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G R U B E R FÜLÖP HONVÉDSZÁZADOS, 
A SZABADSÁGHARC VÉRTANÚJA 1 

A m i k o r Ba t thyány Lajos k o r m á n y a 1848. május 16-án meghirdette „egy t ízezer 
főbül ál ló rendes nemze tő r se reg , " a később i honvédség szervezésé t , a fe lhívásban 
egyúttal tudatta: „min thogy az ország rendes nemzetőrse reg i lovas ágyúte lepe t is ál-
lítand fel, az erre képes rendes tüzérségi magyar egyének és hazafiak felszól í t ta tnak," 
hogy jelentkezzenek Baldacci M a n ó báró , ez redesné l , aki a „ rendes nemze tő r se r eg" 
szervezésé t i rányít ja . 2 

Rövidesen megkezdődöt t az önkéntesek toborzása és fogadása, majd jún ius közepén 
megkezdődöt t a tisztek kinevezése is. M i v e l a tüzérségi beosztás komoly műszaki és 
technikai ismereteket igényelt , e lsősorban azok jöhe t tek szóba, akik korábban a cs. kir . 
hadsereg különböző tüzéralakulataiban, legfőképpen a Magyarországon á l lomásozó cs. 
kir. 5. (Bervaldo) tüzérezred legénységi , altiszti vagy tiszti á l lományában szolgál tak. 3 

Az 1. honvéd hatfontos (fél) gyalogüteg parancsnoka4 

Közéjük tartozott az 1820-ban (más források szerint 1819-ben) Pesten született 
Gruber Fülöp . Gruber 1837. szeptember 26-án állt be a cs. kir. 5. tüzérezredhez mint 
alágyús, 120 pengő forint letéti tőke el lenében, 14 éves szolgálatra. 1839. augusztus 16-
án léptették elő ágyússá, majd 1842. szeptember l-jén t izedessé. M i v e l időközben a ka
tonaidőt leszállították, Gruber 1846. december 29-én egy bajtársa helyett, újabb 120 fo
rint letét e l lenében, további nyolcévi szolgálatra kötelezte magát . 1848. március 21-én 
léptették elő tüzér őrmesterré , majd júl ius 31-én áthelyezéssel került a honvéd tüzérség
hez. ( A már említett 120 forintot letétet 1848. szeptember 9-én átadták a honvéd tüzér
ségnek . ) 5 1848 előtti katonaéletéről azt tudjuk még, hogy egy ideig Itáliában szolgál t . 6 

1 Életére Id. Bona Gábor, 1988. 234. о. Tévesen a párizsi katonai akadémia hallgatójaként aposztrofálja őt 
Rabár Ferenc, 1988. 369. o. - Ezúton mondok köszönetet Fazekas Istvánnak (Magyar Országos Levéltár Bécsi 
Kirendeltsége), Kemény Krisztiánnak (Hadtörténelmi Levéltár) és Németh Györgynek (Magyar Országos Le
véltár) a tanulmány anyaggyűjtésében nyújtott segítségükért. 

2 
" Közli Urbán: Batthyány-iratok I . 527. o. 
3 A honvédtüzérség szervezésére ld. Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlő

dése 1848-ban. AETAS, 1998/2-3. 44-72. o.; Uő.: A honvédtüzérség megszervezése 1848-ban. In: Közlemé
nyek Székesfehérvár történetéből I . „Akit szolgáltatok egy árva hon volt . . ." Az 1998. május 13-án, szeptember 
29-én és november 12-én rendezett tudományos tanácskozás előadásai. Szerk.: Csurgai Horváth Józsefé?, De
meter Zsófia. Székesfehérvár, 2000. 97-104. o.; Csikány Tamás, 2000.; Urbán Aladár, 2004. 

4 A honvédség tüzéralakulatainak történetéről szinte csak a kortársak emlékirataiból tájékozódhatunk. 
Eleddig csupán két üteg történetéről született szakirodalmi feldolgozás. Csikány Tamás: Az aradi nemzetőr
tüzérség 1848-ban. In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. 
Szerk.: Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Budapest, 2002. 249-261. o.; Uő.: Az V. (később IX.) honvéd 
lovasüteg története 1848-1849-ben. HK 1999/2. 277-300. o. 

5 KA Grundbuchblätter Karton 1918. (9.) Artillerie-Regiment No. 5. Abg. Kl . 1.1841-1854. Heft 39, Seite 54. 
6 Ld. erre Kossuth 1849. június 30-i intézkedését. KLÖM XV. 629. o. 



A m i a magánéletét i l let i , élettársi kapcsolatban állt Ürményi Franciskával , aki 1848 
őszén terhes volt tőle; s akinek - nem tudni, hogy Grubertől , vagy mástól - volt már két 
f iúgyermeke. 7 Ugyanakkor úgy tűnik, magának Grubernek is volt két fia: az 1849 jún ius 
végén ötéves Fülöp a bécsi le lencházban, és az akkor 15 hónapos (tehát 1848 j a n u á r -
februárjában született) Károly, aki „elhagyatott anyja gondviselése alatt" Pesten lakott. 8 

Gruber feladata elsősorban a kiképzetlen honvéd tüzérújoncok kiképzése és oktatása 
volt. A honvéd tüzérség népszerűségét növelte az 1848. augusztus 1 6 - 1 7 - 1 8 - á n a Rákos 
mezején tartott nyi lvános bemuta tó lövészet . 9 A megalakult 1. honvéd hatfontos gyalog
üteget Bat thyány miniszterelnök olyan kiképző vagy keretalakulatnak tekintette, amely 
több más üteg legénységének kiképzését szolgálja." 1 Ezért a honvéd tüzérség mozgósí tá
sára egészen 1848. szeptember közepéig, Jellacic betöréséig, nem került sor. 

Szeptember 13-án Bat thyány Turcsányi János és Gruber Fü löp tüzérőrmester t had
nagyi k inevezésre terjesztette fel Is tván nádorhoz , 14-én pedig újabb k inevezésekre ke
rült sor. 1 1 Gruber az 1. honvéd hatfontos gyalogüteg parancsnokságá t kapta. Egyik be
osztottja később így emlékezet t rá: „ . . .körülbelő l 30-35 éves , közép , izmos termetű 
szőke férfiú volt, kis bajusszal, szakállát borotvál ta . Modora komoly, magába zárkózott , 
ve lünk sohasem beszélgetet t , ennek egyik oka az is lehetett, hogy keveset tudott magya
rul, - hivatalos rendeletek kiadásánál is lehetőleg röviden fejezte k i magát ; egészen régi 
osztrák katonai tekintélyt gyakorolt. Máskü lönben emberségesen bánt velünk, nem sze
kírozott , sem pedig durva szavakkal nem illetett. A rendet szerette, s teendői t érteni lát
szott. M i t iszteltük benne a köte lességét jó l betöl tő parancsnokot, sőt, vonzalommal 
voltunk i r ányában . " 1 2 Gruber adandó alkalommal maga is a legénységgel mulatott, 
„mint j ó cimbora." 1 3 

Az üteg személyzetének összetételéről szintén ez a visszaemlékezés számol be. A szep
tember végétől Gruber parancsnoksága alatt álló akkor már csak félüteg há rom tűzmeste
re közül kettő cs. kir. tüzér volt, egy pedig egy bizonyos Korányi nevű honvédújonc . A 
legénységi á l lományt e g y - k é t cs. kir. tüzér kivételével újoncok alkották. „Legtöbben 
voltunk deákfele fiúk, különösen jogászok, mérnökök, különféle vallású papnövendékek , 
bányász-akadémikus , gyógyszerész , kereskedő, - az iparosokból órás, szakács, szabó, 
suszter, fodrász, kőműves , lakatos pincér stb. A földműves parasztosztályból senki sem 
volt ;" sőt, még a vontatást végző szekerészek között is csak egyetlen írástudatlan paraszt 

7 Az Ürményi Franciska 1849. június 11-én Kossuthhoz intézett kérvényéhez kapcsolódó iratok között az 
1846. július 1 -jén született Péter Pál Ferenc és az 1848. december 26-án született István János keresztelői anya
könyvi kivonata található. MOL H M Iü. o. 7. doboz. No. 2779. Kossuth ezzel kapcsolatos 1849. június 30-i in
tézkedése említi Ürményi Franciska Gusztáv nevü fiát is. KLÖM XV. 629. o. Péter Pál Ferenc anyakönyvi k i 
vonatán a szülők közül csak Ürményi Franciska szerepel, s nincs utalás a gyermek törvényességére; István 
Jánosén mind ő, mind Gruber neve rajta van, s szerepel rajta a gyermek „törvényes" minősítése. 

Ld. erre Gruber testvérének, Fedrigoniné Gruber Máriának 1849. június 26-án Kossuthhoz intézett bead
ványát. M O L H M Iü. o. 7. doboz. No. 2779., ismerteti KLÖM XV. 629. o. 

A legelső honvéd naplójegyzetei. In: Korányi Viktor (szerk.): Honvédek naplójegyzetei. 2. kiad. Pest, 
1861. 27-30. o.; Sáfrány Mihály, 42-43. o.; UrbánAladár, 2004. 518. o. 

1 0 Ld. erre Urbán: Batthyány-iratok I I . 1095-1096. o. 
11 Urbán Aladár, 2004. 523. o. 

' Egy honvéd köztüzér, 35-36. o. 
1 3 Uo. 92. o. 



akadt, „a többiek fiakkerekböl [ t i . f iákeresekből] , urasági kocsisokból s j ó m ó d ú gazdák 
fiaiból állottak. - A l i g van az országban vallás, mely köztünk képviselve ne lett volna, 
egypár derék rác fiú is volt közö t tünk . " 1 4 

Szeptember 13-án megszületet t a döntés három honvéd ütegnek a dunántúl i táborba 
küldéséről . Két üteget, a Gruber vezette 1., illetve a Sztrakoniczky Bazil (Vazul) vezette 
3. honvéd hatfontos gyalogüteget szeptember 15-én küldték a dunántúli táborba a Ré-
pásy Mihály őrnagy vezette 6. (Würt temberg) huszárezred öt századának fedezete alatt. 1 5 

A harmadik, Ul l r ich Ágoston vezette 1. honvéd hatfontos lovasüteget valószínűleg szep
tember 19-én indították a táborba, s 21-én már Székesfehérvárt vo l t . 1 6 Utoljára a Mack 
József vezette 2. hatfontos lovasüteg indult a táborba, valószínűleg szeptember 25 -én . 1 7 

A két üteg és a huszárok a Buda - Tétény - Mar tonvásár - Velence - Székesfehérvár 
útvonalon indultak meg, 19-én érkeztek Székesfehérvárra, onnan 20-án Várpalotán át 
vonultak Kenésére . Szeptember 21-23. között Lepsényben és környékén ál lomásoztak, 
24-én visszaindultak Székesfehérvárra . 1 8 Útközben az üteg felét Jánossy Sándor hadnagy 
vezetésével Dunaföldvárra indították; az aztán a továbbiakban sem tért vissza Gruber 
fél ü tegéhez . 1 9 

Székesfehérvárról Pákozd környékére vonult vissza a sereg. Gruber félütegét a Franz 
Holtsche vezérőrnagy vezette hadközéphez osztották be, a cs. kir. 4. hatfontos gyalog
üteggel, és az 1. és 2. honvéd hatfontos lovasüteggel együtt. A délutáni órákban ott, 
Pákozdnál került sor a két fél közötti ágyúpárbajra. A magyar tüzérek kezdetben nem v i 
szonozták a horvát tüzérség tüzét, amikor azonban a horvát ütegek lőtávolba értek, 
Gruber „egész hidegséggel ," mintha csak gyakorlótéren lennének, elkezdett vezényelni , 
s alig néhány lövés után az el lenséges tüzérség visszatakarodott. Az ütegnek csupán az 
egyik kocsikerekét érte találat. 2" 

A csata után a magyar sereg Martonvásárra vonult vissza, majd megkezdte Jellacic 
seregének üldözését. M ó g a október l-jén négy hadoszlopba osztotta seregét , 2 1 a félüteg 
október 3-án a Teleki Á d á m vezérőrnagy vezette tartalék hadoszlophoz volt beosztva, 72 

Egy honvéd köztüzér, 36-37. o. 
15 Urbán Aladár, 2004. 524. о. A 3. hatfontos gyalogütegre ld. Hatala Péter, passim. 
16 Urbán Aladár, 2004. 524. és 526. o. Az ütegre ld. Sáfrány Mihály, passim. 
1 7 Az ütegre ld. Urbán Aladár, 2004. 527. o.; Rosty Zsigmond: Jellacsicscsali csatározások. In: Vahot Imre 

- Gánóczy Flóris, I . 59-62. o. 
1 8 Egy honvéd köztüzér, 14-17. o.; Hatala Péter, 11-12. o. A hadtest szeptember 23-i harcrendje a két üte

get a Székesfehérvár melletti táborban tünteti fel 230 fővel, 150 lóval és 18 löveggel. MOL Csány-ir. K L I 197. 
Egy valószínűleg szeptember 25-én kelt kimutatás 225 fővel, 120 lóval és 16 löveggel „itt a táborban" tünteti el 
őket, azzal, hogy „a fennmaradó rész négy löveggel Földváron van." Uo. 

19 
Egy honvéd köztüzér, 17. o. Szalay szeptember 26-án még mindig tüzérséget kért Görgeitől. Görgey -

Katona, 171. o. Szeptember 28-án a négy löveg már ott volt, ld. erre László Károly, 5. o.; szeptember 28-án es
te 9-kor értek Adonyba. Görgey - Katona, 189. o. Jánossy parancsnokságára Id. uo. 225. o. Az üteget később 
az Ozoránál zsákmányolt lövegekből egészítették ki teljes üteggé. László Károly, 9. o.; Adatok Jalovics 
György, az első hatfontos ágyúüteg első ágyúja 11 hónapos és 32 csatás irányzója, később tűzmestere jegyzete
iből. In: Vahot Imre - Gánóczy Flóris, I . 45. o. 

2 0 Egy honvéd köztüzér, 20-23. o.; Urbán Aladár, 2004. 528. o. 
21 t 

A hadoszlopok összetétele és számozása azonban folyamatosan számozott. így október 2-án a 7. hon
védzászlóalj és a 48. (Emő) gyalogezred 3. zászlóalja az 1., október 3-án a 7. hadoszlopba tartozott. Görgey -
Katona, 249. o. és HL 1848-49. 2/209. 



fővel és 58 lóva l . 2 2 Aznap M ó g a a 2., az 1. és a tartalék oszlopot Baracskán át Bicskére 
indí tot ta . 2 3 Október 4-én Bicskén ál lomásozott , még mindig a tartalék hadosz lopná l . 2 4 

Onnan M ó g a aznap Bánhidára 2 5 , 5-én Kócs ra 2 6 , 6-án pedig, Bábolnán át, Győrbe irányí
totta. Győrben 7-én pihenőnapot tartottak, majd másnap, 8-án, Öt tevénybe, onnan Barát
fö ldére 2 7 , majd 9-én Horvátkimlén, Mosónőn , Magyaróváron és Miklósfalván át Parn-
dorfba vonultak. 2 8 

A Lajta menti táborban került sor Gruber és az ütegszemélyzet egyetlen konfliktusá
ra. A tüzérek ugyanis egy eső után száraz szalmát szereztek a lovak alá, de miután saját 
fekvőhelyük is megnedvesedett, annak egy részét, „tán valamivel többet is a szükséges
nél ," a maguk számára lefoglalták. A szekerészek panaszt tettek Grubernél , aki leterem
tette a tüzéreket, s visszahordatta velük a szalma nagy részét, mondván: „Egy ember 20 
forint [annyi volt a katonák foglalója], de a ló 120 forint." A tüzérek morogtak, de aztán 
Grubernek is nyelnie kellett, mert a katonák még j ó ideig, főleg ha parancsnokuk is hal
lotta, csak „húszforintos embereknek" nevezték magukat; ám Gruber „elég ildomos volt 
ezt szó nélkül hagyni, és mi is lassacskán felhagytunk a cé lzássa l . " 2 9 

Az üteget október 11-én a Miklósfalván lévő zömnél tüntették fel 145 fővel, 115 ló
val és 8 lövegge l . 3 0 Az október 20-i lé tszámkimutatásban 71 fővel, 56 lóval és 4 löveggel 
Békeffy József dandárjánál talál juk; 3 1 az október 27-i lé tszámkimutatás is oda sorolja, 61 
fővel és 51 lóva l . 3 2 

A sereg először október 16-án lépte át a Lajtát, az osz t rák -magyar határt, de még az
nap vissza is tért a folyó jobb partjára. A második határát lépésre október 21-én került 
sor; akkor a csapatok egy éjszakát osztrák földön töltöttek, s csak 22-én tértek vissza ál
lásaikba. Az üteg az éjszakát a szabad ég alatt töltötte, éjszaka esett az eső, tehát valósá
gos megvál tás volt visszatérni Parndorfba. 3 3 

Harmadszorra október 28-án indult meg a sereg. A Békeffy-dandár feladata az volt, 
hogy lovasságát és a 2. honvéd lovasüteget adja át Répásy Mihály ezredes dandárjának, 
maga a dandár pedig hat gyalogzászlóal jával és a fél 1. hatfontos honvéd gyalogüteggel 
Rohraun, Höfleinen, az Elender- és a Schir inger-erdőn keresztül vonuljon az udvari 

" H L 1848-t9. 2/209. 

~~ Móga diszpozíciója, Martonvásár, 1848. okt. 3. Magyar fordításban közli Görgey - Katona, 284-285. o. 
2 4 H L 1848-49. 2/216.; MOL OHB 1848:2103. 
2 5 Móga diszpozíciója, h. n. [Bicske, 1848. okt. 4.] MOL Csány-ir. K L I 290. 
2 6 Móga diszpozíciója, Bánhida, 1848. okt. 5. HL 1848-49. 2/222. 
2 7 Móga diszpozíciója, Győr, 1848. okt. 7. HL 1848-49. 2/235.; Móga - Csány, Barátfölde, 1848. okt. 8. 

uo. 2/251. 
28 

Az egész útra ld. Egy honvéd köztüzér, 29-31. o.; Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. S. a. 
r. Hermann Róbert. Zalai Gyűjtemény 44. Zalaegerszeg, 1998. I . k. 343-370. o. 

29 
Egy honvéd köztüzér, 36. o. 

3 ( 1 Österreichische Nationalbibliothek, Handschriftensammlung. Series Nova 358. I I . kötet. 59. f. Másolat: 
MOL H 147. Vegyes iratok. 9. doboz. Német fordítások és másolatok, 1848. 

3 1 Országos Széchenyi Könyvtár, Kézirattár. Oct. Hung. 441. Horváth Mihály feljegyzései 16-17. f. 
Ugyanide beosztva tünteti fel két datálatlan harcrend is. MOL Görgey-lt. b/47. fasc. 12-13. és 38. ff. 

3 2 MOL H M Ált. 1848:9276. 
3 3 Egy honvéd köztüzér, 53-55. o. 



malmok (Hofmühle) felé, s a Márton-oszlopnál (Martensäule) , a malmoktól délre, két 
hadágban (Treffen) úgy foglaljon állást, hogy a Königsbergen és Kellersdorfnál lévő 
hadközéppel balról, a jobbszárny fedezetét alkotó, Fischamendig e lőnyomul t (a csatában 
Bárczay János vezette) Ivánka-dandárral jobbról vegye fel a kapcsolatot. 3 4 

A dandárba a 60. (Wasa) gyalogezred 1. zászlóalja, a Borsod megyei önkéntes mozgó 
nemzetőrzászlóal j , a 9. (Miklós) huszárezred hat százada, a 2. honvéd hatfontos 
lovasüteg, valamint Gruber ütege volt beosztva; a teljes létszám 1868 fő, 430 nyerges, 
107 fogatos ló és 12 löveg vo l t . 3 5 A dandár október 28-án foglalta el a kijelölt ál lásokat, s 
29-én kelt át F ischamendnél a Fischán. Október 30-án a Schwechat folyócska jobb part
j án álltak fel. Az üteg krónikása szerint Bárczay János alezredes először tartalékba ren
delte őket, de Szirányi Ernő százados, a Hol tsche-hadosztály vezérkari főnöke, a csupán 
négy löveggel rendelkező Kosztolányi-dandár segítségére küldte a félüteget. Amin t a 
Schwechatot védő cs. kir. csapatok tüzérei lőni kezdték őket, az üteg is lemozdonyozott, 
s viszonozta a tüzet. Rövidesen abbamaradt a tüzelés, Gruber előrement felderíteni a tör
ténteket, majd miután visszatért, az üteget előrevonták. Az újabb állásban vagy két óra 
hosszat álltak - a legénység már morgolódot t - , s ott csatlakozott hozzájuk a Bárczay-
dandár pozsonyi ütegének hat lövege is. Két óra elteltével a tarackok elkezdték 
Schwechatot lőni, egy épületet fel is gyújtottak, ám Kosztolányi - nem akarván kárt 
okozni a polgári lakosságnak - leállította a tüzelést. Rövidesen parancs jö t t a vissza-, 
pontosabban az elvonulásra; Kosztolányi szerint „a ba lszárnyamon álló fél ágyútelep az 
1. dandárságtól elparancsoltatok;" azaz Gruber ütegét az 1., Schweidel -dandár mellé 
rendelték volna. Útközben egy nemzetőr százados megállí totta a félüteget, aztán újabb 
parancs jö t t a visszavonulásra, végül a félüteg az eredeti, reggeli állásában lemozdonyo
zott, s mindaddig ott maradt, amíg a gyalogság egésze vissza nem vonult, anélkül hogy 
támadásnak lett volna kitéve. Fischamenden áthaladva, annak keleti oldalán megáll tak, 
egy óra múlva azonban parancs jöt t a visszavonulásra. Az üteg egész éjjel vonult, s ok
tóber 31-én reggel 10 óra tájban már a pozsonyi Duna-híd mellett hányt sáncokban vol
tak. Este 10 órakor aztán Pozsonyba irányították őket. A félüteg krónikása szerint a le
génység elégedet t volt Gruber csatában tanúsított maga ta r tásáva l . 3 6 

A schwechati csata után a félüteget, más csapatokkal, együtt Guyon Richárd ezredes 
vezetésével , a Morvaországból betört , s egészen Nagyszombatig e lőnyomult , Balthasar 
Simunich al tábornagy vezette cs kir. dandár ellen küldték. Útközben találkoztak a 12. 
(Nádor) huszárezred Csehországból hazaszökött , Virágh Gedeon vezette századával . A 
félüteg a Klapka György őrnagy vezette dandárba került, ahhoz tartozott még a 48. (Ernő 

3 4 A diszpozíciót ld. MOL H M Ált. 1848:9276. 
3 5 M O L H M Ált. 1848:9276. 
3 6 Egy honvéd köztüzér, 65. o.; Kosztolányi - feldunai hadtest parancsnoksága, Pozsony, 1848. november 1. 

No. 186. MOL Csány-ir. Iktatott beadványok. No. 358. Közli [Gyalókay Jenő]: Egykorú adatok az 1848-i al
só-ausztriai hadműveletek történetéhez. HK 1929. 223-225. o. - A dandár többi alakulatáról semmilyen forrá
sunk nincs. A 60. gyalogezred krónikása a hadjáratot osztrák szemszögből írja le. Colotnan Rupprechí von 
Virtsolog: Geschichte des к. к. 60. Linien-Infanterie-Regimentes gegenwärtig Gustav Prinz von Wasa. Wien, 
1871. 302-305. o. A borsodi zászlóaljról csak azt tudjuk, hogy egyetlen főt sem veszített. Szűcs Miklós naplója 
1839-1849. S. a. r. Kilián István. Miskolc, 1981. 256-257. o. A felvonulásról életteli képet ad egy, a borsodi 
zászlóaljnál önkéntesként tartózkodó tiszt beszámolója; ö azonban október 29-én a székely határőrzászlóaljhoz 
csatlakozott. így a Békeffy dandár, illetve a Gruber-féle lel ül cg szerepléséről nem ír. MOL Görgey-lt. 
b/20/XIV. fasc. „Die Vorrückung und das Gefecht bei Schwechat." 



főherceg) gyalogezred 3. zászlóalja, az 1. honvédzászlóal j , egy nemzetörzászlóal j , vala
mint két-két század a 4. (Sándor) és a frissen felállított 13. (Hunyadi) huszárezredből . 3 7 

Október 31-én éjjelre Szentgyörgyre értek, másnap , l- jén reggel továbbindul tak 
Bazinba, majd 2-án elérték Nagyszombatot, ahonnan egy közeli faluba mentek tovább. 
November 3-án Nádasra vonultak, Guyon elővédje ott érte utol Simunich utóvédjét, de 
komolyabb kárt nem tudott benne tenni. A félüteg tartalékban volt. November 4-én a 
Jablonicnál vívott újabb ütközetben csupán a félüteg egyetlen tarackja jutott némi sze
rephez. Aznap Szenicen szállásoltak be, majd 5-én továbbmentek Holicsig. Miután 
Simunichot nem sikerült beérni , s k imenekül t az országból , a Guyon vezette csapatok is 
visszavonultak. M é g aznap visszatértek Szenicre, onnan 6-án Jablonicon át Nádasra , 
majd pihenőre Nagyszombatba vonultak. 3 8 

Nagyszombatbó l a félüteget visszairányították Nádasra , a feldunai hadtest legésza
kibb, a Nádasi-szorosnál á l lomásozó, e lőbb Guyon, majd Zsedényi Gyula alezredes, ké
sőbb Ordódy Kálmán őrnagy vezette dandárjához; a félüteg lé tszáma november 14-én 56 
fő és 45 ló vo l t . 3 9 Ott is maradt egészen 1848. december 14-ig, a cs. kir. t ámadás kezde
téig, állítólag változatlan l é t s zámmal . 4 0 Időközben Grubert november 6-án főhadnaggyá 
léptették elő, november l-jétől számítandó ranggal és i l le tménnyel; 25-én pedig (16-ától 
számítandó ranggal és i l letménnyel) megkapta a századosi kinevezését is . 4 1 

A félüteg december 6-án részt vett a Windisch-Grá tz herceg tulajdonába tartozó, a cs. 
kir. csapatok által megszáll t l ieszkói kastély elleni támadásban. Miután azonban 
Simunich je lentős erőket mozgósí tot t a támadást végrehajtó csapatok ellen, kényte lenek 
voltak visszavonulni. 4 2 Gruber élet társához írott levelében így számolt be a történtekről: 

A dandár összetételére ld. Guyon - Kossuth, Nádas, 1848. november 25. előtt. MOL Görgey-lt. b/21. 
fasc. Német nyelvű csataleírások. (Eredetileg iktatva OHB 1848:3723., illetve H M 1848:9927. szám alatt) A 
jelentésben tévesen hat löveggel szerepel. 

3 8 Klapka - Kossuth, Pozsony, 1848. november 6. MOL OHB 1848:3378.; Guyon - Kossuth, Nádas, 1848. 
november 25. előtt. MOL Görgey-lt. b/21. fasc. Német nyelvű csataleírások. (Eredetileg iktatva OHB 
1848:3723., illetve H M 1848:9927. szám alatt); Egy honvéd köztüzér, 64-81. o. Az expedícióra ld. még 
Zámbelly Lajos: Emlékiratok 1848/49-ből. Hazánk. Szerk.: Abafi Lajos. X I . k. 1889. 267-272. o.; Splény Béla 
emlékiratai. A szöveget közreadja és válogatta Kendi Mária. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Fábri An
na. Budapest, 1984. I I . k. 86-98. o.; Lestár Péter levele i f j . Fórián Györgynek, Binyóc, 1848. november 26., 
közli Péterné Fehér Mária, 2002. 95-97. o.; Árvay Sándor, 103-104. o.; Laky Antal, 155. o.; Tüske Ferenc, 
70-71. o. A másik oldalról ld. Johann Strack, 15-23. о. V. ö. még Márkus László, 1955. 48-53. o.; Molnár 
András, 1992. 83-86. o.; Zachar Péter Krisztián: A Simunich-dandár szerepe 1848 őszén és kora telén Felső-
Magyarországon. Kút. AZ ELTE ВТК Történelemtudományok Doktori Iskola kiadványai. (IV.) 2005/2. 17-
23. o. - Némileg zavarba ejtő, hogy a feldunai hadtest november 9-i harcrendjének tanúsága szerint az üteget 
először a Johann Weissl von Ehrentru vezette dandárba, Lázár György vezérőrnagy hadosztályába osztották be, 
s ezen a napon Pozsonyban állomásozott volna. Ebben a harcrendben a Guyon által vezényelt csapatok elvileg 
nem szerepelnek; ugyanakkor a Weissl-dandárban csak a cs. kir. 3. lovasüteg fele szerepel, a másik fele nem, s 
biztosan tudjuk, hogy ez nem volt Guyon mellé beosztva. H L 1848-49. 3/192. 

3 9 Ld. a november 14-i harcrendet. MOL Csány-ir. 14. doboz. Vegyes iratok, 
4 0 Ld. erre a feldunai hadtest november 29-i és datálatlan, december 15-i létszámkimutatását, valamint a 

november 24-i tüzérségi kimutatást. Az előbbi kettőt ld. MOL Görgey-lt. b/47. fasc. 34-36. ff., az utóbbit MOL 
OHB 1848:5510., közli Csikány Tamás, 2000. 41. o. A dandár tevékenységére ld. Molnár András, 1992. 86-
94. о.; a mindennapokra Lestár Péter levele if j . Fórián Györgynek, Binyóc, 1848. nov. 26., közli Péterné Fehér 
Mária, 2002. 95-97. o.; Szekovics Pál, 6. o.; Szirondi [Birányi Ákos], 135. o.; Árvay Sándor, 104-105. o.; Laky 
Antal, 156. o. A félüteg hétköznapjaira ld. Egy honvéd köztüzér, 81-95. o. 

4 1 Bona Gábor, 1988. 234. o. 
4 2 Egy honvéd köztüzér, 86-90. o.; Johann Strack, 28-30. о.; Árvay Sándor, 104-105. о.; Molnár András, 

1992. 91-93. o. Ordódy jelentését a támadásról Id. MOL OHB 1848:5240. Ő a magyar veszteséget három ha-



„múlt szerdán, azaz e hó 6-án ismét borzasztó ütközetünk volt, ahol csaknem elfogtak 
volna, ha az embereim nem lőnek olyan különösen j ó l ; " az ütközetben egy, tartalék lő
szerért hátraküldött t izedesét is elfogták, a magyar veszteség 2 halott és 3 sebesült vo l t . 4 3 

Gruber december 10-én Nádasról írt hosszú levelet élet társának. A levélből kiderül, 
hogy Ürményi Franciska akkor már előrehaladott terhes volt, s két nagyobb f iúgyerme
kéről is gondoskodnia kellett. Ennek ellenére Gruberhez akart utazni, aki azt tanácsol ta 
neki, hogy mindenképpen egyedül érkezzen, az utazással lehetőleg várja meg a szülést, 
és csak utána induljon el; a gyerekeket pedig addig adja oda valakihez táplálásra. Gon
doskodjon bútoraik biztos elhelyezéséről , mert tavasszal szüksége lesz rájuk; ruhákat és 
ágyneműt vigyen magával . Ha mindezzel egyetért , menjen Nádasra , de e lőbb tudassa a 
válaszát. Franciska korábban azt írta neki, hogy szívesen megosztja vele a fáradalmait . 
Gruber ezért tudatta, hogy fekvőhelyül csupán szalmát kapnak, ő maga a földön alszik, s 
az is előfordult már, hogy a frissen felszántott földön, csupán bundájával takarózva 
aludt, „jobban, mint egy paplanos ágyban." Ha Franciska megérkezne , vesz neki két lo
vat és egy könnyű kocsit, ami csak az ő rendelkezésére áll majd. Ha mégsem ért egyet 
fenti javaslataival, akkor legjobb, ha Budán marad, s megvárja, míg ő, Gruber vissza 
nem tér. 

December 14-én Simunich csapatai megtámadták Ordódy nádasi dandárját. A létszám
kimutatás szerint a dandár létszáma 4742 fő volt, ám ebből az 1146 főnyi nógrádi önkéntes 
mozgó nemzetörzászlóalj ténylegesen soha nem tartozott a dandárhoz. Ugyanakkor a többi 
alakulat létszáma azonos a november 29-i hadrendben található adatokkal. 4 5 Az Ordódy je
lentése szerint 3000 főnyi dandár viszonylag csekély ellenállást tanúsított a túlerővel 
szemben, és a veszteségek sem voltak súlyosak. A dandár Nagyszombat felé vonult vissza. 
Az ütközetről szóló hadijelentésében Ordódy külön dicsérte Gruber félütegét. 4 6 

A félüteg a támadás kezdetén a szorosból visszavonulva Nádas falu előtt lemozdo-
nyozott, de miután ott nem érte támadás , s az ellenség bekerítéssel fenyegette a dandárt , 
tüzelés nélkül elhagyta a falut, majd Nádason túl foglalt tüzelőállást , s lövéseivel távol 
tartotta az üldöző el lenséges könnyűlovasságot . A következő faluhoz, Binyóchoz érve az 
üteg ismét lemozdonyozott, s megvárta , amíg az összes csapat visszavonul. A második 
falu, Boleraz előtt ismét tüzelőállást foglaltak, s látták, ahogy a cs. kir. csapatok megro
hanják az üresen maradt Binyóco t . 4 7 

lottra és öt könnyű sebesültre tette. A hadijelentésben Ordódy Imély főhadnagyot, az 1. háromfontos gyalog
üteg parancsnokát dicsérte. December 8-i pótlólagos jelentésében ugyanígy tett, de abban már nyolc könnyű 
sebesültről írt. Uo. 1848:5205. 

4 3 Gruber - Ürményi Franciska, Nádas, 1848. december 10. MOL H M Iü. o. 6. doboz. 1849:2779. - Árvay 
Sándor, 105. o. szerint mind a magyar, mind a cs. kir. tüzérek „rosszul lődöztek." (...) „Néhány száz ölnyire 
volt tőlünk az ellenség a völgyben, s 10-14 lövés közül egy sem talált.. ." 

4 4 Gruber - Ürményi Franciska, Nádas, 1848. dec. 10. MOL H M Iü. o. 6. doboz. 1849:2779. 
4 5 Ld. erre a feldunai hadtest dátum nélküli, 1848. december 15-i hadrendjét. MOL Görgey-lt. b/47. fasc. 

36. f. A nógrádi zászlóaljra ld. Janik János - Görgei, Zsolna, 1848. dec. 29. Magyar fordításban közli Supka 
Géza: 1848-1849. S. a . r. Fábri Anna. Budapest, 1985. 516. o.; Janik János - Görgei, Komárom, 1849. január 
20., április 28-i utóirattal. MOL H 115. Görgei Artúr iratai. 1. doboz.; Janik János - Jeszenák János, Vágúj-
hely, 1849. dec. 13. HL 1848^19. 5/277. 

4 6 Az ütközetre ld. Molnár András, 1992. 94-97. o., Ordódy december 15-i hadijelentésének közlésével 
(MOL OHB 1848:6307.). Ld. még KLÖM X I I I . 778. o. (Ordódy dec. 14-i jelentése Görgeihez); Szirondi 
[Birányi Ákos], 136-137. o.; Arvay Sándor, 105-106. o.; Tüske Ferenc, 71. o.; Johann Strack, 32-36. о. 
Simunich december 14-i jelentését közli Von der Revolution, 100-101. о. 

4 7 Egy honvéd köztüzér, 95-96. o. 



Nagyszombatná l a dandár megállt , Ordódy - akit Görgei fővezér időközben Lipótvár
ba rendelt várparancsnokul - átadta a parancsnokságot Zinnern Károlynak, a 7. honvéd
zászlóalj őrnagyának. A dandár december 15-én délután lóvasúton továbbment Szeredre, 
majd a Vágón átkelve, Semptén szállásolt be. Oda érkezett a dandár új kijelölt parancs
noka, Guyon Richárd ezredes, aki az Ordódy által Lipótvárba vezetett 2. pesti önkéntes 
mozgó nemzetőrzászlóal jat (saját korábbi alakulatát) visszarendelte a dandárhoz , s he
lyette Görgei utasítására a 7. honvédzászlóal jat küldte Lipótvárba. Egyben elrendelte, 
hogy a dandár (amely akkor 2600 főnyi gyalogságból , egy gyenge osztály lovasságból , 
valamint 4-4 hat- és háromfontos lövegből állott) térjen vissza Nagyszombatba, s ott 
várja be az ellenséget. M é g aznap mindez meg is tör tént . 4 8 

Másnap , december 16-án Nagyszombatná l támadta meg Simunich a dandárt . A dan
dár tüzérségét alkotó háromfontos félüteg a város előtt, a Nádas felé vezető országúton 
foglalt állást; Gruber ütegéből a tarack és egy sugárágyú a város főutcájának végén, a vá
rost körülvevő kőfal vonalában állt f e l . 4 9 

A cs. kir. csapatok a ködben viszonylag észrevétlenül közelítették meg a várost, és si
került csaknem teljesen bekerí teniük a védekezőket . A Görgei által segítségül küldött 1. 
pesti önkéntes mozgó nemzetörzászlóal j akkor érkezett meg lóvasúton a városba, amikor 
a vasútá l lomás már az el lenség kezében volt. Az el lenséges gyalogság a lovassági fede
zetet alkotó Hunyadi -huszárok megfutása miatt a dandár 8 lövegéből hatot elfoglalt, de 
nem sokkal utóbb megérkezet t Cseklészről három szakasz a Würt temberg-huszároktó l , s 
Guyon egy szakasz élén visszafoglalta az ágyúkat , ám az erőteljes el lenséges gyalogsági 
tűz miatt visszavonulni volt kénytelen, s így az ágyúkat sem tudta megmenteni. 5 0 

A városban lévő két löveg folyamatosan tüzelt , s Gruber is mel le t tük volt . A cs. kir. 
csapatok Gruber félütegéből a városban lévő két löveget , az Imély Mik lós vezényel te 
1. há romfontos honvéd fe lütegnek pedig há rom lövegét foglal ták el. Odalett a félüteg 
két ü tegkocs i ja is . 5 1 „Tüzére ink ágyúika t el nem hagyták - írta december 24-i hadije
lentésében Guyon - , hanem e l lenséges szuronyok közt d icső halállal múl tak k i . -
Ü tegpa rancsnokok Gruber kapi tány- és Imély tüzér főhadnagynak halála vagy elfoga
tása minden derék vi tézre mé lyen szomor í tóan hat, annyival inkább , minthogy ütegei 
ket m é g azon percben sem hagyták el, midőn már a fedezet e l távozot t ; hanem vitéz ka
tonák s hű hazafiak módjára helyt állottak. Ezen becsüle tes tisztek sorsáról a haza 

4 8 Molnár András, 1992. 97. o.; Egy honvéd köztüzér, 96. o.; Árvay Sándor, 106. o.; Szekovics Pál, 6. o.; 
Tüske Ferenc, 71. o. Szirondi [Birányi Ákos], 137-138. o. A létszámra ld. Guyon 1848. december 15-én Nagy
szombatról Csányhoz intézett jelentését. MOL Csány-ir. IBA 1150. 

4 9 Egy honvéd köztüzér, 96. o. 
5 Az ütközetre ld. Guyon jelentéseit, MOL Csány-ir. IBA 1187. (Csányhoz, Érsekújvár, 1848. december 

21.), OHB 1848:6545. (Ógyalla, 1848. december 24.); A V I I . hadtest kitüntetettjeinek jegyzéke. M O L H M Ált. 
1849:23268.; Szirondi [Birányi Ákos], 138-142. o.; Péntekné Fehér Mária, 98. és 105. o.; Johann Strack, 36-
40. о.; Kászonyi Dániel: Magyarhon négy korszaka. Fordította Kosáry Domokos. A bevezető tanulmányt és a 
jegyzeteket írta Márkus László. Budapest, 1977. 237-238. o.; Degré Alajos: Visszaemlékezéseim. Összeállítot
ta, szerkesztette, a bevezetést és a jegyzeteket írta Ugrin Aranka. Budapest, 1983. 262-265. o. (Marschalkó 
Tamásnak, az 1. honvédzászlóalj tisztjének beszámolója alapján.); Márkus László, 1955. 56-59. o. Simunich 
december 17-i jelentését közli Von der Revolution, 104-107. о. 

5 1 Gruber - Ürményi Franciska, Lipótvár, 1848. december 22. MOL H M Iü. o. 6. doboz. 1849:2779. Ld. 
még Egy honvéd köztüzér, 96-99. o. A cs. kir. tüzérek az elfoglalt öt lövegből és a zsákmányolt lovakból 
Hussarek hadnagy vezetésével egy újabb üteget alakítottak. Johann Strack, 39. о. 



nagy vesztére semmi sem tudatik." 5 2 A két félüteg legénységéből alig t izenöt fő maradt; 
a tisztek és a tűzmesterek mind ott maradtak. (Magát Grubert is elesettnek h i t t ék . ) 5 3 

A dandár maradványai az ütközet után Szered felé vonultak vissza, s a Vág túlsó, bal 
partján foglaltak állást. Valószínűleg a megmaradt lövegekből alakították meg a komáromi, 
majd pozsony-komáromi üteget, amelyet a továbbiakban Kern András hadnagy vezé
nyelt. 5 4 Az üteg eredeti legénységének egy része azonban a komáromi erődben maradt. 5 5 

Grubert azonban korán siratták el. A nagyszombati ütközetben a városban lévő löve
gei mellett volt, s amikor a cs. kir. gyalogság elfoglalta azokat, félórányi küzdelem után 
karddal vágta keresztül magát az el lenségen. Állí tólag már egy cs. kir . tüzértiszt odament 
hozzá, mondván , hogy „Pajtás, te a miénk vagy az ágyúiddal együtt", ám Gruber levágta 
öt a kardjával . 5 6 Az ütközetből kijutva egy házba menekült , szerzett egy rongyos kö
penyt, majd egész éjjel ment Nádas felé. Nádason elöfogatot szerzett, amellyel 17-én 
Manigá ig utazott, ott éjszakázott , majd 18-án a Lipótvárral átellenben fekvő Galgócra j u 
tott. Amikor Ordódy őrnagy megtudta, hogy Gruber ott van, egy parancsőrt isztet küldött 
hozzá, hogy az erődbe hívja. Amikor Gruber belépett az erődbe , s Ordódy megpillantot
ta, felkiáltott: „A Gruber j ö n ! " Mire az ott lévők „Éljen Gruber százados!" kiáltással fo
gadták. Ordódy ezután az egész tisztikar je lenlétében felajánlotta neki, hogy vegye át az 
erőd tüzérparancsnoki tisztét. 

Gruber mindezt december 22-én írta meg Ürményi Franciskának azzal, hogy a fentie
ket elmondani könnyebb , mint leírni, „ . . . ha tehát jönni akarsz, vedd utadat K o m á r o m n a k 
gőzhajón, aztán előfogattal Érsekújváron át L ipó tvárba . " 5 7 Ürményi Franciska azonban 
már nem tudott utazni, hiszen december 26-án megszületet t István János nevű f iuk . 5 8 

5 2 Guyon - OHB, Ógyalla, 1848. december 24. MOL OHB 1848:6545. 
5 3 Egy honvéd köztüzér, 101. o. Elesettnek írja Kondor Lajos, az 1. pesti önkéntes mozgó nemzetőr zászló

alj századosa dátum nélküli, 1848. december 17-i, Csányhoz írott jelentésében, MOL Csány-ir. Nem iktatott 
beadványok, dátum nélküli beadványok; s Csány 1848. december 17-én Kossuthnak küldött jelentése is, közli 
KLÖM X I I I . 791. o. Ugyanezt írja Guyon december 21-én Érsekújvárról Csánynak. MOL Csány-ir. IBA 1187. 

5 4 Kémre ld. Bona Gábor, I I . 209. о. o. Az üteg először a feldunai hadtest december 29-i hadrendjében tű
nik fel, mint honvéd félüteg, 64 fővel, 54 lóval és 4 löveggel; mellette a pozsonyi hatfontos üteggel. M O L H 2. 
Kossuth Polizei Akten 536. A hadtest egy 1849. január elején keletkezett, hiányos harcrendjében már komáro
mi ütegként szerepel, Kern parancsnoksága alatt. MOL R 306. 20. csomó. No. 182. Szintén komáromi ütegként 
szerepel az 1849. január 5-i hadrendben, MOL Görgey-lt. b/47. fasc. 43-44. f. A február 18-i kassai hadrend
ben pozsony-komáromi üteg néven szerepel, 7 löveggel. HL 1848^49. 14/72. Az 1849. március 9-i hadrend
ben már csupán pozsonyi üteg, a neve, Robert Schulz százados vezetésével. HL 1848-49. 16/439. 

5 5 Egy honvéd köztüzér, 103-199. o. 
5 Az esetet - nyilván Gruber elbeszélése alapján - leírja Árvay Sándor, 106. o. - Ugyanakkor a kimutatá

sok szerint a Simunich-hadosztály soraiból egyetlen tisztje sem esett el, csupán három sebesült tisztje volt. Ld. 
Simunich dec. 17-i jelentését, közli Von der Revolution, 104-107. о.; Johann Strack, 39. о. 

5 7 Gruber - Ürményi Franciska, Lipótvár, 1848. dec. 22. MOL HM Iü. o. 6. doboz. 1849:2779. 
5 8 A budai tabáni római katolikus plébánia hiteles anyakönyvi kivonatát ld. MOL HM Iü. o. 7. doboz. No. 

2779. 



A lipótvári tüzérparancsnok 

A lipótvári erőd nem volt komoly, a X I X . század erődépítészeti követe lményeinek 
megfelelő erődí tmény. Kis területe könnyen belőhetővé tette, nem voltak kiépített kaza
matái, nem övezte sáncrendszer . 5 9 Ahogy Görgei fogalmazott, „egy ott operáló hadtest 
számára sem védelmi pontként, sem menedékhelyül nem szolgá lha t . " 6 0 Mindezek alap
ján a cs. kir. hadvezetés joggal remélte , hogy a váracska rövid időn belül, szabályos ost
rom nélkül megadja magát. Maga Görgei is ezzel számolt, s december 26-án arra utasítot
ta Ordódyt, azonnal hagyja el azt, ha a további védekezés az erődítmény „összes tüzérségi 
felszerelését céltalanul csak az ellenség kezébe juttathatná;" ha azonban az elszállításhoz 
nem tudna elegendő eszközt előteremteni, védelmezze az erődöt a végsőkig. 6 1 

Egy 1849. j anuár 10-i kimutatás szerint a falakon 4 háromfontos , 6 hatfontos tábori , 5 
hatfontos és 8 t izenkétfontos várvédő löveg, 5 tízfontos tarack, 3 harmincfontos mozsár , 
valamint l - l egy- és másfélfontos sugárágyú állt; raktárban volt egy tízfontos tarack, 7 
hatfontos és 2 t izenkétfontos várvédő ágyú. Ez összesen 43 löveg volna. 6 2 A tüzérség 26 
sorezredi és 58 honvédtüzérből állott, azaz még két fő sem jutott egy-egy löveg kiszol
gálására. A tüzérségi lőpor mennyisége 70 mázsa vo l t . 6 3 A várőrséget a 23. (Ceccopieri) 
gyalogezredből átállt olasz katonákból és más olaszokból szervezett, 31 . zászlóaljnak is 
nevezett Frangepán-csapat (Simunich szerint 220, a magyar lé tszámkimutatások szerint 
350 fő), a 7. honvédzászlóalj (Simunich szerint 750, a magyar lé tszámkimutatások sze
rint állí tólag 1017, de inkább csak 7-800 fő ) , 6 4 és a 16. honvédzászlóal j két, többnyire 
nem túl lelkes, szlovák újoncokból álló százada (Simunich szerint 450, de inkább csak 

Részletes leírását ld. Rabár Ferenc, 1988. 362-369. o. Az erőd teljes védhetetlenségét kiemeli Gustavo 
Massoneri, 87-90. o. is. A vár védelmi állapotára ld. Ordódy 1848. december 16-án és 17-én az OHB-hoz inté
zettjelentéseit. MOL OHB 1848:6020. 

6 0 Görgei - Ordódy, Győr, 1848. december 26. Bayer József sk. másolata. MOL Görgey-lt. b/29. fasc. Az 
1848/9. évi magyar „feldunai," utóbb VII- ik hadtest (Móga, Görgei Arthur, Gáspár, s utoljára Pöltenberg tá
bornokok) eredeti elnöki levelező-jegyzőkönyve.No. 2/a. Magyar fordításban közli Görgey István, I . 78. o. 

6 1 Görgei - Ordódy, Győr, 1848. december 26. Magyar fordításban közli Görgey István, I . 78. o. Az utasí
tás nagy valószínűséggel nem jutott el Ordódyhoz; de ha eljutott volna, sem jelentett tényleges alternatívát, ui. 
az erődben az 1849. február 2-i átadás alkalmával összesen 17 fogatos ló volt. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., 
sp. Bk. v. L. 1849-13-18g. 

6 2 KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-18p. Emellett akkor már csak összesen 16 mázsa 
lőpora volt a várőrségnek. A Simunich által Windisch-Grätzhez eljuttatott hírszerzői adatok szerint a vár tüzér
sége 12 darab tizenkét-, 5 darab hat- és 7 darab háromfontos ágyúból, 3 darab harmincfontos mozsárból és 4 
darab tízfontos tarackból állott. További 7 hatfontos ágyú, 1 harmincfontos mozsár és több tízfontos ágyú tal
pak hiányában a raktárakban hevert volna. Simunich - Windisch-Grätz, Nagyszombat, 1848. dec. 21. No. 380. 
KA AFA Karton 1821. 1848-12-30. Ennek alapján adja meg a tüzérség erejét Rabár Ferenc, 1988. 368-369. o. 
Wurmb őrnagy 1849. február 4-i jelentése szerint 38 löveget és 2 sugárágyút vettek át február 2-án. KA AFA 
Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-18d. Uo. 1849-13-18p. A részletes, 1849. február 3-án kelt kimuta
tás szerint 4 háromfontos, 2 hatfontos tábori, 12 hatfontos vas várvédő, 10 tizenkétfontos várvédő ágyú, 6 tíz
fontos tarack, 4 harmincfontos mozsár, 1 egyfontos és 1 másfélfontos csatakígyó volt a löveganyagban. Ez ösz-
szesen 40 löveg. Uo. 1849-13-18n. Ebből a két utóbbi kivételével valamennyi korábbi cs. kir. löveg volt. Uo. 
1849-13-18o. Ugyanez az adat szerepel Neperzeny százados 1849. február 2-i jelentésében. Uo. 1849-13-16. 8. o. 

6 3 Rabár Ferenc, 1988. 368-369. o. - Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása szerint összesen 22 ágyú, 
három harmincfontos mozsár és 2 tarack volt a várfalakon felállítva. Közli Molnár András, 1998. 546. o. Árvay 
Sándor, 107. o. szerint 20 vaságyú és egy háromfontos üteg volt a tüzérség. A tüzérség csekély létszámáról ő is 
megemlékezik. Gustavo Massoneri, 90. o. 2 mozsárágyúról, 8 tizennyolcfontos lövegről és 2 röppentyűről ír. 

6 4 Árvay Sándor, 107. o. egyenesen csak 450 főre teszi. 



400 fő), valamint Simunich szerint 24 lovas nemzetőr alkotta. 6 5 A teljes létszám Simu

nich december 21-i je lentése szerint 1528 fő volt (a kapituláció alkalmával 1313 fő adta 

meg magát , s 31 beteg honvéd volt a kó rházban . ) 6 6 A kapituláció alkalmával összesen 

593 lőfegyvert és 586 szuronyt vettek át az őrségtől, azaz a várörség felének nem volt 

puskája . 6 7 

A vár eredeti tüzérparancsnoka Döring Henrik főhadnagy, más források szerint szá

zados, 6 8 a helyőrségi tüzér igazgatóság helyi f iókparancsnoka pedig Kari (Karel) Koran-

czuk százados vo l t . 6 9 

Simunich al tábornagy december 17-én Nagyszombatból írott levelében szólította fel 

Ordódy őrnagyot a vár átadására, de a várparancsnok azt másnap visszautasí tot ta . 7 0 A 

védelmi előkészületek részeként december 19-én a várörség felégette a galgóci és 

szeredi hidat, valamint Ujvároska (Mesztecskó) mezővárost , mivel az j ó fedezéket nyújt

hatott volna az os t romlóknak. A leégett házak falainak lerombolása azonban idő hiányá

ban elmaradt; azokat később az ost romlók fedezékként használ ták . 7 1 A rombolási mun

kálatokban Gruber k iemelkedő részt vállalt. December 20-án bezárták a várkaput; 23-án 

és 24-én Simunich csapatai megkezdték az erőd körülvéte lé t . 7 2 

A szükséges tüzérségi felszerelés, különösen az ostromlövegek hiánya miatt Simunich 

egyelőre megelégedett az erőd körülzárásával. A zárolásra december 26-án vonultak fel a 

csapatok, az ütegállások kiépítése december 28-án kezdődött, s 29-én fejeződött be. 7 3 

0 3 Simunich - Windisch-Grätz, Nagyszombat, 1848. dec. 21. No. 380. KA AFA Karton 1821. 1848-12-30. 
Hivatkozik rá Rabár Ferenc, 1988. 368-369. o.; Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár 
András, 1998.550. o.; Laky Antal, 156. o.; Árvay Sándor, 107. o. 

6 6 Simunich - Windisch-Grätz, Nagyszombat, 1848. december 21. No. 380. KA AFA Karton 1821. 1848-
12-30. Hivatkozik та Rabár Ferenc, 1988. 368-369. o. 1848. december 19-i jelentésében 40 lövegről írt (12-12 
hat- és tizenkétfontos, 8 háromfontos ágyú, 4-4 tízfontos tarack és harmincfontos mozsár) a várőrség létszámát 
1000-2000 fő közé, a lőpor mennyiségét 150 mázsára tette. No. 374. Uo. 1848-12-17Ы. Benkő Napóleon 
1849. április 17-i vallomása szerint 1200-1300 fő volt az őrség létszáma. Közli Molnár András, 1998. 546. o. 
A betegek névsorát ld. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-18bb. A 20. (Weiden) sorgyalog
ezred 3. zászlóaljának történeti összefoglalója szerint 40 tiszt és 1245 legénységi állományú volt a foglyok szá
ma. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-4. И . о . Gustavo Massoneri, 90. o. szerint nyolc, 
egyenként 150 fős honvédszázadból (1200 fő), a Frangepán-csapat három, 150 fős századából (450 fő) és 60 
honvédtüzérből, azaz összesen 1710 főből állt volna az őrség. 

6 7 KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-I3-I8r. Az átvételkor 8895 gyalogsági töltényt vettek át. 
6 8 Rabár Ferenc, 1988. 369. o. szerint százados, Csikány Tamás, 2000. 173. o. szerint főhadnagy, Bona 

Gábor, I . 333. o. szerint hadnagy volt. Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása is hadnagynak mondja. 
Közli Molnár András, 1998. 546. o. Annyi bizonyos, hogy Guyon 1848. november 11-én az OHB-hoz írott le
velébenjavasolta hadnagyi kinevezését. MOL HM Ált. 1848:11071. Eredetileg iktatva a OHB-nál 1848:2733., 
majd az Országos Nemzetőrségi Haditanácsnál 7964. szám alatt. 

6 9 Bona Gábor, 1988. 328.0. 
7 0 Rabár Ferenc, 1988. 369-370. o. Simunich levelét ld. MOL OHB 1848:6020. (Melléklet Ordódy aznap 

az OHB-hoz intézett jelentéséhez). Fogalmazványa KA AFA Fasc. 160. Div. Schw. u. Sim. 1848-12-30. A fel
szólításra utal Simunich december 17-i, Windisch-Grätzhez írott jelentésében, közli Von der Revolution, 104-
107. о. Az elutasító választ Ordódyn kívül Zinnern őrnagy, Starhemberg százados és Jánossy Eduárd hadnagy 
írta alá. KA AFA Karton 1821. HA. u. W-G. 1848-12-17 lc. Simunich december 19-én küldte meg Windisch-
Grätznek. Uo. 1848-12-171b. 
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Rabár Ferenc, 1988. 369. o.; Szekovics Pál, 7. o.; Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli 
Molnár András, 1998. 546. o. 

" Szekovics Pál, 7. o. 
Rabár Ferenc, 1988. 371-372 o.; Operations-Journal der 1 -te Cernirung Comorns unter FML v. 

Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13. 



A vártüzérség december 27-én adta le az első lövéseket az ütegállások kiválasztását 
végző cs. kir. tisztekre, s délután fél négykor a várörség kitörést hajtott végre Ujvároska 
felé, de nem ért el e r edmény t . 7 4 A vártüzérség 2 8 - 2 9 - é n folyamatosan, noha különösebb 
eredmény nélkül lőtte az ütegállásokon munkálkodókat . Sokkal nagyobb gondot jelentett 
az os t romlóknak a Trakovicon lévő tüzérségi laboratór ium december 28-án délután 3, 
más forrás szerint 4 órakor történt fe l robbanása . 7 5 

A cs. kir. ostromtüzérség lövegeit december 29-én reggel hat órakor vontat ták be az 
ütegállásokba, az említett robbanás miatt azonban egy napot várni kellett a vár lövetésé-
vel. December 30-án reggel 8 órakor Simunich az előző napon írott felszólításával újabb 
parlamentert küldött az erődbe, a várőrség azonban ismét visszautasította a megadási fel
szól í tás t . 7 6 Délelőtt fél t ízkor az ost romtüzérség megkezdte a vár lövetését, amit a Gruber 
vezette magyar tüzérség viszonzott. A magyar tüzérség tel jesí tménye még a szemben ál
ló cs. kir. tiszteket is e l ismerésre késztette. A négy felállított e l lenséges ütegből egy 
visszavonulni kényszerül t , egy pedig éppen hogy meg tudott maradni a tüzelőál lásá
ban. Ahogy az egyik magyar szemtanú írja, „részünkről ( . . . ) sok kárt okoztak fiatal, de 
lelkes tüzé re ink . " 7 7 Gruber jeles v ise lkedését az egyik szemtanú is k iemel i . 7 8 A cs. kir . 
tüzérség lőszere dé lu tánra csaknem teljesen elfogyott, ezért délután 4-kor abbahagyta a 
tüzelést . Simunich este fél hatkor intézkedet t , hogy a lövegeket vonják vissza a tüze lő
á l l á sokbó l . 7 9 

Január l-jén reggel a várőrség kisebb kitörést hajtott végre Ujvároska felé, ahol le
égették a lelkész házá t ; 8 0 j anuár 5-én pedig a Paradicsom nevű majorság és Vörösvár felé 
törtek k i , s több épületet leéget tek. 8 1 

Simunich - Windisch-Grätz, Nagyszombat, 1848. december 29. No. 423/op. KA AFA Karton 1821. HA. 
u. W-G. 1848-12-206.; Johann Strack, 44. о.; Operations-Journal der 1-te Cernirung Comorns unter FML v. 
Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13. {Rabár Ferenc, 1988. 1848. decem
ber 29-re teszi.) 

75 

Operations-Journal der 1-te Cernirung Comorns unter FML v. Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. Div. 
Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13.; Ambrossy százados: Tagebuch über die Cernirung und Beschiessung von 
Leopoldstadt. Uo. 1849-13-14.; Johann Strack, 44. о. Wurmb őrnagy 1850. márc. 12-i összefoglaló jelentésé
ben tévesen december 29-én délután fél kettőre teszi. Aufzeichnungen und Relation uiber die Beschiessung der 
Festung Leopoldstadt am 30-ten December 1848. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-17b. 
Gustavo Massoneri, 91. o. a december 30-i bombázás utánra teszi a robbanást. 

7 6 A felszólítást és Ordódy válaszát ld. KA AFA Karton 1847. HA DA 1849-l-27d., f.. Az iratot eredetileg 
december 28-án fogalmazta meg, 29-i dátummal letisztáztatta, de végül 30-i dátummal küldte el. A fogalmaz
ványt és az elküldetlen december 29-i tisztázatot ld. KA AFA Karton 1953. Div. Schw. u. Sim. 1848-12-72., ad 
72. Ordódy válaszának másolatát ld. még uo. 184812-ad 76. V. ö. még Operations-Journal der 1-te Cernirung 
Comorns unter FML v. Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13.; Johann 
Strack, 44. о. 

77 

Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 546. o.; Szekovics Pál, 7. o. 
Hasonló elismeréssel ír Laky Antal, 156-157. o.; Árvay Sándor, 107. o.; Tüske Ferenc, 72. o. is. 

7 8 Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 546. o. 
7  У 

Rabár Ferenc, 1988. 371-374. o. Simunich december 30-i, 431. számú jelentését a sikertelen ágyúzásról 
ld. KA AFA Karton 1847. HA DA 1849-1-27c, fogalmazványa KA AFA Karton 1953. Div. Schw. u. Sim. 
1848-12-76. V. ö. még Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 546. o. (té
ves, 1849. január 4-i dátummal.) és Gustavo Massoneri, 90-91. o. Ugyanakkor nincs más nyoma annak, amit 
uő. 95-96. o. állít, amely szerint a sikertelen ágyúzás után szóba került volna az, hogy a várőrség hagyja el az 
erődöt, s próbáljon meg csatlakozni a magyar hadsereghez. 

80 

Operations-Journal der 1-te Cernirung Comorns unter FML v. Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. Div. 
Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13. 



Miután Windisch-Grätz 1849. január 5-i utasításából értesült Buda és Pest elfoglalá
sá ró l , 8 2 Simunich január 7-én újabb kapitulációs felszólítást küldött a várőrségnek 
Stenglin báró, a 63. (Bianchi) gyalogezred főhadnagya út ján. 8 3 Ordódy erre hadi tanácsot 
hívott össze, amelyen ott volt a várőrség valamennyi tisztje. Megkérdez te a tiszteket, 
akarják-e tovább tartani az erődöt, mire mindenki igennel felelt. (A tanácskozáson ott 
volt Gruber is, akit Stenglin utóbb képzetlen és je lentéktelen személynek nevezett, és 
akiben csupán egyszerű dezertőrt látott.) A haditanács nem utasította el nyíltan a felszó
lítást, de engedélyt kért Simunichtól arra, hogy futárt küldhessen az Országos Honvé
delmi Bizo t tmányhoz miheztartási parancsér t . 8 4 Simunich nem érezte magát felhatal
mazva efféle engedély kiadására. Január 8-án Stenglin útján tájékoztatta erről a 
várőrséget, majd január 7-én kelt je lentésével Windisch-Grä tz főhadiszállására küldte a 
főhadnagyot az említett kérésse l . 8 5 Windisch-Grätz a kérést j anuár 10-én elutasította, fel
tétel nélküli fegyverletételt követelt , s további ellenállás esetén kötél általi halállal fe
nyegette a tiszteket. 8 6 

Simunich a választ j anuár 14-én Stenglin főhadnagy útján megküld te Ordódynak, aki 
azt tudomásul vette, de a megadást e lutasí tot ta . 8 7 Ugyanakkor négyszemközt közölte 
Stenglinnel, hogy különösen a Frangepán-zászlóal j olasz katonái ellenzik a megadást , és 
hogy e tekintetben nincs emberei felett hatalma, s különösen Mednyánszky báró gyako
rol terrort az erődben. Egyben azt is közölte , hogy az élelmiszerkészletek megfogytak, s 
hogy a december 30-i sikertelen bombázás je lentősen emelte a várőrség bá torságá t . 8 8 

A várörség döntését nyilván befolyásolta az, hogy miután Simunich január 11-én ér
tesült arról, hogy Görgei feldunai hadtestének csapatai Verebélyen mutatkoznak, j anuár 

Operations-Journal der 1-te Cernirung Comorns unter FML v. Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. Div. 
Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13. 

8 2 Windisch-Grätz - Simunich, Buda, 1849. jan. 5. No. 1155/A.O. KA AFA Fasc. 168. Div. Sim., sp. Bk. 
v. L. 1849-1-2. Másolatát ld. KA AFA Karton 1953. Div. Schw. u. Sim. 1849-1-16. 
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Simunich - Ordódy, Nagyszombat, 1849. jan. 7. No. 16. Fogalmazvány KA AFA Karton 1953. Div. 
Schw. u. Sim. 1849-1-ad 16. V. ö. még. Simunich - Windisch-Grätz, 1849. jan. 7. No. 17/op. Fogalmazványa 
uo. 1849-1-18., tisztázata uo. Karton 1847. HA DA. 1849-1-57b.; Ld. még Benkő Napóleon 1849. április 17-i 
vallomása, közli Molnár András, 1998. 546. o.; Johann Strack, 46. о. 

8 4 Ordódy - Simunich, Lipótvár, 1849. jan. 7. KA AFA Karton 1847. HA DA. 1849-1-57a.; uo. Fasc. 168. 
Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-1-ad 5.; Stenglin 1849. január 21-i jelentésének másolatát ld. HL Absz. Pozsonyi 
htvszék. Zinnem-per. 664-671. f.; Operations-Journal der 1-te Cernirung Comoms unter FML v. Simunich 
1849. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13.; Johann Strack, 46. о. A Votum informativum, 
s ennek nyomán Rabár Ferenc, 1988. 376. о. a magyar hadügyminisztériumhoz küldendő futárról ír; ám 
Ordódy levelében egyértelműen Landes-Verteidigungs-Ausschuss szerepel. Ld. még Szabó Gyula, a 7. hon
védzászlóalj századosa 1849. április 26-i vallomását. MOL HM Iü. o. 5. doboz. 1849:2067. 

8 5 Simunich - Windisch-Grätz, Nagyszombat, 1849. jan. 7. No. 17/op. KA AFA Karton 1847. HA DA 1849-
l-54b.; Stenglin 1849. január 21-i jelentése, másolatát ld. HL Absz. Pozsonyi htvszék. Zinnem-per. 664-671. f. 

8 6 Windisch-Grätz - Simunich, Buda, 1849. január 10. No. 1237/AO. KA AFA Fasc. 168. Div. Sim., sp. 
Bk. v. L. 1849-1-5. Fogalmazványa uo. Karton 1847. HA DA. 1849-1-57. Idézi Rabár Ferenc, 1988. 376. o. 

8 7 Stenglin 1849. január 21-i jelentésének másolatát ld. HL Absz. Pozsonyi htvszék. Zinnem-per. 664-671. 
f. (ő tévesen január 8-ra teszi ezt); Operations-Journal der 1-te Cernirung Comorns unter FML v. Simunich 
1849. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13.; Johann Strack, 51. о.; Votum informativum 
3/v. folio; Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 547. o. 

8 8 Simunich - Windisch-Grätz, Nagyszombat, 1849. jan. 16. No. 44/op. KA AFA Karton 1822. HA. u. W-
G. 1849-1-125. Fogalmazványa uo. Karton 1953. Div. Schw. u. Sim. 1849-1-52. Ismerteti - téves jelzettel -
Rabár Ferenc, 1988. 376. o., 114. jz. 



12-13-án serege nagy részével Görgei ellen indult, s elrendelte a lipótvári zárolás feladá

sát is. így a várőrség j anuár 12-én sikeres kitörést hajtott végre, s noha Simunich január 

14-én ismét gyürüt vont az erőd köré, a kis siker némi optimizmussal tölthette el az ost

romlottakat. 8 9 

Simunich január 20-án ismét beküldte Stenglint az erődbe, s vele kézbesíttette az őr

ségnek Windisch-Grä tz január 12-én kelt kiáltványát, amely a magyar oldalon harcoló 

legénységi á l lományú katonáknak, amennyiben leteszik a fegyvert, közbocsánatot 

(Generalpardont) ígért. Ordódy és a tisztikar egy je lentős része - Stenglin je lentése sze

rint - immár késznek mutatkozott a fegyverletételre, ám a tisztek más része, így 

Mednyánszky László báró, őrnagy, helyi erődítési parancsnok, Schubert főhadnagy, va

lamint a Frangepán-csapat legénysége ellenállt. Stenglin adataiból úgy tűnik, hogy Gru

ber is az el lenzők között volt. Zinnern őrnagy egyenesen egy irónnal írott cédulát nyo

mott Stenglin kezébe: „Mednyánszky őrnagy a várőrség szerencsét lensége, és én a 

körülmények áldozata vagyok." 9 0 Ugyanakkor Ordódy a közbocsánat ígéretét nem hir

dette k i 9 1 , de nem is csinált belőle t i tkot . 9 2 

Simunich - akit j anuár 25-ig e lőbb Görgei hadtestének műveletei ejtettek aggoda

lomba, majd a komáromi várőrség megnövekedet t aktivitása nyugtalanított , egyelőre 

megelégedet t Lipótvár zárolásával , s megkezdte az előkészületeket az erőd komolyabb 

lövetésére. Január 26-án a várőrség két kisebb felderítő akciót hajtott végre, különösebb 

eredmény né lkü l . 9 3 Január 30-án Mednyánszky sürgetésére, az ő személyes vezetésével , 

Operations-Journal der 1-te Cernirung Comorns unter FML v. Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. Div. 
Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13.; Rabár Ferenc, 1988. 376-379. o. Ő a kitörést Navarra őrnagy 1850. augusztus 
28-i jelentése alapján január 13-ra teszi; ennek általa megadott jelzete azonban pontatlan. (Tagebuch die 
Beschießung der Festung Leopoldstadt betreffend, welches in Folge hohen General Artillerie-Direktions 
Verordnung deto 30. April 1850 A 1646 von dem Hauptmann Anton Navarra des к. k. Bombardier-Corps, in 
so lange derselbe als Artillerie-Commandant dabei beteiliget war, durch das löbliche Artillerie-Inspektorat zu 
verfassen beauftragt wurde. Bécs, 1850. augusztus 28. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-
15. 52. o. Korábban HL 1848-49. 7/170. Rabár a 6/133. számú iratra hivatkozik, ez azonban Ambrossy száza
dos 1850. március 14-i jelentése, amely csak az 1849. január 7-ig terjedő, i l l . az 1849. febmár 2-i eseményeket 
mondja el.) A másik hivatkozott irat jelzete pedig téves. Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli 
Molnár András, 1998. 547. o.; Árvay Sándor, 107. o. - Gustavo Massoneri, 97-98. o. szerint Mednyánszky és 
ő azt javasolták Ordódynak, hogy a várőrség hagyja el az erődöt, s próbálja meg Görgeivel együtt két tűz közé 
fogni Simunichot. 

9 0 Stenglin 1849. január 21 - i jelentésének másolatát ld. HL Absz. Pozsonyi htvszék. Zinnem-per. 664-671. 
f. V. ö. Operations-Journal der 1-te Cernirung Comorns unter FML v. Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. 
Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13; Stenglin közléseit ismerteti a Votum informativum, 3/v. és 7/v - 8/r. folio. 
Eszerint az általa hozott megadási felszólítások Ordódyra, valamint Starhemberg, Szabó, Héja és Farkas száza
dosokra, magára Gruberre, Schubertre és különösképpen Zinnernre voltak nagy hatással. Ez idézi Zinnern cé
duláját is. Magát a cédulát ld. Stenglin 1849. január 21-i jelentése mellett. HL Absz. Pozsonyi htvszék. 
Zinnern-per. 669. f. 

9 1 Ezt három, a várból január 23-án kiszökött tisztiszolga közölte Simunichcsal. Operations-Journal der 1-
te Cernirung Comorns unter FML v. Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13., 
ennek nyomán Johann Strack, 56. о. 
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Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 547. o. Ugyanezt jelentette 
Simunich 1849. február l-jén Galgócról Windisch-Grätznek azzal, hogy az ígéretnek nem volt hatása, mert 
Mednyánszky és az olaszok mindenkit terrorizálnak. No. 131/op. KA AFA Karton 1824. HA. u. W-G. 
1849-2-4. 
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Operations-Journal der 1-te Cernirung Comorns unter FML v. Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. Div. 
Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13.; Wurmb őrnagy - Simunich, Trakovic, 1849. január 26. este 7., uo. 1849-13-
17i. Ezt az akciót Johann Strack, 57. о., s az ő nyomán Rabár Ferenc, 1988. 379. o. tévesen január 25-re teszi. 



a 16. honvédzászlóal j két százada tört k i Mesz tecskó felé, de a támadást a cs. kir. tüzér
ség és gyalogság sikeresen visszaverte. 9 4 A kitörésben Gruber is részt vett. 9 5 

A források nem egészen egyér te lműek azt illetően, hogy mikor kapott lábra a várban 
a kapitulációs hajlandóság. Benkő Napóleon val lomása szerint Ordódy már j anuár 7-én 
ebédre marasztalta Stenglin főhadnagyot , a parlamentert, aki Ordódy, Zinnern Károly 
őrnagy, Héya József és Gruber százados előtt arról beszélt , hogy a vár feladása esetén a 
magyar tiszteket jelenlegi rangjukban átveszik a cs. kir. hadseregbe, a honvédeket pedig 
hazaengedik. 9 6 Benkő szerint ezután Gruber összehívta a tüzértiszteket, s arra szólította 
fel őket, hogy a hadi tanácsban szavazzanak a vár feladására. Ezáltal „a tüzéreknél majd
nem bizodalmat lanságot maga iránt gerjesztett," de Ordódy helyrehozta a dolgot. 9 7 

Ugyanígy a Frangepán-csapat tisztjei is hajlandóságot mutattak volna a megadásra . A 7. 
honvédzászlóal jnál Starhemberg István százados hívta össze az alakulat tisztjeit, de Ba-
ranyay Pál főhadnagy „hatalmas szót" emelt a feladás ellen, majd több tiszttársával 
egyetemben elhagyta a gyűlés t . 9 8 

Gruber állítólag Mednyánszky t is megkörnyékezte , mire az felkereste Ordódyt , s fel
szólította, hogy fogassa el a megbízhatat lan tiszteket, és akasztassa fel Grubert, de 
Ordódy erre nem volt ha j landó . 9 9 

A sikertelen január 30-i kitörési kísérlet, s az el lenséges ütegállások kiépí tésének elő
rehaladása nyi lvánvalóvá tette, hogy e lőbb-utóbb megkezdődik az erőd újabb, nehéztü
zérségi lövetése. A február 1-jei hadi tanácson Ordódy megkérdez te Grubert, mennyi idő
re e legendő még a tüzérségi lőszer, mire Gruber azt válaszolta, „hogy legfelebb egy napi 
tüzelés után az igen kis mennyiségben lévő lőpor felhasználva leend, s akkor az el lenség 
600 lépésnyi távolságra anélkül, hogy azt gátolni lehetne, Bresch Battériát építhet, és a 
vár falainak akármely részét leronthatja." 1 0 0 A hadi tanácson résztvevő tisztek közül csak 

V 4 Simunich - Windisch-Grätz, Galgóc, 1849. február 1. No. 131/op. KA AFA Karton 1824. HA. u. W-G. 
1849-2-4. (300 fő, 2 löveg); Operations-Journal der 1-te Cernirung Comorns unter FML v. Simunich 1849. KA 
AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13.; Neperzeny szds.: Tagebuch während der Cernirung und 
Beschiessung der Festung Leopoldstadt vom 25-ten Jänner bis 2-ten Februar 1849. Lipótvár, 1849. február 2., uo. 
1849-13-16. 5. о.; Johann Strack, 59. o.; Rabár Ferenc, 1988. 380. о. Az ostromnapló 1000, Strack 400 főre teszi 
a támadók létszámát; ez utóbbi a pontosabb. Ld. még Szekovics Pál, 1. o.; Laky Antal, 157. o.; Árvay Sándor, 108. o. 

J 5 A votum informativum 12. f., Gruber vallomása alapján. 
) b Stenglin 1849. január 21-i jelentésének másolatát ld. HL Absz. Pozsonyi htvszék. Zinnern-per. 664-671. 

f.; Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 546. o - Az eredeti rangban tör
ténő átvétel ígéretét Ordódy, Zinnern, Starhemberg István és Szabó Gyula 7. és Héja József 16. honvédzászló-
alji századosok állítólag terjesztették is. Ld. erre Csernovics Istvánnak, a Frangepán-csapat (fő)hadnagyának 
1849 júniusi vallomását a pesti helyőrségi hadbíróság előtt. MOL HM Iü. o. 3. doboz. No. 2665. Ő is említi -
dátum nélkül - a parlamenter ebédre történt meghívását. 
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Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 547. o. Az esetről hallomás 
alapján szól Szabó Gyula 7. honvédzászlóalji százados 1849. május. 14-i vallomása is. MOL H M Iü. o. 5. do
boz. No. 2067. (innen az idézet) 

9 8 Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 547. o. Említi - dátumra való 
utalás nélkül - Szabó Gyula 7. honvédzászlóalji százados 1849. május 14-i vallomása is. MOL HM Iü. o. 5. 
doboz. No. 2067. - Arvay Sándor, 107. o. szerint erre a gyűlésre még január l-jén került volna sor, ám ez ke
véssé valószínű; inkább a január 14. utáni dátum tűnik valószínűnek. 
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Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 547. o. 
1 0 0 Szabó Gyula, a 7. honvédzászlóalj főhadnagya 1849. április 26-i vallomása a debreceni helyőrségi hadbíró

ság előtt. MOL HM Iü. o. 5. doboz. 1849:2067. Hasonló értelemben ismertette Gruber beszédét máj. 14-én is. Uo. 



Mednyánszky , valamint a Frangepán-csapat két századosa, Swoboda és Massoneri sza
vaztak a további ellenállás mellett; Ordódy, Zinnern és a többiek, köztük Gruber, a vár 
feladására szavaztak. Ordódy állítólag felajánlotta a várparancsnokság átadását annak, 
aki a várat védeni gondolja, ám több tiszt, köztük Gruber is, kijelentette, hogy ez esetben 
lemondanak. A tanácskozás döntés nélkül zárult, a résztvevők abban ál lapodtak meg, 
hogy megvárják a vár újabb lövetésé t . 1 0 1 

A február 2-án reggel fél nyolckor kezdődő újabb ellenséges bombázás aztán ny i l 
vánvalóvá tette az erőd tarthatatlanságát. Egy óra alatt 277 lövés zúdult a várra, s több
ségük komoly károkat okozott. A honvédtüzérség képtelen volt megfelelő hatékonyság
gal viszonozni a tüzelést, csupán egy-két lövés dördült e l . 1 0 2 

Az utóbb Debrecenbe érkező tisztek közül többen is vádolták Grubert; Csernovics 
István, a Frangepán-csapat főhadnagya azt állította, hogy február 2-án Gruber magához 
vette a tüzérségi raktár kulcsait, s „az ágyúzás a várban szorosan megtiltatott ." 1 0 3 Benkő 
Napóleon, a 16. honvédzászlóal j hadnagya szerint Csóka hadnagy hiába akart tüzelni, 
mert „csodájára a kulcsot elcserélve látta." 1 0 4 Csernovics Istvánnak, a Frangepán-csapat 
( fő)hadnagyának 1849 júniusi val lomása szerint „az árulók előre elkészülve reá [ t i . a lö-
vetésre] , a rakhelyek kulcsait a lőportárból Gruber tüzérszázados által elfoglaltatva - az 
ágyúzás a várban szorosan megtiltatott ." 1 0 5 

Az ágyúzás hatására Ordódy az erőd I I I . számú bástyájára - a magyar zászló helyébe 
- kitűzette a fehér zászlót. Miután azonban az ágyúzás ennek ellenére folytatódott, az I . 
bástyára is kitüzetett egy fehér zászlót; erre a vár lövetése abbamaradt. Simunich újabb 
parlamentert küldött az erődbe, aki megkérdezte Ordódyt , mit akar ez jelenteni. A vá
laszt, a feltétel nélküli megadás elfogadását, Starhemberg István százados vitte az ost
romsereg t ábo rába . 1 0 6 Ordódy csupán ennyit írt: „A várörség megadja és őfelsége ke
gye lmébe ajánlja magát ." Simunich ezután megfogalmazta a feltételeket, amelyek sze
rint a legénységet és a tiszteket, további utasításig, hadifoglyokként , Pozsonyon át 
vezetik e l . 1 0 7 

1 0 1 Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 549. o. - Szabó Gyula 1849. 
április 26-i és május 14-i vallomása szerint ő maga is azt javasolta, hogy tartsák az erődöt, amíg lehet, azután 
próbálják meg átvágni magukat az ostromlókon. MOL HM Iü. o. 5. doboz. No. 2067. (Igaz, Szabót Benkő Na
póleon vallomásában keményen vádolta az erőd feladásában játszott szerepéért) Csernovics Istvánnak, a 
Frangepán-csapat (fö)hadnagyának 1849 júniusi vallomása szerint Ordódy ténylegesen át is adta a parancsnok
ságot Mednyánszkynak. MOL HM Iü. o. 3. doboz. No. 2665. 

1 0 2 Operations-Journal der 1-te Cernirung Comorns unter FML v. Simunich 1849. KA AFA Fasc. 169. 
Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-13.; Johann Strack, 59. о.; Rabár Ferenc, 1988. 380-381. о. - Költői, de pon
tatlan leírást ad a bombázásról Gustavo Massoneri, 103-105. o. 

1 0 3 Csernovics István, a Frangepán-csapat főhadnagya 1849. június ?-i vallomása a pesti helyőrségi hadbí
róság előtt. M O L HM Iü. o. 3. doboz. 1849:2665. - Megjegyzendő, hogy Csernovics - Gustavo Massoneri, 
l l l . o . szerint - a schwechati csatában gyávaságával tűnt ki , s Massoneri azzal gyanúsította, hogy ő látta el in
formációkkal az ostromlókat. Ennek azonban semmi nyoma nincs. 

1 1 , 4 Benkő Napóleon 1849. április 17-i vallomása, közli Molnár András, 1998. 549. o. 
1 0 5 MOL H M Iü. о. 3. doboz. No. 2665. 
1 0 6 Wurmb őrnagy 1849. febr. 4-én kelt jelentése. KA AFA Fasc. 169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-18d. 
1 0 7 Közli Johann Strack, 60. о. Magyar fordításban közli Rabár Ferenc, 1988. 381. o. Fogalmazványát és 

egy másolati példányát ld. KA AFA Karton 1953. Div. Schw. u. Sim. 1849-2-8b. és uo. Fasc. 169. Div. Sim., 
sp. Bk. v. L. 1849-13-18h. 



A megadási egyezményt Simunich 1849. február 2-án délután fél egykor írta alá, 
majd a védő őrség az újvároskai kapun kivonult, s felsorakozott a várs ikamon (Glacis). 
A foglyokat a 20. (Weiden) gyalogezred 3. zászlóalja kísérte Trakovicáig , onnan pedig a 
szluini határőr gyalogezred 4. zászlóaljának adták át őket . 1 1 1 8 Ordódy a megadás után el
mondta Simunichnak, hogy a bombázás azért is volt olyan leverő hatással a várörségre, 
mert azt csupán február 3-ára várták, s a vártüzérség ezért tanúsított olyan csekély ellen
állást. Azaz - ellentétben a később Debrecenbe magukat igazolni akaró tisztek val lomá
saival - szó sem volt Gruber tudatos szabo tázsá ró l . 1 0 9 

A fogságtól a vértanúságig 

Simunich 1849. február 4-én egy, a várban szolgált ellátási segéd, valamint az erődí
tési igazgatóság számvivőjének je lentése alapján közölte Windisch-Grätzcel és Johann 
Kempen von Fichtenstamm altábornaggyal , a pozsonyi katonai kerület parancsnokával 
azon tisztek névsorát, akik a várőrség kitartásában je lentős szerepet játszottak. A névsor
ban az első Schubert hadnagy, a második Mednyánszky („Kossuth kimondott h íve") , a 
harmadik Gruber volt. Rajtuk kívül még összesen hét nevet sorolt fel. Velük szemben 
dicsérte Ordódy lojális je l lemét , illetve a vele szorosan együt tműködő Zinnern őrnagyot , 
Starhemberg és Héja századosoka t . 1 1 0 A fogoly tisztek közül a Simunich által megjelöl
teket különválasztot ták a többiektől , és Pozsonyba szállították, hogy az ottani cs. kir. Ka
tonai Vizsgáló és Rögtöní té lő Bizot tmány elé állítsák őket. 

A pozsonyi fogságból Gruber február 14-én végre ismét írt Ürményi Franciskának. 
„Drága j ó Fanny! - Miután már régóta nem kaptál levelet, tudatom veled, hogy jelenleg 
Pozsonyban vagyok, ahol jól megy sorom. - Mive l most már tudod, hol vagyok, tudasd 
velem, hogy szülésedkor mit hoztál a világra, és hogy a többi gyermekek egészségesek és 
még életben vannak-e? - Lelkemből üdvözöllek és csókollak, miképpen idős édesanyá
dat, a fiatal hölgyet, annak bátyját és a kisasszonyt. - Maradok - a Te Gruber Fülöpöd. -
C ímem a következő: „A Monsieur Monsieur Gruber Fülöpnek, leadandó a cs. kir. ál landó 
Katonai és Polgári N y o m o z ó Bizottmánynál Pozsonyban, a Víz ikaszárnyában ." 1 1 1 

A vizsgálatot végző bizot tmány elé összesen 18 személy került, azonban különböző 
szempontok miatt az erőd végsőkig történő ellenállásáért felelősségre vonandók köre vé
gül öt személyre , Ordódyra , Mednyánszkyra , Gruberre, Alexander Schubert (Aleksander 

Beschreibung des Feldzuges in Ungarn, des 3. Feld-Bataillons vom Inf. Rgmte Br. Weiden Nro. 20. -
Vom 15-ten Oktober 1848 bis 13-ten September 1849. [Belül:] Feldzug in Ungarn 1848 ud 1849 (Vom 15 
Oktober 1848 bis 13-ten Septemb. 1849.) Neuwirth őrnagy távollétében aláírta Dervich szds. KA AFA Fasc. 
169. Div. Sim., sp. Bk. v. L. 1849-13-4. И . о . - Johann Strack, 60. о. tévesen írja, hogy már Lipótvárott a 
szluiniak vették volna át a foglyokat. 

1 0 4 Simunich - Windisch-Grätz, Galgóc, 1849. február 4. No. 60/p. KA AFA Karton 1824. HA. u. W-G. 
1849-2-27., másolata uo. Karton 1848. HA DA 1849-2-37a. Hozzáteendő, hogy az Ordódyt leárulózó, s min
denütt árulást szimatoló Gustavo Massoneri, 99. o. Mednyánszkyt és Grubert kiváló embereknek, Grubert pe
dig legjobb barátjának nevezi. 

1 1 0 Simunich - Windisch-Grätz, Galgóc, 1849. febr. 4. No. 60/p. KA AFA Karton 1824. HA. u. W-G. 
1849-2-27., másolata uo. Karton 1848. HA DA 1849-2-37a.; uő. - Kempen, uo., ua. Másolat. HL Absz. Pozso
nyi htvszék. Zinnem-per. 632-633. f. 

1 1 ' MOL HM Iü. o. 6. doboz. 1849:2779. 



Szubert) főhadnagyra és Koranczuk századosra korlátozódott . A bizot tmány Kempen al
tábornagy, a pozsonyi katonai kerület parancsnoka február 5-én kiadott utasí tásának 
alapján február 6-án kezdte meg a vizsgálatot. Az első, sommás kihal lgatásokra február 
16-án került sor, s a vizsgálat a tanúk és a vádlottak kihallgatásával március 20-ig tartott. 
Tollovi tz hadügyész már március 14-i je lentésében hangsúlyozta , hogy a vizsgálat során 
három személy vétkessége bizonyosodott be, Mednyánszkyé , Gruberé , illetve Schuberté : 
ők voltak azok, akik a végsőkig el lenezték az erőd á tadásá t . 1 1 2 Windisch-Grä tz többször 
is sürgette a vizsgálat befejezését, de Tollovitz hadügyész csak április 11-ére készült el 
az - egyébként igen részletes, közel 40 oldalas - hadügyészi előterjesztéssel, a votum 
informativummal. 

Abban először az okmányok alapján ismertette az ostrom történetét . Fő vádként a 
makacs ellenállást emlí tet te , de hozzátet te : miután a vádlot tak egy része az október 3-i 
manifesztum megjelenése után kü lönböző fegyveres összecsapásokban vett részt, k i 
egészí tő vádként az is felhozható velük szemben. 1 1 3 Hangsúlyozta , hogy noha Ordódy 
és tisztjei már j anuá r 20-án haj landónak mutatkoztak a megadásra , azt M e d n y á n s z k y , 
Schubert és Gruber, valamint a Frangepán-zászlóal j katonái m e g a k a d á l y o z t á k . 1 1 4 Ezzel 
némi leg el lentétben állt Stenglin - Tol lovi tz által is idézett - val lomása, amely szerint 
j anuár 20-án Gruber is a megadás t pár tolók közé tartozott; illetve Ordódyé , aki a meg
adást akkor e l lenzők közé csupán M e d n y á n s z k y t és Szubertet sorolta. 1 1 5 A várörség há
rom, korábban a cs. kir. hadseregnél szolgált tagjának március 9-i , egybehangzó vallo
mása szerint viszont Mednyánszky és Schubert mellett Gruber volt az, aki a várőrség 
gyakori kitöréseit vezette, s úgy tűnik, a hadügyész ezeknek a (Stengl inével el lentétben 
kétségkívül „belső") va l lomásoknak adott nagyobb hi te l t . 1 1 6 Ezt az is magyarázhat ja , 
hogy a j anuá r 30-i ki törésről Ordódy is ilyen ér te lmű, Gruberre nézve terhelő val lomást 
tett . 1 1 7 

Gruber val lomása alapján kiemelte, hogy az részt vett az 1848. szeptember 29-i pá-
kozdi csatában, ahol két órán át lőtte Jellacic csapatait; ott volt, noha a tartalékban, 
Schwechatnál ; részt vett Simunich csapatainak november eleji ü ldözésében és a holicsi 
ütközetben. December 16-án Nagyszombatná l mindaddig harcolt, amíg csak ágyúi t el 
nem foglalták; majd Lipótvárott , Ordódy felszólítására, elfogadta az erőd tüzérparancs
noki posztját. Az első bombázás alkalmával viszonozta az erőd lövegeivel a tüzet; részt 
vett - noha vezénylő szerep nélkül - a január 30-i kitörésben. Kezdetben ellenezte az 
erőd feladását, végül azonban, más tisztekhez hasonlóan, pártol ta azt. Gruber azzal vé
dekezett val lomásában, hogy már régen vissza akart térni a cs. kir. csapatokhoz, s hogy a 
nagyszombati ütközet után azért ment Szeredre, hogy elhozza onnan a holmiját, s aztán 

" Tollovitz - pozsonyi katonai kerület parancsnoksága, Pozsony, 1849. március 14. H L Absz. Pozso
nyi htvszék. Zinnern-per. Fogalmazvány. Ad No. Aud. 42. 676-679. f. Az iratot Kaempf alezredes aláírásá
val postázták. 
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Votum informativum 6-7. f. 
1 1 4 U o . 3/v-4/r.f. 
1 1 5 Uo. 7/v-8/r. és 10/r. f. Ugyanakkor érdekes, hogy Stenglin pozitív véleményének a Zinnern peranyagá

ban található március 12-i vallomásában nincs nyoma. 
1 1 6 A vallomásokat ld. HL Absz. Pozsonyi htvszék. Zinnem-per. 651/v., 652/v., 655/r., 657/v., 660/r., 

661/r-v., 662/r. f. V. ö. Votum informativum 8/v. f. 
1 1 7 Votum infomativum 10/r. f. 



jelentkezzen Simunichnál . Gruber val lomásában Koranczuk százados védelmében előad
ta, hogy december 30-án ugyan látta megjelenni őt a bástyákon, de ez nem jelenti azt, 
hogy ő vezényelte volna a lövegeke t . 1 1 8 

Ordódyé mellett, áttételesen, Koranczuk százados val lomása is terhelte Grubert, mi 
vel hangsúlyozta, hogy az, Lipótvárba érkezése után, átvette a tüzérparancsnokságot , s 
hogy ő maga a december 30-i bombázást követően beteget jelentett, s ezt követően nem 
vett részt az erőd véde lmében . 1 1 9 

Tollovi tz szerint a vádlottak - Koranczuk kivételével - elkövették a fegyveres láza
dás bűntettét. Bűnük annál is súlyosabb, mert Simunich hatszor szólította fel őket kapitu
lációra; s Buda és Pest elfoglalása után minden további nélkül különbséget tehettek vol
na a j og és a bűn között. 

Tollovi tz szerint a fő bűnös kétségkívül Mednyánszky , de vele azonos módon Gruber 
is büntetést érdemel . Hangsúlyozta , hogy Gruber szellemi képzését a cs. kir. hadsereg
ben kapta, mégis összesen öt alkalommal vett részt cs. kir. csapatok elleni harcban. (Ide 
sorolta a pákozdi csatát is, noha arra még az október 3-i manifesztum előtt került sor. 
Maga Gruber viszont nem említette sem a lieszkói, sem a nádasi ütközetet.) Tollovitz 
hangsúlyozta: a fegyveres lázadásban való ilyen folyamatos részvétel mellett szó sem le
het a törvényes büntetéstől való eltéréstől. Gruber „szégyentelen állítását," hogy csupán 
azért ment Szeredre, hogy holmiját elhozva Simunichnál jelentkezzen, eleve cáfolja, 
hogy azt követően átvette az erőd tüzérparancsnokságát , s hogy „bűnét az osztrák ost
romló csapatok tevékeny lövetése által tovább folytatta." Nem lehet büntetést módosí tó 
tényezőként tekintetbe venni azt - a tanúk által meg nem erősített - állítását sem, hogy 
végül pártolta az erőd átadását, mert „büntetendőségét már korábbi bűnös részvétele 
megha tá roz t a . " 1 2 0 

Mindezek alapján Tollovitz - a vonatkozó törvény- és rendeleti helyek idézése után -
Mednyánszky t és Grubert kötél általi halálítéletre javasolta. A vádlottakat még aznap a 
vizsgáló bizot tmány elé idézték, majd miután felolvasták nekik a val lomásukat , megkér
dezték tőlük, van-e valamilyen előadni valójuk. Mindketten nemmel feleltek. Ezután el
vezették őket, majd Tollovi tz felolvasta a fontosabb okmányoka t és a votum informati-
vumot a Kari Kaempf nyugalmazott cs. kir. alezredes vezette bizot tmány tagjainak. 
Ezután azok rövid időre visszavonultak, majd rendfokozat szerint leadták szavazatukat: 
egyöntetűen a Tollovitz által előterjesztett ítéletet támogat ták. 

Az ítéletet Kempen még aznap felterjesztette Windisch-Grä tznek megerősí tés vé
gett. 1 2 1 A fővezér azonban azokban a napokban már nem volt a fővárosban: I . Ferenc Jó
zsef az olmützi udvarba rendelte, majd felmentette a fővezéri t isztéből, a helyét elfoglaló 
Ludwig Weiden táborszernagynak pedig kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy az 
ítéletek megerősítésével foglalkozzék. 

1 1 8 Uo. 12. és 18/v—19r. f. A fentiek alapján alaptalannak kell mondanunk Benkő Napóleon hadnagy azon 
vádját, hogy Gruber Pozsonyban „feladó szerepet visz a kihallgatásoknál." Benkő Napóleon 1849. április 17-i 
vallomása, közli Molnár András, 1998. 550. o. 

1 1 9 Votum infomativum 13. f. 
1 2 0 Votum infomativum 16/v-17/r. f. 
1 2 1 Kempen - Windisch-Grätz, Pozsony, 1849. ápr. 11. No. 2427. HL Absz. I I I . AOK JS 1849-2/19. 



A fővezérséget május 30-án átvevő Haynau jún ius l-jén küldte vissza Kempennek az 
ítéletet végrehajtás vége t t . 1 2 2 Kempen jún ius 4-én írta alá az ítéleteket, amelyeket még 
aznap közöltek az elítéltekkel. Mednyánszky t és Grubert június 5-én hajnali 4 órakor 
akasztot ták f e l . 1 2 3 

A Pressburger Zeitung szemtanúi beszámolója szerint Gruber egészen megtör t volt, 
amikor a vesztőhelyre kísérték. Meggyón ta bűneit , megcsókol ta a feszületet s az őt v i 
gasztaló pap kezét, majd a bitófa alá lépve állítólag ezt mondta: „Testvérek! K ö s z ö n ö m 
az i rántam tanúsított szeretetet. Vegyetek intő példát énrólam, szerencsétlenről . Ide kerül 
az ember, ha letér a helyes útról. Ne érjen titeket is i ly szomorú sors. Engem elcsábítot
tak, és azért meg kell halnom. Tehát : óvakodjatok a rebe l l i sek tő l !" 1 2 4 

Nem tudni, mondta-e Gruber ezeket a szavakat. 1 2 5 Egy éppen hogy férfikorba lépett, 
pályáját derékba törni, életét veszni látó, rövid idő alatt sokat megél t személy nem biz
tos, hogy hősi pózba vágja magát halála óráján. Ne feledjük, Gruber négy hónapja volt 
fogoly. Az ellene folytatott vizsgálat két hónapja úgy fejeződött be, hogy az ítéletet nem 
tudta; vagy ha tudta is, az eltelt idő feljogosította a reményre , hogy azt nem hajtják vég
re. Fogságában eljuthattak hozzá a hírek a magyar sikerekről; de hírt kaphatott Petőcz 
György Pozsony megyei másodal ispán május 24-i és Nimnichter János sütőmester május 
31-i pozsonyi kivégzéséről is. S aztán egy nap leforgása alatt vége volt minden remé
nyének. Lehet, hogy összetört a csalódás súlya alatt, lehet hogy nem. De életének mércé
jé t nem az áll í tólagos utolsó mondatok, hanem 1848 szeptembere és 1849 februárja kö
zötti tettei adják. 

A kivégzések visszhangja 

A két kivégzés óriási felháborodást keltett a magyar hadseregben. „Az el lenség ilyen 
vadállati kegyet lensége elkeseríti a hadsereget, - s egyhangúan visszatorlásért kiált. A 
további részvét a világ szeme előtt gyávának mutatna minket. - Mednyánszky halála ál
tal a magyar hadsereg megszégyenít tetet t - meg kell bosszulni - az utat és módot és a 
kormánynak kell meghatároznia" - írta jún ius 10-én Komáromból Görge inek Klapka 
György t ábo rnok . 1 2 6 Az esztergomi főhadiszálláson lévő Ludvigh János főkormánybiz tos 
pedig így írt jún ius 11-én Kossuthnak: „E percben nem tudom nyugodtan megítélni ; va
jon okosabb-e a mérsékelt politikát követni , csupán azt hiszem, hogy most demonst rác i 
óként egy fára hármat [ t i . három osztrák foglyot] kell felhúzatni ." Emellett a tábori ve-

" Haynau - Kempen, Pozsony, 1849. jún. 1. No. 400. Fogalmazvány. Uo. 
1 2 3 Az ítéletet ld. uo. és Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettsrachiv, Geheimakten. Nachlaß Schwarzen

berg. Karton 13. Fasc. VI I I . Akten betreffend den ungar. Aufstand und die kriegsgerichtlichen Urteile No. 
403., közli Kumlik Emi!, 67-68. о. 

1 2 4 Idézi Kumlik Emil, 68. о. 

" Kumlik Emil. 68-69. o. szerint „a pozsonyi hivatalos jellegű újságnak e híradása annyira magán viseli a 
kényszer alatt működő Gutgesinntheit bélyegét, hogy megcáfolása szinte fölösleges;" s biztosra veszi, „hogy a 
fiatal vértanú a bakó láttára sem tagadta meg önmagát és egész hősi múltját." 

U 6 Közli Von der Revolution, 436-437. о., magyar fordításban Saját kezébe, ott, ahol... Az 1848-49-es for
radalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból. Szerk.: Farkas Gyöngyi. Az ira
tokat válogatta, a német nyelvű iratokat fordította Böhm Jakab. A bevezető tanulmányt írta Csikány Tamás. 
Budapest, 1998. 153-154. o. és  Нетшпп  Róbert: Győr város és megye hadtörténete 1848^t9-ben. Győr, 1998. 
287-288. o. 



gyes rögtönítélő törvényszékek visszaállítását javasolta. Nyomban meg is kérdezte a 
Győrből éppen visszatérő Görgei véleményét , aki kételkedett a visszatorlás célszerűsé
gében „most, amikor dolgaink olyan jó l állnak, s nem tanácsolja a terrorizmus útjának 
köve tésé t . " 1 2 7 Kossuth Lajos kormányzóelnök szintén fe lháborodva vette tudomásul az 
ítéletet: „ . . . idején lá tom miszerint elleneink irányában eddig követett nagylelkűségünk
kel felhagyva az osztrák zsarnokság ezen embertelen eljárása ellen visszatorlást használ
junk" - írta Görgeinek jún ius 13-án . 1 2 8 

Á m az 1849. június 16-i minisztertanács - Görgei javasla tára - úgy döntött , hogy 
nem él a viszont megtorlás e s zközéve l . 1 2 9 Az indokokról Görgei így írt a hadsereghez in
tézett kiál tványában: „Csüggedhetet len vitézséggel s győző fegyvereinkkel k iv ívandó 
győzelmeink által bosszulandjuk meg az ártat lanok gyilkosságát , hogy legyen győzel
münk e redménye , létünk függetlensége és szabadsága örökös, mint leend az elhunytak 
emléke örökös . - De egyes fegyvertelen ártatlanok legyilkolásával nem fogjuk megfer
tőztetni vi tézségünket , s nem fogunk letörpülni alacsony bosszúállásra. - Azokat, kiknek 
a véres csatamezőn győztes fegyvereitek és vitéz nagylelkűségtek megkegyelmezett, 
nem fogjuk gyi lkoló vérpadra hurcolni, s nem fogjuk követni el lenségeinket embertelen 
ösvényre, melytől a becsület, erkölcs és polgárisodás [sic!] elborzadnak." 1 3 0 Bat thyány 
Kázmér külügyminiszter pedig francia nyelvű diplomáciai körlevélben hozta a külföldi 
közvélemény tudtára a tör ténteket . 1 3 1 

A kivégzések rossz visszhangja miatt az osztrák miniszter tanács június 24-én figyel
meztette Haynaut, hogy a reguláris csapatok soraiból ejtett foglyait ne akasztassa fel 
azonnal, ahogyan szándékozot t tenni, mert máskülönben szörnyű visszatorlás várható, s 
a magyarok sem fognak többé foglyokat ejteni. (A magyar hatóságok fogságában ekkor 
két cs. kir. tábornok, s több tucat törzs- és főtiszt v o l t . ) 1 3 2 

A család és a magyar kormányzati segély 

A kivégzések híre jún ius 10-én jutott el Komáromba , 11-én pedig az esztergomi fő
hadiszállásra. Aznap - a kivégzéséről még mit sem tudva - Ürményi Franciska, Gruber 
élettársa és gyermekeinek anyja, kérvényt írt Kossuthhoz, melyben elmondta, hogy 
Gruber a csatatérre történő e lvonulásakor két kiskorú gyermeket hagyott hátra, s miután 
a nagyszombati ütközet után részt vett Lipótvár védelmében, az erőd „elárulása és fel-

Közli Hermann Róbert: Kossuth és Görgei között - Ludvigh János kormánybiztosi jelentései 1849-böl. 
Századok, 2006/3. 727. o. 

1 2 8 Közli KLÖM XV. 512-513. o.; F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849. évi minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 
Budapest, 1989. 81. o. és Hermann Róbert, 2001. 409^110. o. 

1 9 Közli KLÖM XV. 532-533. o. és F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849. évi minisztertanácsi jegyzőköny
vek. Budapest, 1989. 81. o. 

1 0 Közlöny, 1849. június 29. Közli Pap Dénes: Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történe
téhez 1848-1849. Pest, 1869. II. k. 495-496. o. 

i ^ 1 

Batthyány Kázmér 176/k. ü. sz. alatti körlevelét ld. MOL H 148. Nyomtatványok. Dátum szerint. Közli 
Ion Ghica: Amintiri din pribegiadupä 1848. Bucuresti, 1889. 310-315. o. 

13° 

" Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848-1867. I I . Abteilung. Das Ministerium Schwar
zenberg. Band 1. 5. Dezember 1848 - 7. Jänner 1850. Bearbeitet und eingeleitet von Thomas KleteÖka. Wien, 
2002. 449. o. 



adása után mint magát megadni nem akaró, fogolyként az osztrákok kezébe esett, akik 
Pozsonyba vitették fedezet alatt, és onnan továbbszáll í tották egy, mindezen óráig isme
retlen helyre." Mindezek miatt Gruber kiszabadulásáig, illetve visszatértéig Kossuthtól , 
mint a haza atyjától, segélyt kért Gruber gyermekei s z á m á r a . 1 3 3 

Kossuth június 16-án a következő sajátkezű hátirattal küldte át az iratot a hadügymi
nisztér iumnak: „A derék Gruber honvédtüzér kapitány az istentelen el lenség vad barba
r izmusának áldozatul esett. - О az, k i - mikint a pozsonyi és bécsi lapok nyíltan hirdetik 
- a felejthetlen emlékű Mednyánszkyva l Pozsonyban a vérszomjas el lenség által kivé
geztetett. - Hátramaradottairól - legyenek azok törvényes vagy természetes gyermekei -
a státusnak gondoskodni erkölcsi kötelessége. - Mire ezennel a hadügyminisz tér iumot 
megil letődött résztvevő érzéssel felszólítom, s tudósítását b e v á r o m . " 1 3 4 

Görgei hadügyminiszter jún ius 24-én a következő véleménnyel küldte vissza a fo
lyamodványt : „ . . .a hadügyminisz tér ium szinte, mikint tisztelt Kormányzó úr, oly részt
vevő érzettel viseltetik az ügyünk mellett ernyedetlen működő , de szerencsétlenül elhalt 
Gruber százados iránt, hogy a hátrahagyott 2 f iúgyermeke részére attyok egész 980 
p[engő]f[orin]tnyi békeévi i l letményét az illető özvegynek - mindaddig, míg a gyerme
kek 20-ik életkorukat elérik - évi nyugdíjul engedményezni véleményezek, azon indok
ból, hogy az atya érdeme, s szerencsétlen kimúlása ennyi figyelmet a státustól méltán 
m e g é r d e m e l . " 1 3 5 

Két nappal később azonban Gruber testvére, Fedr igoniné Gruber Már ia is kérvénnyel 
fordult Kossuthhoz, s kérte, hogy az gondoskodjon Gruber „habár nem törvényes ágyból 
született két f iúgyermekéről" , a bécsi lelencházban lévő ötéves Fülöpről , s az „elhagya
tott anyja gondviselése alatt" Pesten lévő, t izenöt hónapos Károlyról . 

Kossuth láthatólag nem értette a dolgot, s június 30-án átírt a hadügyminisz tér ium
nak. Közölte , Gruber Már ia „állítja, hogy Ürményi Franciska s az általa nevezett két 
gyermeket nyűg-, vagy kegypénz nem illetheti, mivel érintett nő szeretője talán lehetett, 
de hitvese nem volt; s hogy továbbá tőle Gruber századosnak annyival kevésbé sem le
hetett gyermeke, minthogy ö akkor Olaszhonban szolgált folytonosan;" s hogy „a valódi 
gyermekek nem Gusztáv és Péter nevüek, hanem Fi l ip és Károly néven kereszteltettek." 
Kossuth a két fo lyamodványt azzal tette át a hadügyminisz tér iumhoz, hogy „mint egy 
részről óhajtom, hogy a vitézül elhullottak hátramaradottjairól gondoskodva legyen, úgy 
másrészt k ívánom, miképp az á l ladalom pénzei érdemnélkül ieknek ellátásával ne fecsé-
reltessenek." A minisztér ium tehát vizsgálja meg, s óvatosan intézze el az ü g y e t . 1 3 6 

Kossuth utasítása egy nappal a hadsereg szegedi összpontosí tásának elrendelése után 
kelt, amikor küszöbön állt a főváros újabb kiürítése. Nem csoda, hogy a hadügyminisz té
rium nem foglalkozott az üggyel . Az akta csupán Szegeden került elő, ahol az e löadóívre 
rávezették: „Míg Pestre megyünk, fenntar tassék ." 1 3 7 

Ürményi Franciska - Kossuth, Budapest, 1849. jún. 11. MOL HM Iü. o. 7 d. No. 2779. Eredetileg iktatva a 
kormányzóelnöki iratok között 1849:8323., a hadügyminisztérium általános iratsorozatában 1849:21293. szám 
alatt. Ismerteti KLÖM XV. 541. o. 

1 3 4 Közli KLÖM XV. 540-541. o. 
1 3 5 Közli Hermann Róbert, 2001. 420. o. 
1 3 6 Kossuth június 30-án kelt intézkedését ld. KLÖM XV. 629. o. 
1 3 7 MOL H M Iü. o. 7 d. No. 2779. 



Á m a magyar kormány többé nem tért vissza Pestre, sőt, rövidesen Szegedről is tá
vozni kényszerült . így aztán szegény Ürményi Franciska, s a másik, ismeretlen hölgy 
sem kapott segélyt a magyar kormánytól . További sorsuk, ahogy Gruber gyermekeié is, 
ismeretlen. 

Gruber alakja is háttérbe szorult a másik, nevezetesebb vértanú, Mednyánszky László 
mögött . A pozsonyi vértanúk életútját és márt í romságát feldolgozó Kuml ik Emi l köteté
ben is inkább csak ál talánosságok szerepelnek róla, holott nem kis szerepet já tszot t ab
ban, hogy Lipótvár - minden számítás el lenére - olyan hosszan kitartott; szakmai kval i 
tásairól pedig maguk az el lenséges tisztek állítottak k i kedvező bizonyítványt az 1848. 
december 30-i tüzérségi párbaj kapcsán. Emellett arra a szomorú nevezetességre is szert 
tett, hogy ő volt az 1848-49-es szabadságharc egyetlen, a tüzér fegyvernemhez tartozó 
vértanúja. 
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Róbert Hermann 

CAPTAIN FÜLÖP GRUBER, A MARTYR OF THE WAR OF INDEPENDENCE 

Summary 

A significant number of the victims of the retaliations in Hungary in 1849-1850 had served in 
the Imperial-Royal Army previously. One of them was Captain Fülöp Gruber, who started his ser
vice in the Hungarian Army of the War of Independence as the sergeant of the Imperial-Royal 
Army. Gruber was one of the first officers of the Hungarian artillery. The 1st Six-pounder Infantry 
Battery was under his command when it left Budapest to a camp in Transdanubia in the middle of 
September 1848. The battery was soon divided into two. From that time on, Gruber was in 
command of one of the half-batteries. He took part in the battle of Pákozd on 29 September, the 
battle of Schwechat on 30 October, and the campaign against the Simunich Division in Upper 
Hungary in early November 1848. Subsequent to that, his half-battery was posted to the northern
most stationed brigade of the Upper Danubian Army. After the attack of the main force of the 
Imperial-Royal Army, he was appointed the artillery commander of the fortress of Lipótvár. With 
his activity, he significantly contributed to the resistance of the fortress against the besieging 
troops for one and a half months. After the surrender of the fortress, he was taken prisoner, court-
martialled and sentenced to death. He was executed together with Major László Mednyánszky on 5 
June 1849 in Pozsony. He was the only martyr of the artillery of the War of Independence. 

Róbert Hermann 

LE CAPITAINE HONVED FÜLÖP GRUBER, MARTYR DE LA GUERRE D' INDÉPENDANCE 

Resume 

La plupart des victimes de la repression de 1849-1850 en Hongrie servirent auparavant dans 
l'armée imperiale et royale. Parmi elles, le capitaine honved Fülöp Gruber qui intégra l'armée 
honved en tant qu'adjudant imperial et royal. Gruber fut Fun des premiers officiers de 1'artillerie 
honved hongroise. C'est sous son commandement que la lere batterie divisionnaire honved de six 
livres partit de Budapest, ä la mi-septembre 1848, vers le camp de la Transdanubie. Peu de temps 
apres, la batterie se scinda en deux et Gruber devint ensuite le commandant d'une semi-batterie. II 
participa a la bataille de Pákozd du 29 septembre et ä celle de Schwechat du 30 octobre, ainsi 
qu'aux operations militaires menées en Haute-Hongrie, début novembre 1848, contre la division 
Simunich. Par la suite, sa semi-batterie intégra la brigade la plus septentrionale de l'armée du 
Haut-Danube. A Tissue de l'offensive des forces imperiales et royales principales, i l devint le 
commandant d'artillerie du fort de Lipótvár. C'est aussi grace ä son activité que le fort résista 
durant 1,5 mois aux assiégeants. Apres la prise du fort, i l fut capture avant d'etre traduit devant un 
tribunal militaire qui le condamna ä mort. II fut execute ä Pozsony, le 5 juin 1849, avec le 
commandant László Mednyánszky. II fut le seul martyr de l'artillerie de la guerre d'indépendance. 



Róbert Hermann 

HONVED-HAUPTMANN FÜLÖP GRUBER, MÄRTYRER DES FREIHEITSKAMPFES 

Resümee 

Der bedeutende Teil der Opfer der Retorsion des Jahres 1849-1850 in Ungarn hatte früher in 
der kaiserlich-königlichen Armee gedient. Zu ihnen gehörte auch Honved-Hauptmann Fülöp 
Gruber, der als kaiserlich-königlicher Wachtmeister in die Honved-Armee kam. Gruber war einer 
der ersten Offiziere der ungarischen Honved-Artillerie. Die erste Honved-Infanteriebatterie von 
Sechspfund-Kanonen ging Mitte September 1848 aus Budapest unter seiner Leitung in das Lager 
in Transdanubien los. Die Batterie teilte sich bald in zwei Teile, und Gruber war ab diesem Zeit
punkt Kommandant einer der Halbbatterien. Er nahm an der Schlacht von Pákozd am 29. Sep
tember und bei Schwechat am 30. Oktober, anschließend Anfang November 1848 an der Kriegs
operation in Oberungarn gegen die Simunich-Division teil. Danach kam er mit seiner Halbbatterie 
zur nördlichsten Brigade der Armee an der oberen Donau. Nach dem Angriff der kaiserlich
königlichen Hauptkräfte wurde er Artillerie-Kommandant der Festung von Lipótvár (Leopolds
burg). Mit seiner Tätigkeit trug er ernsthaft dazu bei, dass die Festung anderthalb Monate lang den 
Belagerern standhielt. Nach der Aufgabe der Festung wurde er festgenommen, vor ein Kriegs
tribunal geschleppt und zum Tode verurteilt. Seine Hinrichtung fand zusammen mit Major László 
Mednyánszky am 5. Juni 1849 in Pressburg statt. Er war der einzige Artilleristenmärtyrer des 
Freiheitskampfes. 

Роберт Херманн 

ХОНВЕДСКИЙ КАПИТАН ФЮЛЁП ГРУБЕР, МУЧЕНИК БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ 

Резюме 

Значительная часть жертв расправы с участниками освободительной борьбы  1848-1849 
гг. служила в кайзеровской королевской армии. К ним принадлежал также и гонведский ка
питан Фюлёп Грубер, который попал в состав хонведской армии в качестве фельдвебеля 
кайзеровско-королевской армии. Грубер был одним из первых офицеров венгерской хон
ведской артиллерии. 1-ая хонведская боевая пехотная батарея тыла (шестифунтовая) под 
его руководством отправилась в середине сентября  1848 года из Будапешта в лагерь в Заду-
навье. Вскоре батарея разделилась надвое, после чего Грубер стал командиром одной 
половины батареи. Он участвовал  29 сентября в битве при Пакозде и  30 октября в сражении 
при Швехате, затем в начале ноября  1848 года был участником боевой операции на севере 
Венгрии против дивизии Шимуниха. После этого с половиной батареи он попал в самую 
северную бригаду Северной Дунайской армии. После наступления главных кайзероаских 
королевских сил он был назначен командующим артиллерии крепости Липотвар. Его заслу
га состоит в том, что под его командованием крепость противостояла австрийцам а течение 
полутора месяцев. После сдачи крепости Грубера схватили, предали военному трибуналу, 
который вынес смертный приговор.  5 июня  1849 года Грубер был казнен в Пожони (ныне 
Братислава) вместе с майором Ласло Меднянски. Он был единственным артиллеристом-
мучеником освободительной борьбы  1848-1849 гг. 


