
A szolnoki csata leírása
Komlóssy Lajos őrnagy kéziratos naplójában

Az 1848—49-es szabadságharc tavaszi hadjáratát előkészítő 1849. március 5-i
szolnoki csata történetével számos ciikk és történeti munka foglalkozik. 1949-ben, a
100 éves évfordulóra összegyűjtöttem, és egy füzetben1 megjelentettem a fellelhető
kéziratos anyagot. Azonban azóta is egyre-másra bukkannak elő levéltárak mélyéről
vagy magángyűjteményekből oiyan kéziratos feljegyzések, amelyek nemcsak színe-
sebbé teszik a harci eseményeket, hanem hozzájárulnak egyes részletek tisztázásához
is. Különösen értékes kéziratot őriz a Debreceni Állami Levéltár kézirattára. Egy 330
oldalas kötött könyvecskét, amelynek címe: „Emlékezetek polgári és katonai életem-
ből'"1. Ennek a 320—330. oldalán található a minket érdeklő leírás.

Ezúton köszönöm meg Dr. Komoróczy Györgynek, a Debreceni Állami Levéltár
vezetőjének, hogy figyelmemet a kéziratra felhívta, és azt rendelkezésemre bocsátotta.

Szerzője, Komlóssy Lajos honvédhuszárőrnagy 1311-ben született Debrecenben,
1829 t̂ől 1847-ig szolgált a cs. kir. hadseregben. Mint kapitány lépett ki az osztrák
hadseregből. A szabadságharc kitörésekor az önkéntes hajdúlovasságot szervezi, és
parancsnoka lesz őrnagyi rangban. Végigharcolja a szabadságharcot, és sok hányat-
tatás után mint a debreceni zenede igazgatója fejezi be életét 1883-ban. Naplóját
élete utolsó három évében írja meg részletesen, de nem csupán visszaemlékezés alap-
ján, hanem egykorú jegyzetei kibővítésével, mert napló jegyzet eket egész életén át
csinált. Először német nyelven kezdte „Erinnerungswürdige Vorfallenheiten meines
Soldaten-Lebens seit 1829 bis 1849" címmel, majd magyarul folytatta.

A szokásos memoárirodalomnál tehát sokkal hitelesebb az a részlet is, amely-
ben a szolnoki csata előzményeit és magát a csata lefolyását ismerteti:

„... Az egész 1848—Í9. hadjárat alatt csak két napon nem voltam, akkor is
hivatalos ügyben az actio terén, s mind végig minden táborozásban részt vettem.
Törökszentmiklóson több napig időzve egy századja is volt ott Szajol faluban a' E. H.
Würtemberg huszároknak Körner Adolf százados parancsnoksága alatt, ki is meg-
unva az ácsorgást, kémszemléket tartott a vidéken 's a Tisza jobb partjára is kiszí-
gúldoztatott, főleg asszonyokat használt e' kémkedésekhez 's ezek híven meghozták a' hírt,
hogy túl a Tiszán egy csárda istállójában 37 dragonyos tanyázik a' Kaiser Franz
Joseph 1. ezredből egy hadnagy alaít, 's azt is tudatták az osszonyok, hogy álmos,
vigyázatlan magatartást mutatnak.

Körner rögtön elhatározta, hogy bármibe kerüljön is, ezen tiszti posztot meg-
támadja 's lehetőleg vagy megsemmisítse vagy elfogja. Jelentést tett tehát bizalmas
úton Répássy dandárparancsnokhoz 's engedelmet kért terve kivihetésére, mit azon-
ban nevezett felelősség terhe alatt kereken megtagadott. De Körner ezzel mit sem
törődvén, néhány altiszt és 20 huszár, 1 trombitás kíséretében deszkákat rakatva a'
már olvadni kezdő Tisza jegére és partjára, egy sötét ködös éjjel átvonult a folyón,
s oly szerencsés volt, hogy az álomszuszi, előőrsön álló dragonyost elcsíphette, s ez
lármát nem verhetvén, észrevétlen lopózkodhatott a csárdáig, melynek istállóját o,'
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gyalog huszárok által körülfogatván, annak ablakán karabélyaikkal belövetett, mire
oly zavar lön a dragonyosok között, hogy legjobbnak látták magukat feltétlenül meg-
adni. A' lisztet keresvén a' huszárok, a' vendégfogadó szobájában commode ágyban-
fekve találták eqy ingre gatyára levetkezve, 's berúgván az ajtót, ő is kiugrott az
ágyból, kardot rántott !s a huszároknak neki menve, vágni akarta őket, de az alacsony
gerendában vasa vége megakadván, kettétört, mire a huszárok által karabéllyal rög-
tön agyon lövetett. Egy asztalon lepecsételt levél taláhatott, melyet a szerencsétlen
hadnagy anyjának írt Bécsbe, melyben megírta neki, hogy oly elő érzete van, mi-
szerint az ezen átkozott magyar háborúban fogát hagyja. Még meg se száradt jól a
levél, már elérte szegényt fátuma. Elküldtük levelét az ellenség előőrsére, hogy Bécsbe '
továbbítsák, ha akarják.

Megfoghatatlan, hogy mikép lehetett oly hanyagnak lenni, mint ezen főtiszt tett,
hogy az ellenség legközelebbi szomszédságában ágyban feküdt, s legénysége is oly
ingyázatlan volt katona teendőiben, hogy teljesen meglepetni hagyták magukat. Akár-
hol az osztrákok kikaptak, mindig hanyagságuk volt leginkább annak okozója. így
történt Szolnoknál és T. Bicskénél is később.

Szolnok közelében tanyázott tőlünk egy egész hadosztály, 's mégsem volt a szol-
noki osztrák hadparancsnoknak, Karger tábornoknak pontos tudomása arról, hogy mi
történik a' mi táborunkban. Varsánynál átment tehát Martius 4-ik 1849, két harmada
a Damjanics hadosztálynak, egy harmada pedig Török Szentmiklóstól, közel a' Tiszá-
hoz egy fedett helyen, előrenyomult gr. Vécsey tábornok alatt, ez mind olyan csend-
ben történt, hogy erről a szolnoki osztrák dandár vagy semmit se tudott, vagy igen
hiányosan volt értesülve.

Martius 5. 1849. Mihelyt világosodott, előre tolta gróf Vécsey dandárának csa-
patát csaknem egészen a' Tiszáig és tizenkét fontos ágyukból lövette a' hídfőt, az
osztrákok kitartóan feleltek. Ez alatt azonban Damjanics a' 3-ik és 9-ik zászlóaljak
élén megrohanta Szolnok városát annak déli részén, mely rohamot az indóház udva-
rára felállított két 12 fontos osztrák üteg legnagyobb eréllyel védett ugyan, de zászló-
aljaink gyors menete miatt egyszernél többet nem lőhetett, az indóház nem sok vesz-
teséggel elfoglaltatott. Nevezetes volt itt az, hogy néha egy kisszerű akadály, milyen
nagy gond okozása lehet hamarjában, midőn döntő akadállyá válik szorultság esetén.
A. szolnoki indóház, sőt minden indóház is talán — úgy van körülkerítve, hogy a léczek
belől az indóházban vannak a' karfához felszegezve — nem kívül —. Mikor tehát
a mi honvédjaink Délről megrohantak az indóliázut, csak puskatusával egyet ütöttek
a létzre, a szegek azon alól fel is engedtek s az e' képen csinált résen, melyet lábuk
rúgásával is szélesbitethettek, röglön be nyomulhaltak az indóház udvarába, míg az
osztrákok a' belül szegezett léczeket hiába rugdosták vagy ütötték ők puskáik ttisá-
•jával, nem engedtek azok, 's magas lévén át se tudták azt ugrani, 's embereink által
mind elfogattak, a 12 darab 12 fontos ágyúval egyetemben.

Benyomulni kezdett aztán a' Varsányi különítmény Szolnok városába, ahol 8
órakor reggel számos házban több osztrák liszt találtatott ágyba, fekve kávézás köz-
ben, amikor mieinknek a' város negyed része már kezében volt.

Midőn a Vécsey dandár gyalogsága elűzve a' hidföt szállva tartott ellenséget, az
f/2 által felszakkalott de isméi a deszkák visszahányása által járhatóvá tett Tisza
hidján átvergődött, míg a lovasságnak csak a' deszkák rendesebben rakása után vou
képes a' hidon nagy lassan átvonulni, rr.ert a lovak lába a mozgó és ingó híd desz-
kákon lesüppedve nagy óvatossággal lehete csak előrehaladni.

A Ferdinánd huszárok egy osztálya (két század) Pukly százados vezetése alatt
előbb menvén által a hidon, miután rögtön rangirozta 'magát 's kegyetlenül bevágott
a Franz Joseph Dragonerkorp 2-ik osztályába, segitletve a' Damjanics által oldalba
küldött lengyel önkéntes ulánusokkal. Cróf.. ••'• százados vezetése alatt. Oly mér-
ges volt ez összeütközés, hogy mind két részről sokan elestek, kivált, a lengyelek közül.

Az én csapatom is végre átvergődött a Tisza hidján, éppen készülőben volt a
Ferdinánd huszárokat támogatni, midőn a' dragonotok megretirálva az üldözésre
szükség nem volt, mert a Ferdinánd huszárok éppen teljes kergetésükkel foglalkoz-
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tak. Minket ugyan akkor a Szolnok—Abony felöl közeledő Ottinger féle osztrák lovas-
hadosztály feltartóztatására rendeltek a lengyel lovas légióval együtt, 's midőn lát-
tuk, hogy azok túlnyomó erővel, két üteg tüzérséggel szándékoznak támadni, azon kis
de praktikus csellel fordilottuk meg őket, hogy egy sorból keltőt csináltunk 's miután
ez által számunk optikailag kétannyinak mutatkozott, néhány egyes lövés váltása
után megfordultak és az Abony—Czeglédi tanyák között véglegesen eltűntek. Meg
kell említenem, hogy a' Tisza hidjin kissé későn történt átvonulásért Damjanics meg-
dorgált ugyan, de meggyőződvén ama hidon való átkelés nehézségeiről, kivált a'
reám bizott ágyúkkal, — azonnal belátta, hogy se hanyagság, se hiba nem történt,
sőt többet tettem, mint oly körülmények között várható lett volna.

Itt egy furcsa kijelentés is adta magát elő. Damjanics ugyanis, még a csata
előtt egy ironnal karcolt rendeletet küldött hozzám 2 üteg ágyúval együtt, elrendel-
vén, hogy azon ágyúkat az ő híre és tudta, "s írásbeli tudósítás nélkül senkinek oda ne
adjam. A csata kezdetén jön egy szekerész káplár 's jelenti szóval, hogy D.'1 pa-
rancsára adjak, oda neki 2 ágyút. Mit én azzal tagadtam meg, hogy visszaküldtem a
káplárt, hogy hozzon írást, különben nem kap ágyút, ekkor egy szekerész tisztet kül-
dött hozzám, de az is odautasíttatott általam, amint az előbbi. Akkor aztán maga
D. jött hozzám 's perelni kezdett velem, mondva, hogy „Mit tintásseggüsködsz Kom-
lóssy, hiszen nincs itt se penna se papír", de én előhúzom az irott parancsát, elhall-
oattattam; 's nagyot ittunk aztán az ő viindÁg teletöltötl 10 itzés csikóbőrös nigy ku-
lacsából. A kért ágyúra nem volt aztán szükség. Mert a csata kedvező előmenetelt
mutatott a' mi részünkre.

Furcsa volt itt a' szolnoki franciskánusok tornuát szemlélni, valahányszor rosz-
szabbul folyt a' csata menete, a' szegény páterek mindig a fekete-sárga zászlót dug-
ták ki, ha a mi részünkre hajlott a szerencse, rögtön felhúzták a magyar trikolórt,
és ez sokszor változott kora reggeltől a' csata végéig, mig aztán triumphálva maradt
a torony ormóján nemzeti lobogónk.

A harc zaja elnémulva, kiállítottam e.lő Örseimet a' Vasúttól kezdve fél körben
a város körül — a' Vasúttól délfelé a' lengyel legio terjesztette ki végőreit. Egész lovas
csapatom maradványa pedig az Indóház udvarára volt táborba szállva, két lovas üteg
ágyúim pedig a' Vasút északi oldalán előőrseim és főcsapatom között úgy, hogy a'
Vasút vonalat egész hosszában végig lőhssse. Éppen ezen ütegnek felállítását jöttem
megnézni lóháton, 's alig pár perc múlva Abony felől mozdonyfüstöt veszünk észre,
mely mozdony hosszú vonatot látszott maga után húzni. A' tüzérséget rögtön harc-
állásba hozatván vártuk, hogy mi fog történni. A vonatkezelő észrevéve táborunkat,
egyet füttyentett gépével, 's visszafelé szándékozott Abony felé, hangos kiabálásaimra
azonban, hogy két üteggel tüzeltetek azonnal vonatára, ha meg nem áll, okosabbnak
tartá engedelmeskedni, 's miután meggyőződtem, hogy az egész convoi csupa élelmi-
szerekből áll csekély katona kiséret alatt, az indóházba parancsoltam vonulni a gé-
pészt, 's rögtön átvettük a' vagonokban lévő holmikat."

A közölt részlet rámutat arra a szoros kapcsolatra, amely a honvédsereg és a
nép között fennállt. Szívesen segítették őket adatokkal, felvilágosításokkal, s így a
honvéd egységek szinte mindent tudtak az ellenségről, az osztrákok pedig úgyszólván
sötétben tapogattak.

Kaposvári Gyula
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4. Damjanich nevének rövidítése.
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