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PÁSZTI LÁSZLÓ

A KATONAI JOG HARCÁSZATI VONATKOZÁSAI AZ 1848/49-ES  
SZABADSÁGHARC PÉLDÁJÁN*

A katonai kötelességszegés jog által büntetett esetei

Minden hierachikus szervezet a hatékony működésének érvényesítése érdekében enge-
delmességet és fegyelmet kíván. A katonai fegyelem elsősorban alárendelti engedelmes-
séget jelent, ugyanis a katona esetében a jogok és kötelességek nincsenek egyensúlyban, 
hanem a kötelesség túlsúlya jellemzi. „A katonai függelem a katonák közti viszonyokat 
rendezi, egyértelműen a központi akarat érvényesülése érdekében.”1

A nemzetőrök, majd a honvédek kiképzési és fegyelmi szabályzatainak kiadását a mi-
niszterelnöki hivatalhoz tartozó Országos Nemzetőrségi Haditanács intézte, míg 1848 de-
cemberében be nem olvadt a hadügyminisztériumba. Az első ideiglenesnek szánt – rövid 
terjedelmű – rendszabály már 1848. április 3-a előtt megjelent2, majd egy április végi 
tudósítás szerint: „A nemzetőrségi vezérszavak már meg vannak határozva a nemzetőrségi 
tanács által, s Péterffy Gyula és Gál Sándor tiszturak a gyakorlati szabályok kidolgozásá-
val bízattak meg. A szolgálati rendszabályok szerkesztése Kiss Károly századosra bízatott. 
A fegyelem kidolgozását Kállay Ferenc hadiügyvéd vállalta el. Ezen munkálatok minél 
hamarabb be lesznek végezve.”3

Mivel a fegyelmi szabályok mégis viszonylag későn, csak július 9-én jöttek ki a 
nyomdából4, a helyhatóságok ideiglenes szabályokat adtak ki a helyi nemzetőrség részére, 
már csak azért is, mert ez a hadszíntérre kimozdítandó nemzetőrök számára nélkülözhe-
tetlen volt; ezek részben nyomtatásban is megjelentek. Tudjuk, hogy a központi szabályo-
kat több helyhatóság is csak módosításokkal fogadta el a maga részére, ezért Batthyány 
Lajos miniszterelnök rendeletet kényszerült kiadni, melyben megerősítette a központilag 
kiadott fegyelmi szabályok kötelező érvényességét.5

Feltehetően november végén készült el Rácz Vilmos hadbíró századosnak A hadi fe-
nyítő törvények a magyar honvédseregre alkalmazva című munkája, melyben a Kállay-

* Jelen tanulmány szerves folytatása „A magyar honvédsereg harcászata az 1848–49-es szabadságharc-
ban” című kötetemnek. Közismert, hogy a háborúk földrajzi és társadalmi térben zajlanak, ezért korábbi tanul-
mányaimban megvizsgáltam a természeti viszonyok és az emberi tényezők hatását a fegyveres tevékenységre. 
Végezetül a kötelességszegésnek a katonai büntető törvények hatája alá eső, illetve törvényileg nem büntetett 
eseteit tekintem át.

1 Kardos 2003. 10–12. o.
2 Lásd: Horváth 1848.
3 Pászti 2007. 1012. o.
4 Lásd: Kállay 1848. és a hozzá tartozó kiegészítés október 6-án: Toldalék-szabályok a magyar nemzeti 

honvédsereg rendszabályaihoz. A. Házasodási szabályok. B. Fegyhatalmi ideiglenes szabályok. Megjegyzendő, 
hogy míg eredetileg zászlóaljanként terveztek egy hadbírót, a pótkötetben már két zászlóaljanként egyet-egyet, 
de volt rá példa, hogy három alakulat kapott egy hadügyészt. Lásd: Őry 1998.

5 Lásd: Pászti 2007. 1015–1016. o.
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féle paragrafusokon kisebb módosításokat hajtott végre, és magyarázatokat is fűzött hoz-
zájuk.6

1848 áprilisától az Országos Nemzetőrseregi Haditanács fegyelmi osztálya intézte az 
igazságszolgáltatási ügyeket, élén Kállay Ferenc százados hadbíró állt. Ezzel párhuzamo-
san tevékenykedett a hadügyminisztérium igazságügyi osztálya július 17-től, Halz János 
őrnagy vezetésével. November 25-én jelent meg egy hadügyminiszteri rendelet a katonai 
főtörvényszék és legfelsőbb katonai törvényszék létrehozására vonatkozóan; a rendelet 
következtében december 15-ével Pesten megalakult a Királyi Katonai Főtörvényszék és  
a Királyi Katonai Legfelsőbb Törvényszék. Ezek a fővárosok megszállásával hosszabb 
időre megszűntek, illetve az igazságügyi osztály keretein belül működtek, majd 1849 ápri-
lisának folyamán új bírák és személyzet kinevezésével ismét önállóvá váltak.7

Mindez azonban nem volt elegendő, s úgy tűnik főleg a szolgálati fegyelemmel komoly 
gondok adódtak. Így érthető, hogy 1849 májusában Görgei a hadügyminiszteri szék elfog-
lalását többek között egy új katonai törvénykönyv összeállításához kötötte. Az amúgy el 
nem készült munka Kossuth Lajos kormányzó-elnök teljes pártfogását is elnyerte: 

„Én kimondhatatlanul fogok örvendeni, ha Hadügyminiszter úr szíves leszen akkint 
intézkedni (s ezért semmi materiális áldozatot nem sokallandok), hogy legyen katonai 
törvényünk és legyenek megállapított szolgálati szabályaink – hadd tudja minden ember, 
minő kötelességeket vállal magára, minő törvények alatt él, s mi vár reá, ha egy vagy más 
kötelességet nem teljesít. 

… Ezért én például tanácsosnak látnám, ha Ön, amint átveszi a hadügyminiszterséget, 
napi parancsba adná ki: »Minden gyáva büntetve lesz, minden tudatlan, vagy ügyetlen el-
mozdíttatik, s ha tudatlansága vagy ügyetlensége által zavart vagy kárt okozott, nem csak 
nem penzionáltatik, de meg is büntettetik…«”8

A cs. kir. sereghez hasonlóan különbséget tettek a fegyelmi fenyítés és a büntetőbírói 
eljárás között, de éles határ nem volt a kettő között. Előbbi joggal bírt minden al- és főtiszt, 
valamint a törzstisztek az alájuk beosztottakkal szemben kisebb vétségek esetén.9

A hadi fenyítő törvények kimondták, hogy a „honvéd seregnél testi büntetésnek nincsen 
helye, hanem csak szabadságbeli, becsületbeli s halállali büntetésnek. Ezek a következők: 
A) házi fogság, B) porkolábi fogság vasban vagy anélkül, C) közfogság vasban vagy anél-
kül, D) várfogság dolgozásra szorítással vagy anélkül, E) sáncmunka nehéz vagy köny-
nyű vasban. […], F) lejesbítés, ideiglenes vagy végképpeni, G) tisztségtőli megfosztás a 
becsület meghagyásával, egyszerűen, vagy gyalázattal, H) vitézi vagy polgári érdemjelek 
elvesztése, I) agyonlövés vagy felakasztás.”10

Mindenáron fenn kellett tartani a fegyelmet, ha másként nem, mégiscsak testi fenyítés 
alkalmazásával, ahogy tette néhány tiszt saját hatáskörén belül. Például a temesvári ost-
romseregben szolgáló 38. zászlóaljban, ahol az előőrségen lévőknek megtiltották, hogy  
a várbeliekkel tűzharcba bocsátkozzanak: 

6 Rácz a Mária Terézia uralkodása óta megjelent cs. kir. hadi törvényeket, és ezek későbbi  – részben a 
nemesi felkelésre vonatkozó – rendeleti módosításait gyűjtötte a össze, valamint Ignaz Franz Bergmayer bécsi 
udvari tanácsos vonatkozó munkáit használta. Lásd: Rácz 1848. 8–9. o. és Pászti 2007. 1011. o.

7 Lásd: Őry 1998. 80–92. o.
8 Kossuth Lajos levele Görgeyhez. Debrecen, 1849. május 12. Hermann 2001. 355–356. o.
9 Lásd: Őry 1998. 98. o.

10 Rácz 1848. 17–18. o. Jellemző módon az akasztást hóhér hiányában főbelövésre „enyhítették”.
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„Nekünk a fölöslegtüzelés eltiltatott, nehogy éjjel megint ily veszett haragra gyúljon  
a szomszéd, de bizony mink átszóltunk néhányszor, mert hát csak nem tudtunk a bőrünkbe 
férni. Pedig bár tudtunk volna!

Reggel fővadász Kovács… megvizsgálja az éjjeli lövészek fegyvereit s szépen jelenti 
őket Ferency kapitánynál.

– No fiaim! Álljatok csak ki szépen, mindenik harminc mogyorófa-püffenést kap, csak
amúgy kutyafuttában!”11

Sürgős esetben rögtönítélő haditörvényszéki tárgyalást tartottak, az osztrák seregben 
megszokott eljárás szerint. Az elnöki tisztet egy törzstiszt töltötte be; sem a hadbírói elő-
terjesztés, sem a védőbeszéd nem volt megengedett. „A hadbíró, vagy ennek hiányában az 
őt helyettesítő tiszt, a vizsgálat befejeztével a törvény értelmében hozandó ítéletre vonatko-
zó előterjesztését egyedül az elnökkel közli, mégpedig titokban; mire az elnök, fontolóra 
vévén a hadbíró véleményét, egymaga hozza meg az ítéletet; ezt titkosan bírótársai tudo-
mására hozza, majd felhívja őket, hogy oldalfegyverük kirántásával egyetértésüket vagy 
vesztegmaradásukkal ellenkező véleményüket nyilvánítsák. A rögtönítélő haditörvényszék 
tagjai egyszerre szavaznak.

Ilyen előírások szerint a tényleges ítélethozatal joga a rögtönítélő bíróságnál csupán az 
elnököt illeti meg; a többiek egytől egyig, a hadbírót sem véve ki, csupán azt tehetik, hogy 
minden előzetes tanácskozás nélkül, sőt anélkül, hogy alapos meggondolásra elegendő 
idejük volna, gyors elhatározásukkal elfogadják vagy elvessék a javasolt ítéletet. A törvény 
eszerint a rögtönítélő hadbíróság elé állított vádlott élete és halála feletti döntést elsősor-
ban az elnök kezébe adja; és éppen ezért az ő kötelessége vállalnia a vádlott védelmét  
a hadbíró előterjesztése ellenében – titokban, önnön lelkiismerete előtt.”12

Végezetül röviden ki kell térni a harci stressz utóhatásaira, mivel részben erre vezethetők 
vissza a minden hadseregben előforduló fegyelmi problémák. Erre kevés a közvetlen utalás, 
mert a honvéd-visszaemlékezésekben nem igen találunk rá adatot, hiszen íróik nagyrészt 
sikeresen visszatértek a civil életbe, ez azonban nem minden veteránnak sikerült. A stressz 
hatása sokszor a háború után jelentkezett depresszió, szorongás, agresszív magatartás és 
antiszociális viselkedés formájában. Ez is a magyarázata a szabadságharc bukása után oly 
sok kisiklott életpályának, majd a kiegyezést követően a háborúból kimaradt többségnek a 
volt honvédekkel szembeni közömbös, majd egyre ellenségesebb magatartásának.13

Függelemsértés

„Aki elöljárója szolgálatbeli parancsainak, nem ugyan erőszakkal, de a tartozó tisztelet 
elhanyagolásával, durva magaviseletével ellene szegül, vagy aki azokat gonosz szándék-
ból, vagy nagy hanyagságból nem teljesíti, mindég igen keményen, háború idejében pedig, 
tekintetbe vévén a kárt, mely a szolgálatra az engedetlenségből háramlott, kivált ha gonosz 
szándok forog fenn, agyonlövetéssel fenyítendő.”14

11 Lubik 2001. 199–200. o. Szerzőnk a büntetést „megúszta” 24 órás kurtavassal.
12 Görgey 1988. I. k. 151. és 155. o. A leírás a hazaáruló Zichy Ödön elleni eljárással kapcsolatban született.
13 Lásd: Makrai 2001. 149. o. 
14 II. törvénycikk. Lásd: Rácz 1848. 122–123. o.
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Ilyen értelemben ellenszegülésnek számított a parancsnak ellentmondás, vagy annak 
végre nem hajtása is.

A törvény abban az esetben engedte meg a tisztnek a parancstól való eltérést, ha úgy 
ítélte meg, hogy a kapott parancs taktikailag nem helyes, mondván, hogy felettese, vagy 
a főparancsnok nem láthat minden részletet a csatatéren, de erről a parancsnokot értesí-
tenie kellett, és a felelősség az övé volt. Később azonban az ügy vizsgálat alá került, ami 
értelemszerűen azt jelentette, hogy ha a felsőbb parancsnok nem értett egyet intézkedései 
felülbírálásával, az hosszú távon konfliktust szült.15

A nagyszebeni ütközetben Bem tábornoktól, a hadtest parancsnokától érkezett támadási 
parancsot tagadta meg Pálffy Domokos őrnagy, a 15. Mátyás-huszárezred osztályparancs-
noka. Az ellenszegülés 1849. január 21-én történt, és Pálffyt 26-án a tábornok eltávolította 
az erdélyi hadseregtől.

„Bem fővezértől parancs érkezett, hogy mi, lovasok, nyomuljunk előre, s intézzünk ro-
hamot az ellenség lovasságára.

A roham azonban elmaradt, minthogy a mi parancsnokunknak, P. őrnagynak – nem 
tudjuk, mi oknál fogva – nem volt teljességgel kedve minket rohamra vezetni. Pedig mi 
egész lelkesedéssel kiáltottunk fel, midőn Bem parancsáról értesültünk, hogy: »Rohan-
junk!«

– Nem rohanunk! – kiáltott P. őrnagy mérgesen. – Csitt! Csend legyen!
Ekkor kilépett a sorból Májer derék főhadnagyunk, s látva az általános lelkesedést, 

azon indítványt tette, hogy engedtessék át neki a vezénylet, míg a rohamot megejtjük.
– Nem egyezem belé – kiáltott P. őrnagy – tessék beállni a sorba! Itt én parancsolok!
Bem tábornok tiszt-segédje még folyton ott állt előttünk.

– Mondja meg a tábornok úrnak, hogy nem rohanunk, mivel nagy a hó, s aztán azok 
odaát mind gyakorlott katonák, ezek pedig fiatalok. Most nincs kedvem rohanni!

– Őrnagy úr! – szólt katonásan a tiszt-küldönc. – Én tábornokom parancsát megmond-
tam.

– Igen – szólt P. őrnagy – azt tudomásul vettem, s ha óhajtja, arról hamarosan írásbeli 
igazolványt is adhatok. Mondja meg a tábornok úrnak, hogy nem rohanok! S punktum!

A tiszt-küldönc elvágtatott.” – jegyezte fel Imreh Sándor huszár, szemtanú.16

Ellenszegüléséért majdnem életével fizetett a híres 11. honvédzászlóalj bátor őrnagya,
Inczédy Sámuel is, amikor Alvincnél ellent mondott Bemnek:

„Bem, seregének nagyobb részét az országúton előre, K[ároly]fehérvárnak indította, és 
ezen részt ő maga vezette, kisebb részét, egyedül a 11-dik zászlóaljat Szász-Sebesnek kül-
dötte azon paranccsal, hogy a zászlóalj kibontakozva, homlokegyenest a szántóföldeken 
mindenütt keresztül, további rendelkezésig lassú léptekkel Szász-Sebesnek tartván, törjön 
előre.

Ezen parancsra a zászlóaljat vezető Inczédy őrnagy jelenti, »miként verloren posztra, 
elveszett helyre nem megyen.« Mely tiszta és egyenes nyilatkozat folytán Inczédy őrnagy, 
a vezér általi főbelövetés alól csak nagy bajjal, az idő hiánya, rövidsége miatt, s később  
a zászlóaljnak Medgyesre menetele után is, csak sok kérésre menekülhetett meg.”17

15 Lásd: Rácz 1848. 122–124. o.
16 Imreh 2003. 83. o. 
17 Wass 1872. 33. o. Az üggyel kapcsolatos iratok: MNL OL H 75. 1849:14153. (Hermann Róbert szíves 

közlése.)
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Ugyancsak az erdélyi seregben végezték ki azt a két huszár altisztet, akik feljebbvaló-
jukkal szólalkoztak össze, s a szóváltásban a fegyvereik is előkerültek. Az imént idézett 
Imreh így emlékezett vissza a látottakra:

„Midőn azon magaslatot elhagytuk, amelyen a nagy fáradtsággal készített földmunká-
latok vonultak végig, Bem tábornok megállni parancsolta az egész hadsereget, s egy hatal-
mas négyszöget képeztetett, hogy ott előttünk két Vilmos-huszárt valami nagy bűntényért 
főbelövessen.

A két huszár az országúttól jobbra, nem messze a Nagy-Küküllő folyótól, állítatott ki. 
Megjelentek a gyalog honvédek is töltött fegyvereikkel egy parancsnokoló tiszt vezénylete 
alatt, előttük. Emlékem szerint, mind a két huszár altiszt volt… 

Megkezdődött aztán a kegyelemkérés, mely csaknem két teljes órát vett igénybe. Nem 
volt a hadseregben egyetlen csapat, egyetlen osztály, amely két bajtársa által kegyelmet ne 
kéretett volna a halálra ítéltekért. Bem azonban mindannyiszor a fejét rázta annak jeléül, 
hogy nem ad kegyelmet.

Végre tiszteink is kértek kegyelmet a két huszárért, de siker nélkül.
A vasakaratú tábornok nem engedett. Meg akarta mutatni, hogy egy rendes hadsereg-

nél legfőbb feltétel mindenekfelett: a fegyelem.
Az alattvaló tartozik szigorúan engedelmeskedni felebbvalójának.
A halálra ítélt huszárok – amint akkor hallottuk –, éppen felebbvaló tisztjökkel 

zándorodtak volt össze annyira, hogy fegyveröket akarták használni az ellen.
Letérdepeltettek aztán s főbelövettek, s midőn haláluk beállt, ott mindjárt el is temet-

tettek.”18

Az 1849. július 2-i komáromi csatában az előretörő osztrák gyalogság a komáromi 
sáncok közül többet is elfoglalt, visszaszerzésükre Görgei Artúr hadseregparancsnok egy-
más után küldte a honvédzászlóaljakat. A parancsra – az amúgy bátorságáról híres – Dom 
Miguel-zászlóalj egyik tisztje egy jól hallható, a „jelenvalók kedélyeire károsan ható”, sze-
rencsétlen megjegyzést tett. A kritikus helyzetben a „tartozó tisztelet hiányára” amúgy 
is kényes fővezér azonnal eljárt a hadnaggyal szemben. A részleteket a tábornok öccse 
hagyta az utókorra:

„»Mindig csak Dom-Miguel!« – szól indulás közben egy egyes hang a sorból… A visz-
szatérő segédtiszt ezt bátyámnak megjelenti. A Dom-Miguel 3-ik zászlóalj a II. hadtest 
azon zászlóaljainak egyike volt, kik a zsigárdi és peredi csatákban jelesen tartották mago-
kat, sok szerencsétlen körülmények összetalálkozása következtében ott rendkívüli módon 
voltak igénybe véve és nagyon sok embert vesztettek. Azon hadtestből való volt, melyben 
Asbóth Lajos ezredes iskolájából legtöbb ellenszenv tenyészett bátyám ellen. Ez a jelentés-
re rögtön oda ugrat.

»Állj!« – a zászlóalj megáll.
»Ki volt a visszafelelő?« – kérdi a fővezér harsány hangon. Senki sem szól.
»Kérdem, ki volt ez? Ha volt bátorsága felszólalni, legyen bátorsága magát megne-

vezni!«
Egy fiatal hadnagy kilép a sorból: »Én.«

18 Erzsébetváros, 1849. március 9. Imreh 2003. 156–157. o. Az esetet megerősíti Fekete Ferenc naplója is: 
„Egy fájdalmas executionak voltunk tanúi. [Bem] két Vilmos-huszárt lövetett főbe, minthogy utazás közben egy 
Koburg-huszár századossal összeveszvén, reá kardot rántottak és meg is sebesítették.” Lásd: Pap 1904. 393. o. 
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A fővezér kardot ránt s a zászlóalj előtt egy éles vágást mér a lázadó fejére.
»Indulj!«
A zászlóalj némán indul és rohan az ellenségnek, a 48-ik zászlóalj nyomába…”19

Végezetül meg kell említeni az ellenszegülés legnagyobb vihart kavaró esetét, mikor 
is a Henryk Dembiński altábornagy alatt szolgáló tisztikar, a fővezér 1849. februári tevé-
kenysége során elkövetett hibák sorozata miatt, kis híján fellázadt ellene, és Szemere Ber-
talan kormánybiztos bevonásával megfosztotta hatalmától. Kossuth első dühében, nem kis 
mértékben Szemere „elfogulatlan” híreire támaszkodva, a tiszti lázadásnak titulált akció 
vezetőjének kikiáltott Görgeit főbe akarta lövetni. A tiszafüredi táborba érve azonban be 
kellett látnia, hogy a tisztek fellépése jogos volt, és a lehetőségekhez képest jogkövető is. 
Ez persze nem akadályozta meg a politikai vezetést, s leginkább Kossuthot abban, hogy 
Dembińskit később ismét fővezérré nevezze ki, hadvezéri alkalmatlanságát ismételten bi-
zonyítandó.

Vétség őrségben, szolgálati hely elhagyása

„Aki az őrhelyen elalszik, vagy mielőtt felváltatnék engedelem nélkül eltávozik; aki az 
őrhelyen megrészegszik, vagy részegen jön oda; továbbá, aki valamely őrséget vagy állo-
másokat elmulaszt, vagy nem kötelessége szerint lát el: legkeményebben, háború idejében 
pedig a körülmények fontossága, és az abból a szolgálatra háromló kár szerint agyonlöve-
téssel büntetendő.”20

Ha az őrt baj érte, vagy elfelejtették felváltani, helyét akkor sem hagyhatta el, köteles 
volt a szomszédos őrnek kiáltani, s így riadólánc-szerűen továbbítani az üzenetet. Ugyan-
így az őrségben lévő tiszt sem távozhatott el a területéről, nem aludhatott el.21

A fegyelmi vétségek nagyobb része ebből a körből került ki, és a lehetséges ellenséges 
rajtaütések miatt, a csapatokra nézve az egyik legnagyobb veszéllyel is járt. A magasabb 
beosztású tisztek rendszeresen panaszkodtak beosztottaik hanyagsága miatt.

„A nap alkonyán Bándra megérkezvén, Bánd északkeleti része felé az előőrököt Jüngling 
nevű hadnagy alatt kirendelém. Történt, hogy Betzmann alezredesem fölszólítván engemet 
vacsora után, mindjárt őrjáratra menénk. Mély sötétség borította a földet. Midőn a faluból 
kiérnénk, gyanítólag egy pár száz lépésnyire a jelszóadásra föl fogunk szólíttatni, előbb  
a kijelelt őrhelyekre jutánk. Egy árva lélek sincs, erre visszatértünk, és a falu szélén fekvő 
gróf Kálnoky-féle udvarlakban gyertyavilágot látva bemenénk, s íme, legnagyobb megle-
petésünkre az előőrsre kirendeltem volt osztrák hadnagyot katonáival együtt itt látjuk lak-
mározni. Ily hanyag kötelességteljesítésről nem egyszer károsan emlékezhetik egykor nem 
csak a székely, de sőt a magyarországi hadjárat is. Az illető tisztnek kemény megfeddése 
után az előőrsi szolgálatra rendelt csapat kiindult helyét elfoglalni” – emlékezett vissza 
Kovachich Horváth Ignác alezredes.22

19 Rácz 1848. 122. o. és Görgey 1885–1888. III. k. 7. o. Görgey István itt annyiban tévedett, hogy az ezred 
3. zászlóalja az I. hadtestben szolgált, a II. hadtestben az 1. zászlóalj harcolt. Lásd: Bona 2000. 64. o. Az eset 
nem előzmény nélküli, ugyanis Görgei Artúr június 20-án Királyrévnél már összetűzésbe került a zászlóaljjal. 
Ott ugyanis az osztrák tüzérség több zászlóaljat is szétzilált, s a csapatok drákói rendezése közben „Krausz 
Donmiguel századost kivont kardjával oly kegyetlenül vágta főbe, hogy egyik fülét teljesen elvesztette.” Lásd: 
Tóth 1893. 57. o. 

20 XII. törvénycikk. Lásd: Rácz 1848. 151. o.
21 Lásd: Rácz 1848. 151–154. o.
22 Mezőbánd (Székelyföld), 1848 október. Demeter 2003. 16. o.
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„Az éjjel felköltött egy úr a polgári rendből, azt jelentvén, hogy már fél óra óta erős 
lövöldözést hallani a Farkasvölgy tájáról. Ez két és fél órakor volt. Kilovagoltam, végére 
járni, mi lehet az oka, hogy erről nem kaptam jelentést a Bárczay dandártól. Sem a dandár-
parancsnokot, sem inspectiós őrnagyot nem leltem állomásán. Készültséget sem találtam; 
végre találtam egy tiszti posztot, tisztje nélkül, tehát vezénylő nélkül. A legidősb altiszt is 
hiányzott, s az utánavaló egészen elcsodálkozott, mikor tőlem értette, hogy valamennyi 
föllebvalója távollétében ő itt a parancsnok. A tiszt, Bedekovics főhadnagy a tolnai zászló-
alj első századától, elhagyta helyét és több száz lépésnyire hátrább fekvő egyik házban alva 
találtatott. A legidősbik altiszt hihetőleg főhadnagyának ezen épületes példáját nagyon 
követésre méltónak találta, mert ennek hol-mulatását a legénység meg se tudta mondani. 
Azon kérdésemre, hogy kicsoda és hányszor vizsgálta meg az előőrsöket? azt a feleletet 
kaptam, hogy senki sem vizsgálta.” – írta Görgei Artúr az érintett dandár parancsnokának, 
Bárczay János alezredesnek.23

Nehéz helyzetbe került az az előőrs, amelyet nem váltottak fel időben. Sosem lehetett 
biztos abban, hogy vajon csak késik a felváltás, vagy elvonult a sereg anélkül, hogy erről 
őket értesítették volna. Ha maradnak, akkor fogságba kerülhetnek, ha elvonulnak, az sú-
lyos büntetést vonhatott maga után. P. Szathmáry Károly a 31. zászlóaljban volt tizedes, 
amikor 1848. november 17-én a kolozsvár–nagyváradi országútra állították ki őrszemnek. 
Az erdélyi honvédsereg ezen az úton hagyta el Kolozsvárt.

„Miután a század zöme egy faluvégi csapszékben ütötte fel tanyáját, minket – felváltva 
– egy, ahhoz legalábbis három-négy puskalövésnyi távolságra állított ki, minden segélycsa-
pat (Bereitschaft) nélkül úgy, hogy biz ott bennünket egyről-egyig lepuskázhattak volna 
anélkül, hogy a fenn vigadó század csak legkisebb tudomást is vett volna róla …

A két órából, meddig egy-egy őrállás tartott, már letelt az egyik, talán a másiknak is 
fele, midőn a városnak túlsó végén, Szamosfalvánál láng csapott fel, mely után valamivel 
később fegyverropogás kereplő hangját hozta hozzánk a szellő.

Eszerint a harc kezdetét vette volna. Egy kínos kétséges óra következett; alig vártuk, 
hogy fölváltsanak, s az eseményekről valami tudósításunk legyen.

De a felváltásra hasztalan vártunk. Számításunk szerint eltölt a felváltás után egy, el ta-
lán másfél óra is. Azt tudtuk, hogy katonaregula szerint az őrállomás elhagyását főbelövés-
sel szokás büntetni, s bár egymást érintő sétánk közben egymással aggályainkat közöltük, 
egyik sem akart indítványozó lenni arra nézve, hogy a főállomásra bevonuljunk.

Ehelyett azon zajra lettünk figyelmessé, mely a városból hozzánk felhatott, s mely egy-
re jobban közeledett, sőt egy részben a főállomásunk egy pontját is meghaladta.

De ezt már nem vehettük tréfára, s egymást jel által összehíván elhatároztuk, hogy 
bevonulunk a főőrhelyre.

Megtörtént; a főőrhelyet üresen találtuk; a mi beszólításunk- vagy fölváltásunkra nem 
gondolt senki.”24

23 Görgei Artúr levele Bárczay János dandárnoknak. Pozsony, 1848. december 9. Lásd: Görgey 1885–1888. 
I. k. 47. o.

24 P. Szathmáry 1870. 157–158. o. 
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A szolgálati hely elhagyása vétsége alá esett az is, aki menet közben engedély nélkül 
elhagyta sorát a harcrendben; amennyiben ezt kocsis tette, s fogatát otthagyva a lovakkal 
elment, az levágandó volt.25

Nem is menet közben, hanem egyenesen ütközetre készülés közben hagyta el a 48. 
zászlóaljat Mihálka Endre társaival. Ha ez egy ilyen kiváló alakulatnál megtörténhetett, 
képzelhetjük, hogy mi mehetett a fegyelmezetlenségükről hírhedt csapatoknál.

„Másnap, azaz március 17-én korán reggel csatarendbe állítottak bennünket … De sem 
az ellenség nem jött felénk, sem mi nem nyomultunk előbbre. Hol a mi z[ászló]aljunk 
állást foglalt, éppen mellettünk volt egy csárda. Mikecz Sándor őrmesternek neve napja 
lévén … behívott a csárdába, hol enni-, s innivalót hozatván, csak úgy friss kapásra ettünk,  
s egészségéért ürítettük a poharakat. Mi megtörténvén, vígan danolva foglaltuk el helyein-
ket a csatarendben. Istenem! De víg élet, s mily gyöngy élet volt az a honvéd élet.”26

Gyakran megtörtént, hogy a tüzérséghez tartozó szekerészek kritikus helyzetben félel-
mükben elhajtottak a lovakkal. Amennyiben ezt felmozdonyozva tették, legalább a lövegek 
megmenekültek. Sajnos azonban az volt a jellemző, hogy a lövegeket és a kezelő személy-
zetet is sorsukra hagyva távoztak a csatatérről. Egy ilyen esetről beszámolt Görgei Artúr 
is, amikor a kápolnai csata második napján a Preiss Ede százados vezette taracküteg egyik 
lövegét a szekerészek sorsára hagyták. A tarackot végül az ütegparancsnoknak és tüzérei-
nek, Pásztory Sándor huszárkapitánynak és legényeinek, valamint a tábornok öccsének, 
Görgey Istvánnak a segítségével sikerült megmenteni.27

Egy másik alkalommal a háromszéki székely tüzérség egy egész ütege került rendkí-
vül szorult helyzetbe. Gál Sándor ezredes 1849. február 4-én Szászhermány és Szentpéter 
között részben már orosz katonasággal akadt össze. A keleti vad könnyűlovas harcmodor 
és a túlerő összezilálta a Mátyás-huszárokat, s nyomukban haladva az orosz lovasok az 
ágyúkra törtek. Az ágyúkat és a sebesült tüzéreket végül egy század gyalogos megmentet-
te, de Gál kénytelen volt kiüríteni a csatateret. Az ütközetet Nagy Sándor tüzér főhadnagy 
írta meg:

„Eldördült az első ágyú, s a golyó oly szerencsésen repült, hogy a zárt sorokban kö-
zeledő [orosz] lovasoknak egy egész rottáját vágta ki; gyorsan szétoszlottak a lovasok; 
a mi fiatal tűzvérű Kossuth-huszáraink pedig a bátorhős Horváth Ignác k. huszár szá-
zados nyomán közükbe vágtak. Azonban az idegen, vad kinézésű, s jól fegyverzett lo-
vasokkal szemben gyöngének érezvén magukat, gyorsan visszafordulva éppen az ágyúk 
lőirányában, megakadályozák azok működését. S midőn a mi huszáraink az ágyúk mel-
lett visszaszáguldának, már ott voltak nyakunkon a kozákok; úgy, hogy mire gyorsan 
felmozdonyozánk, a megfélemlített önkéntes szekerészek, (akik még akkor nem mások 
voltak, mint székely fuvarosok saját lovaikkal) lovukra vagdalva, az egész tüzér személy-
zetet, egy-kettőt kivéve, a kozák dsidának hagyák martalékul, összesen 16-ot, kik közül 
egy pár halva maradt … a többi, – azok között e sorok írója is – kisebb-nagyobb sebeket 
kapva, leszúratott és tapodtatott.”28

25 Lásd: Rácz 1848. 154–155. o.
26 Előrenyomulás Cibakháza térségében, 1849. március 17. Mihálka 2002. 46. o.
27 Lásd: Görgey 1988. I. k. 382. o.
28 Nagy 1896. 66–67. o. és Gál 2006. 48–51. o. A már többször idézett Kovachich-Horváth Ignác alezredes 

az ütközetben súlyosan megsebesült, s a hagyomány szerint ekkor vágta le az első orosz intervenciós katonát 
Erdélyben. Lásd: Bona 2000. 386. o.
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Gyávaság, csapatok megfutamodása

„Aki vonakodik az ellenség ellen harcolni, harc közt gyáván hátra marad, vagy éppen el 
is szalad, felakasztandó. Azon esetekben pedig, ahol valamely katonának a csatamezőrőli 
gyalázatos megfutamodása azonnali veszélyt hozhatna a hadseregre, a főtiszt becsületé-
nél fogva köteles az ilyen hűtlen alárendeltet azonnal levágni.” Amennyiben nem tette, őt 
rangfosztás várta.29

A XVIII. század során a katonaság tömegét az alacsonyabb néprétegekből toborozták,  
s hosszú idő alatt kemény eszközökkel szoktatták őket a megpróbáltatásokhoz, így őket  
a gépiesen betanult mozdulatok közepette a harctér borzalmai is kevésbé rendítették meg. 
A tömeghadseregek megjelenésével a katonák hazafias motivációjára és magas fokú erköl-
csi állapotára alapoztak. Csak míg korábban a nemességet, akinek feladata volt a hadvi-
selés, valamint a zsoldosokat a sok éves kiképzés, a gyakori háborúk és a személyes moti-
váció jobban felkészítette a harc lelki hatásainak elviselésére – illetve kiszelektálódtak –,  
a társadalom legkülönbözőbb részéből érkező, és igen rövid kiképzést kapott „civil” kato-
nák nehezebben viselték a lelki megrázkódtatásokat. A zárt kötelék, a saját közösségének 
(az alegységnek) közelsége, a bajtársiasság segített feldolgozni a harc borzalmait, a harci 
stressz által okozott tüneteket azonban továbbra is a gyenge fegyelemnek és a gyávaságnak 
tulajdonították.30

A július 2-i komáromi csatából megfutott huszárok a legsúlyosabb ítéletet kapták:  
 „A Vilmos huszárezrednek azon két szakasza ellen, amelyek a két rohamban visszaveret-
tetni engedték magokat, hadi törvényszéki vizsgálat rendeltetett el. Két altisztet, akikről 
bebizonyult, hogy először indultak futásnak, halálra ítéltek. … Miután az ítélet fölolvas-
tatott, mind a két elítélt – az egyik magyar születésű, a másik amolyan német-magyar volt 

 – engedelmet kért rá, hogy néhány szót szólhasson. Társaik felé fordultak, s hogy megér-
demlik sorsukat: »Éljen a haza!« fölkiáltással levegőbe dobták sapkáikat … egy pillanat, 
és a földi ítéletnek elég tétetett.” – jegyezte fel Seherr-Thoss Artúr százados.31

Mint láttuk, a gyávaságot hivatalosan halállal büntették; nem hivatalosan léteztek eny-
hébb, a bajtársak által kirótt fenyítések is. Az alábbiakról Leiningen tábornok írta napló-
jában:

„Zajos nevetést és suhogó ütések hangját hallottam a 3. zászlóalj felől. Kíváncsian 
kérdeztem, hogy mi az, és megtudtam, hogy azokat, akik csatában rosszul viselkednek, 
vagy elmaradoznak, tulajdon pajtásaik megfenyítik. – Mihelyt valaki meg volt jegyez-
ve, vagy csak késve érkezett meg, a földre dobták, köpönyegét fejére vetették, hogy ne 
láthassa, ki bünteti, aztán húsz markos kéz csapott rá szíjjal. Ez a büntetés sokkal érzé-
kenyebb volt, mint bármilyen törvényes fenyítés. Bár ez az eljárás nem volt megengedve, 
mégis elnéztem, mert világosan megnyilatkozott benne a csapat jó szelleme. Csakhamar 
Schwarzenbergjeim is követték e példát, s aznap sok gyáva legénynek lehetett baja az 
üléssel. Ennél a zászlóaljnál azonban komolyabb fordulatot vett a dolog; egy tizedes és egy 

29 XV. törvénycikk. Lásd: Rácz 1848. 159. o.
30 Lásd: Makrai 2001. 143–145. o.
31 Seherr-Thosz 1881. 293–294. o. A 10. Vilmos-huszárezred két szakaszának a csatában való részvételére 

vonatkozóan lásd: Csikány 2003. 153. o.
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őrmester csak most került elő, és a legénység fenyegető arccal körülvette őket. Mind azt 
kiáltották: nem akarunk gyáva őrmestert. Hogy valami szerencsétlenségnek elejét vegyem, 
odaugrottam, lecsöndesítettem a legényeket, és a veszedelemben forgókat, két közismert 
részegest és rossz katonát elfogattam. – Görgey azonnal haditörvényszéket hívatott össze, 
és mivel az egyhangú vallomások bebizonyították, hogy mindketten Cibakházánál, Szol-
noknál meg tegnap is [Tápióbicskénél] eltávoztak a csatatérről, s ismételten a gyávaság 
bűnébe estek, halálra ítélték őket. … Mikor a végzetes lövések eldördültek, és az elítéltek 
összeestek, a zászlóalj egy darabig komor csöndben állt, de aztán egyszerre, szinte egy 
szájból harsant fel: »Éljen az igazság!«” 32

„Ha a csatában egész hadtestek nem tennék kötelességüket, mezei sáncokat, földerős-
ségeket, erős helyeket, vagy egyéb állomásokat végső ellentállás nélkül gyáván oda hagy-
nának, vagy elpártolnának, közülük minden tizedik ember, valamint minden főtiszt, aki 
részes a bűntényben felakasztandó; azonkívül a gyáva hadsereg, mely a harcolástól vona-
kodik, a legközelebbi kitüntetésig elveszti zászlóját, kisebb osztályok pedig más hadtestbe 
sorozandók.”33

Nehéz megítélni, hogy mi számított jogos visszavonulásnak, akár rendben, akár ren-
detlenségben történt, és mi gyáva megfutamodásnak. Voltak pillanatok, amikor a legjobb 
zászlóaljak is visszahúzódtak, rendezték soraikat és új rohamra mentek. Akár ismételten 
többször is. Persze nyilvánvaló, ha egy alakulatot a lőtávon kívül sem lehetett rendezni, 
vagy éppen új rohamra bírni, az már kötelességszegésnek számított.

Ennek számos oka lehetett, minél kevésbé volt harcedzett egy csapat, annál könnyeb-
ben megesett vele. A tüzelés már eleve olyan erkölcsi benyomást gyakorolhatott, aminek 
hatása – különösen az újonc csapatoknál – már akkor megmutatkozhatott, amikor a tűz 
valódi eredménye még alig volt észlelhető. Rövid idő alatt elszenvedett túl nagy veszteség 
még a legelszántabb csapatot is megrendítette; a jól időzített, kellően intenzív és pontos 
tüzelés pedig tovább fokozta a hatást.

A távolság jó megválasztása azért is volt fontos, mert a messziről leadott pontatlan tűz 
az ellenséget felbátorította, ezzel párhuzamosan a saját csapat bizonytalanságát növelte, 
amennyiben nem bíztak saját fegyvereikben. Ez pedig kapkodást és még pontatlanabb 
tüzelést eredményezett.34

A szabadságharc összecsapásai során számos megfutamodás történt, Piskinél példá-
ul egészen banális félreértésből adódóan, máskor az ellenség számbeli vagy minőségbeli 
fölénye miatt. Az egyik leghíresebb eset mégis a július 2-i komáromi csatában esett meg, 
ugyanis a megfutamodók ellen a legdrákóibb rendszabályt alkalmazták. Az osztrák gya-
logság által veszélyeztetett sáncokat az erőd őrségéhez tartozó honvédzászlóaljak elhagy-
ták, s a Duna partján haladó hajóvontató útra menekültek. Görgei és táborkara képtelen 
volt rendezni őket, és a sáncokat újra megszállatni velük.

Nehogy ez a tömeg a táborban pánikot keltsen, s „a veszedelmes helyzet, amelybe  
a hadsereg kerülhet, hogy nem védi meg bátran az elsáncolt tábort, parancsolólag előírta, 
hogy a fejetlen tömeget minden áron megzabolázzuk.” – írta később Görgei, s ezért két 
ágyút hozatott a tartalékból. Ezeket az útszoros torkánál felállíttatta, s a tömeg közé lö-

32 Leiningen-Westerburg 1983. I. k. 202–203. o. Az esetet leírja Garzó Imre is. Lásd: Garzó 1978. 74. o.
33 XVI. törvénycikk. Lásd: Rácz 1848. 160–161. o.
34 Lásd: Kránitz 1869–1870. 36–37. o.
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vetett. Az útról a magaslat felé kitérni igyekvő tömeget gyalogsági sortűz fogadta, majd 
a huszárok az immár részben az ellenség kezében lévő sáncok felé terelték. Végül a tar-
talékból előrerendelt 48. zászlóalj szállta meg a még magyar kézen lévő földműveket,  
s a továbbiakban beérkező csapatokkal kiűzték a császáriakat az elsáncolt táborból.35

A tábornok öccse, István, visszaemlékezésében ehhez még a következő megjegyzéseket 
fűzte: „… lent a völgyben összezsúfolt fegyveres nagy embertömeg kavarog, 3-4 összeke-
veredett gyalog zászlóaljnak torlódása, pokoli ordítozás, dulakodás, hullámzás majd előre, 
majd hátra. Az osztrák gyalogságnál a különböző zászlóaljak embereit, mikor így összeke-
verednek, könnyebb szétismerni, számba sorba szedni, a feltűnően különböző hajtókánál 
fogva; honvéd-zászlóaljaknak nem lévén ily megkülönböztető hajtókájuk, nálunk ilyenkor 
a zászlóaljak sorszámát kellett kikiáltani; s ezt ordítozta most ott minden ember, torka 
szakadtából – mert ilyenkor éppen a leggyávább fickó csap fel a legbuzgóbb rendezőnek…
Ezt az ordítozást pedig hallgatni s az egész jelenetet magasb pontról nézni nem a legutolsó 
mulatság lehetett… De azért nem kell azt vélni, hogy akik odalent össze voltak keveredve, 
mind egytől egyig ilyen gyávák voltak. Mihelyt egyszer nagy veszélyben egy egész zász-
lóalj bomlásnak indul, akkor egy ideig a vitéze is kénytelen a megijedtekkel menni, csak 
hogy együtt maradjon az egész, hogy emezeket amazok észre hozhassák, megállásra bír-
ják. A keret magával ragadja amazokat is. Ha ilyenkor minden második ember, kinek szíve 
még helyén van, mindjárt eleinte ott földbe gyökereznék, akkor a bátrak magok siettetnék 
a rend, a keret felbontását, mely valószínűleg még kikerülhető egy hátrább eső ponton.  
S utóvégre is a tisztje köteles a maga embereit el nem hagyni, követni kell őket, még mikor 
megszaladnak is.”36

Zsákmányolás, garázdaság, rablás

„Aki háborús időben zsákmányolásra adja magát, minekelőtte az megparancsoltatott, 
vagy megengedtetett volna, a legkeményebben bűntetendő, elhatalmazott zsákmányolás-
nál pedig rögtön elítélendő; és ha a zsákmányolásnak csak azonnali ijesztő példa által 
lehetne elejét venni, a főtiszt által a helyszínen levágandó.”37

„Minden nyilvános erőszaktétel keményen, és háború idején a fennforgó körülmények 
szerint, agyonlövetéssel büntetendő.” Ilyen ügyek a közrend és közbiztonság elleni kihá-
gások, személy és vagyon elleni nyilvános kártétel, melyek nem zsákmányszerzés céljából 
történtek.38

„Minden rablás mind háború, mind béke idején akasztófa általi halállal büntetendő.”39

A zsákmányolás már önmagában is bomlasztotta a csapatok fegyelmét, de minket 
most elsősorban azok az esetek érdekelnek, melyek a harci cselekmények közben történ-
tek, mert a harckészültséget, a taktikai erőt csökkentették. Így hát tiltották is nem csak 
törvénnyel, hanem – a hadvezetés – napi parancsokban is rendszeresen; vegyes eredmény-
nyel. Különösen az ellenséges lovak befogását volt reménytelen végleg eltiltani. Az előz-

35 Lásd: Görgey 1988. II. k. 211–214. o.
36 Görgey 1885–1888. III. k. 7–8. o.
37 XVII. törvénycikk. Lásd: Rácz 1848. 161–162. o.
38 XXVI. törvénycikk. Lásd: Rácz 1848. 194. o.
39 XXXV. törvénycikk. Lásd: Rácz 1848. 252–253. o.
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ményekről Zámbelly Lajos ezredes emlékezett meg: „Nagyszombatban bocsátották ki azt 
a szerencsétlen parancsot, mely szerint minden elfogott ellenségért 10 frt, minden lóért  
20 frt jutalom adatik. Utóbb igen sok bajunk volt evégett, mert különösen a huszárok, min-
den sikerült támadás után elszéledtek lovakat fogdosni, ahelyett, hogy összegyűltek és az 
ellenséget űzték volna. Később ellenkező rendelet érkezett ugyan, a jutalmat beszüntették, 
de az ok a rendetlenkedésre meg volt adva s azt nem is lehetett orvosolni, dacára annak, 
hogy halálbüntetéssel tiltva volt.”40

Az utólagos tiltás hasztalanságát mi sem bizonyítja jobban, mint Földes Gyula hadnagy 
leírása az amúgy fényes sikerrel járt losonci rajtaütésről: „Beniczky inkább politicus, mint 
katona; az alatta nyert csatákban bátorságot ugyan sokat, de hadtudományt nem mutatott. 

… midőn Losonchoz értünk, kevés habozás után három felől rohantatni parancsol (eddig 
jól), s felejtve fővezéri szerepét, előre benyargal a huszárok után. Parancs nélkül 4½ század 
szétszéled tiszti lovakat fogni, s csak ½ század nyomja a magát rendezni törekvő németet. 
Csak egy elhatározott ataqeja a még megmaradt 120 ulánusnak semmivé teheté a losonci 
dicsőséget.”41

A dolog annyira elharapódzott, hogy Görgei 1849. április 30-án, már a tavaszi hadjárat 
végeztével, napi parancsban tiltotta meg a lóbefogást: „Minthogy a lovassági rohamok csak 
azon okból nem érnek el soha nagy eredményeket, mert a huszár többnyire az ellenség 
lovainak elfogdosásával és zsákmányolással szeret foglalkozni, annál fogva a lovassági pa-
rancsnok uraknak ezennel meghagyatik, tudtul adni az alattas legénységnek azt, hogy, ha  
a föntírt esetek ezentúl előfordulnának, azokra jelen parancs kihirdetésétől fogva statarium 
fog alkalmaztatni, miért is a legénység azon veszedelmes megszokástól annyival inkább 
tartózkodjék, minthogy minden tisztnek kötelessége ezen nyavalyának véget vetni, a le-
génységet e részben szemmel tartani, és e parancs minden áthágóját nyomban följelenteni, 
kin azután irgalom nélkül a halálos büntetés végre fog hajtatni, mégpedig sűrű ismétlődés 
esetén, azonnal hevenyében. Ha a gyalogsági legénység részéről történik zsákmányolás és 
fogoly vagy halott ellenségek fosztogatása, ez is ugyanúgy fog büntettetni…”42

A lakott településektől távolabb fekvő borospincék kiemelt színterei voltak a kihágá-
soknak. A pákozdi csata előtti napon helyi gazdák keresték fel panaszukkal a nógrádi 
önkéntes mozgó nemzetőrség parancsnokát, Horváth Pál őrnagyot. „[Az őrnagy] azonnal 
haditanácsot hivatott össze, s előterjeszté a súlyos panaszt, és kellő gyors és szigorú in-
tézkedés érdekében egy hadnagy, egy őrmester, egy tizedes és 12 nemzetőr kiküldetését 
élesre töltött fegyverrel, hogy azon a szőlőterületen garázdálkodó bármely zászlóalj vagy 
ezredhez tartozó egyéneket tartóztassa le. Aki netán ellenáll vagy szökik, ha háromszori 
erős rárivallgás, megállj felhívásra meg nem áll, agyon lövetni, a beszállítandók felett majd 
ítél a haditanács.”43

A Délvidékről északnak felrendelt bánsági sereg 1849. január 22-én Aradtól nem mesz-
sze Vinga térségében éjszakázott: „Kemény hideg volt, de soha szebb és jobb tábortüzünk 

40 Nagyszombat, 1848. november. 3. Zámbelly 1889. 268. o. 
41 Losonc, 1849. március 24. Bár Beniczky Lajos őrnagy parancsnoksága alatt 3 század gyalogság a 15. 

zászlóaljból, valamint két század a Beniczky-féle gyalogságból, mindössze egy szakasz Vilmos-huszár és két 
ágyú állt. Az eset ettől még igaz lehet, amennyiben a zsákmányolást ezúttal a gyalogság végezte. MNL OL 
R31/1. 2005. 41–42. o. Földes Gyula visszaemlékezései 1870-ből. és lásd: Görgey 1988. I. k. 496. o.

42 Görgey 1885–1888. II. k. 244–245. o.
43 Pákozd, 1848. szeptember 28. Lásd: EOL AGE V.118.b 67. o. Busbak Ádám korrajza. 
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nem volt, mely száz meg száz helyen lobogott, lévén az legalább húsz darab szőlőkaróból, 
a birtokos gazdák nagy örömére!”44

Helységharcra a szabadságharc során viszonylag gyakran sor került, de a Kárpát-me-
dence belső területein, ahol zömmel magyarlakta településeken zajlottak, a zsákmányolás 
nem volt számottevő. Ez alól a legkirívóbb kivétel Buda ostroma volt, amikor a hosszú, 
véres harc után a honvédek szabályosan végigrabolták a „császárhűnek” titulált polgárok 
otthonait. Másik kivétel a délvidéki és az erdélyi hadszíntér volt, ahol a polgárháborús vi-
szonyoknak megfelelően a felek kölcsönösen nem kímélték sem az ellenségesnek tekintett 
polgári lakosságot, sem annak vagyonát. A nemzetiségek által 1848 nyarától fogva elkö-
vetett kegyetlenkedéseket a honvédek megtorlásai követték, főleg a Délvidéken, hasonló 
brutalitással. Bár a hadvezetés ezeket az akciókat nem támogatta, de az adott helyzetben 
eltűrte, talán azért is, mert a katonaságnak a harc közben kiélt bosszúvágya mérsékelte  
a harcok szüneteiben elharapódzó garázda cselekmények elkövetését.

A szabadságharc után egy egyházi ember írta meg azt a visszaemlékezést, mely akár 
teljes tényfeltáró beismerésnek is beillene. Nem is csoda, hogy az egykor a 38. zászló-
aljban szolgáló közlegény nevét nem adta hozzá… Az ernőfalvai táborból szöktek el a 
szomszédos Bótos községbe: „A világos, de hideg őszi éjszakában nagy kedve támadt né-
hány embernek a szomszédságunkban fekvő Bótos nevű helységet meglátogatni. Jómagam 
is bementem Miklós hadfival Bótos házai közé, hol – míg ő egy házból ezüst gombokat 
s fehérneműket pakolt bornyújába –, én azalatt  az udvaron a kacsák és tyúkok felett kezd-
tem hadiszemlét tartani. A falu jobbára egészen üres volt, mert lakói a sáncokba vonták 
magukat, s így embereink a rablást nyugodtan végezhették. Nem egy telt hordót gördítettek 
a tábor helyére. Azonban valami ebpofájú, kancsal tiszt megcsípte legényeinket és egy 
patrollal alaposan megkardlapoztatta őket. 

– Látszik – úgymond –, hogy magyarok vagytok, főbe lövetlek benneteket a táborban!”45

A létfenntartási szükségletek, mint a tűzifa és az élelmiszer, „szabálytalan” vételezését 
kevésbé vették szigorúan, főleg ha a központi ellátás akadozott, márpedig az gyakran meg-
történt. Ha a szállásadó lakosság ellenséges érzelmű volt, fokozottabban tette ki magát az 
éhes és fázó honvédek bosszújának.

Így járt a cs. kir. erőkhöz húzó Beszterce város lakosságának egy része is 1849. ja-
nuár 2-án és 3-án, mikor bevonultak Bem magyar csapatai: „Midőn Besztercére érkez-
tünk, Urbán már kifutott, Bukovina felé vévén az utat, a besztercei tehetősebb lakosok 
nagy részével együtt. Az otthon maradott lakosok bántódás nélkül ülhettek szobáikban, 
és járhattak szerteszét az utcákon, hanem sok olyan házak, melyeknek gazdái elszöktek, 
kiraboltattak az ott szállásoló katonák által. Ami nagyon természetes, mert ha az ember 
éhesen, fáradtan, összefázva, szomjasan megérkezik, különösen egy olyan városba, mely 
nyughatatlanságainak, vagyona elpusztulásának, s még némi tekintetben rokonai, jó ba-
rátai meggyilkoltatásának is eszközlője, s nincs ki egy meleg szobát, egy darab kenyeret, 
vagy vizet átnyújtson, kénytelen maga feltörni az ajtót, ételt keresni, fűteni s önként követ-
kezik a többi.”46

44 Lubik 2001. 181. o.
45 1848. december 13–14. Lubik 2001. 168. o.
46 Pap 1904. 383. o.
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Szökés, önkényes eltávozás

„Aki esküje megszegésével, s hűtlenül elszökik, s katona által fogatik el, a fennforgó 
körülmények szerint, kivált ha már ismételten elszökött volna, felakasztandó; elhatalma-
zott szökésnél pedig, vagy ha az elfogására utána rendelt katonaságnak, vagy az őt elfogni 
akaró egyéb polgárnak gyilkolási szándékkal, s erre alkalmas eszközzel tettleg ellentáll, 
rögtön elítélendő.”47

„Azon katona, aki két vagy több bajtársát hűtlen elszökésre rábeszéli, a szökővel egyen-
lő büntetéssel fenyítendő, akár bekövetkezett a csábításra a valóságos elszökés, akár pedig 
meggátoltatott.”48

A szabadságolásból távol maradók enyhébb ítéletben részesültek, mint a csapatuktól 
engedély nélkül eltávozók, sőt a tisztek, ha meg sem jelentek csapatuknál alapesetben csak 
rangjukat vesztették el.49

A feldunai hadsereg nyári visszavonulása során a fegyelem egyre inkább megbomlott, 
s a tisztek élen jártak csapatuk elhagyásában. A szorongatott seregben többen inkább 
biztonságosnak ítélt vidékekre húzódtak, zömmel engedély nélkül, alakulatukat magára 
hagyva. Az ún. „szerencsi razzia” során azonban közülük számosakat elfogtak, és hadbí-
róság elé állítottak:

„Már Váctól Miskolcig visszavonulásunk közben több tiszt engedelem nélkül elhagyta 
a zászlót, a maga zászlóját, s ezáltal maga adott rossz példát a legénységnek a szökésre. … 
Szerencsen azonban a főporkolábi vezénylet számos közemberrel együtt őket is összefog-
dosta és följelentette. A hadbíróság rögtön megejtette mindenikkel a vizsgálatot. A hadi-
törvényszék összeült, és egy egész sor halálos ítéletet hozott.”50

Emberölés, véletlen megsebesítés, öncsonkítás

„Minden emberölés a legkeményebben, és háború idején a körülmények fontossága sze-
rint agyonlövetéssel büntetendő.” Ezen jogi passzusba tartozott még az elővigyázatlanság-
ból vagy hanyagságból okozott halál, illetve megsebesítés is. A lóval, szekérrel, lőfegyver-
rel okozott emberölés, sebesítés nem bűnténynek, csak „nagyobb vétségnek tekintetnek,  
s a bíró belátása szerint kimérendő kisebb büntetéssel fenyítendők.”51

A nemrégen említett 38. zászlóaljbeli legényhez és cimborájához köthető a következő 
eset is, mely rablásnak indult, de értelmetlen vérengzésbe torkollt. A szerb sáncok Ta-
máslaka előtt húzódtak, s a hírek szerint pár honvéd már beszivárgott a faluba rabolni, 
így aztán ők is nekiindultak. A tettes hamarosan a szerbek bosszújának áldozatává vált,  
a település másnapi bevételénél találták meg levágott fejét.

„Benyitottunk a legközelebbi hajlékba. Alig, hogy felnyitottuk az ajtót, kétségbe esve 
kezd valaki sikoltozni. Miklós gyertyáért kiabált, mire egy szegény, kissé élemedett rác 

47 XVIII. törvénycikk. Lásd: Rácz 1848. 164. o.
48 XIX. törvénycikk. Lásd: Rácz 1848. 165. o.
49 Lásd: Rácz 1848. 175. o.
50 Szerencs, 1849. július 26. Görgey 1885–1888. III. k. 243. o. Karsa Ferenc szerint Görgei tábornok két 

század Hunyadi-huszárral és a 43. zászlóaljjal a várost körbezáratta és átvizsgáltatta. Mintegy 80 tiszt került elő, 
akik közül szerinte csak kettőt végeztek ki. Lásd: Karsa 1993. 266. o. 

51 XXXI. törvénycikk. Lásd: Rácz 1848. 229–231. o.
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asszony, vékony gyertyát gyújtott meg, borzadva tekintett ránk s asztalfiókjából nagy
készséggel tizenegy, vagy tizenkét darab rézpénzt olvasott le s térdein nyújtá Miklós felé,  
s kezeit összefogva mondá: »Nuj drago boga mi! Nujeszte vise!«

Én bátorítani kezdtem, hogy ne féljen, s álmomban sem hittem, hogy Miklós az asz-
szony ártalmára lesz. Kutatni kezdett s csupán ennivalót talált. De Miklós ezzel nem elé-
gedett meg. Éktelen lármával káromkodni kezdett: »Azs apád ist… rács! Ast mondd meg 
nekem, hogy kutya vagyok én?« Az asszony tovább lamentált. Miklós ismétli: »Csak ast 
mondd meg nekem, hogy kutya vagyok én?«

»Óh boga! Boga!« sóhajtozá szegény üldözött. Erre Miklós: »Jól mondod, hogy baka 
vagyok! Azs…« – a leghirtelenebbül keresztül döfi az asszonyt. Elborzadva tekinték fel,
de már késő! Akkor már a szegény teremtés úgy hánykódott a földön, mint a lopott malac. 
Igen jónak láttam most már elillanni. Fel is szólítám erre hadi társamat, szemére vetve  
e gyilkosságot, melyért igen szoros nyakravalót kaphat, ha megtudják.”52

Mint arról már szó esett, a gyalogság sokszor csak a legelemibb kiképzést kapta meg,  
a gyakorlatot aztán vagy útközben, vagy a csatatéren szerezte meg. Az időhiány és a lő-
szerrel történő takarékoskodás eredményeképpen a lőkiképzés volt a leggyengébb (mint 
láttuk olyan alakulat is volt, ami csak a hadszíntéren kapta meg lőfegyvereit). Így aztán 
nem meglepő, hogy a gyakorlatlanság balesetekhez („vétlen lövés”) vezetett, mint ahogy 
az történt a nagykőrösi mezőn 1849. március 19-én a 20. zászlóaljnál: „Zászlóaljunknak 
már abban az időben rövidebb csövű, vágó szuronyos kapszlis fegyvere volt; a megtölté-
sénél ügyelnünk kellett arra, hogy elébb a gyutacsok tétessenek fel, azután következzék  
a cső megtöltése. Egy cigány legény megtölti fegyverét, s azután akarja feltenni a gyuta-
csot. Kállay hadnagy hozzá lép, s rákiált a bakára: „Te szamár, miért nem kapszliztad fel 
elébb? Most már tartsd fel a csövet, hogy ha el találna sülni, kárt ne tegyen!” Evvel egy-
szersmind a cigány fegyverének csövét megfogja és fel akarja tolni. De abban a pillanatban 
a fiú ujja lesiklik a sárkányról, a fegyver elsül, s a hadnagy hátra tántorodik, s az előt-
tünk kellő távolságban álló 3-ik századból jaj-jaj hangzik. Kállaynak az átilláját feltéptük, 

– szerencse, hogy oldalt és nem szemközt állt a fegyvernek, hát csak a mellcsontig érő, de  
a csonthártyát is összezúzó súroló lövés volt a mellén. De ugyanaz a lövés a 3. századból 
két legénynek jobb karját zúzta meg.”53

Szerencsésebben járt a 38. zászlóalj 2. századának parancsnoka; ez esetben példát lát-
hatunk arra is, hogy egy altiszt saját hatáskörén belül milyen büntetéssel sújthatta beosz-
tottját: „Most már gyakorlatra jártunk rendesen. Furcsa volt az is, mikor Gölgen vezényel-
né a századot, kiáltva: »Cél! Tűz!« – hát egy Novák nevű közlegény úgy rásüti a fegyverét, 
hogy csakúgy billent csákója a fején; erre Gölgen nem haragudott, csak rosszallólag rázta 
a fejét, hanem Hesz őrmester felkiált: »Hozzatok kurta-vasat fiaim! A huncut mosolygá-
sát nekie! Hová néz maga Novák? Az apja kínjába?« Pár óráig tényleg vason ült; ez egy 
iszonyú gyáva, remete kinézésű jámbor volt. Ha madarakat árultak, ő azokat megvette és 
elereszté…”54

52 Tamáslaka, 1848 december 14. Lubik 2001. 169–171. o.
53 Tettéért a legényt először főbe akarták lőni, de aztán a hadbírósági ítéletet megúszta az amúgy szabály-

talan 30 botütéssel. Karsa 1993. 148–149. o.
54 Arad, 1849. február–március. Lubik 2001. 186. o. Gölgen: helyesen Kölgen Ferenc százados.
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Balesetek nem harctéri körülmények között is előfordultak: „… egyik társunk, fegyverét 
szétszedvén, csövét tisztítá, a cső eldurran … s egy társunk hanyatt dőlt, neve: Zsulyovics 
Tamás, s néhány perc múlva meghalt. A golyó mellén keresztül, bal vállában állott meg. 
Mivel az elkövető akaratlan tettét többen láttuk, csupán vigyázatlanságáért bűnhődött.”55

Ki kell térni azokra a jellegzetes tüzér balesetekre, melyek tipikusan emberi mulasztás-
ból következtek be, és az 1. és 2. számú kezelők sérülésével, halálával jártak saját, vagy –  
a túl gyors tűzadás miatt – a 4. szám hibájából: „A tetőre érve az ágyú stellírozva (felál-
lítva) lett, s mikor meg lett töltve, a tűzmester igen hamar adott tüzet, s az első golyó az 
ágyútöltőt szakasztotta el derékban.”  – írta Szalay Elek hadnagy.56

A következő az aradi ostromseregben esett meg, amikor „egy emberünk, mikor a go-
lyót benyomta az ágyúba, elbámult. Ott felejtette magát az ágyú előtt. Az irányzó hirtelen 
mondta: tűz! a gyújtó elsütötte, s a szegény töltő tüzért a löveg száz darabra is szétszaggat-
ta. Azt mondja egy másik: ezért a gondatlanságért megérdemlett volna 25 botot.”57

„Egyik társunk, Ivanovics, volt orvostanhallgató, kinek már pelyhedzett arcán a szőr, az 
ellenséges ágyúk villámlásaira bámészkodva, elfeledett félre lépni az ágyú torkától; mi-
dőn ágyúnkat elsütöttük, lerogyott; azt véltük, hogy ellenséges golyó találta, … hisz elég 
röpködött felettünk, valamelyik lejjebb is járhatott… de csak arcát csapta és pörkölte meg 
saját ágyúnk lángja, s az erős légrázkódás ütötte földhöz… egyéb baja nem történt.

Ütegparancsnokunk észrevevén a negyedik ágyútól a nálunk történő zavart, hozzánk 
vágtatott, midőn Ivanovicsot emelgetni akartuk; de a következő pillanatban meg ő hullott 
le lováról, mert egy másik társunk tévedésből két töltést tett az ágyúba. Oly pokoli robajjal 
sült el ágyúnk, hogy az ütegparancsnok lova megbokrosodott, nagyot ágaskodott és kapi-
tányunkat ledobta.”58

A kapkodás a röppentyűsöknél is bajjal járt: „Pap Gyurka jól kimérte s kinézte az 
irányt; ötödik számú lövegét, melynél ő volt az irányzó, egy háztűzfal elé állította föl és 
e fedett állás mellől biztosan vélt lövöldözni a várba; egyik tüzér társa a tápióbicskei és 
Nagysarló, komáromi ütközetekben nekibátorodott fényi sváb gyerek megnézte a löveget 
és elképedve látta, hogy a röppentyű éppen a tűzfalnak megy és visszacsapódva a löveg 
embereit, meg a löveg háta mögött fekvő röppentyű ládákat fogja szerteszét robbantani; 
figyelmeztette az irányzót, de az mégsem fordította balrább a vályú csavarját, hanem tüzet
parancsolt. Úgy történt amint a fényi sváb fiú mondta, a röppentyű visszaütődött, és a ház
tűzfala körül iszonyú pusztítást tett.”59

Az öncsonkítás a saját testi épség szándékos veszélyeztetése. Amennyiben ez a tett 
sikertelen volt és az elkövető szolgálatra alkalmas maradt, akkor kisebb büntetéssel fenyí-
tették, ha szolgálatképtelen lett, akkor több évi súlyos fogsággal. Előfordult, hogy egye-
sek kihúzatták metsző fogaikat, anélkül pedig bajos volt a gyalogsági töltést feltépni; őket  
a szekerészekhez helyezték.60

55 Verbászi tábor, 1848. augusztus vége, 8. zászlóalj. Béres 1998. 31. o.
56 Dés, 1848. december 23. Szalay 1993. 159. o.
57 Aradi ostromsereg, 1849. Kováts 1981. 287. o.
58 Osztrák támadás Pándorfalu ellen, 1848. december 16. Hatala 1898. 22. o.
59 Molnár 1880. 141. o.
60 Lásd: Rácz 1848. 237. o.
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Az emberi ostobaság nem ismer határokat; az alábbi esetben szerencse volt a szeren-
csétlenségben, hogy az elkövetők csak önmagukban tettek kárt: „3 gyalog honvéd – cigá-
nyok voltak – egy el nem sült gránátot felfogván, kíváncsiak lettek kitudni, mi van abban. 
Próbálgatták a száján lévő fa-csövet kivenni, de nem tudták; fogta tehát magát az egyik, 
megtüzesít egy nagy szöget, a másik a gránátot a lába közé veszi, az előbbi pedig veri a fa-
csőbe a tüzes szöget. A gránát tüzet kezd okádni, szétpattan, azt aki a szöget verte, rögtön 
agyonüti, a másiknak mind a két lábát összetöri; ez is belehalt.”61

Ha az iméntihez még az alkohol is társult, akkor igencsak cifra dolgok eshettek meg.  
A következő történetben kis híja volt, hogy nem történt tragédia.

Temesvári ostromtábor előőrse 1849 nyarán: „Valami két óra múlva lovak dobogása 
hallatszik a vár felől s felénk jön. Tüstént neki céloztunk vagy tízen csoportban, de ama-
zok a röppentyűk és villámfénynél észre véve, nagy kiabálást kezdtek: »Ne lőjj, ne lőjj! 
Patrollhuszárok vagyunk!« – s szerencséjük volt, mert csakugyan emberhalál lett volna 
köztük. Az a legszebb, hogy egy Farkas nevű részeges közlegény így kiáltott fel: »Mindegy, 
csak lődd agyon! Mit akarnak velünk?!«”62

Már említettem, hogy – elsősorban – a délvidéki hadszíntéren a honvédek hamar „al-
kalmazkodtak” a kegyetlen és irgalmat nem ismerő nemzetiségi lázadók magatartásához. 
Ezek után nem meglepő, ahogy az elfogott szerbekkel bántak. A Temesőr (Lagerdorf) 
elleni támadás során egy csapatnyi szerb felkelő egy nagyobb épületbe szorult, amit  
a honvédek rájuk gyújtottak. A szerviánusok végső elkeseredésükben kitörtek onnan;  
a folytatást Büttner Emil, a 9. zászlóalj közlegénye írta meg szüleinek: „… vigyáztunk, 
hogy el egy se szabaduljon, mind nekik rohanván agyonszurdostuk. Volt ott ordítás, sírás 
és fogak csikorgatása.”63

A Bánságból Aradra rendelt 38. zászlóalj tagjai folytatták az addig megszokott eljárást, 
s különösen mert zsákmányoló szerbekről volt szó, a határozott tiltás sem tartotta vissza 
őket a hadifoglyok legyilkolásától: „Tizenötöt vonszoltak kifelé, részint lepüffögtetve ott 
a helyszínén, részint össze-vissza lökdösve embereink mind a rác atyafiakat. Én az egyik-
nek fegyverét kiragadtam és térdelő helyzetéből fellökve hajtottam, mert Gölgen [Kölgen] 
eltiltá megölésüket. Az egyiknek tüszőjében néhány húszast leltem. Ergo volt három ra-
bunk; ezeket kísértük a foghajlék felé, de egyik sem vitte odáig a foglyot. Magam is a hátá-
ba karambolíroztam egy töltést, gondolván, hogy szélessége miatt ez igen jó célpont…”64

A jog által nem szankcionált hibák és tévedések

Az Osztrák Császárság hadereje számára kiadott 1855. évi január 15-i katonai büntető 
törvénykönyv65 több olyan pontot is tartalmaz, amit a szabadságharc idején még formailag 
nem büntettek, legalábbis a nyomtatásban megjelent katonai büntető törvények ezekre nem 
tértek ki.

61 Komáromi Csillagsánc, 1849 tele, kora tavasza. Szabó 1875. 151. o. 
62 Lubik 2001. 193. o.
63 1848. november 9. Büttner 1989. 45. o.
64 Arad, 1849. február 8. Lubik 2001. 184. o.
65 Az 1855. évi január 15-i katonai büntető törvény a bűntettekről és vétségekről. 
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A szolgálati szabályok mellőzése

Ezek közül az egyik a biztonság veszélyeztetése, ami alatt elsősorban az előőrség, 
járőrök, elő-, oldal- és hátvédek kirendelésének elmulasztását értették, de ide tartozott a 
gondatlanságból előidézett álriadó is. Az elővéd hiányának közismert esete a tápióbicskei 
ütközet, amikor az I. hadtest élén haladó dandárt az üresnek hitt faluban a horvát határőrök 
sortüze fogadta, majd a kialakult pánikban az egész hadtest megfutott, s csak Damjanich 
beérkező III. hadteste tudta megfordítani az ütközet menetét.66

A haderő csorbítása „ha valamely parancsnok vagy előljáró a hadi tudományok sza-
bályai ellen olyat cselekszik, ami által a vezetésére bízott csapatot igazolhatlanul felál-
dozza, vagy ha ő azt, ami tudomása szerint a csapatnak vagy egy részének megmentésére  
a körülmények szerint megtehető és megteendő lett volna, elmulasztja.” Ennek számított 
továbbá az alárendeltekről való gondoskodás (pl. élelmezés) mellőzése, az ellenség elleni 
kivonulásban való késlekedés vagy távol maradás, valamint a fölös számú sebesült- és 
fogolykísérők eltűrése.67

Elvileg létezett valamilyen előírás az ilyen esetek jogi megítélésére: „A csapatvezérek 
által elkövetett kötelességmulasztások, és a csapat hadivezetése körül tanúsított nagyfokú 
hibákért a haditörvényszék összeállítása előtt egy 3 tagból álló tábornoki bizottságtól kel-
lett szakvéleményt beszerezni.”68 Azonban a gyakorlati megvalósulás kérdéses; gyakori 
volt, hogy a magasabb beosztású parancsnok az illető tisztet egyszerűen elzavarta a seregé-
től, hogy az aztán Debrecenben kikötve új beosztást keressen magának. Görgei és Kossuth 
már említett levélváltása egy új katonai büntetőtörvénykönyv elkészítésével kapcsolatban 
éppen a nagyszámú ilyen eset elkerülését szolgálta volna.

Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a tisztek által elkövetett kisebb-nagyobb hibák a 
rendelkezésre álló hiányos vagy téves információknak, esetleg az anyagi eszközök hiányá-
nak volt köszönhető, és szóba sem került, hogy az illető emiatt fenyítés, vagy bármilyen el-
járás alá került volna. A visszaemlékezők is hajlamosak voltak személyes ellenszenv miatt, 
vagy önmaguk tisztázása érdekében tiszttársaik tetteit a kelleténél súlyosabban megítélni.

Kazimír falu a nyugati határszélen, 1848. december 16-án; a Ferdinand Karger hon-
véd ezredes vezette dandár sikertelen kitörési kísérlete az osztrák gyűrűből, aminek kö-
vetkeztében a magyar csapatok csak nagy kerülővel, a Hanság töltésein keresztül tudtak 
csatlakozni Görgei főerejéhez. „Ekkor érkeztek meg az elmaradt csapatok és immár elha-
tároztatott, hogy a gyalogság foglalja el a falut, a lovasság pedig hatoljon be a nyomában és 
tisztítsa meg az utat. Ez alkalommal ismét kitűnt a vezénylet gyarló volta. Karger ugyanis 
ahelyett, hogy a gyalogságot – oldalt fedve – a kerteken át küldte volna a falunak, tömege-
sen vezényelteté az országúton, melyet az ismét előtolult lovasság és tüzérség elfoglalt és 
tüzelésével hathatósan védett úgy, hogy a Wiedersperg által vezetett gyalogságnak hátrál-
nia kellett.”69

66 Lásd: Katonai büntető törvény 1855. 164. o.
67 Lásd: Katonai büntető törvény 1855. 166–167. o.
68 Cziáky 1924. 159. o.
69 Alois Wiedersperg a Wasa-gyalogezred 1. zászlóaljának őrnagya volt. Zámbelly 1889. 274. o. és Görgey 

1988. I. k. 263. o.
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Egy, a harc hevében elkiáltott meggondolatlan szó, ami a vadász alegység – s kis híján 
a vezénylő alvadász, Bartha Mór – vesztét okozta: „… de a legény … nem adta át fegyverét, 
s én lőni tovább nem tudva, csak a szakasz biztatására fordíthattam gondomat, ezzel a szó-
val: Csak rajta fiúk! – nem is gondolva meg hirtelen, hogy „rajta” nálunk roham vezényszó,
csak akkor vettem észre végzetes tévedésemet, amikor az én „rajtámra” a legények lövése 
elnémult, mert a szuronyukat feltűzték, s a lovasságra rohantak. Hiába kiabáltam tovább: 
Csak töltsetek, lőjjetek! – késő volt. A lövések megszűntével a lovasság rögtön ránk rohant; 
elgázolni, szétszórni minket csak egy perc műve lett!”70

Bartha, immár huszár őrmester a 12. Nádor-huszárezredben, és katonái a temesvári 
csatában már felettesüknek a rossz felállítási hely miatti hibáját voltak kénytelenek elszen-
vedni: „A mi osztályunk a balszárnyon működő 3 nagy ágyúnkat fedezte. Ezekre, talán 
mert minden ágyúink közt a legnagyobbak voltak, s mert hatásuk is a legkártékonyabb, 
aztán éppen a Temesvárra vivő főutat, s az ezen levő kőhidat is ezek tartották hatalmukban, 
legiszonyúbban ágyúztak. Ami miatt mi, mert mint fedezet, hátuk megett oly távolságban 
állottunk, hogy az ellenséges ágyúgolyók, amik ágyúinkra voltak lőve, ha az ágyúknál 
lecsaptak, ugrással közénk estek, felette sokat szenvedtünk. Ló és ember nagyon ritkult; 
de hát ha elesett egy ló vagy ember, előrébb léptettünk, s az arcvonal épségét helyreállítot-
tuk. Ilyen ugró golyó már mellőlem több embert és lovat kilőtt; egy a többek között rám 
nézve oly maliciózusan, hogy ugrásában a mellettem levő lónak a pofáját vive el, a véres 
pofacsontot úgy az arcomhoz vágta, hogy alig tudtam lekaparni. De egyébként lovam is, 
magam is épen – a ló azelőtt napi sebesülését kivéve.

Azonban a törzskarnál az úton álló ezredesünk, Farkas Károly – azelőtt Wolf –, látva 
divíziójának veszélyes helyzetét, nyargoncot küldve rendelte Hollán kapitánynak, hogy 
vonja el az osztályt onnan az ágyúk direkt vonalából, s félrébb állítsa fel. Megtörtént, de 
vajha ne történt volna meg, vagy párosával volna meg az elléptetés, s nem úgy, ahogy vezé-
nyeltetett: szakaszonként felkanyarítva. Mert így, amikor a kettőstagú vonal szakaszokra 
felbomolva, mint egy szakasz mélységű tömeget alkotott. Mintha erre várt volna az ellen-
ség, egyszerre néhány ágyú csapott közénk, s mikor elléptettünk onnan, s visszatekintet-
tünk az elhagyott helyre, terítve volt az elesett emberrel és lóval…”71

A piski ütközetben a kényszerhelyzet szülte Kemény Farkas alezredes, dandárparancs-
nok szabályellenesnek minősülő parancsát, aminek mégis megvolt az az eredménye, hogy 
tehermentesítette a visszavonuló gyalogságot, ami így időt nyert, hogy hátrébb rendezze 
sorait:

„Ekkor érkezett meg Kemény Farkas a megtérített osztály élén menő Mátyás-huszár 
századdal azon pontra, honnan a híd előtti kis puszta tér belátható; szemeivel meggyőződ-
ve hibás intézkedéseinek káros következményéről, azzal akart hirtelen rajta segíteni, hogy 
az éppen kéznél levő lovasságnak a hídon sebesen és folyton jövő ellenség megrohanását 
elrendeli. Horváth Miklós századosnak azon észrevételét, hogy a lovasság rohanása a hídra 
szabály elleni. – »Gyávák vagytok!« felelettel elnémítja. Eközben az ellenség az út hosszá-
ban felállított Mátyás-huszárokban nagy pusztítást tevén, ezek is jobbnak látták egy gyors 
és sikeres rohamnak habár káros végrehajtását, mint céltalan egyenkénti lelövöldözteté-

70 Kolossó, 1849. június 19. Gacsályi 1981. 100. o. 
71 1849. augusztus 9. Gacsályi 1981. 120. o.
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süket. A lovassági roham megtörténik, a század élén rohanó Horváth százados a hídfőnél 
két golyó által találva lováról lerogyott, 4-5 huszár a rohamoszlop elején elesett, többen 
megsebesültek…”72

1848. szeptember 21-én, a szerbek szenttamási sáncainak második ostrománál az egyik 
zászlóaljat vezénylő tiszt a körülményeknek nem megfelelő alakzatot formált egységével, 
ezzel fölöslegesen növelve a veszteségeket: „Az első székely zászlóalj, mely a csatorna bal 
partján volt a csapatokhoz beosztva, azt az utasítást kapta, hogy a legkülső bal szárnyon 
Aulich alezredes parancsnoksága alatt előrenyomuló hadoszlopot erősítse. A parancsnok 
úgy gondolta, hogy tömegesen kell a zászlóaljat odairányítania, amikor egy ellenséges 
kartácslövés a tömeg egész sorát majdnem a földre terítette. A legénység, mely először volt 
tűzben, ezáltal annyira megfélemlítődött, hogy minden rábeszélés ellenére sem lehetett 
őket többet tűzbe vinni…”73

Végezetül említsük meg a „szolgálati hatalom áthágása” bűntettet, amely az alárendel-
tek szolgálat közbeni bántalmazásáról szólt. Érdekes lenne tudni, vajon Görgeinek a már 
említett, a Dom Miguel-zászlóalj egyik tisztjét érintő komáromi eljárása milyen megítélés 
alá esne?74

Harctéri veszélyeztetés

Ez a későbbi jogi kategória nagyon közel áll a katonai törvény XXXI. pontjához, annak 
magyarázatában azonban csak az egyes katonák által elkövetett elővigyázatlan haláloko-
zás vagy megsebesítés szerepel, az egész alakulatok által okozott ilyen esetek azonban 
nem. Pedig harctéri körülmények között sajnos elég gyakori volt az olyan baleset, amikor 
saját csapatok okoztak veszteségeket.

Ennek számos oka lehetett, a rossz látási körülmények, az ellenségéhez hasonló ruhá-
zat, a pánik és a velejáró kapkodás stb. Következzen néhány eset.

Rossz látási viszonyok

A pákozdi csatát követő éjszaka a csapatok irányítása összehangolatlanul történt, így 
azok nem voltak tisztában a többiek pozíciójával. Így aztán a leghátul maradtak „meglep-
ték” sajátjaikat: 

„Anélkül, hogy észrevettük volna, a tartalék gróf Teleki parancsnoksága alatt, valamint 
a hátrább eső dombokon lévő zászlóaljak egyik a másik után visszavonatott, mire estefelé 
a derékhad is hátrálni kezdett, hátvédül hátrahagyván a porosz herceg nevét viselő 34. gya-
logezred egy zászlóalját, az 1. honvéd zászlóaljat, a Sándor-huszárok alezredesi osztályát 
és a Mack-féle üteg két ágyúját.

Amire a parancsot vettük koromsötét éj lett s a huszárok és a tüzérek nem tudták, hogy 
mögöttük gyalogság áll, viszont a gyalogságnak sem volt tudomása arról, hogy mi előtte 
vagyunk…

72 Szigeti 1868. 57–58. o. és Hermann 2001. 216. o.
73 Balás Konrád őrnagy, a zászlóalj parancsnoka aznap a 2. zászlóaljat vezette. Balás 2006. 54. o.
74 Lásd: Katonai büntető törvény 1855. 175. o.
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Így voltunk mintegy 10 óráig. Ekkor egyszerre halljuk kiáltani: »Jönnek!« és mindjárt 
reá »Tüzet!« A két ágyú eldördült. A huszárok lovai megijedtek, és zavart okoztak. Az or-
szágúton lódobogás volt hallható. Erre a mögöttünk két sorban álló zászlóaljak, azt hívén, 
ellenséges lovasság közeledik, lődözni kezdett bennünket, egyre kiáltván: »Árulás!« A há-
tulról lövöldözött huszárok az útfélen lévő árkokon át az országútra ugrattak, s igyekeztek 
lőtávolba jutni…

Szerencsénkre majd mindnyája magasra lőtt; mindazonáltal többet veszítettünk ember-
ben és lóban a félreértés folytán, mint egy valóságos ütközetben.”75

A Péterváradot zároló cs. kir. sereg ellen a védők kirohanást intéztek 1849. június 4-én. 
A támadás még pirkadat előtt kezdődött, és a magyar csapatok ez esetben sem voltak tisztá-
ban sajátjaik helyzetével. Az itt következő esemény arra is jó példa, hogy a meggondolatlan 
lövöldözés miképp árulja el az ellenségnek a csapatok helyzetét:

„Egyszerre azonban előttünk puskák ropognak, s alakok rohannak felénk. Erre az em-
bereim azt gondolván, hogy az ellenség támad meg bennünket, minden vezénylet nélkül 
elkezdenek a felénk rohanó alakokra tüzelni.

Erre elkezdenek kiabálni, hogy ne lőjjünk, mert ők honvédek, amint úgy is volt. Az 
előttünk haladó 8ik zászlóalj véletlenül egy ellenséges sáncra bukkant, ahonnan őket el-
kezdték  lövöldözni, mire azok meglepetésükben megijedtek és visszaszaladtak.

Csaknem megrekedtem a kiáltozásban, míg be tudtam embereimnél a lövöldözést 
szüntetni.

Alighogy ez megtörtént, felettünk a hegy csúcsán egyszerre nagy villámlás, ágyúdör-
gés, és a kartácsgolyó hullott ránk. Erre én, hogy az ágyútűzből – amelynek a jelenlegi 
állásunkban kitéve voltunk –, a zászlóaljat kivigyem, innen jobbra húzódtam. De mivel 
akadt honvédeim közül egy-kettő, kik a fegyveröket elsütötték, tudták, hogy hol vagyunk, 
megint csak oda lőttek felénk.

Erre én a zászlóaljjal egy mély völgybe húzódtam le, gondolván, hogy az ellenség itt 
nem fog bennünket észrevenni. De alighogy odaértünk, egy-két puska ott is elsült, az ellen-
ség ezt észrevévén, ágyúkból gránát golyókat lőttek közibénk, amelyek csak úgy ugráltak 
köztünk szétpattanva.”76

Félelem és pánik

Bár a szabadságharc bővelkedik a pánikba esett csapatok menekülésében, a legkirí-
vóbb eset Tápióbicskénél zajlott le, hiszen egy teljes, harci tapasztalatokban gazdag hadtest 
futott meg, ráadásul egy banális hiba miatt. A helyzetet a császári csapatok nyomban ki is 
használták, s a rémület pillanatok alatt terjedt a csapatok közt, lehetetlen volt megfékezni. 
Tanulságos nyomon követni a fejleményeket:

„Az [I.] hadtestet ugyanis – éppen, mikor Tápióbicskére benyomult – a helység szélén 
váratlanul gyalogsági sortűz fogadta. Hadoszlopunk eleje szétrebbent, és az ellenség gyors 
szétbontakozása után maga ment át támadásba.

Klapka, hogy hosszú menetoszlopának időt adjon a kibontakozásra, lovassága egy ré-
szével bevágott az ellenségbe. De szerencsétlenségünkre az 1. huszárezred (Császár-hu-

75 Zámbelly 1889. 178–179. o.
76 OSZK Kt. Fol. Hung. 1419. II. k. 296. o. Galsai Kovács Ernő: Naplóm.
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szárok), melynek ezt a parancsot adta, hadseregünk legkevésbé megbízható csapatai közé 
tartozott. Törzstisztjei rohamoztak, az osztályok ellenben hátat fordítottak, és Klapkának 
éppen fejlődőfélben lévő gyalogságára rohantak, zavart és rémületet terjesztve. Egyet-
len üteg állta csak meg a helyét, a hadtest többi tüzérsége mind a menekülésre gondolt,  
s a Tápió hídja felé hátrált. Magára hagyott ütegünket az ellenség elfoglalta, és most már 
minden ellenállás nélkül irányozhatta pusztító ágyútüzét a Tápió-híd előtt egyetlen tömeg-
be összezsúfolódó csapataink ellen. Ezeken határtalan rémület vett erőt.”77

Ugyan minden szabályzatban szerepelt – és a józan ész is azt kívánta meg –, hogy  
a visszavonulás a hátul lévő csapatok szárnyai felé történjék, a pánikba esett csapatok 
azonban többé már nem katonai egységként viselkednek, hanem irányíthatatlan tömeg-
ként, mint történt az Szászrégennél is, 1849. július 21-én:

„Miután az egész hadosztály a hídon átvonult, követte azt mint utócsapat a 73-ik zász-
lóalj, és visszavert egy orosz-osztrák lovas csapatot, mely rohamra jött, és mely előbb 
Mátyás-huszárainkat szalasztotta meg, kik ijedtökben a 73. zászlóaljnak futottak, és két 
emberünket agyontapodták.

Ezeket Csiki nevű százados vezényelte, kinek a 73. zászlóalj parancsnoka két tiszt által 
megizente, hogy ha még egyszer a zászlóalj felé szaladnak, előbb reájok lövet, azután az 
ellenségre.”78

Az 51. zászlóalj 1849. június 27-én Győrszemerén táborozott; a Győr elleni osztrák tá-
madást másnapra várták. Görgey István így emlékezett vissza erre az éjszakára: „Az éjjel 
a legsötétebbek és legnyugtalanabbak egyike volt, miket értem… Az emberek kimerülve, 
éhesen, s a képzelőtehetség bennök fölizgatva lévén, cirkálóim egymásban mind ellenséget 
neszeltek, s minduntalan tüzeltek egymásra.”79

A fenti ügyek sajnos gyakran előfordultak, hiszen minden hadtestben voltak frissen 
alakult, tűzkeresztségen még át nem esett csapatok, amelyek körében a pánik könnyebben 
eluralkodott. Azon sem lehet csodálkozni, ha a harctéri feszültség a kapkodással párosulva 
okozott zavart, illetve mindezek hatására egyes személyek időlegesen pánikba estek: „Egy-
szerre csak sűrűn kezdett Schwechattól az ellenséges ágyúgolyó körültünk fütyülni, s egy 
ágyús lónak a lábát elszakította. „Mozdonyról!” vezényszóra hirtelen lemozdonyoztunk, 
sietségben a forduláskor a hátulsó ágyús lovak az első lovak istrángjába hágtak, nem tud-
tak abból kibontakozni, emiatt ágyúnkból tüzelni nem lehetett, én kiszabadítván a lovakat, 
ezek hátra mentek, s a vetágyúnkból is megindult a tüzelés; … én az 5-ik szám voltam, va-
gyis az irányzó jelzése szerint a rúddal a lafettát jobbra vagy balra igazgattam; – irányzónk 
már három lövést egymás után tétetett anélkül, hogy irányzott volna, meg volt zavarodva 
váratlan megtámadtatásunk által, figyelmeztetésemre magához jött és célozott.”80

Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha a félelemre vezetjük vissza a látszó-
lag ügyetlenségnek tűnő eseteket is. A harctéri veszélyeztetésnek ezen fajtája leginkább 
az olyan távolra ható fegyvernemnél fordult elő, mint a tüzérség. Nagysallónál a röppen-
tyűsök hibáztak: „Zászlóaljunk mellett a rakéta üteg.  … Az ellenséges ágyúk lövése alá 

77 Tápióbicske, 1849. április 4. Görgey 1988. I. k. 450–451. o.
78 Thorotzkay 1887. 41. o.
79 Görgey 1885–1888. II. k. 637. o.
80 Schwechat, 1848. október 61. Szabó 1875. 58–59. o.
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kerülve a rakéta üteg is elkezdte volna a maga dolgát, de bizony nem jól esett ki a sorja, 
mert az ellenség helyett a rakéta a levegőben kígyózása után éppen zászlóaljunk közepébe 
esett; vissza is sompolyogtak vele az árva rakétások.”81

Az egyenruha összetévesztése

A magyar oldalon harcoló egykori cs. kir. sorezredek zászlóaljainak egyenruhája – a 
szűkre szabott nadrágot leszámítva – azonos volt az ellenük harcoló csapatokéival. Az 
osztrákok ezért egy fordított V alakban a csákóra tűzött fehér szalagot használtak meg-
különböztetésül, a magyar zászlóaljak szíjait pedig idővel lecserélték a honvédek fekete 
szíjaira. Amíg ez nem történt meg, sok baleset történt.

„A Máriási-zászlóalj már benn volt a városban, és zászlóaljunk is meghaladta az első 
házakat, midőn az ellen riadó jelei hangzani kezdettek, s igen valószínű, hogy nagy kárt 
okozunk az ellennek, s ágyúit elfoglaljuk, ha a székely zászlóalj feladatának megfelel; de 
ez ahelyett, hogy a Maros mellett előmenne, benyomult oldalról a városba, s megpillantva 
a Máriásiaknak még ekkor fejér szíjokat, azokat ellenségnek vette, s reájok intézte lövöl-
dözéseit, melyekből előnyomuló zászlóaljunknak is elég jutott.” – emlékezett vissza Szigeti 
Miklós, az eset idején százados, később őrnagy és parancsnok a 11. zászlóaljban.82

Az isaszegi csatában a tartalékból beérkező II. hadtest 56. zászlóalja nézte ellenség-
nek az arcvonalban már harcban álló III. hadtesthez tartozó – szintén még – fehér szíjas 
Schwarzemberg-sorezredbeli 3. zászlóalj gyalogságát, s közülük 17 embert megölt.

„A Király-erdő éjszaki részében történt, hogy a Damjanich hadtestéhez tartozó Visocky-
hadosztály gyalog ezredbeli csatározó honvédeit, kik még akkor is az osztrák fehér szíjat 
hordozták, a szerfölött gyorsított felvonulás idejekor az 56-ik zászlóalj sortűzzel fogad-
ta.” Damjanich személyesen állította le a tüzelést, majd később visszament a zászlóaljhoz:  

 „Ti k…! Ha rögtön meg nem rohanjátok az ellenség ágyúját, és helyre nem hozzátok  
a hibátokat, megharmadoltatlak benneteket.” A zászlóalj meg is rohanta az üteget, de az 
idejekorán visszavonult.83

Aznap kijutott még a bajból a hadtest lovasságának is. Már alkonyodott, mikor a cent-
rumban – egy rohamból visszatérőben –, szintén a II. hadtesthez tartozó üteg nézte a hu-
szárokat ellenséges lovasságnak, és „érzékeny veszteséget okozott”.84

A határőröknek a honvédek atillájával azonos színű kávébarna frakkját és szűk kék nad-
rágját, a szintén fekete szíjazattal könnyű volt honvéd egyenruhának nézni. A tápióbicskei 
ütközetben a magyar tüzéreket zavarta meg a horvát határőrgyalogság hasonló ruházata.  
A Voigt-üteg visszavonuló magyar zászlóaljnak nézte őket, és túl későn kezdte meg a visz-
szavonulást; emiatt 7 lövegét és számos tüzérét elvesztette.85

81 1849. április 19. Karsa 1993. 178. o.
82 Alvinc, 1849. február 10. Szigeti 1868. 67–68. o.
83 Lásd: Tóth 1893. 28–30. o.
84 Lásd: Görgey 1988. I. k. 464. o.
85 Klapka György jelentése a főparancsnokságnak. Nagyoroszi, 1849. április 12. Lásd: Hermann – Kucza 

2002. 75–76. o.
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Hiányos ismeretek, elégtelen kiképzés

A kapkodva és rosszul kiképzett honvéd legénység, a ranglétrán hirtelen feljebb került 
al- és főtisztek sokasága magában hordozta a különféle balesetek bekövetkeztének lehető-
ségét. Minél magasabb beosztásban volt valaki, annál több ember életét veszélyeztette, és 
annál inkább eshetett a haderő csorbításának vétkébe.

A közlegény. „Mellettem Gyurica nevű közlegény – egy nagyképű ragyás fiú – forgatta
kovás puskáját, de mivel soha kezében nem volt fegyver, neki tartotta a szája elé, s ha el 
akarta sütni, mindig hátra kapta a fejét. Így manipulált vagy háromszor; most hirtelen tü-
zet ad, elhajintja a nagy dióverőt s kezd veszett jajgatással vért pökdösni. Kiütötte néhány 
első fogát s azóta selyp maradt.”86

Az altiszt. Bevárta az ellenség lovasait ahelyett, hogy lövésével riadóztatta volna a hátul 
levőket, majd fedezéket keresett volna magának és embereinek: „Már reggel korán megtá-
madtak, mégpedig váratlanul, minek igen tragikomikus oka volt. Az országúton [előőrsön] 
volt tizedes, ki szintén először szagolta a puskapor szagot, legelöl lovasokat látván jönni, 
mivel azt tanulta, hogy ha csatában lovas jön, a gyalogságnak összevetett háttal kell fo-
gadni, harmadmagával szuronyra várta a könnyű-lovasokat; ezek pedig őket megvagdalva, 
közre fogták …”87

A tiszt. Az egész Duna-vonal védelmét veszélyeztette az a parancsnok, aki 1848 szep-
temberében a Csepel-sziget védelmét látta el. Fennállt ugyanis a veszélye, hogy a horvát 
támadó erők a folyón való átkelésre szánják el magukat. Jóllehet a tiszteknek szóló ké-
zikönyvek világosan leírták, hogy partvédelem során mik az alapvető teendők, nem volt 
azonban mindenki a helyzet magaslatán. A helyszín az Adonnyal szembeni Duna-part, 
1849. szeptember 29-én. Kovách Ernő, akit pár napja már főhadnagyi rangban beosztottak 
a békési 30. zászlóaljhoz, de épp a dunántúli hadműveletekben részt vevén, csak később 
indult el Hódmezővásárhelyre, figyelmeztette az elővigyázatlan tisztet: „Azután láttam,
hogy a túlsó parton üres csónakok és dereglyék vannak, mondtam neki: lássa a katonai 
szabályok szerint, ha egy csapatnak egy folyamot kell megvédeni, az első feladat, hogy 
minden járművet vagy átkelési eszközöket erre a partra kell szállítani, hogy az ellenség 
azokat fel ne használhassa. Persze, persze – mondta –, úgy kellett volna, de az neki nem 
jutott eszébe.”88

Végezetül az ember legfontosabb katonatársai, a lovak se maradjanak ki a felsorolás-
ból. Bármily szilárd eltökéltséggel is akarjon harcba menni a huszár, ha tanulatlan lovai 
megvadulnak. A szamosfalvai ütközetben a Mátyás-huszárok kerültek ebbe a helyzetbe: 

„A véletlen és a még nem szokott éjjeli tüzelés tanulatlan lovainkat elvadította, miért is 
csak nagy erőfeszítéssel voltunk fékezhetők, elannyira, hogy csapatunk kétfelé szakadt,  
a jobb szárnyon lévők nagyobb részét az elvadult lovak egy mocsárnak nekivitték. …  
A város [Kolozsvár] felé közeledve, mindig több meg több lovasától megszabadult ló csat-
lakozott hozzánk, melyeket nagyrészben sikerült is elfognunk.”89

86 Versec, 1849. január 19. Lubik 2001. 177. o.
87 Dés, 1848. december 23. P. Szathmáry 1870. 169. o.
88 OSZK Kt. Fol. Hung. 1419. II. k. 25–26. o. Galsai Kovács Ernő: Naplóm. 
89 Szamosfalva, 1848. november 17. Dercsényi 1896. 29. o.
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Fatális véletlenek

Olyan harctéri veszteségek vagy balesetek, melyek senkinek sem róhatók fel hibául, in-
kább a birodalmi sereg kettészakadásából fakadtak. Az itt következő példák a két hadsereg 
azonos dob- és kürtjeleiből adódtak.

Az első esetben az időjárási viszonyok, az erős köd is közrejátszott a tévedés bekövet-
keztében: „Délután az ellenség Simunich alatt nagy erővel közeledett, minthogy azonban 
erős köd volt, s meg nem tudta különböztetni, hol állunk, igen óvatosan járt el. Estefelé 
végre megtámadta a várost, s a gyöngén védett lóvasúti indóházat, és mivel ezt csakhamar, 
a várost pedig hosszabb küzdelem után elfoglalta, Guyon csoportosulásra doboltatott, de a 
városon kívül is ugyanazt a jelt adták, úgyhogy zavarba ejtett honvédeink a közelebb eső 
dob felé siettek, és számosan fogságba kerültek.”90

A második inkább egy szerencsésen végződött humoros történet, amiben alighanem 
a bajtársak elismerésének vágya, és a zsákmányolt lovak után járó jutalom is szerepet 
játszott: „Ugyenezen csatában egy más honvéd, minekutána egy dragonyost egy lövéssel 
lováról elejti, nekifut a lónak, és kantárszáron ragadván, fel is ül, és társainak a lövések 
közt fennhangon dicsekszik, hogy ő milyen lóra tett szert, persze hosszú szuronyos fegy-
verit is a nyeregben keresztül téve. Ekkor a visszamenekülhetett dragonyosok trombitája 
megszólal, a ló fülit hegyezi az ismeretes hangokra, megragadja lovasát és vinni kezdi a 
dragonyosok sora felé. A honvéd eleget rángatja lovának száját, de mind hasztalan. Ekkor 
nincs mit tenni, látván a lónak közeledésit az ellenség felé, hanem mint egy liszteszsák 
lefordul róla, és marad újból az ő hű mangalétájával. Társai, kik az eseményt nézték, még 
e veszedelmes helyzetökben is fönnen kacagtak, s vissza, de gyalog jött pajtásokat azután 
is nemegyszer bosszanták: kinek adá el a lovat?”91
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László Pászti

THE TACTICAL ASPECTS OF MILITARY LAW THROUGH THE EXAMPLE  
OF THE 1848/49 HUNGARIAN WAR OF INDEPENDENCE

Summary

The paper is the last part of the book „The Tactics of the Hungarian Honvéd Army in the 
1848–49 War of Independence.” It presents the influence of human factors on armed operations and
describes the cases of military misconduct covered by military penal law, and those not prohibited 
by law.

After the short survey of the disciplinary regulations issued during the war and of the military 
jurisdiction system, the paper lists the cases when legal punishment was implemented for military 
misconduct, highlighting the cases, with examples, directly affecting battlefield activities. These
include insubordination; misdemeanour on guard, leaving the duty station; cowardice, fleeing; plun-
derage, affray; desertion, arbitrary leave, murder, causing injury by accident, self-mutilation.

The second part of the paper examines the mistakes and errors not punished by law. The exam-
ples from the past outline the following subdivision: ignoring the rules of service; endangering on 
the battlefield, consequences of lack of knowledge and insufficient training.

László Pászti

DIE TAKTISCHEN BEZÜGE DES MILITÄRRECHTS AM BEISPIEL  
DES FREIHEITSKAMPFES VON 1848/49

Resümee

Die Studie ist die letzte Fortsetzung des Bandes mit dem Titel „Die Taktik der ungarischen 
Honved-Armee im Freiheitskampf von 1848–49”. Sie gibt einen Überblick über die Auswirkungen 
der menschlichen Faktoren auf die bewaffnete Tätigkeit, genauer über diejenigen Fälle von Pflicht-
verletzungen, die unter die Wirkung der militärischen Strafgesetze fallen bzw. laut Gesetz nicht 
bestraft werden.

Nach einem kurzen Überblick über die im Laufe des Freiheitskampfes herausgegebenen Diszi-
plinarvorschriften und des Systems der Militärgerichtsbarkeit analysiert die Studie der Reihe nach 
die durch das Recht sanktionierten Fälle der militärischen Pflichtverletzung, wobei – mit Beispielen
untermauert – diejenigen Fälle hervorgehoben werden, die sich direkt auf die Ereignisse auf dem 
Kriegsschauplatz auswirkten. Es geht dabei um folgende Fälle: Insubordination; Vergehen in der 
Wache, Verlassen des Dienstortes; Feigheit, Truppenflucht; Beutezüge, Landfriedensbruch, Raub;
Flucht, eigenmächtiges Verlassen der Truppe und Mord, unabsichtliche Verletzung und Selbstver-
stümmelung.

Der zweite Teil der Studie analysiert aufgrund zeitgenössischer Fälle Fehler und Irrtümer, die 
nicht durch das Recht sanktioniert werden, und zwar in der folgenden Aufteilung: Absehen von den 
Dienstvorschriften; Gefährdung auf dem Kriegsschauplatz sowie mangelnde Kenntnisse, Folgen 
der nicht entsprechenden Ausbildung.
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László Pászti

LE DROIT MILITAIRE EN MATIÈRE DE TACTIQUE À PARTIR DE L̓ EXEMPLE  
DE LA GUERRE DʼINDÉPENDANCE DE 1848–1849

Résumé

L̓ étude vient en dernier complément de mon ouvrage « La tactique de l a̓rmée hongroise dans 
la guerre d i̓ndépendance de 1848–1849 ». Elle examine l e̓ffet des facteurs humains sur les actions 
armées, notamment les cas de manquement punis ou non punis par le droit pénal militaire.

Après un aperçu de la juridiction militaire et des règlements disciplinaires émis lors de la guerre 
d i̓ndépendance, l é̓tude examine, avec des exemples à l a̓ppui, les cas de manquement au devoir 
militaire punis par la loi, en particulier les affaires qui influent directement sur les actions militaires :
insubordination ; délits commis pendant la garde, abandon du lieu de service ; débandade des 
troupes ; pillage, vandalisme, vol ; désertion, départ sans permission et homicide, blessure causée 
accidentellement, auto-mutilation.

La deuxième partie de l é̓tude analyse des erreurs et des fautes non sanctionnées par le droit 
telles que le non-respect des règles de service ; mise en danger de compagnons d a̓rmes sur un 
théâtre d o̓pérations, conséquences des lacunes ou des entraînements insuffisants.

Ласло Пасти

АСПЕКТЫ ВОЕННОГО ПРАВА НА ПРИМЕРЕ ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ В 1848/49 ГГ.

Резюме

Это исследование является последним продолжением тома книги «Тактика венгерской 
армии в войне за независимость в 1848–49 гг.». Рассматривает влияние человеческого фактора 
на вооруженную деятельность, внутри нее даёт обзор случаев последствия неправомерного 
поведения военного уголовного права и случаев не наказуемых законом. 

После краткого обзора дисциплинарных правил и системы военной юстиции, изданных 
на время войны за независимость в 1848/49 гг. исследование по очереди уделяет внимание 
случаям нарушения военных обьязанностей наказуемых уголовным законом, выделив 
дела влияющие непосредственно на поступки совершаемые поле боя, подтверждают их 
примерами. Это: неподчинение; преступление в охране, оставление места службы; трусость, 
бегство военных команд; хищничество, вандализм, грабеж; бегство, уход и произвольное 
убийство, случайное ранение, членовредительство. 

Вторая часть исследования анализирует не санкционированные законом ошибки на основе 
своевременных ситуаций, в следующем распределении: игнорирование служебных правил; 
угроза на поле боя и последствия отсутствующих знаний, недостаточной подготовки.
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