
A NÉP A TISZAVONAL VÉDELMÉBEN
— 1849. január-április —

Az 1848—49. évi nemzeti szabadságharc idején a Tisza vonala 1813. .ianuár-
jától hadszíntérré vált, és jelentős akadályt képezett a nyugat felől támadó császári
seregek előtt. Amikor az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, a szabadságharc
legfőbb irányító szervének javaslatára a képviselőház 1848. utolsó napján kimon-
dotta a Debrecenbe költözést, még nemigen gondoltak arra. hogy két hét eltelté-
vel az ellenség már a Tisza vonalát fogja támadni. A forradalom és szabadságharc
vehetői nem számítottak ilyen gyors ellenséges előnyomulásra. de számítottak az
alföldi néD hazaszeretetére, s Kossuth bízvást jelenthette ki 1849. január 9-én a
képviselőház Hsó debreceni ülésén: „Azon vidéken vagyunk, ínel'y vidék, valahány-
szor Magyarország szabadságáért küzdeni kellett, legkitűnőbb volt a szabadság har-
czában, és amelly vidék soha sem tette le fegyverét, amellyet Magyarország oltal-
mára feln-meit, valameddig fegyvere győzedelmével vagy becsületes békekötéssel
nem volt a nemzetnek szabadsága biztosítva és kivíva. Azon szellem most is meg
fogja hatni ezen vidéknek népét, mikint érzi azon kötelességét, hogy a nemzetnek
azon szabadságát, melyet ősei verőkkel szereztek, az ivadéknak meg kell tartani, ha
a maradéknak átkát nem akarja magára vonni azon szabadság odaengedéséért, mcl-
lyet ezer év óta meg tudott védeni a magyar."1)

A kormány Budapest védelmére jelentős erőket hagyott vissza, de Görgey
tábornok, a magyar fősereg parancsnoka nem vállalta a harcot, s így a főváros
január 5-én kardcsapás nélkül jutott a császári sereg birtokába. A hadihelyzet
rendkívül súlyos volt; a Debrecenbe menekült kormány jóformán csak a Tiszán-
túllal rendelkezett. Igaz, Erdélyben Bem, a nagy lengyel hazafi győzelmesen
nyomult előre kicsiny seregével, de a Tisza mentén csak három ponton állott
magyar haderő: Tokaj vidékén az 1. hadtest, alig párezer, elcsüggedt ember a
január 4-i kassai vereség után: a Nagykunságban Perczel serege, amely már ellen-
támadásra készülődött;2) Szegeden és délebbre pedig a bácskai sereg. Az előnyomuló
s a főváros megszállása után elbizakodott császári hadak előtt tehát látszólag nyitva
állott az út Debrecen, a kormány székhelye s Nagyvárad, a hadiipar központja felé.
A császári hadvezetés számított is erre; csapatai nem egy helyen és nem egy alka-
lommal kísérelték meg a Tiszántúlra való átkelést, de sorra vereséget szenvedtek.
Január közepén egy-két kisebb felderítő csoport átjutott ugyan a Tiszán, de január
végétől kezdve császári katona csak mint hadifogoly léphetett a Tiszántúlra.

A császári sereg próbálkozott Szolnoknál, Tiszafürednél, Cibakházánál is, de
hiába. Főparancsnoka, Windischgri'tz és az egész császári hadvezetés a főváros
feladása után a magyar szabadságharc közeli bukását várta, s most értelmetlenül
álltak e rejtélyes jelenség előtt. Tudták, hogy a Tisza mentén csak itt-ott van
rendes haderő, de nem számítottak arra, hogy ahol nincsenek honvédek, ott ezré-
vel és tízezrével áll csatársorba a hazáját szerető, a márciusi forradalom eredmé-
nyeit magáénak érző és jobb jövőben bízó magyar nép. A Tisza Tokajtól Szegedig
többszáz kilométeren húzódó partját alig néhány tízezer honvéd védte a legfonto-
sabb pontokon, de mindenütt védték 48 hős partizánjai, a hajdúk, a kunok, a
tisznátúli és a Duna—Tisza közi népfelkelők. Nekik, a poroszlói, kecskeméti, mező-
túri és cibakházi partizánoknak, végső soron csaknem az egész Alföld népének
köszönhette a forradalom, a nemzeti szabadság ügye, hogy 1848—1849. telén és tava-
szán a nyugatról sokszor jelentős erőket felvonultató császári sereg a Tiszánál
mindig megtorpant.

A tisztántúli nép e tömeges, nagyszerű felkelése a császáriak számára várat-
lanul, de nem véletlenül következett be. Kossuth a Honvédelmi Bizottmány nevé-
ben mindjárt Debrecenbe történt megérkezése után, január 10. körül általános nép-
felkelésre hívta fel Bihar, Szabolcs és Heves vármegyét, a jászkun és a hajdú kerü-
letet, valamint Debrecen, Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét városokat, kimondván:
„Az ország igazságos védelmi harcza olly karban áll, hogy ha a magyar nép által
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lelkesen idmogaltatik, lehetetlen lesz nem győznie". A rendelet pontosan megjelölte
a feladatot is: „arról van szó, hogy a Tisza magyar földje az ellenség megfertőzésé-
től megóvassék".3)

Mellőzve itt a rendelet s más hasonló utasítások végrehajtása történetének,
nemkülönben a szervezés részletes eredményeinek ismertetését, az eddig előkerült
hézagos adatok alapján is megállapíthatjuk, hogy a Tiszavidék népe január köze-
pétől készen állt az idegen hódító elleni harcra, s szükség esetén kemény csapá-
sokat is mért rá. A Felső-Tiszánál harcoló magyar sereg támogatására Balmazúj-
város és Polgár környékén, Tiszafüreden hajdúk és Szabolcs megyeiek gyülekez-
tek.4) A poroszlóiak jegyzőjük vezetésével február 6-án mintegy 240 főnyi ellensé-
ges lovascsapatot vasvillával a harmadik határba űztek.5) A szolnoki lakosság
január 22-én Perczel honvédéi mellett fegyveresen veit részt városa felszabadításá-
bon.C) A szegedieket Kossuth január 22-én szólította népfelkelésre, s február 11-én
a város ellen támadó ellenség visszaverésében legjobban a nemzetőrök tűntek ki.7)
A Tisza vonalára nehezedő nyomás február második felétől kezdve gyengült, mert
mindkét fél döntő összecsapásra összpontosította erőit.

A császáriak a' Tiszán való átkelést a téli időjárás és a kezdetjeges mű-
szaki viszonyok miatt elsősorban a hidakon akarták megvalósítani. Állandó, tehát
cölöpökre épült híd Tokajtól lefelé Tiszafürednél. Szolnoknál és Cibakházánál volt.
Tiszafüred túlságosan messzire esett a császári hadsereg bázisaitól; a hidat csak
nehezen lehetett megközelíteni. A szolnoki híd viszont a hadiszállításra elsőízben
használt vasútvonal végpontja közelében, a Debrecen felé vivő úton volt, és a kór-
nyéken levő nagyobb városokat jelentős császári erők szállták meg. A híd január
közepétől kisebb megszakításokkal április elejéig a császáriak kezében volt. A
Szolnoktól délre nem nagy- távolságra eső cibakházi híd birtokbavételére január
végétől kezdve ugyancsak törekedtek, mert innen Debrecen és Nagyvárad íelé, de
a Tiszántúl egész déli része, sőt Erdély felé is vezettek utak. A híd megszállását,
ennek lehetetlensége esetén lerombolását sürgette még az a körülmény, hogy a
honvédcsapatok innen állandóan veszélyeztették a császáriak jobboldalát, közvetlen
támadást intézhettek Kecskemét és Nagykőrös ellen, -s elvágással fenyegethették a
szolnoki császári helyőrséget is.

A cibakházi hidat eleinte nagykunsági, főleg mezőtúri nemzetőrök védelmez-
ték. Az Országos Honvédelmi Bizottmány január végén az őrnagyot bízta meg a
védelem irányításával. Nagykunsági és hevesi gyalog, majd lovas nemzetőrök, kecs-
keméti önkéntesek és néhány ágyú — ez volt az a számra csekély erő, mely a Tisza
e fontos pontján hónapokon át nemcsak gátat vetett a Tiszántúl ellen törő császári
seregnek, hanem érzékeny veszteségeket is okozott neki.

E kis, a lakossággal együtt élő, a népet védelmező csapat élén fejlődött Mes-
terházy István, az egykori lovastisztből lett nemzetőr a szabadságharc egyik leg-
kiválóbb partizánparancsnokává. Hősi életét ma már csak töredékesen ismerjük.
1811-ben született, tehát fiatalon, 38 éves korában került a honvédő harc e fontos
őrhelyére. Feladatáról, emberei elszánt hősiességéről mindig a legnagyobb lelke-
sedéssel emlékezett meg. Kossuth elismeréssel fogadta, és nagyra értékelte Mc-s-
terházy tevékenységét. Egyik jelentésére írott válaszában így írt: a jelentésben
foglaltak „a honvédelmi bizottmány által méltányoló elismeréssel fogadtattak. Gon-
doskodandik a kormány, hogy Őrnagy úr munkásságának közel alkalommal olly tér
nyíljék, melly hazafiságának s bajnoki lelkületének egyaránt megfelelő legyen.
Addig is fejtse ön ki a lehető erélyt és éberséget. Míg a kettő őrtűz gyanánt világí-
taná a haza borúiban, addig az éj sötét táborától nincs mit tartani.''^) De szívébe
zárta Mesterházy emlékét a nép is. A korán, valószínűleg a fogságban szerzett
betegségében elhunyt hős halálának 6. évfordulóján, 1860. december 8-án a Sopron
megyei Mesterháza község temetőjében domboruló sírt a környező helységek sok-
száz lakosa kereste fel. Több megemlékezés hangzott el, majd elénekelték a Szóza-
tot, Végül az egyik parasztember így szólt: „Azokat a tisztelt urakat, kik nevünk-
ben nagy halottunk fölött szónokoltak, az Isten sokáig éltesse!"^)

A cibakházi hidat védelmező „Tisza melléki önkéntes szabad csapat" nem
szorítkozott kizárólag a védekezésre. A császári lovasság január 28-án, Szolnok
másodszori megszállása után intézte az első támadást a védők ellen, ezt azután
30-án, 31-én, február 1-én és 2-án újabb, de egyaránt sikertelen próbálkozások
követték. Közben Mesterházy harcosai sem tétlenkedtek, hanem eléje mentek az
ellenségnek, s igyekeztek már a Tisza jobbpartján harcra kényszeríteni, s vesztesé-
geket okozni neki.if)
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Az első, lényegében felderítést szolgáló vállalkozások után a császáriak
február 4-én már nagyobb erőkkel támadtak. Mivel vasárnap volt, az ellenség arra
számított, hogy a pihenő magyarokat észrevétlenül lepheti meg. Amikor azonban a
császári ágyúk megdördültek, a partizáncsapat nemcsak harcrendben várta a táma-
dókat, de néhány ágyújának jól irányzott lövéseivel kétórás ágyútűzben az ellen-
ség két ágyúját megrongálta, s halottakban és sebesültekben jelentős veszteségeket
ckozctt a könnyű győzelemre számító vasas lovasságnak. A császáriak a meglepetés
elmaradása és a támadás meghiúsulása miatti dühükben röppentyűikkel Cibakházát
kezdték lőni, minek következtében több ház kigyulladt, de a partizánok az ezidő-
tájt már erősítésül itt tartózkodó 48. honvédzászlóalj katonáival a tüzet mihamar
eloltották. A tűzoltásban különösen a kecskeméti önkéntesek tűntek ki; ők egyéb-
ként is bátran helytálltak, mint a jelentés mondja: „két ács a kecskeméti gyalog
önkéntesek közül a legnagyobb golyózápor közt szedte le a Tisza hídjáról a gyalog
átjárhatásra készített • pallókat". A bátor helytállásért a harcosok a Honvédelmi
Bizottmány köszönetét, a károsult lakosok pedig a tűzkárok azonnali megtérítését
kapták.n)

Február 4. után a híd ellen intézett császári támadásokban ideiglenesen
szünet, állott be. A „Tisza melléki önkéntes szabad csapat" ezt az időt portyázásra,
tehát az ellenség nyugtalanítására, azonkívül felderítésre, fogolyszerzésre és nem
utolsósorban arra használta fel, hogy a Duna—Tisza közének császári megszállástól
szenvedett lakosságát jelenlétével és bátorságával vigasztalja, reményt nyújtván a
mielőbbi felszabadulásra. Mesterházy lovasai fedezték a földvári, vezsenyi és ino-
kai átjárókat, az általuk tapasztalt és hallott híreket azután parancsnokuk azon-
nal közölte a Honvédelmi Bizottmánnyal. Ha alkalmuk nyílt, foglyot is szereztek,
mint február 14-én, mikor a várkonyi szőlőknél vetett lesből 12 vasasnémetet, köz-
tük 2 altisztet fogtak el, minden saját veszteség nélkül. Február 20-án Mesterházy
vezetett egy felderítést Kecskemét irányába. Ennek során 100 kecskeméti lovas
fiatal csatlakozott hozzájuk, akik a Jellasics által elrendelt toborzás hírére indul-
tak Cibakháza felé. Nemsokára még 70 lovas követte őket.i2)

Az állandó készenlét, az ellenség hátában folytatott portyázás megedzette és
összekovácsolta Mesterházy kis csapatát. Feladatuk sikeres ellátásáért, nemkülön-
ben a híd további védelmének fontossága miatt a Honvédelmi Bizottmány február
folyamán jelentős erősítéseket is küldött nekik. Kaptak erősítést a Répássy tábor-
nok parancsnoksága alatti tartalékseregből; hozzájuk csatlakozott a délről felvonult
hadseregből a 19. ezred egyik zászlóalja, jöttek honvédek és tüzérek is. Az ilymódon
többezer főre növekedett sereg élelmezéséről Cibakháza és Tiszaföldvár hazafias
népe gondoskodott. A gabonát az éjjel-nappal járó szárazmalmokban őrölték. „A
Czibakházi és Földvári polgár asszonyoknak liszt és só adatott ki, és ők mint
derék honleányokhoz illő, szép és jó kenyeret szolgáltattak be" — írja későbbi
visszaemlékezéseiben a harcok egyik részvevője.13)

A császáriak januárvégi és februáreleji kudarcaik alapján belátták, hogy a
cibakházi hidat nem tudják elfoglalni. Mivel február második felére nagyobb-
arányú támadó hadműveleteket szándékoztak indítani Heves megyében, seregük
déli irányból történő biztosítása miatt elhatározták a híd lerombolását. E vállalko-
zás vezetését Jellasics, a Duna—Tisza közötti császári csapatok parancsnoka az
1848. szeptemberében árulóvá lett Ottinger vezérőrnagyra bízta, aki Abonyból feb-
ruár 23-án este 10 órakor indult el 2 zászlóaljból, 6 vasas lovasszázadból és egy 6,
egy 12 fontos és egy röppentyű-ütegből álló seregével, hogy a korahajnali órákban
meglepje a cibakházi hídnál őrködő magyar sereget. Az éj sötétjében óvatosan
vonuló császáriakat azonban egy parasztember észrevette, s nyomban sietett Mes-
terházyhoz a hírrel. Mire a császáriak 7 órás éjjeli menet után a Tisza kiöntéses
jobbpartján húzódó töltésen 24-én kora reggel a híd közelébe értek, a honvédek
már felkészülten várták őket. A magyar gyalogság az uralgó balparton a híd köze-
lében voltak felállítva, balra tőlük a tüzérség foglalt helyet. A császáriak is fel-
álltak, s reggel 8 óra tájban erős ágyúzással kezdődött az ütközet. A császári ágyúk
a fedett állásban tartózkodó magyarokban semmi kárt nem tehettek, a másfél üteg-
ből álló, tehát sokkal gyengébb magyar tüzérség viszont jelentős veszteségeket
okozott Ottinger gyalogosai és lovasai között. Mintegy 3 órai tüzelés után Ottinger
személyesen vezette rohamra zászlóaljait a híd ellen, de a magyar ágyúk kartács-
tüzében minden roham összeomlott. A harcot személyesen irányító Mesterházy köz-
ben egy ágyúgolyó becsapódásától megsebesült, s így a magyarok Leiningen. őr-
nagynak, a 19. zászlóalj parancsnokának vezetésével mentek rohamra a hídon át.
Közben a császáriak hátában a nagyrévi tiszakanyart megkerülve tüzelni kezdett
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Reggel 8 óra: megindul a császári
támadás

\ j a magyar csapatok

Délelőtt 11 óra: a honvédek üldözik
császáriakat

+ Mesterházy megsebesülésének helye

néhány magyar ágyú. Ottinger erre parancsot adott a visszavonulásra. A közel-
harcban a császáriak elfogták Leiningent, s a híd közelében álló csárdaépületbe
hurcolták. Emberei azonban Talabér hadnagy vezetésével körülvették az épületet
lllésy Sándor főhadnagy pedig hamarosan segítséget hozott. A még ma is meglévő
csárdaépületi4) körül, majd magában az épületben heves közelharc kezdődött,
melynek során közel húsz császári elesett, mintegy harmincan pedig megadták
magukat. A császáriak összes vesztesége csaknem 100 főt tett ki, míg a magyarok-
nak 28 halottja és 30 sebesültje volt. Az őrnagyukat sértetlenül kiszabadító
Schwarzenbergek zászlaját a Honvédelmi Bizottmány harmadosztályú érdemrend-
del tüntette ki, Mesterházy pedig hamarosan ezredes lett.15)

A partizánok és honvédek e nagyszerű együttes helytállása, győzelme után
a hídnál a szabadságharc idején fegyveres harcra többé nem került sor. A március
5-i szolnoki győzelemmel megkezdődött a dicsőséges tavaszi hadjárat. Ennek során
az összpontosított magyar sereg március 17-én a hősi véráldozatokkal megvédett
cibakházi hídon keresztül indult el Nagykőrös és Kecskemét felé. A vezetés egye-
netlensége, a rosszul szervezett felderítés és a kedvezőtlen időjárás következtében
az előnyomulás nem bontakozhatott ki támadássá; a honvédsereg 19-én már vissza-
húzódott. A nép' azonban várta a felszabadítókat, s ezért Mesterházy a császári
seregeknek a felderítésük hiányossága miatti tájékozatlan ide-oda vonulgatását
sietett kihasználni. Bátor partizánjait március 25-én éjfélkor elindította Kecske-
mét felé. Délben 12 órakor zeneszó mellett vonultak be a partizánok a császáriak-
tól csak nemrég elhagyott Kecskemétre, s a lakosság örömkönnyei közt dobták le
a toronyból a 8 öles sárga-fekete zászlót, „a bilincs-osztó zsarnokság halállepedő-
jét". A bátor magyar csapat nagymennyiségű takarmányt, jelentős felszerelést zsák-
mányolt, s e városban és Nagykőrösön visszaadta a nép önbizalmát. A császáriakat
teljesen'meglepte a nemvárt támadás. Jellasics első ijedtségében egy egész magyar
hadtest támadását jelentette Windischgrátznek, holott a magyarok legfeljebb
150-en voltak! 28-án újabb vállalkozást hajtottak végre, s fényes haditetteiket
Kossuth Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét lakosaihoz intézett kiáltványában teljes
joggal tekintette az időközben megindult hadműveletekhez szervesen járuló nagy-
méretű népfelkelés alapjának.16)
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A Tiszavidék egyszerű embereinek hősi harca, mint e rövid áttekintés is
mutatja, a Tisza vonalánmk hónapokig tartó eredményes védelmében a nemzeti
szabadságharc egészének sikerét segítette elő. Nyugat felől a kormány szervező-
munkáját elsősorban a Tisza menti partizánok biztosították, a nagyobb császári
erők lekötésével beleszóltak a császári hadvezetés terveibe is. Jelentős mennyiségű
katonát adtak a nagy tavaszi ellentámadáshoz, és résztvettek a nép felkeltésében.
Emléküket egy évszázadon át kegyelettel őrizték a szabadságra vágyó utódok, mi
pedig nemcsak erőt merítünk példájukból mai harcaink megvívásához, hanem tet-
teikben mindenekelőtt a nép történelemformáló erejének bizonyságát látjuk.

Borús József
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