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HONVÉD ÖNKÉNTESEK TOBORZÁSA ÉS ÚJONCOZÁS 
A LENDVA-VIDÉKEN 1848-1849-BEN1 

Lendva-v idéknek a Mura folyó, valamint a Mura és a Rába vízválasztója által közre
zárt, egykor a történelmi Zala vármegyéhez - 1849-ig annak lövői j á rásához - , napjaink
ban pedig Szlovéniához tartozó területet nevezzük, melyet 1920-ban a trianoni békeszer
ződés ér te lmében csatoltak el Magyarországtól . E terület, Alsólendva és Belatinc 
mezővárosok térségének népessége a jobbágyfelszabadí tás előtt szinte kivétel nélkül két 
nagy uradalom alattvalója volt: az Esterházy hercegek lendvai, valamint a Csáky grófok 
- Gyika család által bérelt - belatinci uradalmáé, csupán egyetlen magyar falut, Szécsi-
szentlászlót birtokoltak a Szapáryak. A belatinci uradalom két mezővárosá t (Belatincot 
és Turniscsét) és 22 falvát kizárólag vendek (szlovének) lakták, míg a lendvai uradalom 
két mezővárosának (Alsólendvának és Dobronaknak) és 24 falvának népessége vegyes 
volt; négy faluban vendek, a többiben magyarok él tek. 2 

A Lendva-v idéken az 1848-1849-es szabadságharc idején nem voltak je len tősebb 
fegyveres összeütközések vagy csaták, a különböző katonai alakulatok azonban gyakran 
érintették e területet is. A Bécsből Trieszt felé - Sopronból Horvátországba - vezető or
szágos fő posta- és kereskedő út, valamint a Nagykanizsáró l a stájerországi Radkers-
burgba vezető postaút Alsólendván keresztezte egymást , így elsősorban e városon, és a 
fenti utak mentén fekvő lendva-vidéki településeken vonultak át, illetve ezekben ál lomá
soztak hosszabb-rövidebb ideig a magyar, horvát és osztrák csapatok. Noha a Lendva-
vidék többnyire csak felvonulási területként, és sokkal inkább hátországként , semmint 
harctérként szolgált az 1848-1849. évi hadmüvele tek során, 3 az ottani magyar és vend 
települések több száz, összesen 415 név szerint ismert katonát adtak a szabadságharc 
honvédhadseregének . 4 

A 7. honvédzászlóalj lendva-vidéki önkéntesei 

Batthyány Lajos miniszterelnök 1848. május 16-án tette közzé felhívását egy tízezer 
főből álló „rendes nemzetőrsereg" felállításáról. E seregbe Magyarország bármely lakó
ja, mindenfele társadalmi vagy vagyoni korlátozás nélkül beléphetett , ha a katonai szol
gálatra egészségi leg alkalmas volt, és megfelelt az életkori és magassági követe lmé-

1 Közleményünk az alábbi, Szlovéniában megjelent könyvünk egyik fejezetének rövidített, átdolgozott vál
tozata: Molnár András: Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok. Lendva-vidék a szabadságharcban 1848— 
1849. Lendva, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2006. (a továbbiakban - Molnár András: Nemzetőrök, 
honvédek, hadmozdulatok) 133 o. 

2 Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geogra-
phiai tekintetben. Pesten, 1836. 1. k. 519-525. o. 

E hadmüveleteket Hermann Róbert közreműködésével részletesen feldolgozta Molnár András: Nemzet
őrök, honvédek, hadmozdulatok, 59-94. o. 

4 A lendva-vidéki honvédek névtárát közli Molnár András: Nemzetőrök, honvédek, hadmozdulatok, 118-
133.0. 



nyéknek. Az önkéntesek háromévi szolgálatra kötelezték magukat, fegyverükről , felsze
relésükről , ellátásukról és fizetésükről pedig az á l lamnak kellett gondoskodnia. A forra
dalom vívmányainak védelmére korábban szervezett nemzetőr alakulatok legfeljebb az 
adott településen láthattak el rendfenntartó, karhatalmi feladatokat, mert többségükben 
fegyvertelenek, kiképzet lenek és gyakorlatlanok voltak. Ráadásul a Magyarországon ál
lomásozó reguláris , jórész t idegen legénységű császári királyi katonai alakulatok sem 
nyújthattak támaszt komolyabb fegyveres konfliktus esetén. Annak pedig a szerb nacio
nalisták nyílt katonai szervezkedése miatt egyre nagyobb lett a veszélye, ezért a Bat
thyány-kormány, a nemzetőrség felállításáról elfogadott törvény jog i kereteit kihasznál
va, formailag ugyan nemzetörségnek nevezett, valójában azonban katonai alakulatok 
szervezését kezdte meg. A „rendes nemzetőrség" csupán fedőnév volt, és az új alakula
tok önkéntesei t rövidesen a „honvéd" elnevezéssel illették. Ezekből az önkéntesekből 
alakult meg 1848 nyarán az első tíz honvédzászlóal j , köztük a 7., amelynek toborzási te
rülete Vas és Sopron megye mellett Zalára is kiterjedt. 5 

Zalaegerszeget már a május 16-i felhívás is toborzóhelyként nevezte meg, és a zalai 
megyeszékhelyen jún ius 5-én kezdődöt t meg az önkéntesek fogadása . 6 Zala megyében 
1848. október elsejéig összesen 213 önkéntes jelentkezett honvédnek. A Lendva-vidék 
első önkéntes honvédje Bukovecz József lendvalakosi születésű, 19 éves paraszt legény 
lett, aki 1848. júl ius 7-én Letenyén állt be önkéntesnek. 7 

A zalai önkéntesek legnagyobb része a kézművesek soraiból került k i . Többségük 
vándorló mester legényként tar tózkodott hosszabb-rövidebb ideje Zalában. Közéjük tar
tozott a lendvai Szentháromsági temetőben, a Pöszér család sírkertjében nyugvó Ráth N . 
János „1848 -49 -e s honvédszázados" is, 8 aki 1827. május 7-én, Pécsett született . Ráth 
t ímármesterséget tanult, és vándorútja 1848 jún iusának első napjaiban Zala megye szék
helyére, Zalaegerszegre vezetett, ahol ekkor vette kezdetét a honvéd önkéntesek toborzá
sa. A 7. honvédzászlóal j újoncainak zalaegerszegi avatójegyzéke szerint Ráth János 
1848. jún ius 10-én állt be önkéntesnek , 9 és attól kezdve közel három és fél hónapig a 7. 
honvédzászlóal j katonája volt. Szeptemberben már t izedesként szolgált, amikor kinevez
ték az Egerben alakuló 26. honvédzászlóalj a lhadnagyává. 1 " 

A honvédtoborzás előzményeiről és az első tíz honvédzászlóalj felállításáról lásd Urbán Aladár: A nem
zetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest, 1973. 223-269. o. 

6 Molnár András: A 7. honvédzászlóalj története. In: A szabadságharc zalai honvédéi. (Zalai Gyűjtemény 
33.) (Szerk.: Molnár András.) Zalaegerszeg, 1992. 54-55. o. 

7 Zala Megyei Levéltár (ZML) Zala megye katonaállítási iratai. Újoncozási iratok, 1848. A 7. honvédzász
lóalj zalai önkénteseinek avatójegyzéke. 
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cosai az 1848/49-es forradalomban. In: Naptár, 1995. A szlovéniai magyarok évkönyve. Lendva, 1994.64-65. o., 
v. ö. Kovács Attila: Az 1848/49-es szabadságharc muravidéki honvédéi. In: Muratáj, 1998. 1. sz. 16. o. 

Z M L Újoncozási iratok, 1848. A 7. honvédzászlóalj avatójegyzéke. V. ö. Bona Gábor: Az 1848-as hon
védsereg Baranya megyei származású tisztjei. In: Baranya. Emlékszám az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc tiszteletére. 1998-1999. Pécs, 1999. (a továbbiakban: Bona Gábor: Baranyai tisztek) 149. o. 

10 Közlöny, 1848. szeptember 27. (109. sz.) 560. o., v. ö. Molnár András: A 1. honvédzászlóalj története, 
75. o., Bona Gábor: Baranyai tisztek, 149. o. Ráth pályafutásáról és honvédélményeiről bővebben Molnár 
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1848 őszén - Ráthhoz hasonlóan - a 7. zászlóalj számos önkéntesét helyezték át más 
alakulathoz, és léptették elő tisztté vagy tiszthelyettessé, mert az újonnan alakított hon
védzászlóaljaknál nagy szükség volt a már többé-kevésbé kiképzett , illetve gyakorlott 
vezénylőkre. Közéjük tartozott Fehér György is, aki egyes adatok szerint Alsólendván 
született 1827-ben. Fehér piarista teológushal lgatóként állt be 1848 jú l iusában a Szom
bathelyen szerveződő 7. honvédzászlóal jhoz, majd ősszel a 15. zászlóaljhoz került, ahol 
1849 ápril isában őrmester , június 28-án pedig hadnagy lett, és a komáromi várőrségnél 
szolgál t . 1 1 

A 7. honvédzászlóal j katonái a szabadságharcban nem igazán arattak babérokat . 
Pákozdnál , a magyar sereg balszárnyának tartalékában állva, csak távolról f igyelhették 
bajtársaik győzelmét . A vesztes schwechati csatában a magyar visszavonulást fedezték, 
majd egy nagyobb császári egység, a Simunich-hadosztá ly üldözése után a Nyugat-
Felvidéken teljesítettek határőrszolgálatot . Részt vettek néhány kisebb, határ menti cse
tepatéban, majd a császáriak decemberi támadását követően a Vág folyó mentén fekvő 
Lipótvár erődjébe rendelték őket. A kis eröd csekély magyar őrsége mintegy másfél hó
napon keresztül ellenállt a császáriak os t romának, 1849. február 2-án azonban megadta 
magát . A 7. zászlóalj honvédjei akkor hadifogságba kerültek, és tú lnyomó többségük 
számára véget ért a szabadságharc . 1 2 

Lendva-vidéki önkéntesek a 47. honvédzászlóaljban 

1848. jún ius 13-án - alig egy héttel a zalai honvédtoborzás kezdete után - Szemere 
Bertalan belügyminiszter arra utasította a dél-dunántúli megyéket , hogy nemzetőrségük
ből vezényeljenek je lentős létszámú erőket a horvá t - sz lavón határszakasz védelmére . A 
mozgóvá tett á l landó nemzetőrségek őrszolgálatával azonban - főképpen más megyék
ben - rengeteg gond volt, ezért Bat thyány Lajos miniszterelnök augusztus 15-én elren
delte, hogy a továbbiakban az ál landó nemzetőrségek kimozdí tása helyett önkéntes nem
zetőrzászlóaljat kell kiállítani. Jellacic szeptember 11-i támadása után Csány László 
királyi biztos hazabocsátot ta a zalai nemzetőrség mozgóvá te t t , j á rásonként szervezett — 
ám katonai feladatokra hasznavehetetlen — zászlóaljait, Zala megye Ál landó Bizot tmá
nyának szeptember 13-i ülése pedig elrendelte egy körülbelül ezer főből álló önkéntes 
nemzetőrség felállítását. A kiáll í tandó önkéntesek számát a népesség arányában kívánták 
felosztani az egyes települések között. M i v e l a megyének hitelesebb népesség-össze
írásai nem voltak, Fényes Elek „Magyarország leírása" c ímű, 1847-ben megjelent köny
vének adatait vették alapul, és így mintegy 200 főnek kellett egy önkéntest kiállítania. 

11 Bona Gábor: Az 1848/49-es honvédsereg Zala megyei születésű tisztjei. In: A szabadságharc zalai 
honvédéi 1848-1849. (Zalai Gyűjtemény 33.) (Szerk.: Molnár András.) Zalaegerszeg, 1992. (a továbbiakban: 
Bona Gábor: Zalai tisztek) 33. o., Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. 
Budapest, 1998. (a továbbiakban: Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok) 1. k. 382. o., v, ö. Varga Sándor, 
67. o., Kovács Attila, 17. o. 

1 2 A 7. honvédzászlóalj sorsáról részletesebben Molnár András: A 7. honvédzászlóalj története, 58-112. o. 
Újabb adalékok: Molnár András: A 7. honvédzászlóalj történetéről, 1848-1849. Tüske Ferenc honvédorvos 
visszaemlékezése. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1996. 3. sz. 66-76. o., Molnár András: 
Nagy Iván honvédélményeiből. In: Zalai történeti tanulmányok. (Zalai Gyűjtemény 42.) (Szerk.: Káli Csaba.) 
Zalaegerszeg, 1997. 159-178. o. 



Az önkénteseket elvileg az ál landó nemzetőrség soraiból kellett volna toborozni, de a 
köve te lmények sokkal inkább a honvédekkel szembeni elvárásokra emlékeztet tek: 22 
évnél idősebb, ám 40 évnél fiatalabb, egészséges , és a katonai szolgálat viszontagságai
nak elviselésére alkalmas férfiakat kerestek. A nemzetőr önkénteseket ugyanúgy három
évi szolgálatra kötelezték, mint a honvédeket , és tisztjeiket, a századosokkal bezárólag, 
maguk választhat ták . 1 3 

Zala megye Állandó Bizot tmánya 1848. szeptember 21-én határozta el, hogy a hat j á 
rás közül három, a Kapornaki, az Egerszegi és a Lövői já rás településeinek egyenként 
270-270 főnyi önkéntes nemzetőr t kell kiállítaniuk. Egyúttal lehetővé tették, hogy ame
ly ik község nem tudja saját lakosaiból kiállítani a kívánt létszámot, más helységből szár
mazó önkéntest is felfogadhat. 1 4 Gyika Jenő nemzetőr őrnagy, a Lövői já rás m o z g ó v á 
tett nemzetőrzászlóal jának korábbi parancsnoka, ugyanaznap kelt levelében arra kérte 
Csány László királyi biztost, hogy őt nevezze k i az önkéntes nemzetőrség őrnagyául , 
egyúttal pedig előterjesztette a leendő tisztikar névsorá t . 1 5 

Gyika Jenő , a belatinci uradalmat bér lő família egyik tagja, és 1847. jún ius 14-től a 
Lövői já rás főszolgabírója, korábban a császári királyi hadseregben szolgált. 1816-ban 
született Bécsben, 1834-ben lett hadapród, majd 1839-ben a cs. kir. 62., Turszky gyalog
ezred hadnagyaként lépett k i a ka tonaságtó l . 1 6 1848 májusában még főszolgabíróként 
szervezte és íratta össze a Lövői já rás nemzetőrségét , majd jún ius 2-án katonai tapaszta
lataira utalva kérdezte Csány László királyi biztostól: „Ha a szükség magával hozandja, 
egy kapi tányságra számolhatok-e Laci b á t y á m ? " 1 7 

Július elején, tekintettel a nemzetőrség közelgő táborba vonulására, Gyika Jenő fő
szolgabírói hivatalának ideiglenes helyettesítését kérte Zala megye Ál landó Bizot tmá
nyától. A bizot tmány jú l ius 3-i ülésén Gyika nemzetőri szolgálatának időtar tamára Ba
bos Józsefet bízta meg a főszolgabírói teendők ellátásával. (Gyika helyettesí tését jú l ius 
17-én a megye főispánja is j óváhagy ta . ) 1 8 Időközben Csány László közbenjárt Bat thyány 
Lajos miniszterelnöknél , aki jú l ius 19-én arról értesítette a királyi biztost, hogy „Ön 
ajánlatára Gyika Jenőt ideiglenes őrnaggyá, díj nélkül ki fogom nevezni". 1 9 Két nappal 
később, 1848. júl ius 21-én nemzetőr őrnaggyá nevezte k i a miniszterelnök - István nádor 
ellenjegyzésével — Zala megye Lövői já rása nemzetőrzászlóal jának pa rancsnoká t . 2 0 

13 Molnár András: A zalai 47. honvédzászlóalj felállítása 1848 őszén. In: Közlemények Zala megye köz
gyűjteményeinek kutatásaiból. (Zalai Gyűjtemény 26.) Zalaegerszeg, 1987. 114-116. o. 

1 4 Z M L Zala megye Állandó Bizottmányának jegyzőkönyve (ÁB jkv.) 1848:1944. 
1 5 Magyar Országos Levéltár (MOL) H 103. Csány László kormánybiztos iratai. Komáromban lefoglalt ira

tok, 127. sz. 
1 6 Gyika Jenő rövid életrajzai: Nóvák Mihály: Zalavármegye az 1848-49. évi szabadságharczban. 2. bőv. 

kiad., Zalaegerszeg, 1906. 342-343. o., Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 1848-
49. 2. bőv. jav. kiad., Budapest, 1987. (a továbbiakban - Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek) 166. o., Az 
1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. (Szerk.: Pálmány Béla.) Budapest, 
2002. (a továbbiakban: Országgyűlési almanach 1848-1849) 108-109. o., Zalai életrajzi kislexikon. 3. jav. 
bőv. kiad., Zalaegerszeg, 2005. (a továbbiakban: Zalai életrajzi kislexikon) 115-116. o. 

1 7 MOL H 103. Csány László kormánybiztos iratai. Zala megye levelei, 24. sz. 
1 8 Z M L ÁB ir. 1848:1328. 
1 9 Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetöri iratai. (A dokumentumokat válogatta, a 

jegyzeteket készítette, az előszót írta Urbán Aladár.) Budapest, 1999. 2. k. 944. o. 
20 Nóvák Mihály, 44. o., Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek, 166. o. 



Az 1848 szeptemberében szerveződő zalai önkéntes nemzetőrzászlóal jhoz visszatér
ve: annak őrnagyául eredetileg a szentgróti Bat thyány Károly grófot jelöl ték, mivel 
azonban a tényleges parancsnokságot már az első napoktól kezdve Gyika gyakorolta, 
Bat thyány lemondott a felkínált rangról . Ezek után Gyika őrnagy kapta feladatul, hogy a 
Csány László egyetértésével kinevezett tisztikart összehívja a zászlóalj alakulási helyére, 
Zalaegerszegre, és a tiszteket beossza századaikhoz . 2 1 A Lövői já rás települései által k i 
állított önkéntes nemzetőrök ideiglenes századosává Szabó Jánost nevezték k i szeptem
ber 26 -án . 2 2 

Mindtsek Péter, Alsólendva mezőváros jegyzője - és megyei hídi biztos - szeptember 
25-én az alábbiakat jelentette Horváth Vilmos zalai kormánybiz tosnak az önkéntes nem
zetörök lendva-vidéki toborzásával kapcsolatban: „ H a j ó i emlékezem, a Tekintetes Kor
mányzó Biztos Úrnak Alsólendván lételekor szóval is jelenteni szerencsém vala, misze
rint hotticai és kapcai helységbéliek, nagyobban vandalus ajkú szomszédink, nemigen 
nagy rokonszenvvel viseltetnek a magyarok ellen, mivel közülük néhányat a beütött illír 
rablócsoport egészen tévútra vezetett. Sejdítet tem is én ezt már jóva l [korábban] , mivel 
az említett két helységek elöljárói nem a megszokott mód szerint já r tak hivatalaikban, de 
bizonyosat mégis mindeddig nem tudhattam; mi okból jelenteni, vagy inkább vádolni 
őket sem akartam. Azonban el nem hallgathatom, most, midőn a kimozdulni kellő nem
zetőr sereg helyett önkénteseket nékik állítani kelletik, mindjárt e l lenségeskedésre fakad
tak, sőt azonnal Varasdra mentek ketten, Kapcáról Berdin Gergely bíró, Hott icáról bizo
nyos Balasicz Mihály, k i különben Varasdon belőli születésű, és azt kérdezték Varasdon, 
hogy áll í tsanak-e katonát, vagy se; és lehet, hogy még többet is tettek. Az első[ről] , tud
n i i l l ik a kapcai bíróról még sokat nem tudok, hanem az utolsóról, hotticai Balasicz M i 
hályiról] , egyéberánt is mint olyan szájas egyénről , annyit tudok, hogy már e lőbb is 
zavarkodó, békételen ember volt, most azonban az illír emissariusoktól [ügynököktől] 
bíztatva, tán még bujtogathat i s" . 2 3 Mindtsek Péter feljelentő - és a hotticai Balasicz M i 
hály elfogását kérő - levelét a zalai kormánybiz tos az al ispánhoz továbbította, ő pedig a 
megye Ál landó Bizot tmánya elé terjesztette azt. A Bizot tmány szeptember 27-i ülésén 
Gyika őrnagy je lentéséből kiderült, hogy a bevádol tak tevékenysége é rdemben nem aka
dályozta a toborzást, mert az érintett Kapca és Hottica községek részéről már sikerült be
sorozni az önkéntes nemzetőröket . Az el lenséggel való c imborálás vádjának kivizsgálá
sával azonban megbízták Babos József helyettes főszolgabírót , és felhatalmazták, hogy a 
gyanú beigazolódása esetén fogja el, és kísértesse be a megye központi bör tönébe az 
ér inte t teket . 2 4 

M i v e l a fenti vádakkal kapcsolatos további eljárásnak sem Zala megye Ál landó B i 
zot tmányának j egyzőkönyve iben és irataiban, sem az alispán és más tisztviselők iratai 
közt, sem pedig a megye büntető törvényszékeinek j egyzőkönyve iben és irataiban nincs 
nyoma, szinte bizonyosra vehető, hogy a vádak nem igazolódtak be, és a gyanúsí tot tak 
ellen nem indult bírósági eljárás. A Lendva-vidék vend lakosságának egy része azonban, 
ha nem is el lenséges, de legalább közömbös volt a magyar szabadságharc ügyével szem-

2 1 Z M L ÁB jkv. 1848:2047. 
2 2 Z M L ÁB jkv. 1848:2047., v. ö. Nóvák Mihály, 106. o. 
2 3 Z M L Zala megye Állandó Bizottmányának iratai (ÁB ir.) 1848:2071. 
2 4 Z M L ÁB jkv. 1848:2071., v. ö. Nóvák Mihály, 109. o. 



ben, és k i akart maradni a fegyveres konfliktusból. Az önkéntes nemzetőrzászlóal j pa
rancsnoka, Gyika Jenő őrnagy Dobriban, november 24-én kelt levelében, „minthogy 
ezen zászlóaljtul csaknem minden horvát vagy vandalus ajkú honvédek hazaszöktek ," a 
szökevények elfogását és visszakísértetését kérte Zala megye Ál landó Bizo t tmányá tó l . 2 5 

Gyika állítását támasztja alá, hogy egyes vend honvédek szökését még húsz évvel ké
sőbb, a Zala megyei Honvédegyle t 1867 utáni szervezésekor is számon tartották. A z 
egylet törzskönyvében jegyez ték fel, hogy a lippai Matyasecz Miklós , Zadravecz Iván és 
Zver István, valamint a gumilicai Lebar Márk - valamennyi földműves - „a besorozás 
után két hétre megszökö t t " . 2 6 

A Zala megyei önkéntes nemzetőrzászlóal j eredeti névjegyzékei nem maradtak fenn, 
egykorú forrásokból csupán a lé tszámadataik ismeretesek. A z 1848 novemberében készí
tett későbbi újonckivetési táblázatból tudjuk, hogy a Lövői já rás 271 önkénteséből 142 
főt a lendva-vidéki települések állítottak k i 1848 szeptemberében. Nyolc-nyolc önkén
test adott Alsólendva és Palina, hatot-hatot Belatinc, Dobronak és Turnischa, ö tö t -ö tö t 
Adriánc, Bisztrice és Cserencsóc. N é g y - n é g y önkéntest kilenc település állított k i 
(Gánicsa, Gumilica, Hosszúfalu, Kapca, Lendvalakos, Lippa, Radamos, Tüskeszer és 
Zorkóháza) , h á r o m - h á r o m önkéntese tíz lendva-vidéki településnek volt (Filóc, Hottica, 
Isakóc, Kebele, Lippahóc , Melinc, Petesháza, Renkóc , Szécsiszentlászló és Zsizsekszer), 
ké t -ké t főt adott 12 község (Bagonya, Bratonc, Brezovica, Csente, Deklesin, Gyer tyá
nos, Ivánc , Hídvég, Pince, Sztrelec, Völgyifalu és Zsi tkóc) , végül egyet-egyet Bánuta , 
Göntérháza és Kó t . 2 7 

A zászlóalj legénységének pontosabb névsora - legalább részben - az 1867 után ké
szített honvédegylet i törzskönyvből rekonstruálható. A törzskönyv adatai szerint a 
Lendva-v idék 26 településéről összesen 65 név szerint ismert katona szolgált ebben, a 
később „47. honvédzász lóa l j " nevet viselő alakulatban. 2 8 Alsólendváról hét, Belatincról 
hat, Lendvalakosról öt, Bisztricéről, Lippáról és Zorkóházáról pedig n é g y - n é g y azono
sítható önkéntese volt e zászlóaljnak. H á r o m - h á r o m név szerint ismert katona szolgált 
Gumil icáról , Hotticáról, Kapcáról , Palináról , Petesházáról és Turnischáról , ke t tő -ke t tő 
Filócról , Kotrói és Renkócról , végül egy-egy Bratoncról , Csentéről , Hídvégről , Hosszú-
faluból, Isakócról , Kebeléről , Mel incről , Pincéről , Sztrelecröl, Tüskeszeről és Völgyi
faluból. 

A zászlóalj 65 lendva-vidéki katonájából - a Belatincról származó parancsnok, Gyika 
Jenő mellett - mindössze négyen voltak tisztek vagy altisztek, a többiek valamennyien 
közvitézként , egyszerű honvédként szolgáltak. Az 1848 nyarán még Alsólendván, mér
nöksegédként tevékenykedő Spur János 1848. december 11-től számvevő hadnagy volt a 
47. honvédzászlóal jnál , majd 1849. február 16-tól számvevő főhadnagyként , végül pedig 
számvevő századosként szolgált alakulatánál. Spur 1867-ben megyei ü lnök lett Zala-

2 5 Z M L ÁB ir. 1848:2453. 
2 6 Hadtörténelmi Levéltár (HL) „A Zalamegyei 1848^-9. évi igazolt honvédek törzskönyve." (Az 1683., 

1685., 1686. és 1690. számú honvédek adatai.) 
2 7 Z M L Újoncozási iratok, 1848. „Lövői járás három vidékjében az újoncoknak helységenkinti kivetése". 

Babos József helyettes főszolgabíró kimutatása, Salomvár, 1848. november 10. 
2 8 H L „A Zalamegyei 1848-49. évi igazolt honvédek törzskönyve." A továbbiakban ennek adatait ele

mezzük. 



egerszegen, azután Budapestre került, ahol az Állami Számvevőszék tisztviselöjeként 
dolgozott. 1899. december 23-án bekövetkezet t haláláig ő volt az óbudai Honvédegyle t 
e l n ö k e . 2 9 Az 1899-ben Alsólendván élő Nagy József ügyvéd, nyugalmazott főszolgabíró 
- saját beval lása szerint - őrmesterként szolgált a 47. honvédzász lóa l jná l . 3 0 Tizedes volt 
a zászlóaljnál az 1867-ben Kapcán - 1890-ben pedig Bisztricén - taní tóskodó Vörös Já
nos, és altiszti rangban állt az 1867 körül Lendvalakoson kézművesként t evékenykedő 
Gitstaller Alajos is. A zászlóalj katonáinak 86,2 százaléka (56 fő) paraszti sorból szár
mazott; földműves, napszámos, cseléd, pásztor, vagy éppen foglalkozás nélküli volt. 6,2 
százalékuk (4 fő) t isztségviselő vagy értelmiségi (főszolgabíró, ügyvéd, tanító, mérnök) , 
4,6 százalékuk kézműves (3 fő, közülük egy kovács) , végül 3 százalékuk egyéb foglal
kozású (egy-egy fő kocsmáros és foglár) volt. 

A 47. honvédzászlóal j 65 lendva-vidéki katonája közül 17 fő nem tért vissza a sza
badságharcból ; 6 eltűnt, 11 pedig biztosan meghalt. 1848 őszén hunyt el a belatinci Tüs 
kei (Tüskés) Mátyás , és szintén 1848-ban lőtték agyon a hotticai Vajda Már ton közvi
tézt. Az isaszegi csatában, 1849. április 6-án halt hősi halált az alsólendvai Kis János 
közvitéz, és 1849-ben ugyancsak csatában esett el a zorkóházai Matyasecz József közvi
téz. Betegségben halt meg 1848-ban a lendvalakosi Nagy Imre József közvitéz, 1849-
ben pedig a szintén lendvalakosi Fehér István, a hosszúfalui Göncz Mihály , és a kapcai 
Téglás István (valamennyien közvitézek) . A szabadságharcból töredékesen fennmaradt 
veszteséglistákból tudjuk, hogy a 47. honvédzászlóal j 1. századában szolgált további há
rom lendva-vidéki honvéd katonai kórházban, betegségben halt meg 1849-ben: az 
alsólendvai Polák András közvitéz Karcagon, február 9-én, a kebelei Puhán József köz
vitéz Debrecenben, február 19-én, a lendvalakosi Göncz Ferenc közvitéz pedig ugyan
csak Karcagon, április 7-én hunyt e l . 3 1 

A Zala megyei önkéntes mozgó nemzetőrzászlóal j azon önkéntesei , akiket 1848 szep
temberének végéig állítottak k i , október 3-án, Nagykanizsa horvát megszál lás alóli fel
szabadítása során estek át a tűzkeresztségen. A zászlóalj október 16-án csatlakozott 
Perczel Mór honvédtábornok drávai hadtestéhez, amely a másnapi letenyei ütközetet kö
vetően kiűzte a megszál ló horvát csapatokat a Muraközből . A zászlóalj azután a Mura 
mentén ál lomásozott , és részt vett Perczel hadművele te iben, egészen addig, míg a de
cemberi császári támadás következtében az egész magyar hadtest visszavonult, és de
cember 22-én elhagyta Zala megyét . Közben, még november 11-én, átminősítet ték a 
nemzetőrzászlóal jat honvédzászlóal j já , és a 47. sorszámot kapta. 1848. december 30-án a 
zalai 47. honvédzászlóalj is részt vett Perczel oldalán a vesztes móri ütközetben. Miköz
ben a császáriak Perczel erőinek zömét megsemmisí te t ték és szétszórták, a 47. zászlóalj
nak sikerült rendben, veszteségek nélkül visszavonulnia. 1849 januárjában a főváros, 
Pest-Buda feladása után a 47. zászlóalj is visszavonult az Alföldre, Cegléd, Szolnok, 
Karcag irányába. Január 22-én ott vitézkedett Szolnok visszafoglalásában, majd február 

Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Budapest, 1988. (a továbbiakban: Bona Gábor: Kossuth kapitá
nyai) 551. o., Bona Gábor: Zalai tisztek, 29. o., v. ö. Varga Sándor, 66-67. o., Kovács Attila, 16-17. o. 

3 0 MOL R 129. Levelek a Budavár bevételének ötvenéves évfordulóján ünnepet rendező bizottsághoz. 
Nagy József levele, Alsólendva, 1899. május 15. 

3 1 H L Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai. Segédkönyvek, 70. k. Az elhunyt honvédek 
és hadifoglyok adatai. 



27-én súlyos veszteségeket szenvedett a kápolnai csatában. A tavaszi hadjárat során a 
zászlóalj különösen a nagysallói csatában tüntette k i magát . Ápril is 26-án K o m á r o m 
felmentéséért vívtak rendkívül véres harcot, azután Buda alá vezényelték őket. 1849. 
május 21-én elsőként a 47. honvédzászlóal j katonái jutottak fel Budavár ormára , és ők 
tűzték ki a győztes magyar zászlót; az volt a zalai honvédek pályafutásának csúcspontja. 
1849 júniusában a Vág menti hadjáratban vettek részt, majd a magyar főerők ál talános 
visszavonulása során Komáromból Miskolcon és Debrecenen át Világosig vonultak visz-
sza. Ott ért véget a 47. zászlóalj honvédjeinek mozgalmas, csatákban, küzde lmekben , 
megpróbál ta tásokban bővelkedő katonaélete is: az augusztus 13-i fegyverletétel után ha
difogságba kerültek, és legtöbbjüket büntetésül besorozták a császári hadseregbe.3 2 

A zalai 47. honvédzászlóal j első parancsnoka az 1848. november 25-étől hivatalosan 
is honvédőrnagyi rangot viselő Gyika Jenő volt, egészen 1849. február 14-ig, amikor a 
tornaaljai ütközetben megsebesül t . Fe lgyógyulása után, 1849. május 9-én, a 17. honvéd
zászlóalj parancsnokává nevezték k i . Feladatának el látásában azonban akadályozta a 
zászlóalj korábbi parancsnoka, ezért Gyika lemondott új beosztásáról , és május 31-én k i 
lépett a honvédseregből . A pozsonyi császári hadbíróság 1850-ben hatévi várfogságra 
ítélte, ám befolyásos sógora, Sima Simon György közbenjárására rövidesen szabadon 
enged ték . 3 3 

Honvéd újoncozás a Lendva-vidéken 1848 késő őszén 

A magyar országgyűlés 1848. szeptember 16-án arról hozott határozatot , hogy min
den 127 lakos után két honvéd újoncot kell kiállítani, akiket négy év katonai szolgálatra 
köteleznek. Bat thyány Lajos miniszterelnök szeptember 19-én kibocsátott körlevele sze
rint Zala megye 4565 újonc kiállítására volt köteles. Bat thyány egy héttel később átme
netileg felfüggesztette az újoncozás végrehajtását mindazokban a megyékben , ahol szer
vezés alatt állt a népfelkelés; így történt ez Zalában is. 1848 októberében, miközben a 
megye vezetése még mindig az (akkor már 1350 főnyire tervezett) önkéntes mozgó 
nemzetőrzászlóal j felállításával foglalkozott, több helyről is je lentős számú újoncot kér
tek Zalától az első honvédzászlóal jak veszteségeinek pótlására. Ráadásul a megyéből 
Pestre küldött futár tévedése folytán az a hír jutott el az Országos Nemzetörségi Hadita
nácshoz, hogy a megye nem egy, hanem két önkéntes zászlóalj kiállítását rendelte el. Et
től kezdve mind a pesti katonai hatóságok, mind a Muraközben á l lomásozó Perczel Mór , 
mind pedig a megye kormánybiz tosa , Csertán Sándor két zalai zászlóalj felállításával 
számoltak, és ilyen ér te lmű rendeleteket, illetve utasításokat küldtek Zala megye vezető
inek, hogy mielőbb állítsák ki a vállalt ú joncmennyiséget és a második zászlóaljat. Az 
újoncozás azonban, az egymásnak e l lentmondó rendeletek, és a kezdeti értet lenség miatt, 
nehezen indul t . 3 4 

3 2 A 47. zászlóalj önkénteseinek sorsáról részletesen Hermann Róbert: A 47. honvédzászlóalj története. In: 
A szabadságharc zalai honvédéi 1848-1849. (Zalai Gyűjtemény 33.) (Szerk.: Molnár András.) Zalaegerszeg, 
1992. 115-142. o. 

3 3 Gyika Jenő életrajzai: Nóvák Mihály, 342-343. o., Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek, 166. o., Or
szággyűlési almanach 1848-1849. 108-109. o., Zalai életrajzi kislexikon 115-116.0. 

Hermann Róbert: Az 56. honvédzászlóalj története. In: A szabadságharc zalai honvédéi, 195-203. o. 



Végre a megye Ál l andó B izo t tmányának ok tóber 29-i ülése elrendelte a megyé re 
eső ú jonclé tszám te lepülések között i k ivetésére szolgáló kulcs k idolgozásá t . A Kop
pány Ferenc főadószedő által kidolgozott kivetési kulcs szerint Fényes Elek statiszti
kája nyomán (amely mintegy 270 202 főre tette a megye lakosságát ) a 35 509 lélek
számú Lövői j á r á snak 600 újoncot kellett k iá l l í t an ia . 3 5 M i v e l azonban ebből 271 
önkéntes t már kiál l í tot tak az önkén tes nemzetőrzász lóa l jhoz (a későbbi 47. honvéd
zászlóal jhoz) , a 329 főnyi há t ra lékot osztot ták szét a j á rás te lepülései közöt t . A 
Lendva -v idék te lepülése i re i lyen módon a m é g szeptemberben kiáll í tott 142 önkén te 
sen felül további 177 újonc (összesen 319 fő) esett. 3 6 

Zala megye Állandó Bizot tmányának november 6-i ülése jóváhagyta a kivetési ku l 
csot, és elrendelte az újoncozás megkezdését . Az újoncállítás módjára nézve azt a mi 
niszteri rendeletet tekintették mérvadónak, amely szerint az újoncok „vagy az ország 
gyűlése határozata következtében életkor szerint, úgy, mint e lőször a 19, azután 20, 2 1 , 
22 évesekből , vagy másodszor az összeírottak közt teendő sorshúzás, vagy végre az il le
tő községek által maguk körébe toborzás útján felfogadandókból lesznek kiál l í tandók". 
A megyei bizot tmány felhívta a rendelet végrehajtásáért felelős tisztviselők, a fő- és al-
szolgabírók figyelmét, hogy tudatosítsák a községekben: „a katonáskodási kötelesség 
nem értékhez, hanem személyhez kötött teher és kötelesség lévén, a toborzás útjáni he
lyettesítés csak úgy ér te lmez[hetö] , ha abba az egész község önként megegyez, és senkit 
arra, hogy bárkinek fia helyett másnak fogadására költséggel járulni tartozzék, ha csak 
önként nem akar, kényszerí teni nem lehet." Zala megye tehát - a miniszteri rendelet 
nyomán - lehetővé tette, hogy a tehetősebbek fiai kibújjanak a sorozás alól, és helyettes 
felfogadásával váltsák meg a katonáskodási köte lességüket . 3 7 

A Lövői já rásban 1848. november 21-én induló újoncozás a lendva-vidéki te lepülé
sek többségében terv szerint zajlott, néhány községből azonban kisebb-nagyobb problé
mákat jeleztek. Az ivánci Rousz Ferenc és Puczkó István az alábbi kéréssel fordult az 
újoncok alkalmasságát elbíráló megyei orvoshoz: „Fiaink, Rousz Iván és Puczkó János 
nem honvédnek termett ifjak lévén, de különösen azért, mert házasok és itthon reájok 
nagy gazdaságunk miatt úgyszólván nélkülözhet len szükségünk van, s azon esetre, ha 
honvédnek e lmennének, hitveseik is szüleikhez v isszamenendők, gazdaságunkat még 
nagyobb veszteségnek tennék k i ; alázatosan kérjük tisztelt orvos urat, mél tóztassék a 
fennebbi tekintetekből ezen házas ifjak iránt - minthogy a többi sors szerint utánok kö
vetkezők mindnyájan nőtelenek - kellő tekintettel lenni, s őket - mint amúgy is testalko
tásuknál fogva katonai szolgálatra alkalmatlanokat - a honvédek közé leendő besorozta-
tástól kegyesen megmenteni." 3 8 A kérelem csak részben jár t sikerrel, mert Rousz Iván 
nevével ugyan nem találkozunk a sorozási lajstromokban, a 21 éves Puczkó Jánost azon
ban 1848. november 22-én besorozták a honvéd újoncok közé, majd pedig az 56. hon
védzászlóaljnál teljesített szolgála to t . 3 9 

3 5 Z M L ÁB jkv. 1848:2207., ÁB ir. 1848:2249. (Koppány Ferenc főadószedő felosztási terve) 
3 6 Z M L Újoncozási iratok, 1848. „Lövői járás három vidékjében az újoncoknak helységenkinti kivetése." 

Babos József helyettes főszolgabíró kimutatása, Salomvár, 1848. november 10. 
3 7 Z M L ÁB jkv. és ÁB ir. 1848:2249. 
3 8 Z M L Újoncozási iratok, 1848. Keltezés és szám nélkül. 
3 9 Z M L Újoncozási iratok, 1848. „A bevett újonc katonák lajstroma." Lövői járás. 



November 24-én a hosszúfalui Farkas Ferenc zsellér fordult kérésével Zala megye 
Ál landó Bizot tmányához: „Hosszúfalusi he lységünkben csupán t izenkét zsellér lakik, és 
köztünk négy hazátlan zsellér van, s mégis reánk két regruta van vetve. N é k e m alólírtnak 
fiamat érte a sors, és így, k i egyetlen kenyérkeresőm volt, elvesztem. A Tekintetes B i 
zot tmány kegyességéhez folyamodom, méltóztasson rajtam könyörülni , és elnyert sor
somon segíteni. Egy regruta tizenkét zsellér után bíz e legendő volna; úgy ezen tekintet
ből, remélem, fog rajtam a Tekintetes Bizot tmány könyörüln i !" A Bizot tmány helyt 
adhatott a zsellér kérésének, mert Hosszúfaluból végül egyetlen sorsot húzott újoncot 
sem soroztak be. 

Az alsólendvai nemzetőrt iszt , Dervarics Kálmán értesülései szerint a hotticaiak, „mi
dőn falujokból a honvédsereg számára újoncokat kellett volna állítaniuk, az elöljárók 
Regedébe , egy stájer határszéli városba futottak az ottani osztrák katonai parancsnokság
tól megkérdezni , vajon ők adjanak-e a magyar honvédsereg számára ú joncoka t . " 4 0 Bár
mit is tanácsolt a radkersburgi császári parancsnokság a hotticaiaknak, azok m é g s e m 
szegültek ellen a magyar hatóságoknak. November 26-án sor szerint kiállították a falura 
kivetett három újoncot; mindhárman helyben született, húsz éves paraszt legények voltak, 
nevük hangzásából ítélve vendek (Bömhécz , Fricsár, Matyasecz). 4 1 Amikor azonban 
Dervarics Kálmán december 13-án Hotticára érkezett , hogy Perczel M ó r tábornok pa
rancsára elsüllyessze az ottani kompot, a hotticaiak a következőket válaszolták neki: 
„Nekünk a magyar honvéd generális nem parancsol [ . . . ] ; tegnap Regedéből katonatisz
tek voltak itt nálunk, s azok azt tanácsolták nekünk, miképp mi ne engedelmeskedjünk a 
magyaroknak, s újoncokat se adjunk nekik, mert azok fellázadtak a császár el len." 4 2 

Könczöl Ferenc, a honvédek besorozását végző megyei választmány tagja, december 
16-án tett je lentést az újoncozás állásáról. Aznap a Lövői j á rásnak összesen 36 főnyi 
új one hátraléka volt, amiből 25 újonccal a Lendva-v idék tíz, zömében vendek lakta tele
pülése tartozott. Pal inának öt, L ippahócnak és Melincnek n é g y - n é g y , Gánicsának há
rom, Belatincnak, Bratoncnak és Deklesinnek ket tő-ke t tő , végül Bakónaknak , Biszt-
r icének és Isakócnak egy-egy főnyi tartozása vo l t . 4 3 E települések közül 1848. december 
23-ig, a zalai honvéd újoncozás befejezéséig, csupán Bratonc, Bisztrice és Isakóc teljesí
tette maradéktalanul az újoncállítási kötelezettségét. Gánicsa állított ugyan egy, Lippa-
hóc pedig két újoncot, de így is maradt (kettő, illetve egy fős) hátralékuk, a többi telepü
lés viszont egyáltalán nem rendezte a tar tozását . 4 4 

Melinc község lakossága Zala megye Állandó Bizo t tmányához írott kére lmében az 
alábbiakkal indokolta az újoncállítás elmaradását : „Alóírt helységbel iek bátrak vagyunk 
aziránt könyörögni , miután minálunk oly hibás - leginkább golyvás és néma — emberek 
vágynak, hogy katonának alkalmatos ember jelenleg 2 vagy 3-nál [több] - de ezek is 
gazdák - nem találtatik, ennélfogva minket méltóztatnék a katonáskodási tehertől fel
menteni, és bármely más szolgálatra használni; pénzre nézve is szegények vagyunk any-

Dervarics Kálmán: A révész kunyhója. Kivonat 1848. évi naplómból. (1. rész) In: Zalai Közlöny, 1897. 
március 20. (12. sz.) 1. o. 

4 1 Z M L Újoncozási iratok, 1848. „A bevett újonc katonák lajstroma." Lövői járás. 
42 Dervarics Kálmán: A révész kunyhója, 1. rész. 2. o. 
4 3 Z M L ÁB ir. 1848:2692. 
4 4 Z M L Újoncozási iratok, 1848. „A bevett újonc katonák lajstroma." Lövői járás. 



nyira, hogy a reánk vetett újoncszámot készpénzzel - amilyen drága most egy újonc -
kiállítani nem vagyunk képesek . " 4 5 A melinciek kérelmét alátámasztot ta Babos Péter 
megyei esküdt Belatincon, december 20-án kelt igazolása is: „Alólírott hitelesen bizo
nyítom, hogy Melinc helységbel ieket már többször elejbém rendeltem újoncállítás vé
gett; k ik is előttem megjelenvén, mindannyiszor tapasztaltam, hogy újoncnak való egyén 
közöttök nem találkozott [értsd: találtatott], mert többnyire apró, golyvás és néma egyé
nekből állanak; egész harminc esztendeig már elősorol tam ő k e t . " 4 6 

A Lövői já rás besorozott honvédjeiről vezetett, és „A bevett újonc katonák lajstroma" 
címet viselő összeírás szerint az 1848. november 21 . és december 23. közötti , mintegy 
öthetes újoncozás során a lendva-vidéki te lepüléseknek a rájuk kivetett 177 főnyi újonc
létszám mintegy kilencven százalékát, 160 újoncot sikerült kiállítaniuk. A legtöbb újon
cot, szám szerint t izenhármat , Bisztrice állította k i , míg Alsólendva és Turnischa ki lenc
kilenc, Dobronak nyolc, Adriánc és Cserencsóc hé t -hé t , Petesháza pedig hat újoncot 
adott. Ö t - ö t honvédet állított k i hat lendva-vidéki település (Bagonya, Filóc, Gumilica, 
Lendvalakos, Tüskeszer és Zorkóháza) , négye t -négye t öt község (Gánicsa, Kebele, 
Lippa, Palina és Renkóc) , há rma t -há rma t tíz helység (Belatinc, Bratonc, Deklesin, Gyer
tyános, Hottica, Ivánc, Isakóc, Lippahóc , Szécsiszentlászló és Zsizsekszer), ké t -ké t főt 
nyolc további falu (Brezovica, Göntérháza, Kámaháza , Kapca, Pince, Radamos, Sztrelec 
és Völgyifalu), végül egy-egy újoncot adott Bakónak, Bánuta , Csente, Hídvég és Kó t . 4 7 

A lendva-vidéki te lepüléseken kiállított 160 honvéd újonc kilencven százaléka, 145 
fő földműves volt, közel kilenc százalékuk, 14 fö kézműves mesterséget űzött (közülük 
három szabó, ke t tő -ke t tő asztalos és fazekas, egy-egy pedig molnár, gerencsér , varga, 
ács, lakatos, csizmadia és kovács volt) , egyikük pedig, a Kapcán született 17 éves 
Zanecsi Alajos (mint az egyik gumilicai sorozott újonc helyettese, 84 pengőforintért) , 
tanulóként csapott fel honvédnek. Az egyes települések által besoroztatott újoncok 85,6 
százaléka az adott helységben született, 14,4 százalékok viszont máshonnan származott , 
és helyettesként, fizetség el lenében, önként vállalkozott katonai szolgálatra. A 160 lend
va-vidéki újonc több mint háromnegyedét (77,5 százalékát) sorshúzás alapján sorozták 
be honvédnek, közel negyedük (22,5 százalék, 36 fő) viszont helyettes volt. Saját ál landó 
lakosainak kiváltása érdekében csupán két tehetősebb település fogadott nagyobb lét
számú helyettest: a valamennyi újoncát ilyen módon kiállító, és közpénzből , városi kasz-
szából fizető Alsólendva mezőváros kilencet, egyenként száz - száz pengőforintért , a fele
részben helyetteseket, felerészben sorsot hozottakat állító Dobronak mezőváros pedig 
négyet, egyénenként 20-tól 80 forintig terjedő összegért . Öt olyan település, amelyik 
csupán egy-egy újoncot tartozott kiállítani, kizárólag helyetteseket soroztatott be hon
védnek (Bakónak, Bánuta , Csente, Hídvég és Kót) , további t izenhárom lendva-vidéki 
helység pedig egy -ké t helyettest is fogadott a sorsot húzott újoncai mellé. A helyettesek 
két belatinci önkéntes kivételével - egyikük az öccsét váltotta k i - pénzért , emellett pe
dig, kisebb részben, „örökös tartásért" vállalkoztak katonai szolgálatra. Közülük hatan 
50 pengőforint alatti (legkevesebb 5 forintnyi), tizenegyen 50 és 100 forint közötti, ugyan-

4 5 Z M L ÁB ir. 1848. december, szám nélkül. 
4 6 Z M L ÁB ir. 1848. december, szám nélkül. 
4 7 Z M L Újoncozási iratok, 1848. „A bevett újonc katonák lajstroma." Lövői járás. A továbbiakban ennek 
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csak tizenegyen pontosan 100 forintnyi, hatan pedig ennél is nagyobb (de legfeljebb 144 
forintnyi) pénzösszeget kaptak a helyettesítésért. 

A Zala megyében 1848 őszén végrehajtott honvéd újoncozás során mindössze két 
olyan lendva-vidéki újonc akadt, akit nem a szülőföldjén, hanem valamely távolabbi za
lai településen, helyettesként soroztak be honvédnek. A Gyer tyánoson 1822-ben született 
fö ldműves, Lai Imre Sormáson , az Alsólendván 1822-ben született földműves, Pál Jó
zsef pedig Nagykanizsán állt be honvédnek . 4 8 

A Lendva-v idéken 1848. november 21 . és december 23. között besorozott újoncok 
különböző alakulatokhoz, leginkább a délnyugat-dunántúl i megyék honvédzászlóal jai
hoz kerültek, de akadt köztük olyan is, akit a 16., Károlyi honvéd huszárezredhez osztot
tak be. A Zala megyei Honvédegyle t törzskönyvének adatai szerint e huszárezrednél 
négy lendva-vidéki huszár szolgált, egyikük, a cserencsóci Utrosa (Ütroza) András 
t rombitásként . A 36., Pécsett alakított, Baranya megyei honvédzászlóal jhoz t izenhárom, 
a 46., Somogy megyei zászlóaljhoz t izenkettő, az 1848 őszén - Perczel M ó r honvéd tá
bornok hadtes tének részeként - Zala megyében á l lomásozó 48., Szabolcs megyei hon
védzászlóal jhoz négy, a 61 . , Somogy megyei zászlóaljhoz pedig három lendva-vidéki 
honvéd kerü l t . 4 9 

Az utóbbi zászlóaljnál szolgált a kaposvári születésű Bezerédy Elek honvéd hadnagy 
is, aki a lendva-vidéki Hosszúfaluban hunyt el 1905. április 3-án. Bezerédy diákként , 
alig húszévesen, 1848 novemberében lett a 61 . honvédzászlóal j önkéntese , azután őr
mestere. 1849 januárjától hadnagyként szolgált alakulatánál , majd május végén a 97. 
honvédzászlóal jhoz helyezték át, ahol 1849. jú l ius 22-én főhadnaggyá nevezték k i . A v i 
lágosi fegyverletétel után büntetésül besorozták a cs. kir. 28. gyalogezredbe, és csak 
1857-ben bocsátot ták el. Ezután Zala megyében telepedett le, és tagja lett a Zala megyei 
Honvédegy le tnek . 5 0 

A legnagyobb számban természetesen az 1848 őszén Zala megyében felállított 56. 
honvédzászlóal jhoz kerültek az ekkor besorozott lendva-vidéki újoncok is. A Zala me
gyei Honvédegyle t törzskönyvének tanúsága szerint az 56. zászlóaljnál 49 név szerint 
azonosí tható lendva-vidéki honvéd szolgált. Két fő (egy ügyvéd és egy kovács) kivételé
vel mindnyájan paraszti származásúak (földművesek, foglalkozás nélküliek és napszá
mosok) voltak, és ugyancsak két fő kivételével valamennyien közvitézként harcoltak. 
Mészár i ts Mihály melinci földműves őrvezető, az 1849 után Belatincon letelepedett M o -
csáry János ügyvéd pedig főhadnagy volt az 56. zászlóal jnál . 5 1 

A z 1820. június 24-én a Zemplén megyei Kozmán született Mocsáry János 1844. jú 
lius 21-én végzett a nagyváradi királyi akadémián, 1847. szeptember 14-én sikeres ügy
védi vizsgát tett Pesten, 1848 tavaszán a pesti nemzetőrség főhadnagya volt, 1849. janu
ár elsején pedig a zalai 56. honvédzászlóal j hadnagyává nevezték k i . Főhadnaggyá Ko
máromban , augusztus 16-án léptették e lő . A szabadságharcban sebesülést szerzett M o -

Z M L Újoncozási iratok, 1848. „A bevett újonc katonák lajstroma." Kapornaki járás, Nagykanizsa. 
4 4 H L „A Zalamegyei 1848-49. évi igazolt honvédek törzskönyve." 
50 Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Budapest, 1998. (a továb
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5 1 HL „A Zalamegyei 1848-49. évi igazolt honvédek törzskönyve." 



csáry, a komáromi erőd kapitulációjakor kapott menlevél bir tokában, 1849 őszén, bajtár
saival érkezhetett Zala megyébe , ahol már 1850 januárjától hivatalt vállalt. E lőbb fizetés 
nélküli, 1850. április 30-ától pedig fizetéses gyakornok volt a zalaegerszegi cs. kir. szol
gabírói hivatalnál. 1852. március 28-tól a Sümegi j á rás szolgabírói hivatalának közigaz
gatási segédjeként, 1854. május 1-től (március 12-én kelt kinevezése alapján) 1861. ja 
nuárjáig az Alsólendvai j á rás közigazgatási segédjeként, 1865 novemberétől 1872. 
január 9-ig pedig a Lövői já rás alszolgabírójaként dolgozott. Később járásbíró lett, és Za
la vármegye törvényhatósági bizottságának tagjaként tevékenykedet t . 1864-ben már 
Belatincon élt ügyvédként , 1867-től tagja volt a Zala megyei Honvédegyle tnek , és 1901. 
augusztus 24-én halt meg lendva-vidéki l akóhe lyén . 5 2 

Az 56. honvédzászlóal jnál szolgáló 49 lendva-vidéki honvéd a következő tizennyolc 
településről származott : hét fő Bisztricéről , hat Turnischáról , öt Filócról , n é g y - n é g y 
Bagonyáról és Lendvalakosról , h á r o m - h á r o m Hotticáról és Renkócról , ke t tő-ke t tő 
Deklesinröl , Hosszúfaluból , Ivánéról, Palináról, Petesházáról és Sztrelecről, végül egy-
egy Belat incról , Csentéről , Gánicsáról , Gyertyánosról és Melincről . Közülük - a hon
védegyleti törzskönyv adatai szerint - hatan eltűntek, nem tértek vissza a hadjáratból. 
Rajtuk kívül a lendvalakosi földműves, Bazsika Pál közvitézként halt hősi halált 1849-
ben, két bisztricei honvéd, Balasics (Balasicz) Márk és Zalek Iván pedig betegségben 
h u n y t é i 1849-ben. 5 3 

Az 56. honvédzászlóal jhoz került lendva-vidéki honvédek 1848 decemberének végé
ig Perczel M ó r honvédtábornok Zala megyében á l lomásozó hadtestében teljesítettek 
szolgálatot, majd a Szekulits István őrnagy vezette hadosztály kötelékében a Nagykani
zsa - Keszthely - Sümeg - Tapolca útvonalon hagyták el a megyét , és 1849. j anuár 7. 
körül Ceglédnél csatlakoztak ismét Perczel tábornok maradék hadtestéhez. A Szolnok 
térségében 1849 januárjában végrehajtott hadmüvele tek során az 56. honvédzászlóal j 
közvetlenül nem bocsátkozot t harcba; az igazi tűzkeresztségen a február 26-27-i kápol
nai csatában esett át. A csatát követően ők is visszavonultak a Tisza mögé, majd csak
nem egy hónapnyi erőgyűjtés után részesei lettek az április elején induló tavaszi hadjá
ratnak. Kétes hírnévre tettek szert az április 6-i isaszegi csatában, ahol tévedésből a saját 
gyalogságra lőttek, de csakhamar jóvátet ték a hibát. Ápril is derekán Pest előterében vet
tek részt kisebb ütközetekben, majd a császári kézen maradt Budát os t romló honvéderők 
része lettek. Budavár május 21-i bevétele során - a 47. zászlóalj zalai honvédjeihez ha
sonlóan - ők is kitűntek vi tézségükkel . Május végétől jún ius végéig a Vág menti hadjá
ratban, majd júl ius közepéig Komárom alatt harcoltak. Július 13-án a komáromi erőd
rendszer védőseregéhez csatlakoztak, és Komáromban maradtak, illetve annak közvetlen 
körzetében harcoltak a szabadságharc végéig. K o m á r o m feladásakor, 1849. október 2-án 

5 Mocsáry életrajzi adatai: Z M L Zala megye cs. kir. megyefőnökének iratai. 492., külön kezelt csomó. 
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(Mocsáry ügyvédi diplomájának kihirdetése), Z M L Zala vármegye főispáni helytartójának iratai 5327/1864. (a 
Zala megyei ügyvédek névjegyzéke), Zalai Közlöny, 1901. augusztus 31. (35. sz.) 2. o., Zalamegye, 1901. szep
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Zala megye archontológiája, 1138-2000. (Zalai Gyűjtemény 50.) (Szerk.: Molnár András.) Zalaegerszeg, 
2000. 450. o. 
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tették le a fegyvert, és miután ők is megkapták a megadás feltételéül szabott menlevelet, 
büntetlenül hazatérhettek, és mentesül tek a megtor lás tó l . 5 4 

Újoncozás a Lendva-vidéken 1849 nyarán 

Az 1848 decemberének végén kezdődő, és mintegy négy hónapig tartó császári meg
szállás alól a tavaszi hadjárat magyar sikerei után, 1849 április végén szabadult fel Zala 
megye. A Szemere Bertalan miniszterelnök által 1849. május 15-én kormánybiz tossá k i 
nevezett Csertán Sándor május 26-án Kanizsáról szólította fel a megye alispánját: „A 
kormány által biztosul küldetvén k i , az újoncok kiállítása kötelességül tétetett, miről mi 
nél hamarabb intézkedni szükségesnek tartom". 5 5 A kormánybiz tos felhívására Koppány 
Ferenc főadószedő már másnap elkészítette a megyére eső újonclétszám felosztását. M i 
vel a magyar országgyűlés újabb 50 000 honvéd újonc kiállítását hagyta jóvá , a létszám
ból 1142 újoncot Zala megyének kellett kiállítania. Miután az e lőző évben megajánlott 
200 000 újoncból Zalára eső 4565 főből (főként a Muraköz folyamatos császári megszál 
lása miatt) még mintegy 1933 újonc hiányzott , most ez a hátralék is a felszabadult, ma
gyar kézen lévő öt zalai járás t - köztük a Lendva-vidéket is magában foglaló Lövőit -
terhelte, így a megye összesen 2175 újonc kiállításával tartozott. 5 6 

Az újoncállítás részleteiről Zala megye Ál landó Bizot tmányának Keszthelyen, 1849. 
május 31-én tartott ülése határozott , amelyen - többek között - az alábbiakat rendelték 
el: a tisztviselők a kívánt újonclétszámot „a községek által toborzás útján szerzendő 
újoncokból iparkodjanak kiállítani, s ha i ly önkéntesek nem találtatnának, nyúljanak a 
sors szerinti húzáshoz, értesítsék a népet arról, hogy az önként s jókedvből [beálló] kato
nának a magyar hadseregben mennyivel nagyobb a tekintete azoknál , kik hazafi köteles-
ségöknek teljesítésére nem önhaj lamukból , hanem erre a törvény szigorúsága által kény
szerít tetnek." Mive l az újoncozásról hozott törvény a toborzást és a helyettesítést is 
megengedte, a megye Állandó Bizot tmánya elrendelte, hogy a községek a toborzást 
„amennyire lehet, csak a magok kebelében intézzék, vagy legalább a megyebeliekre 
nézve oly egyénekre terjesszék k i , k ik a jelen újoncozási besorozás alól minden esetre 
mentesek - a külső megyéből fogadható újoncokra a határozat k i nem terjedvén". A b i 
zot tmány a továbbiakban pontosította még a kenyérkereső családfő, vagy egyedül i fiú
gyermek felmentésének körülményeit , és arról is rendelkezett, hogy az újoncállítást asze
rint kell végrehajtani, hogy „ezáltal is közteher egyes családokra s személyekre méltá
nyosság szerint oszoljon". Az Egerszegi és Lövői já rás újoncainak besorozásával Kön-
czöl Ferenc és Farkas András tisztviselőket, orvosi vizsgálatukkal pedig Smalkovits M i 
hályt, a megye főorvosát bízták meg. Miután Zalaegerszegen a bizonytalan katonai 

5 4 Az 56. zászlóalj honvédjeinek sorsáról részletesen Tóth Károly: Az 56-ik honvédzászlóalj története 
1848-49-ben. Csurgó, 1893., Hermann Róbert: Az 56. honvédzászlóalj története, 203-256. o., Balogh Gábor: 
Honvéd emlékeim. In: „Mi volt Magyar Ország, mi volt szabadsága..." Emlékiratok. (Negyvennyolcas idők 
II.) (Szerk.: Forral Ibolya.) Budapest, 1999. 312-329. o. 

S 3 Z M L ÁB jkv. 1849:1., v. ö. Vajda Lászlóné: Csertán Sándor, Zala megye kormánybiztosa (1809-1864). 
In: Zalai történeti tanulmányok. (Zalai Gyűjtemény 35.) (Szerk.: Búkéi Irén.) Zalaegerszeg, 1994. 228-229. o. 
Csertán levele az alispánhoz: Z M L Tisztviselők után maradt iratok. Csillagh Lajos alispán hivatalos iratai, 
1849. 

5 6 Z M L ÁB ir. 1849:5-6. 



helyzet miatt - a császári csapatok támadásától tartva - nem lehetett végrehajtani a soro
zást, e j á rások újoncait Kapornak mezővárosba , onnan pedig a keszthelyi gyülekezőhely
re i rányí tot ták. 5 7 

Az 1849. június 5-én kezdődött újabb honvéd újoncozás Lövői járásbel i e redményei 
ről Babos József helyettes főszolgabíró az alábbiakat jelentette jún ius 12-én a megyei al
ispánnak: a já rás második vidékében, azaz Alsólendva környékén (az alsólendvai urada
lomban) „az újonc kiállítás minden e l lenmondás és nehézség nélkül, a legnagyobb szor
galommal folytattatik", és talán be is fejeződik há rom napon belül. A já rás első, a bela
tinci uradalmat is magában foglaló vidékében „Simon János szolgabíró úrnak magyar 
helységeiből is az újoncok szorgalmasan kiállíttatnak. M i k é p p boldogulhat a vandalus 
néppel , még nem tudom, mert azon vidékben még most m ű k ö d i k . " 5 8 

Simon alszolgabíró sehogy sem boldogult a belatinci uradalom vend nemzet iségű te
lepülésein. Erről tanúskodik az a két, Turnischán, 1849. júl ius 4-én kelt nyilatkozat, 
amelyben Zorkóháza , Lippa, Brezovica és Pahna községek, valamint Turnischa mezővá
ros elöljárói próbálták mentegetni településeiket az elmaradt újoncállítás miatt. A közsé
gek Némethy Elek j egyző által fogalmazott nyilatkozata - mellyel csaknem szó szerint 
megegyezett a turnischaiak Barbarits István, a „város gazdája" által készített nyilatkoza
ta is - így szólt: „Mink alulírottak, mint Zorkóházi , Lippai , Brezovicai és Palinai helység 
elöljárói, Csertán Sándor kormánybiz tos úrtól felszólíttattunk az újoncok beáll í tása kö
vetkeztében, mely felszólításban minket hűtelenség bűnével vádoltak bé; mely bűn mi 
okért ruháztatott reánk, nem tudhatjuk, mert mink a magyar kormánynak soha semmi pa
rancsának ellen nem állottunk, de még nem is volt szándokunkban. Most, hogy újonca
inkat nem állítottuk bé, még nem nevezhetnek hűteleneknek, mert mink csak egyszer v i -
dékbeli szolgabíró úrtól írásban valánk felszólítva, hogy mennyi újoncot tartozunk adni; 
mindig vártuk, hogy majd a szolgabíró úr jön hozzánk, mint máskor , sorsot húzatni , de 
mi okból nem jött , azt nem tudjuk. M i n k pediglen, mint szegény helység elöljárói, le
génységgel sorsot nem húzathatunk, mert mink csak mindig az illető megyei tisztek be
folyásával állíthatunk újoncokat, de magunkra hagyatva jelen körülmények között éppen 
lehetetlen." 5 9 

Zala megye Ál landó Bizot tmányának 1849. júl ius 8-i ülése az ügyben a következő 
határozatot hozta: „Minthogy az érintett helységek magok nyilatkozatuk szerint is mind
eddig újonc illetőségeiket a haza védelmére ki nem állították, nehogy később ezen hely
ségek, s a többi Belatinc környékbeli helységek is, k ik szinte újoncaikat mind ez ideig ki 
nem adták, az újoncok kiállításával hazafiúi kötelességök teljesítésétőli vonakodásukat , s 
ezzel önként elkövetett hűtlenségi bűneiket a haza el lenében azzal palástolhassák, hogy 
vidékbeli szolgabíró úr közbejötte nélkül nem tudták újoncaikat kiállítani - noha egyéb-
kint a magyar kormány rendeleteinek hazafiúi kötelességök szerint engedelmeskedni ké-

Z M L ÁB jkv. 1849:5-6., Molnár András: „Zalának elszállt lelke...". Csertán Sándor kormánybiztos je
lentései és levelei 1849. május 26. - július 29. In: Századok, 1999. 2. sz. 342. o. (Csertán Sándor jelentése, 
Keszthely, 1849. június 6.), Vajda László - Vajda Lászlómé: Zala megye az 1848-49-es polgári forradalom és 
szabadságharc idején. In: Zalai Tükör, 1974. I . k. 1848/49. zalai eseménytörténete. 37. o., Vajda Lászlómé: 
Csertán Sándor, 229. o. 

M Z M L Csillagh Lajos alispán hivatalos iratai, 1849. 
5 9 Z M L ÁB ir. 1849:330., 331. 



szek lettek volna - , ugyan azért Simon János alszolgabíró, Vasdinnyei Lajos esküdt és 
Faisztl János lendvai városbíró urak a végzés kiadásával oly utasítással kiküldetnek, 
hogy a fent érintett helységekben és Belatinc környékbel i minden többi helységekben is 
- k ik eddig újoncaikat be nem adták - , az egyházi anyakönyveket bevegyék, s azok út
mutatásaik szerint 19 évestől kezdve minden ifjakat helységekként összeírjanak, a tör
vény ér te lmében azon ifjakból az egyes helységekre esett újoncokat helyenkint a helysé
gekkel - szükség úgy hozván magával , sorshúzás szerint is, egyébként pedig sor és 
évszám szerint - kiállíttassák, s az újoncok kiállítására őket a törvény ér te lmében oly-
formán, hogy a k i nem állítók helyett a helységek költségére újoncokat fogadjanak, 
kényszerí tsék." 6 1 1 Az újoncozás ilyen módon elrendelt befejezésére már nem maradt idő: 
1849. júl ius 12-én a császári csapatok Letenyénél és Alsólendvánál betörtek Zala megye 
területére, és két nap alatt Zalaegerszegig e lőrenyomulva, a Lendva-vidéken is véget ve
tettek a magyar kormány u ra lmának . 6 1 

Az Egerszegi és Lövői já rás újoncairól vezetett beavatási j egyzőkönyv adatai szerint 
a két já rásból összesen 549 újoncot soroztak be 1849. június 5. és júl ius 13. közöt t . 6 2 

A m i a Lendva-vidék egyes településeit i l le t i , az 1848-ból maradt 17 főnyi újonchátralé
kot egyetlen helység sem állította k i . Ezek az alsólendvai uradalomhoz tartozó, magya
rok lakta Bakónak kivételével valamennyien a belatinci uradalom vend nemzet iségű te
lepülései voltak (Belatinc, Deklesin, Gánicsa, L ippahóc , Melinc és Palina). 1849. jún ius 
13. és jú l ius 13. között a Lendva-vidék tizenkilenc - az egyetlen Szécsiszentlászló kivé
telével az alsólendvai uradalomhoz tartozó - helysége összesen 56 újoncot állított k i , 
miközben a belatinci uradalom - szinte teljes egészében vend lakosságú - települései 
egyetlen honvédet sem adtak. Tény, hogy az alsólendvai uradalomhoz tartozó két vend 
nemzet iségű községen, a három-három újoncot adó Hotticán és Kebelén kívül 1849 nya
rán a Lendva-vidéken valamennyi vendek lakta település kibújt a katonaállí tási kötele
zettsége alól. 

A Lendva-v idék tizenkilenc települése 1849. jún ius 13. és júl ius 13. között az alábbi 
újonclétszámot állította k i : nyolcat Dobronak, hatot Alsólendva, ö tö t -ö tö t Lendvalakos 
és Petesháza, hármat -hármat Gyertyános, Hosszúfalu, Hottica, Kebele, Radamos, Szécsi
szentlászló és Völgyifalu, kettőt-kettőt Csente, Göntérháza és Hídvég, végül egyet-egyet 
Bánuta, Kapca, Kót, Pince és Zsi tkóc. Az 56 újonc közel kilencven százaléka, ötven fő 
földműves volt, valamely kézműves mesterséghez alig kilenc százalékuk, mindössze öt 
fö értett (közülük kettő csizmadia, egy-egy pedig ács, kőműves és kovács volt) , és akadt 
köztük egy 18 éves tanuló is, akinek „írástudó"-ként jegyezték fel a foglalkozását. A 
Rédicsen született Kancsal György tanuló, t izennégy társához hasonlóan, j ó pénzért fel
fogadott helyet tesként vállalkozott a katonáskodásra. Az újoncok mintegy 86 százaléka 
(48 fő) az őket besorozó településen született, idegenből mindössze 14 százalékuk, 
(nyolc fő) származott . A helységek, illetve az egyes, sorsot húzott fiatalemberek több 
mint egynegyed részben (közel 27 százalékban) helyetteseket állítottak be újoncnak. A 
helyettesítés ára most jóval magasabb volt, mint 1848 őszén; az önkéntesek legkevesebb 

6 0 Z M L ÁB jkv. 1849:330-331. 
61 Molnár András: „Zalának elszállt lelke..." 366-369. o. 
6 2 Z M L Újoncozási iratok, 1849. Honvéd újoncok beavatási jegyzökönyve. Zalaegerszeg, 1849. 



80, általában 100-nál több pengőforintot kértek. Többségük 120-140 forintért vál lalko
zott a feladatra, de akadt köztük olyan is, akinek 300 pengőforintot fizettek. 6 3 

Zala megye Keszthelyen gyülekező újoncait nemzetöri kísérettel szállították Komá
romba. 6 4 A Lövői já rás 1849. jún ius 13. és jú l ius 13. között besorozott 56 lendva-vidéki 
újonca valószínűleg szintén K o m á r o m erődjébe került. Közülük csupán 16 név szerint 
azonosí tható honvéd egykori alakulatszámát jegyez ték be később a Zala megyei Hon
védegylet törzskönyvébe. Hárman az 56. honvédzászlóal j katonájaként, ketten tüzérként 
szolgáltak a komáromi erődben, egy újonc pedig ugyanide került a 71 . honvédzászlóal j 
hoz. Saját bevallásuk szerint négyen a Somogy megyei 46. honvédzászlóal j , ketten a za
lai 47. honvédzászlóal j katonái lettek, négyen pedig - állítólag - egy-egy további hon
védzászlóaljnál teljesítettek szolgála tot . 6 5 Az 1849 nyarán besorozott lendva-vidéki 
honvédek többségének további sorsát nem ismerjük, csupán annyi bizonyos, hogy akik 
túlélték a Komárom környékén vívott harcokat, azok az erőd feladásakor - az 56. zász
lóalj zalai honvédjeihez hasonlóan - menlevelet kaptak, és békében hazatérhe t tek . 6 6 

A Lendva-vidéken 1848-1849-ben önkéntesen toborzott vagy sorozással kiállított 
honvéd újoncok a - már tárgyalt, illetve említett - zalai 7., 47. és 56., a somogyi 46. és 
61 . , a baranyai 36., a szabolcsi 48. és a pesti 7 1 . honvédzászlóal j , valamint a 16., Károlyi 
honvéd huszárezred és a komáromi vártüzérség mellett még az alábbi alakulatokban tel
jesí tet tek szolgálatot: egy-egy fő az 1., 4., 8., 9., 13., 24., 26., 43., 45., 111. és 124. hon
védzászlóaljnál , kilencen pedig a cs. kir. huszár- és sorgyalogezredek magyar oldalon 
harcoló zászlóaljainál. Ké t -ké t lendva-vidéki katona szolgált a cs. kir. 2., Hannover hu
szárezrednél , a 32. Ferdinánd, a 33., Gyulai és a 39., Don Miguel gyalogezrednél , vala
mint egy a 60., Wasa gya logezredné l . 6 7 

6 3 Z M L Újoncozási iratok 1849. Honvéd újoncok beavatási jegyzőkönyve. Zalaegerszeg, 1849. 
6 4 Z M L Katonaság tartására vonatkozó iratok, 1849. A komáromi újonctelep átvételi elismervényei és or

vosi bizonyítványai. 
6 5 H L „A Zalamegyei 1848-49. évi igazolt honvédek törzskönyve." 
6 6 A Komárom környéki harcokról (1849 júliusától), és a fegyverletételről részletesebben Hermann Róbert: 

Az 56. honvédzászlóalj története, 244-249. o. 
6 7 H L „A Zalamegyei 1848^19. évi igazolt honvédek törzskönyve." 



András Molnár 

THE RECRUITMENT AND CONSCRIPTION OF HUNGARIAN VOLUNTEERS 
IN THE LENDVA REGION IN 1848-1849 

Summary 

The Lendva Region, situated around the market towns of Alsólendva and Belatinc on the wes
tern edge of the historical Zala County, and belonging to Slovenia today, with a mixed population 
of Hungarians and Slovenes, sent 415 soldiers to fight in the Hungarian army of the 1848-1849 
War of Independence, all of whom are known by their names. The first volunteers of the region 
were recruited in June 1848, and served in the 7th Army Battalion, which was set up in Vas and 
Zala Counties. The Voluntary National Guard Battalion, organised in September 1848 in Zala 
County, was transformed into an army battalion with the pennant number 47 in November. 142 
volunteers from the Lendva Region served in that battalion, and their commander, Major Jenő 
Gyika also came from there. In the course of the recruitment campaign between 21 November and 
23 December 1848, the region sent 160 recruits, mostly young conscripts, and only about 10% 
were hired volunteers. The recruits were posted to various units, predominantly to the army 
battalions of the south-western counties of Transdanubia. A great number of them were detailed to 
the 56th Army Battalion of Zala County, where 49 people from the Lendva Region served, all 
known by name. The last recruitment campaign in the region took place between 13 June and 13 
July 1849. The 56 recruits who joined the army during that period were most probably posted to 
the fortress of Komárom, where they were detailed to various units. 

András Molnár 

RECRUTEMENT DES HONVEDS VOLONTAIRES 
DANS LA RÉGION DE LENDVA EN 1848-1849 

Resume 

Située aux confins occidentaux du département historique de Zala, la région de Lendva 
(aujourd'hui en Slovénie) et la population mixte (hongroise et Slovene) des villes agricoles d 'Al-
sólendva et de Belatinc ont fourni ä l'armée hongroise de la guerre d'indépendance de 1848-1849 
plusieurs centaines de soldats, au total 415 nommément connus. Les premiers honveds volontaires, 
recrutés en juin 1848, servaient dans le 7e bataillon honved forme dans les départements de Vas et 
de Zala. Forme en septembre 1848, le bataillon volontaire de la garde nationale de Zala a été 
qualifié de bataillon honvéd en novembre avant de recevoir le numero 47. Dans се bataillon 
servaient 142 volontaires originaires de la région de Lendva et leur commandant, Jenő Gyikva, 
venait également de cetté région. Lors du recrutement des honveds entre le 21 novembre et le 23 
décembre 1848, la région a fourni 160 soldats, des jeunes recrues levées pour la plupart (seul un 
peu plus de 10% ont été des volontaires engages contre remuneration). Ces recrues ont été 
principalement affectées ä des bataillons honved des départements sud-ouest de la Transdanubie, 
en plus grand nombre au 56e bataillon honved de Zala ой servaient quarante-neuf honveds, 
nommément connus, originaires de la région de Lendva. La derniere levée des recrues а ей lieu 
dans la région entre le 13 juin et le 13 juillet 1849. Les 56 recrues ont été probablement affectées 
aux différentes unites du fort de Komárom. 



András Molnár 

DIE WERBUNG VON HONVED-FREIWILLIGEN UND REKRUTIERUNG 
IN DER GEGEND VON LENDVA I M JAHRE 1848-1849 

Resümee 

Die heute zu Slowenien gehörende Gegend von Lendva am westlichen Rand des historischen 
Komitats Zala, die Region der Marktflecken Alsólendva und Belatinc, die von einer gemischten 
Bevölkerung aus Ungarn und Wenden (Slowenen) bewohnt wurde, gab der ungarischen Honved-
Armee des Freiheitskampfes von 1848-1849 insgesamt 415 dem Namen nach bekannte Soldaten. 
Die ersten, im Juni 1848 rekrutierten Honved-Freiwilligen der Lendva-Gegend dienten im 7. 
Honved-Bataillon, das in den Komitaten Vas und Zala aufgestellt worden war. Das im September 
1848 gegründete Freiwilligen-Nationalgardebataillon von Zala wurde im November zum Honved-
Bataillon umqualifiziert und erhielt die laufende Nummer 47. In diesem Honved-Bataillon dienten 
142 Freiwillige aus der Lendva-Gegend, und auch ihr Kommandant, Honved-Major Jenő Gyika 
stammte von hier. Im Laufe der Honved-Rekrutierung zwischen dem 21. November und dem 23. 
Dezember 1848 stellte die Region 160 Rekruten, mehrheitlich aus eingezogenen Jugendlichen (nur 
gerade einmal ein Zehntel waren an ihrer Stelle für Geld angeheuerte Freiwillige). Die Rekruten 
kamen zu verschiedenen Verbänden, am ehesten zu den Honved-Bataillonen der Komitate im 
Südwesten von Transdanubien. In größter Zahl wurden sie dem 56. Honved-Bataillon von Zala 
eingeteilt: dort dienten 49, dem Namen nach bekannte Honveds aus der Lendva-Gegend. Die letzte 
Honved-Rekrutierung fand in der Lendva-Gegend zwischen dem 13. Juni und dem 13. Juli 1849 
statt. Die damals gestellten 56 Rekruten kamen aller Wahrscheinlichkeit nach in die Festung von 
Komárom (Komorn), wo sie verschiedenen Verbänden zugeteilt wurden. 

Андраш Мольнар 

ВЕРБОВКА И РЕКРУТИРОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ-ХОНВЕДОВ 
В ПРОВИНЦИИ ЛЕН ДВА В  1848-1849 ГГ. 

Резюме 

Провинция Лендва, расположенная на западе историчского комитата Зала с сельско
хозяйственными городами Алынолендва и Белатинц,  - в настоящее время принадлежащая 
Словении, имеющая смешанное население: венгры и словены, дала несколько сот борцов-
участников освободительной борьбы  1848-1849 гг, всего 415 человек, известных поименно. 
Первые добровольцы, завербованные в провинции Лендва, в июне  1848 года, служили в 7-
ом хонведском батальоне, сформированном в комитатах Ваш и Зала. Сформированный в 
сентябре 1848 года залайский добровольный батальон национальной гвардии был перефор
мирован в ноябре в хонведский батальон, получивший номер  47. В этом хонведском ба
тальоне служило 142 добровольца из провинции Лендва, их командир хонведский майор 
Енё Дьика был также назначен из этого батальона. В период вербовки хонведов, прове
денной с 21 ноября по  23  декабря  1848 года, провинция выставила  160  рекрутов, в основном 
новобранцев, (всего лишь едва больше, чем одна десятая часть их была из добровольце, 
поступивших за деньги в армию.) Рекруты были направлены в различные воинские части, 
большей частью в хонведские батальоны юго-западных и задунайского комитатов. Большей 
частью они попали в залайский  56 хонведский батальон, где служило сорок девять, извест
ных по именам хонведов из провинции Лендва. Последние рекруты-хонведы в провинции 
Лендва были призваны в период с  13  июня по  13 июля  1849 года. Поставленные тогда  56 
рекрутов по всей вероятности очутились в Комаромской крепости, где они были рас
пределены по различным воинским формированиям. 
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