc és főleg annak veszprémi, valamint
Veszprém megyei történései mindig is nagyon érdekeltek.1 Most, hogy szinte szó
szerint az egyik ilyen esemény – még ha oly csekély mértékben is befolyásolta a sza-
badságharc történéseit – az ember háza előtt történt, az rögtön felkelti az érdeklődé-
sét. Ezért igyekeztem minden fellelhető információt megtudni arról, mi is történt a
Mednyánszky-féle szabadcsapattal 1849. január 13–14-én. Az eseményeket már
többen feldolgozták: Mednyánszky Sándor, Sörös Pongrác, dr. Scherer János, Veress
D. Csaba és utoljára 2010-es tanulmányában dr. Hermann Róbert. 

Az általam felvetett kérdésekre sajnos egyikben sem találtam választ. Pedig dr.
Hermann Róbert a tanulmányában részletesen ismerteti valamennyi fellelhető for-
rást. Elolvastam mindent, ami csak hozzáférhető volt, de valahogy nem állt össze
kerek egésszé a történet. Kérdések merültek fel bennem:

– Hol történt valójában az összecsapás? Más helyszínt ad meg Mednyánszky és
más helyszínt ad meg Sörös Pongrác.

– Hány lőfegyvere volt valójában a csapatnak?
– Rochlitz Béla főhadnagy egysége miért déli irányba, a szentgáli Alsóerdő

(Hajagok) felé vonul vissza, mért nem az előre kapott parancsnak megfelelően Zirc
irányába?

1 Sashalmi István írása – teljes terjedelmében ugyan nem – de mégis Veszprém történetének egy
pillanatát mondja el. A tanulmány – túl azon, hogy elsődleges forrásértékkel is bír – olyan ese-
ményekről beszél, ami Veszprémben és Veszprém megyében történt. Szereplői – többek között
– börtönviselt egyének és a veszprémi Suly pékség akkori tagja. A Veszprémi Szemle most ezzel
az írással tiszteleg 1848/49 emlékének a „Kitekintés” rovatban, jelezve ezzel is, hogy szándéká-
ban áll olyan írásokat is megjelentetni, amelyek ebben a formában is bővítik Veszprémről szóló,
eddig feltáratlan ismereteinket. A Szerkesztőség.
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Mivel nem hagyott nyugodni a dolog, tovább kerestem, így bukkantam a forrás-
kutatás közben Perczel Antal gerillahadnagy visszaemlékezéseire. Ezt az írást tudo-
másom szerint még senki nem használta az esemény elemzése során. Írásom a geril-
lacsapat azon tevékenységére terjedt ki, amelyeket Perczel Antal visszaemlékezésé-
ben érintett.  

Ki is volt Perczel Antal? Római katolikus kisbirtokos családba született 1820.
május 16-án a Bács vármegyei Ada helységben. A gimnázium elvégzését követően,
szűrszabóként dolgozott, majd katonának állt. 1842-től közvitéz a 34. Vilmos porosz
herceg gyalogezredben. 1848 őszén alakulatával csatlakozik a honvédséghez.
Visszaemlékezése itt kezdődik:

„1848. évben, midőn a pákozdi, schvecháti és szombathelyi csatákat, mint sorez-
redbeli katona bevégeztem, zászlóaljunk Pozsonyba ment, hol épen a magyar utász-
kar 1-ső zászlóalja alakult. Hogy tehát a már hat év óta viselt fehér frakkot és bak-
kancsot eldobhassam, néhány pajtásommal az utászkarhoz átléptem, miután ezre-
dünkből a honvéd zászlóaljakhoz átlépni nem volt szabad, – csupán az utászkar-
hoz.”2 A Pozsonyban szerveződő I. utászzászlóalj 3. századához kerül, mint altiszt,
majd áthelyezik az 1. századhoz. 

1848 novemberében Kazinczy Lajos századost3 Görgei Artúr Pozsonyban meg-
bízta egy utászzászlóalj felállításával. Hamarosan fel is állította a négy századból
álló zászlóalját, amivel aztán Győrbe vezényelték. Itt kezdte meg a második utász-
zászlóalj szervezését, ami szintén négy századból állt. Az alakulatok a várható oszt-
rák támadás miatt Győr megerősítésének sáncmunkálatait végezték. Ekkor léptették
elő Kazinczyt őrnaggyá. December első felében meg is indult az osztrák hadsereg
támadása Magyarország ellen, kezdetét vette a szabadságharc újabb szakasza. Ekkor
indul el Perczel Antal számára a győri portyázó csapat, a pirospántlikások története.

„1848 deczemben 21-én reggel jön a napos tizedes s jelenti, hogy én és
Dobrovszky Sándor őrmester az őrnagynál 9 órára megjelenjünk (raportra,) de
hogy miért – azt senki sem tudta eltalálni, – mig végre 9 óra lett és mi mindketten
Kazinczy őrnagy lakására értünk, s jelentettük magunkat, hogy parancsára állunk.
– A szobában még rajtunk, és őrnagyunkon kívül Mednyánszky Sándor, akkori utász
százados, volt jelen.”4

Mednyánszky Sándor – ekkor még főhadnagyi rangban – Kazinczy Lajos őrnagy
segédtisztje. Kazinczy őrnagy a berendelt két altisztet megfelelőnek tartja a feladat
ellátására – de kinézetüket nem találja kellően zordnak, elrettentőnek –, majd

2 PERCZEL 1870. 105.
3 Kazinczi és alsóregmeczi Kazinczy Lajos (Széphalom, 1820. október 20. – Arad, 1849. október

25.) honvédezredes, Kazinczy Ferencnek és feleségének, gróf Török Sophie-nak legifjabb fia, a
szabadságharc vértanúja. A tizenötödik aradi vértanúként szokás emlegetni.

4 PERCZEL 1870. 105.
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elmondja a két katonának: ő és Rochlitz Béla főhadnagy egy gerilla csapat felállítá-
sára kaptak lehetőséget, továbbá, hogy őket alkalmasnak találják a csapat altiszti
állományába. Kazinczy és Mednyánszky is figyelmeztetik a két altisztet, ha elvállal-
ják a megbízatást, és esetleg az osztrákok elfogják őket, azonnal kötél vár rájuk. Ők
gondolkozási időt kérnek a végleges válaszadás előtt, majd megbeszélve a Kazinczy
őrnagynál történteket, úgy gondolták, hogy Rochlitz Béla főhadnagy tud kérdéseik-
re választ adni.

„Midőn beértünk Rochlitz lakására »isten hozott pajtás benneteket« szavakkal
fogadott. »De – kérjük alássan, hadnagy úr! – semmi úr! – hanem pajtás, vágott
közbe; ezentúl pajtások vagyunk, s mától fogva ti is tisztek vagytok, mint én, nektek
velünk kell jönnötök.« S azonnal fejünkbe nyomta a már ott készen álló fekete csár-
dás kalapot, széles veres szalaggal s nagy tollal, melybe úgy bele szerettünk, hogy
ellene nem mondhattunk az elmenetelnek, ha talán azt tudtuk volna is, hogy a város
végén ezer ellenséggel kell megküzdenünk.”5

Kimondják tehát csatlakozási szándékukat Kazinczy őrnagy előtt Mednyánszky-
nak. Megkezdődik számukra a csapat szervezésének munkája. A kezdet kissé olyan,
mintha a „Piszkos 12” ’48-as magyar változatát látnánk. Lukács Sándor kormány-
biztos – mivel más erő nem áll rendelkezésre –, a Győr vármegyei börtönben rabos-
kodó elítélteket adja át Mednyánszky számára (rendkívüli idők rendkívüli intézke-
déseket kívánnak). Perczel nagyobb létszámot ad meg a győri rabokra vonatkozóan
Mednyánszkynál, aki 40 főt említ, de ugyanolyan elismeréssel ír a rabokról, mint
Mednyánszky.

„Még azon nap Győrmegye börtönéből körülbelől hatvan rabot kaptunk, kik
önként ajánlkoztak, kikről azt állithatom, hogy bátrabb, s engedelmesebb katonákat
soha sem lehet kivánni.”6

A csapat menetvonala a visszaemlékezés alapján a mai helységneveknek megfe-
lelően:

1848. 12. 23. Győr - Győrújbarát,
1848. 12. 24. Győrújbarát - Pannonhalma,
1848. 12. 25. Pannonhalma – toborzás kiképzés,
1848. 12. 26. Pannonhalma – toborzás kiképzés,
1848. 12. 27. Pannonhalma – Ravazd – Bakonypéterd - Románd
1848. 12. 28. Románd – Veszprémvarsány – Bakony-Szentkirály – Csesznek –

Zirc (Cisztercita apátság)
1848. 12. 29. Zirc (Cisztercita apátság)
1848. 12. 30. Zirc (Cisztercita apátság) – Olaszfalú – Felsőpere – Tés – Súr

5 PERCZEL 1870. 106.
6 PERCZEL 1870. 106.
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1848. 12. 31 – 1849. 01. 03. Súr
1849. 01. 04. Súr – Kisbér – Bakonysárkány
Ezen a napon kerül sor a csapat első komolyabb bevetésére, egy ökrökből álló

élelmiszer-szállítmány és kísérőinek elfogására.
„Az esetről megemlékezik Kronenberg őrnagy 1849. jan. 18-án Kisbérről

Jungbauerhez intézett levele. KA AFA Karton 1948. Strk. u. A. u. H. 1849-1-169.
Kököi (Kökey) Mihály, az 1. (Császár) huszárezred elfogott katonája 1849. január
16-án, Pápán kelt vallomásában említi, hogy amikor Győrből kimenekítették,
Kisbéren beleütköztek egy kilencfős horvát osztagba, amely ökröket rekvirált. Az
egyik horvát rálőtt a huszárt és társát kísérő Győr megyei tisztviselőre, aki viszonoz-
ta a tüzet és lábon lőtte a határőrt. Végül az egész rekviráló osztagot elfogták, s állí-
tólag a fővárosba küldték őket. Ha ez az eset összefüggésben van a Kronenberg és
Mednyánszky által megörökítettel, akkor a rajtaütésnek valamikor jan. 1-5. között
kellett történnie.”7

Összefüggésben lehet a két esemény, mivel a csapat kisbéri akciójára 1849. janu-
ár 4-én került sor a visszaemlékezés alapján. Igaz a felderítő jelentése ennél jóval
komolyabb célpontot jelzett Kisbéren.

„Egy nap tudósitás érkezett parancsnokunkhoz, hogy Kisbérben 3 ellenséges
ágyu, s néhány lőporos szekér van kevés őrizettel.”8

Mivel az ágyúk és a lőporos szekerek már távoztak, ezek hiányában váltottak át
a kéznél lévő szarvasmarhákra és kísérőikre. A visszaemlékezés színesebben írja le
az eseményeket, a szarvasmarhák (80 db) és a kísérők (24 fő) számában is eltér
Mednyánszkyétól, de lényeges különbséget nem találunk az esemény leírásában.
Perczel szerint még ezen a napon egy újabb bevetésre is sor kerül, ezt ő maga haj-
totta végre 12 emberrel Bakonysárkány községben.

„Az 1849. január 4-iki éj. Alig érkeztünk meg Surra a német ökrökkel, jött titkos
emberünk s jelenté, hogy Sárkányban az ispán és a vadász nagy fekete-sárga, min-
den tetteink után kémkednek, s bennünket hálóba akarnak keritni. E vádakat csak
azért is el kellett hinni, mert az emlitett egyének gróf Lambert tisztei voltak, ki azelőtt
nem rég rettentő halállal mult ki. Erre parancsnokunk mondá: »nos, kifogja ezen egy
pár madarat még ez éjjel elhozni? Akár én – akár én« – felelék nevetve. »No jó,
mondá parancsnokom nyájasan, válogas ki 12 legbátrabb embert magad mellé, s
hozd el őket, még reggelig vissza is térhettek.«”9

7 HERMANN 2010. 259.
8 PERCZEL 1870. 106.
9 Uo. Perczel Antal Lambertet ír, de itt nyilván az 1848. szeptember 28-án, Pesten népítélet áldo-

zatául esett Lamberg Ferenc gróf, cs. kir. altábornagyról van szó. Hermann Róbert szíves közlé-
se alapján.
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Ezt az akciót is sikeresen hajtották végre, mindkét osztrák szimpatizáns egyént
elfogták. A vadász ugyan tett egy gyenge kísérletet a faluban állomásozó könnyűlo-
vasság értesítésére, de Perczel ezt csírájában elfojtotta. Az ispán házából még két
duplacsövű pisztolyt is zsákmányoltak. A fekete-sárga érzelem magyarázatára
Perczel azt írja, hogy a vadász és az ispán „Lambert” gróf szolgálatában ált. 

Hogy pontosan milyen útvonalon jutottak el Bakonybélig és január 04-től janu-
ár 13-ig mi történt a csapattal, arra vonatkozóan a visszaemlékezés adatot nem tar-
talmaz. Mednyánszky szerint ebben az időszakban a csapat bázisa Tés volt. A visz-
szaemlékezés szerint a bakonybéli összecsapásra január 15-én került sor, ez nyilván-
valóan téves adat, az emlékezete csalhatta meg Perczel Antalt. Perczel szerint az
ellenséges csapat indulásának hírét a gerillacsapat egy ugodi harcosa hozza, aki
engedély nélkül látogatta meg a családját.

Hogyan zajlott le a bakonybéli „ütközet” Mednyánszky szerint? A visszaemléke-
zésében írja:

„Erre én csendesen összegyüjtém csapatomat a zárda körül, Rochlitz vezénylete
alatt, mig magam előre mentem a legjobb lövészekkel a falu kerítéseig. Tiszta hold-
világos éj volt, a csikorgó fehér hó még inkább növelte a világosságot, ugy annyira,
hogy messze el lehetett látni a völgyben, a honnét az ellenség várható vala. S ez nem
is sokáig hagyott magára várni. Először távol kocsizörej szakitotta félbe az éji csen-
det, s néhány pillanattal később őrjáróim azon jelentést hozták meg, hogy fekete cso-
portokat látnak hemzsegni a lapályban. Erre egy-két lövés történt előörseimen; s
midőn az ellenség észre vette, miszerint nem lepheti meg a falut, mint szándéka volt,
szintén tüzelni kezdett vonalomra, mely a falu sövénye mögött foglalt állást. Az oszt-
rák parancsnok csengő hangon vezénylé a rohamot, de serege, mely két tömegben
nyomult elő a támadásra, oly élénk tüzzel fogadtatott portyázóim által, hogy megza-
varodva állt meg a völgyben és országuton, valószinüleg attól tartván, nehogy vala-
mely cselbe essék a faluban. Midőn a támadók tulnyomó erejét láttam, s meg gon-
doltam csapatom csekély számát és a töltényhiányt, azonnal lemondtam a falu meg-
védése eszméjéről, s csak addig kivántam a támadást meghiusitani, míg egész csa-
patom biztosan kivonul. Mindenekelőtt meghagytam Rochlitz segédemnek, indulna
ki a csapat zömével éjszak felé a zirci uton, a hol ő engem bevárandó vala. Rochlitz
azonban elvétvén az utat, éjszak helyett délfelé vonult vissza, minek az lett követke-
zése, hogy többé nem találkoztunk a Bakonyban, és hogy azon része csapatomnak
egy pár napi várás után feloszlott, az emberek visszatérvén közel lakhelyeikre,
miután többnyire veszprém- és győrmegyeiek voltak.”10

Kérdések, amelyek a leírás olvasása után felmerülnek az olvasóban:

10 MEDNYÁNSZKY 1868. 19.
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1. A védelmi vonal nem a monostornál van, hiszen Mednyánszky azt a „falu kerí-
téséig” viszi. Hol volt ez pontosan? 

2. A legjobb lövészeket viszi magával, tehát nem az összes lőfegyverrel rendel-
kező gerillát. Hány lőfegyverrel ellátott gerillája volt, és ebből hányat vitt magával?

3. Mikor történt az ellenség érkezését jelző figyelmeztető lövés? 
Az első kérdésre a válasz, hogy ebben az időben a falu Bakonykoppány felé eső

szélén volt egy szérűskert, amelyet sövény vett körül. Erre utalhat Mednyánszky
azon közlése, mely szerint lövész csapata „a falu sövénye mögött foglalt állást”.
Ennek távolsága a monostortól 500 méter lehetett. Az elbeszélés szerint itt kemény
tűzharc volt az osztrák csapatokkal. Erről Mednyánszkyn kívül senki nem tesz
említést.

A második kérdéshez kicsit számolnunk kell. 40 rabot kap Győr vármegyétől,
mindegyiküket puskával látják el. Mednyánszky, Rochlitz, Dobrovszky, Perczel,
Fecséri szintén rendelkezik puskával. A Kisbéren elfogott 16 határőr (Mednyánszky
adata) ugyanennyi puskát jelent. Két duplacsövű pisztolyt Perczel Antal szerez
bakonysárkányi akciója révén. A Pápán elfogott 2 fős svalizsér járőr újabb lőfegy-
vereket jelentenek. Ennyi fegyverről tudunk biztosan, ami alapján kijelenthetjük,
hogy elfogadható Mednyánszky közlése a 60 darab lőfegyverről:

„Ekként a potyázó csapat szaporitása leve egyetlen feladatom, mely időrövidség
és eszköz hiánya miatt sem lehetett azzá, amivé tenni kivántam, ugy annyira, hogy
1849. január 16-án, midőn kénytelen valék elhagyni a Bakonyt és levonulni a Tisza
felé, csapatom 150 emberből állott és csupán 60 lőfegyverrel birt. A többi lándzsák-
kal volt ellátva.”11

A fegyverek valószínűleg nagyon vegyes képet mutattak, hiszen több forrásból
kerültek a csapathoz. A tűzfegyverek esetében érdemes figyelembe venni a lélekta-
ni hatásukat is a találati pontosságuk mellett. Az a csapattag, aki lőfegyvert kapott,
magabiztosabbnak érezhette magát, ugyanakkor az ellenfél harcosa, aki a sötétben
támadott, nem volt tisztában sem a gerilla sem a fegyver képességeivel, csak a tor-
kolattüzet látta. Árnyalja viszont a képet, hogy van még két lőfegyverre vonatkozó
adatunk. A bakonybéli monostor krónikájára alapozott Sörös Pongrác leírása szerint
„…csak valami huszonhatan voltak puskával ellátva és egynehányan pisztolyokkal”.
Ez a közlés azonban nem biztos, hogy a teljes létszámra vonatkozik. Sokkal
valószínűbb, hogy valaki a monostor kerítése mögött rejtőző lövészeket számolta
meg. A másik lőfegyverrel ellátott gerillákra vonatkozó közlés, ugyancsak
Mednyánszkytól származik. A bakonybéli harcot követően csoportja, rajta és
Dobrovszkyn kívül még 27 gerillából állt, valamennyien puskával voltak felfegyve-

11 MEDNYÁNSZKY 1868. 18.
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rezve. Mielőtt a lőfegyverekre vonatkozó kérdésre végleges választ adnánk, vizsgál-
juk meg a többi visszaemlékezést is, ezzel feloldhatóvá válik a látszólagos ellent-
mondás. 

Mednyánszky szerint az ellenség közeledtét jelző jellövés akkor dördül el, ami-
kor csapatával már elfoglalta a falu szélén a védelmi állást.

Hogyan zajlott le a bakonybéli „ütközet” Sörös Pongrác12 szerint?
„Éjjeli két óra után első jellövés történt a száraz-gerenczei hídnál, és visszahu-

zódtak az előőrök, minthogy a császári katonák kocsikon jöttek Ugodról egész az
innenső első gerenczei átjárásig. Ezen jeladásra összegyülekeztek házunk előtt a
magyar legények, a tisztek pedig kertünkben állapodtak meg a kerítésfalnál és sűrű
puskalövésekkel fogadták a közelgő császáriakat, a kik közül megsebesült (de mint
alább látszik, csak gyöngén) Kothur nevű hadnagy, és egy közvitéznek ellőték a jobb-
kezi hüvelykujját. Erre az ogulini határőrezredbeli Roknitz [Rochlitz] vezérlő kapi-
tány rohamot doboltatott és a magyar csapat visszahuzódott a szentgáli erdő felé, a
hova mentek a kertünkben volt puskás tisztek is, míg a csapat más része a
Kalváriahegy oldalán fölment és Zircz felé vette útját.”13

A leírás szerint a harcra a monostor körül került sor. Leírásában nem szerepel
olyan adat, ami arra utalna, hogy Mednyánszky a lövészek egy részével elhagyta
volna a monostort a harc megkezdése előtt. A legérdekesebb rész, ahogy a gerilla
csapat elvonulásáról tájékoztat. Rochlitz távozását ugyanúgy közli, ahogy
Mednyánszky is. Mindketten a déli irányt adják meg. A csapat másik felének elvo-
nulási útjaként nem a zirci utat adja meg, hanem azt írja, felment a Kálvária hegyen
és Zirc felé vette útját. Ez azt jelenti, hogy ez az egység is dél felé hagyta el a monos-
tort. Menetvonala: monostor – Kálvária hegy – Csúcshegy déli oldala – Borsó-kút –
Krajcárbánya, tehát Somhegypuszta után éri el a zirci utat. Ez tulajdonképpen meg-
egyezik a ma is használatban lévő, piros keresztes turistaútvonal egy szakaszával. A
zirci út ekkor már a csapat számára nem volt járható, hiszen ahhoz, hogy elérjék, át
kellett volna törni az osztrák vonalat. Ilyen esemény sem a magyar, sem az osztrák
visszaemlékezések, jelentések szerint nem történt. Ha viszont Mednyánszky dél felé
távozik, találkoznia kellett volna Rochlitz egységével.

Hogyan zajlott le a bakonybéli „ütközet” Perczel Antal szerint:
„De alig hogy rendbe állottunk, egy lövés hallatszott, mely az elő őrünket talál-

ta s az ott maradt halva. Parancsnokunk és Dobrovszky azonnal magukhoz vettek 50
embert és az országúton eleibök siettek az érkezőknek, mi pedig Rochlitz, én és
Fecséri hadnagy, ott maradtunk a 150-re menő embereinkkel. Parancsnokunk alig,

12 A szerző egy nagy tudású paptanár, de nem részese az eseményeknek, művét a bakonybéli per-
jel által vezetett monostori napló alapján készíti el.

13 SÖRÖS 1900. 359.
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hogy a falu végére ért, meglátta a tulságos erő jöttét, gyengének érezvén magát,
embereivel a mellette levő kertbe beugrált, s mi többé soha sem láttuk egymást,
miután mint később hallám, Esztergomnak s onnan Komáromnak tartott, hová be is
jutott, de emberei hová lettek, meg nem tudhatám. Mi pedig, mint mondám, a kolos-
tor előtt állottunk, készen vártuk a csata kezdetét parancsnokunk által, de semmi
neszt nem hallottunk, mig végre az ellenség alig 150 lépésről megkezdte reánk a
tüzelést. Az országut hosszába nyult a falu végig, a kolostor mellett a hol mi állot-
tunk, erre pedig szembe két kisebb utcza az érkezők felől, harmadik pedig a főut; igy
tehát három uton jött reánk az ellenség, mit csak akkor vettünk észre, midőn mind-
ahárom utczábol lődöztek reánk, mit mi is viszonoztunk. Látván azonban a tulnyo-
mó erőt, jónak láttuk sürü tüzeléssel a jobbra eső erdőbe elvonulni, mely erdőből
csak reggel virradatkor értünk ki.14

A leírás szerint Mednyánszky egységének (kb. 50 fő – harcot megelőző becsült
adat nyilván nem lehet pontos) nem a monostornál volt a védelmi vonala, hanem a
falu végén. Harccselekményre ott nem került sor, Mednyánszky csapata a kerteken
keresztül elmenekült. Az viszont kérdés, hogy a rossz látási viszonyok miatt ezt
hogyan észlelték a monostorból? Az esetleg válasz lehet, hogy megfigyelő volt a
templomtoronyban, de erre vonatkozóan egyik visszaemlékező sem közöl adatot. A
közeledő császári csapatokat a monostor védői csak 150 lépésről észlelik a párás idő
miatt és legalább három irányból kerültek tűz alá (Fürdő utca, Pápai utca, Temető
köz). Mivel Perczel azt írja, hogy a jobbra eső erdő irányába elvonultak, feltételez-
hetjük, hogy ő a Szent Gellért tér felé eső falszakaszt védte, ez a Temető köz felől
került tűz alá. Ez is azt jelzi, hogy a zirci utat az osztrák csapatok elzárták a magyar
visszavonulás számára.

Mit tudunk az osztrák csapatokról:
„Althann még aznap, január 13-án Ugodon át Bakonybélre indította Roknic szá-

zados vezetésével az ogulini határőrök egy századát, valamint a 25. (Wocher) gya-
logezred Horek százados vezette századának egy szakaszát. Ezek létszáma – a külö-
nítmény január 6-i létszámkimutatást alapul véve – összesen kb. 245-250 fő lehe-
tett.”15

A támadóegység tehát az osztrák gyalogsági alakulatok két egységéből kerültek
ki. A sorgyalogságból, ezek a katonák simacsövű 1842/48 Augustin mintájú lőkupa-
kos, szuronyos puskával voltak felszerelve. Kiképzettségük és harci tapasztalatuk
alapján lehetett meghatározni harcértéküket egy normál ütközet során. Egy tapasz-
talatlan, alig kiképzett, rosszul felfegyverzett gerillaegységgel szemben mindenkép-
pen fölényben voltak. Az igazán komoly veszélyt a határőrgyalogság jelentette.

14 PERCZEL 1870. 113.
15 HERMANN 2010. 266.
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Ezek a csapatok olyan katonákból álltak, akiknek a szakmája volt a katonáskodás. A
fegyverek kezelését még a katonai szolgálat előtt elsajátították. Számukra nem
jelentett különösebb gondot az erdei vagy az utcai harc, ennek voltak a mesterei. A
sorgyalogsághoz hasonló fegyverzettel voltak ellátva, de a határőrgyalogságnál min-
den századból 12 harcos kamrás puskával került felszerelésre. Ezek a fegyverek
lényegesen nagyobb találati pontosságot és tűzgyorsaságot biztosítottak nagyobb
távolságból is. Az osztrák leírások e katonák megnevezésénél a beszédes „gyorslö-
vész” kifejezést használják. Minden valószínűség szerint ezeket a katonákat csatár-
ként használva nyomultak előre az osztrákok. 150 lépésről (112 méter) nyitottak
tüzet. Ez a kamrás puska hatás lőtávolságának határa, a sima csövű Augusztin pus-
káé ennek a fele. Roknic tisztában van csapatai erejével, de erősítést kér Ugodra
Althann alezredes különítményparancsnoktól. Mednyánszky erejét ugyanis 300 főre
becsüli, fegyverzetre vonatkozó biztos információja nincs. Így ha vissza kell vonul-
nia Ugodra, az ellenséges érzelmű nép fellázadhat ellene. Ezért úgy látta, hogy háta
biztosításához egy gyalog és egy fél lovasszázadra van szüksége. Hogy a támadást
a siker reményében lehessen megindítani, alapos és pontos felderítés szükséges. Ez
most csak részben történt meg, a császári csapatok a környékbeliektől szerzett infor-
mációkra támaszkodhattak. Tőlük úgy tudták, Mednyánszky csapata közel 300 főt
számlál. Perczel Antal szerint parancsnokuk szándékosan dezinformálta a falusiakat,
hogy az ellenséget megtévessze:

„… parancsnokunk oly ügyes csellel élt az egész ott létünk alatt, hogy azt ők
kipuhatolni képtelenek voltak. így p. o. midön egy faluból tovább mentünk két három
ellenkező faluba, — hova szándékunk sem volt menni — hova 5, hova 600, s némely
faluba 1000 emberre készittetett szállást, az érkező bakonyi veres pántlikások szá-
mára; de abba a faluba soha se mentünk akkor, hanem egész másikba, igy tehát soha
senki sem tudhatta, hogy hányan vagyunk.”16

Az utcai harc mindig is a legveszélyesebb feladatok közé tartozott, ami rendkí-
vüli kitartást és pontosságot követelt a vezénylő parancsnokoktól, de ugyanakkor az
akcióban résztvevő katonáktól is. Az egyes katonák itt találkozhattak a harctereken
előforduló legveszélyesebb helyzetekkel, melyek megoldása nagyon komoly tapasz-
talatot igényelt. Így az osztrák parancsnok nagy körültekintéssel járt el a támadás
előtt. Két okból vihette magával az ugodi és a bakonykoppányi bírót. A két falu
hűségének biztosítása és a helyismeretük miatt. Az utóbbit nyilván hasznosította a
támadás megtervezése során. 

„Roknic Bakonybéltől negyedórányi távolságban négy csoportra osztotta ember-
eit. A balszárnyat Kotur, a jobbszárnyat Orlich (Orlic) hadnagy, a centrumot maga
Roknic vezette; a Wocher-gyalogezred Sedlaczek hadnagy vezette szakasza alkotta a

16 PERCZEL 1870. 114.
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tartalékot. Kotur és Orlich osztagának sikerült szinte észrevétlenül megközelíteni a
kirendelt őrszemek egy részét, és foglyul is ejtették őket. Két másik őrs azonban idő-
ben észlelte az ellenséget, és lövéseikkel riadóztatták a legénységet (…) Miután
Roknic százados katonái lőtávolba értek, Mednyánszky felfegyverzett emberei tüzel-
ni kezdtek rájuk. A határőrök ennek ellenére előnyomultak a kolostor előtti piacté-
rig, de ott – Roknic jelentése szerint – »valamennyi utcából és a [kolostor]kertet
körülvevő falról« heves tüzelés fogadta őket. Egy puskagolyó Kotur hadnagy szab-
lyáját is kettétörte, őt magát a kezén könnyebben megsértette. Roknic ezután szu-
ronyrohamot rendelt el. Miután Mednyánszky célja csupán az volt, hogy fegyverte-
len embereinek időt adjon a menekülésre. Az összecsapás így is vagy két óra hosszat
tartott, mire Mednyánszky elrendelte a visszavonulást; Roknic pedig a sötétben nem
merte üldözni a még mindig túlerejűnek vélt ellenséget. Az összecsapás után még két
óra hosszat maradt Bakonybélen, majd visszaindult Pápára.” 17

Ahogy látható, az osztrák jelentés sem beszél tűzharcról a falu szélén, csak a
monostornál. Sőt, az is lehetséges, hogy az osztrák parancsnok Mednyánszky csapa-
tát nem is észlelte. A monostornál, Sörös Pongrác és Perczel Antal leírása szerint,
rossz látási viszonyok voltak, ugyanakkor az erdőből kilépő bakonykoppányi úton a
császári csapatok Mednyánszky szerint tökéletesen láthatóak voltak a holdvilágnál.
Tehát a párás idő, ami a falut beborította, eltakarhatta Mednyánszky egységét a
közeledő osztrákok elől. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy kit is foghattak el az
osztrákok, mert a magyar szemtanuk ilyen esetről nem tesznek említést. Ugyanilyen
túlzás az osztrák jelentésekben szereplő tíz halott, illetve a két órás tűzharc a monos-
tornál. A több forrásból is említett heves tűzharcot a magyar fél maximum 15-20
percig bírhatta, csekély lőszerkészlete miatt. Ez az idő viszont arra elegendő volt,
hogy a vífegyverrel (hadikasza, dárda, fokosbalta) ellátott gyalogság egérutat nyer-
jen. A két óra valószínűleg az akció megkezdésétől (a száraz-gerencei hídnál Roknic
százados hadrendbe állítja az alakulatát) a monostor elfoglalásáig értendő.

A három visszaemlékezés és az osztrák jelentések figyelembevételével én úgy
látom, hogy a következő történhetett: Mednyánszky, amikor megtudja, hogy
Ugodról ellenséges erők tartanak felé, őrposztot állít a száraz-gerencei hídhoz. Ez
nagyjából 600 méterre lehetett a monostortól a pápai úton, Bakonykoppány felé.
Egy másik őrposztot a monostor alsókerítésétől nagyjából 50 méterre lévő hídhoz
helyez el, hogy Ugod irányából, az erdőn keresztül ne tudják meglepni. Majd
készenlétbe helyezi az embereit, hogy bármi történik, azonnal reagálni tudjon.
Visszaemlékezéséből tudjuk, hogy erejét az ellenálláshoz csekélynek tartotta, így
már korábban elhatározta, hogy levonul a Tiszához. Bakonybélből január 14-én
szándékozott indulni Zirc irányába.

17 HERMANN 2010. 267–268.
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Térképmagyarázat:
O1 – Osztrák jobbszárny Orlich (Orlic) hadnagy vezénylete alatt – Fürdő utca
O2 - Osztrák centrum Roknic százados vezénylete alatt – Pápai utca 
O3 – Osztrák balszárny Kotur hadnagy parancsnoksága alatt – Temető köz
O4 – Osztrák tartalék a Wocher-gyalogezred Sedlaczek hadnagy vezette sza-

kasza 
1 – Száraz-Gerencei őrposzt
2 – Monostori hídnál lévő őrposzt
M – Monostor
MS1 – Mednyánszky Sándor vezette lövész csapat, illetve annak védelmi állása
MS2 – Mednyánszky Sándor vezette lövész csapat, illetve annak visszavonulási

útvonala. Rochlitz lövészei
P – Perczel Antal vélelmezett pozíciója

A száraz-gerencei hídnál történt jellövést követően Mednyánszky a legjobb lövé-
szekkel (nagyjából harminc fő – Mednyánszky által megadott létszám hozzászámít-
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va a porvai 4 fős csoportot) előre nyomult a faluszélén levő szérűskertig (nagyjából
500 méterre lehetett a monostortól). Mi volt ennek az oka, hiszen kitűnő védelmi
vonala volt a monostornál? A válasz egyszerű, a Zirc felé tartó országút folyamatos
emelkedés közben előbb a bakonykoppányi irányt (Észak – erre hivatkozik Med-
nyánszky) követi, majd az emelkedő kétharmadát követően fordul Somhegypuszta
felé (kelet, zirci irány). Így félő volt, hogy a szekerek hangját érzékelve az osztrá-
kok a száraz-gerencei hídtól a Köves hegyen felfelé nyomulva oldalba kaphatják a
csapatot és lemészárolhatják őket. Elérve a szérűskertet észlelte az ellenség óriási
túlerejét és megpróbálta őket maga után csalni az erdőbe, késleltetve az előrenyo-
mulást (bár a hirtelen pánik sem zárható ki). Az osztrák parancsnok nem kapja be a
csalit, három oszlopban lassan, óvatosan nyomul előre egy negyedik egységet tarta-
lékban tartva. Mednyánszky kivételével itt tűzharcról sem a magyar, sem az osztrák
oldalról senki sem emlékezik meg.  A monostornál várakozók számára valószínűleg
éppen a tűzharc kitörése lett volna a jel az indulásra.

Eközben a monostornál hagyott Rochlitz Béla szerencsére óvatos, a megmaradt
lövészeket (nagyjából harminc fő – Sörös Pongrácz által megadott létszám), a mo-
nostor kerítésfalát fedezékül használva úgy osztja fel, hogy valamennyi vélelmezhe-
tő támadási irányt tűz alatt tudja tartani. Ugyanakkor a csapat csak vífegyverrel ellá-
tott részét menetkészen tartja. A kapott parancsnak megfelelően várja, hogy a falu-
végről felhangozzék a csatazaj, és ennek fedezetében meg tudja indítani a csapatát
Zirc felé. Ehelyett a párából ellenséges csapatok előre nyomuló alakja bontakozódik
ki. Ez kellemetlen meglepetés, de hála az előrelátásnak, azonnal tűz alá tudják venni
a támadókat. A heves tüzelés gyorsan fogyasztja a csekély lőszerkészletet, Rochlitz
kénytelen gyorsan dönteni. A veszprémi úton (déli irány) indítja meg a csapatot, majd
amikor biztonságos távolságba érnek, a lövészekkel ő is utánuk indul. Tehát azt lát-
tuk, hogy a déli irányba történt visszavonulását a kényszer szülte és nem az irányté-
vesztés. Marad a kérdés, miért maradt a Szömörkei völgyben egészen hajnalig. 

„A megfutamlott szabad magyar csapat eltévesztette az utat, és társzekereivel
együtt még akkor is lappangott a szemerkei völgyben, midőn a császáriak már
elvonultak.”18

Nem találta az utat, igaz. Pontosan így volt, de mit is kell ezen értenünk?
Rochlitznak is a zirci út volt a célpontja, hiszen azt a parancsot kapta, ott csatlakoz-
zon Mednyánszkyhoz. Tervezett menetvonala lehetet: monostor – Szömörke (sze-
merkei) völgy – Kerteskői szurdok – Kerteskő – a zirci út (Pénzesgyőr után nagyjá-
ból 10 kilométerre Zirctől), vagy a már említett Kálvária melletti útvonal.  A havas
táj, a rossz látási viszonyok miatt a tájékozódási pontokat nem találta, így a gyenge
helyismeret ezt az elképzelést meghiúsíthatta. Lehetséges, hogy a Gerence vonalát

18 SÖRÖS 1900. 361.
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követve egy erdei úton kívánt eljutni Kerteskőig. Az útvonal talán a szekerek szá-
mára nem volt járható, mivel az egység parancsnoka az amúgy is szűkös felszerelés-
ről, szállító eszközökről nem akart lemondani és ez okozta a „lappangást”. Rochlitz
Béla főhadnagy tehát végig a kapott parancsnak megfelelően járt el, vállalta a har-
cot a monostornál a vífegyverrel felszerelt gyalogság és a szekerek elvonulásáig. A
visszavonulási útvonal elzárása után, alternatív útvonalon akart eljutni a csatlakozá-
si pontnak kijelölt zirci útig. Az ő improvizációja sokkal sikeresebb, mint Med-
nyánszkyé, aki az elképzelését nem tudta végrehajtani, nehéz helyzetbe hozva ezzel
helyettesét és a csapat rosszabbul fegyverzett részét. 

A leírtak alapján kifejezetten csoda, hogy a magyar csapatnak csak 1 fő halottja
volt az összecsapás során. Az elesett gerilla nevét nem ismerjük, annyit tudunk róla
Sörös Pongrác leírása alapján, hogy komáromi születésű, kiszolgált katona, négy
gyermek édesapja. Holtestét a határőrök meggyalázták, fejét halála után puskatussal
szétverték. A faluban az osztrák csapatok négy gerillát fogtak el. Ketten fiatalok vol-
tak, 14 illetve 16 évesek, Ők Pápán történt botozást követően kiszabadultak. Két
gerillát, Rédl Antal 35 éves ácslegényt, nős, négy gyermek édesapját és Szalay
Gábor19 43 éves, három gyermek édesapját a statáriális bíróság halálra ítélte. Az íté-
letet 1849. január 15-én 12 óra 30 perckor hajtották végre Pápán. Ők voltak a sza-
badságharc első magyar földön kivégzett vértanúi. 

Érdekességként meg kell említenünk dr. Scherer János Bakonybél és környéké-
nek útikalauza című könyvét, melyben hivatkozik a faluban élő szájhagyományra,
amely szerint a távozó gerillák egy társukat agyonlőtték, illetve a másik változat sze-
rint egy súlyos sebesültet magukkal vittek, aki az erőben halt meg. Ahol a holttestet
a falusiak megtalálták és a halott gerillát eltemették, ma Katonaároknak nevezik.   

Amikor a bakonybéliek érzékelték a csapat szorult helyzetét, a bakonybéli bíró
egy vezetőt küldött nekik, aki a csapatot Szentgálra kalauzolta. Valószínűsíthetően
úgy gondolták, a Zircre történő eljutás már az osztrákok miatt nem lehetséges. A kér-
dés az, hogy miért Szentgálra miért nem a régi veszprémi utat követve Zircre pró-
bált meg eljutni Rohlitz. 

Az alábbi alternatívára egyértelmű bizonyítékom ugyan nincs, erre vonatkozóan
Perczel Antal nem ad támpontot, de egyéb dokumentumok alapján elképzelhető,
hogy Rohlitz Béla főhadnagy Nemegyei őrnagy egységéhez próbált csatlakozni
ezért választotta a szentgáli irányt.

Nemegyei Bódog őrnagy 1848. december 20-án kapott Kossuth Lajostól megbí-
zatást a Dunántúli megyékben felállítandó mozgó szabadcsapatra vonatkozóan. Az
egységének alapját hasonlóan Mednyánszky Sándor pirospántlikás csapatához, a

19 Szalai Gábort már korábban halálra ítélték gyilkosságért, de kegyelemből 10 év börtönbüntetését
töltötte a Győr vármegyei börtönben.
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pesti börtönökből kiengedett, a szabadságharc ügye mellett esküt tevő rabokból, a
koronaőrség 30 katonájából állították fel. A csapatnak lovassága (nem azonosítható
huszáregység) és háromfontos, félütegnyi (3 ágyúból álló) tüzérsége is volt. Veszp-
rém felé haladva összegyűjtötte a hozzá csatlakozni kívánó nemzetőröket. A móri
vereséget követően (1848. december 30.) Perczel Mór tábornok zászlóaljainak csa-
tatérről elmenekült katonáinak egy része is csatlakozott hozzá. December 31-én érte
el Veszprémet. Központi bázisa 1849. január 1-től Zirc lett. Mednyánszky Sándor
pirospántlikásaival nem találkozott, mivel ez a csapat december 30-án Zircet elhagy-
ta, január 4-ig Súron, majd ezt követően több napon keresztül Tésen állomásozott.
Hogy a két egység tudott-e egymásról ez csak valószínűsíthető, dokumentum nem
támasztja alá. Tevékenységüket azonban biztosan nem hangolták össze a rendelke-
zésre álló dokumentumok alapján. Nemegyei egysége az osztrák csapatok számára
szinte észrevétlen volt. Perczel Antal szerint, parancsnokuk (Mednyánszky Sándor)
szándékosan dezinformálta a falusiakat, hogy az ellenséget megtévessze. Ilyen mó-
don nem lehetetlen, hogy a Nemegyeiről érkező információkat az osztrákok
Mednyánszky pirospántlikásainak tulajdonították. Földesi Ferenc Suly Antal pék-
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mester 1848–49-es tevékenységéről írt tanulmányában található adatok újabb infor-
mációval szolgálnak.

„1849. évi január 3. Veszprémben tartott Állandó Bizottmány jegyzőkönyvének
kivonata

7. Nemegyei őrnagy a bizottmány előtt megjelenvén a Honvédelmi Bizottmánytól
a szabadcsapatok és népfelkelés rendezése iránt vett felhatalmazása folytán felhívta
a megyét a szabadcsapatok vezéreit oda utasítani, hogy azok összes toborzott ember-
eiket f. hó 8-ig Zircen vonják össze, hol azokat a honvédelmi célra kellően alkalmaz-
hassa, kérvén egyszersmind Lókútra 500 részlet kenyeret, zabot, szénát. Úrkutra
pedig mind ezekből 250 részletet mielőbb szállítani. Határozottan kijelentvén, hogy
amely vezér a kitűzött határidőre és helyen embereit összevonni nem fogná, az
parancsnokságát elvesztendi.”20

A jegyzőkönyv kivonata forrásközlés értékű, tekintettel arra, hogy Nemegyei
egységének mozgása eddig csak részben feldolgozott. Egységének mozgására vo-
natkozóan feltételezték, hogy a Délvidékre történő levonulása során Veszprémet is
érintette. A kérdéssel foglalkozók furcsállták – többek közt – Francsics Károly visz-
szaemlékezéseiben ennek az eseménynek a hiányát, hiszen egy legalább 400 főből
álló egység átvonulása Veszprémen a naplóíró borbélymester tollára kívánkozott
volna. 

Suly Antal pékmester által kiszolgáltatott kenyéradagok helye azt mutatja, hogy
Nemegyei január 8-án járt ugyan Veszprémben, de a csapata más útvonalon hagyta
el a vármegye területét. A csapat részére Zircre, Lókútra és Úrkútra kért az egység-
parancsnok ellátást. Így a valószínűsíthető útvonala Zirc – Lókút – Hárskút – Márkó
– Szentgál – Úrkút – Nagyvázsony – Balatonszőlős – Balatonfüred – Tihany. A jegy-
zőkönyv szerint Veszprém vármegye utasítja a toborzással megbízott szabadcsapat
parancsnokokat, hogy január 8-ig vonják össze egységeiket Zircen, különben
elvesztik megbízatásukat. A szabadcsapat parancsnokok közül kettő neve eddig nem
volt ismert, a jegyzőkönyv alapján ők is beazonosíthatóak: Acsády Sándor és Szabó
Antal. (Hunkár Antal őket nem említi név szerint Kossuth Lajosnak írt levelében.)
A leírtakból látható, hogy minden valószínűség szerint Rochlitz csapatával
Nemegyei egységéhez kívánt csatlakozni. Talán ez az alapja annak a korban elter-
jedt hírnek, hogy Mednyánszky csapatával Nemegyei egységéhez csatlakozva átkelt
Somogyba. 

„Virradtkor január 16-án értünk Szt.-Gálra, hol az ott lévő igen becsületes ref.
lelkész udvarába letelepedvén, kenyérrel és borral megvendégelt bennünket.
Kipihenésünk után tovább folytattuk utunkat. Est-alkonyatkor értünk Szőlősre. Alig
hogy beszállásoltuk magunkat, ime jön három ember, három különböző faluból,

20 FÖLDESI 2019. 18.
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mondván: Uraim, mentsétek meg magatokat, mert a császári katonaság üldöz ben-
neteket, mi azért vagyunk kiküldve, hogy benneteket felkeressünk, s nékik tudtukra
adjuk holléteteket.”21

Mivel a továbbjutásnak, illetve a csapat többi részének felkutatására irányuló
lehetőséget nem láttak, a Nemegyei őrnagy egységéhez való csatlakozást majd egy
héttel lekésték, a tisztek döntésére a csapat fegyvereit a balatonszőlősi bíró udvará-
ban lerakták, majd az egységet feloszlatták.

Rochlitz tehát abban az értelemben kudarcot vallott, hogy egységét nem tudta
egyben tartani, de ezt tőle független kényszerítő körülmények hatására alakult így.
A csapat védelmében kell szólni, hiszen esélytelen helyzetben is vállalta a harcot.
Ismeretlen terepen, hiányos információk alapján megpróbálta végrehajtani a kapott
parancsot. Amikor úgy tudta, nincs lehetőség csatlakozni parancsnokához, alterna-
tív lehetőséget keresett. Egysége ugyan jelentős létszámú (150 fő), de gyakorlatilag
kiképzetlen és az ellenfél csapataihoz képest fegyvertelen. Ha vállalja a harcot, az
csapatára nézve a teljes megsemmisüléssel egyenértékű döntés. Amikor a három
különböző faluból érkező hírnök tudósította az őket körülzáró császári csapatokról,
belátta, hogy az eredményes harcnak és a menekülésnek már a reménye sem maradt
meg. Ennek a hírnek a hatására döntött tisztjeivel együtt a csapat feloszlatása mel-
lett. Ruházatukat megváltoztatják, nehogy annak révén felismerjék őket, majd
továbbindulnak.

„Embereink, miután nagyobb része azon környékbeli volt, haza mentek, mi pedig
hárman: én, Rochlitz és Fecséri Veszprémnek tartottunk, hol egy becsületes molnár-
nál (nevét elfeledém) megháltunk, 18-ára kelve éjfél után 2 órakor kocsira ültünk s
Buda felé indultunk, utlevelet magunknak készitettünk és a molnár házigazda pecsét-
jével meg is pecsételtük, melyen a malomkerék ugy nézett ki, mint valami városi czi-
mer.”22

Nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek a derék veszprémi molnárnak a szerepét,
hiszen ekkor már 100 forintos vérdíj van a csapat tisztjeinek fejére kitűzve. Az
összesen 300 forint ekkor komoly jövedelemnek számít. Gondoljunk csak arra, aki
200 forint éves jövedelemmel rendelkezett, köteles volt nemzetőri szolgálatot adni,
az értelmiségiek (pl.: tanító) akkor is, ha ezt az éves jövedelmet nem érte el. Ilyen
hazafiak teremtek akkor 1849 januárjában a császári megszállással sújtott Veszp-
rémben. Nagy kár, hogy nem ismerjük ennek a derék molnárembernek a nevét.

Veszprémből kalandos út vezet a végcélig, a magyar csapatokig. Veszprém és
Pest közt félúton, egy meg nem nevezett helységben, ha a helybéli öreg lelkész nem
segít, az összegyűlt falusiak átadják őket az osztrákoknak. Pesten Fecséri elbúcsú-

21 PERCZEL 1870. 114.
22 Uo.
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zik tőlük, neki érvényes úti okmánya van Óvárig. Perczel és Rochlitz kénytelen
maradni. Szerencsére akad segítőjük Keller Sándor ügyvéd, aki pénzzel látja el a
menekülőket. Perczel kellemetlen helyzetbe kerül egy régi katonatársa miatt, de sze-
rencsére sikerül úti okmányt szerezni Balassagyarmatig. Innen tovább utazva hol a
magyar, hol az osztrák hatóság miatt kerülnek nehéz helyzetbe. A visszaemlékezés
szerint február 21-én jelentkeznek Miskolcon Görgei tábornoknál tényleges katonai
szolgálatra. 

Perczel Antal ezt követően 1849. március 1-től hadnagy a Bács vármegye 3. véd-
zászlóaljánál. 1849. június 13-tól főhadnagy alakulatánál a IV. bácskai hadtestben.
A kiegyezésig sorsa ismeretlen, annyit tudunk csak, hogy 1860-ban megnősül, fele-
sége Venczel Zsuzsanna. A kiegyezést követően Arad város mértékhitelesítői hiva-
talának vezetője. Tagja az újjáalakult honvédségnek, 1870-től szabadságolt állomá-
nyú honvéd főhadnagy. 1879. augusztus 17-én, Aradon halálozott el.  

A leírtak nem változtatták meg a bakonybéli „ütközet” kimenetelét. Megváltoz-
tatja viszont annak lefolyására vonatkozó ismereteinket. Rochlitz Béla,23 aki ha
eddig ismeretlen nem is volt, előléphet a feledés félhomályából és elfoglalhatja
méltó helyét a falu és a ’48-as történetírásban. Emellett köszönetet kell mondanunk
a bakonybéli „ütközet” lefolyásának pontos történetéért Perczel Antal honvédfőhad-
nagynak, aki 1870-ben vette a fáradságot és papírra vetette visszaemlékezését.

Köszönöm dr. Hermann Róbertnek azt a minden részletre kiterjedő szakmai
támogatást, amivel a tanulmány megszületését segítette.

23 Rochlitzi Rochlitz Béla (Albert): 1823. január 25-én született Gömör vármegyében, Rozsnyón,
evangélikus családban. Édesapja Rochlitz János orvos és édesanyja Schmidt Rozina Amália.
1845–1848 között a bécsi műegyetem hallgatója. 1848. szeptember-októberben önkéntes nem-
zetőrként részt vesz a Jellačić elleni harcokban. 1848. november 22-től hadnagy a Pozsonyban
alakuló 1. utászzászlóaljnál. Még a gerillacsapat megalakulása előtt alakulatánál főhadnaggyá
léptetik elő. 1848. december 16-tól a bakonyi pirospántlikás gerillaegység helyettes parancsno-
ka. A bakonybéli „ütközetet” valójában ő irányítja, talpraesettségének köszönhető a csapat meg-
menekülése. Egységét Balatonszőlősön kényszerűségből feloszlatja. Perczel Antallal együtt
kalandos úton jut vissza a magyar csapatokhoz. 1849. február 21-én Miskolcon jelentkezik
Görgei tábornoknál szolgálattételre. 1849. május 31-től százados a 2. utászzászlóaljban a Köz-
ponti Mozgó Seregnél, illetve II. hadtestben. Június 20-án áthelyezik a Feldunai hadsereg vezér-
karához. Világosnál teszi le a fegyvert. 1850. január 29-én Kassán kényszersorozzák a 29. gya-
logezredhez, de tartósan szabadságolják. Emigrál és 1850-től Londonban él, 1852-ben aranyásó,
majd fényképész Ausztráliában. 1871-ben ismét Londonban tartózkodik, de hamarosan hazatér.
1873-tól nyelvmester a pesti egyetemen. Eperjesen halálozott el 1885. december 5-én. Lásd
még: BONA 1984.
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