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Szolnok város helytörténetében 1848/49-nek különleges szerepe van. A jelenlegi isme-
reteink szerint a mai lakosság elődeinek zöme valamikor a Rákóczi szabadságharc után
telepedtek meg itt. Ennek tudható be, hagy a lakosság kollektív emlékezetében az 1848
előtti időszakokra vonatkozóan nem maradt meg számottevő emlékanyag. Végeredmény-
ben a jakobinus Verseghy az első olyan személy, aki egyértelműen szolnoki lakosként
játszott valamiféle - a végkifejletet tekintve nem éppen jelentős - szerepet az országos
eseményekben. Igazi hősöket azonban - akárcsak a legtöbb helyen - a forradalom és
szabadságharc időszaka teremtett.

Ennek másfél esztendeje alatt Szolnok a legkritikusabb napokat 1849. január eleje és
március vége között élte meg, amikor nemcsak több alkalommal gazdát cserélt, de birtok-
lásáért két ütközetet is vívtak a császári és a honvédcsapatok. Ezek közül az első, az 1849.
január 22-én vívott a kevésbé ismert, így az alábbiakban ezzel foglalkozunk.

1. Szolnok császári megszállása 1849 elején

1848 vége és 1849 eleje tragikus helyzetben találta a polgári átalakulás sikeréért és a
nemzeti függetlenségért küzdő magyarságot. A császári haderő koncentrált támadása alig
egy hónap alatt hatalmas eredményeket ért el, elvesztek az ország központi és nyugati
területei, és a honvédség erői jórészt a Tisza mögé szorultak vissza. Ugyanakkor néhány
hét múlva a magyar fél már kisebb-nagyobb sikereket könyvelhetett el. Bem erdélyi
győzelmei mellett a legfontosabb eredmény az volt, hogy Windischgratz herceg vezette
császári főerők offenzívája január közepére kifulladt. A tábornagy Pest-Buda elfoglalása
után a magyarok kapitulációt bejelentő küldöttségét várta, és az így elvesztett jó két hét
lehetővé tette a Tisza-vonal stabilizálását a honvédség számára.

Miközben Görgei Artúr hadteste megkezdte a császári erők megosztását célzó
kanyargós felvidéki visszavonulását, a Mészáros Lázár hadügyminiszter által vezetett, és
korábban Szikszó és Kassa mellett is vereséget szenvedett csapatokat Klapka György
ezredes újjászervezte, és több kisebb győzelemmel biztosította a Felső-Tisza vidékét és
tiszafüredi hídfőt Schlik altábornaggyal szemben. A Tisza délebbre fekvő, Csongrádig

1 A kisújszállási születésű kiváló hadtörténész az elmúlt évtizedekben számos kisebb-nagyobb írást, kiadványt publikált
megyék helytörténetéhez kapcsolódóan, s egyebek mellett feldolgozta az 1849 eleji Tisza menti hadműveletek történetét is.
A jelen írással rá, és munkásságára emlékezünk.
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terjedő vidékére - ahol a szolnoki és cibakházai hidak is voltak - a magyar hadvezetés a
január 2-i haditanácson elhatározta ugyan a bácskai és a bánáti hadtestek felrendelését,
ámde ezek februárra várható beérkezéséig a gyenge felkelő és nemzetőr alakulatok,
valamint a Répásy Mihály tábornok alatt szerveződő tartalék csapatok mellett csak Perczel
Mór tábornok december 30-án Mórnál megvert hadtestére lehetett számítani.

Perczel Mór (1811. nov. 11., Bonyhád - 1899. máj. 23., Uo.) tekintélyes tolnai köznemes
família sarja volt, aki fiútestvéreivel együtt fontos szerepet játszott a kor történetében, és
rokonaival sorsa több szálon is kapcsolódik Szolnok városához. Perczel a pesti piaristák-
nál tanult, majd nevelője egy évtizedig Vörösmarty Mihály volt. Ezután tüzér hadapródnak
állt, de egy lengyelbarát összeesküvésbe keveredve 1830-ban elhagyta a hadsereget, és
ellenzéki politikus lett. Megyéje követeként ő vetette fel a Védegylet megalapítását, amit
Kossuth valósított meg. 1844-ben elvette bócsai Sárközy Juliannát, akitől 14 gyermeke
született. 1848 tavaszán belügyminisztériumi tisztviselő lett, míg a nyár folyamán ország-
gyűlési képviselő, utóbb pedig a Zrínyi zászlóalj szervezője és parancsnoka.

Szeptember 16-tól alezredesként ott volt Pákozdnál, majd Ozoránál a Rott-fél horvát
hadtest kapitulációra kényszerítésekor. Hamarosan ezredes, majd tábornok lett, és a Dél-
Dunántúlt megtisztító drávai hadtest parancsnoka. December 30-án Kossuth kérésére
(„csak egy apró győzelmet Mórickám") Mórnál megütközött Windisch-Gratz herceg
előhadával, de súlyos vereséget szenvedett. Januárban a Központi Mozgó Sereg parancs-
nokaként a Pest-Debrecen főutat fedezte, és kisebb győzelmeket aratott. Március 10-től a
délvidéki IV. hadtest parancsnoka lett, felmentette Péterváradot és elfoglalta a Bácska nagy
részét, majd Bemmel felszabadította a Temesköz zömét. Június 7-én Kátynál Jellasicstól
súlyos vereséget szenvedett, mire leváltották és a Szolnoknál szerveződő X. (tartalék)
hadtest, majd a IX. hadtest csatlakozásával létrejövő Közép-tiszai Hadsereg parancsnoka
lett. Július végén Szegedre vonult, ahol csapatait Dembinski vette át. Világos után török
földre menekült, majd Nyugat-Európában élt. Részt vett az emigráció mozgalmaiban, de a
kiegyezést elfogadva - és Kossuth politikáját támadva - hazatért és halálig visszavonultan
élt Bonyhádon.

A politikusként és emberként is igen heves vérmérsékletű, önfejű, gyakran duczáskodó
tábornok nem volt tehetségtelen katona, az aktív tiszti szolgálat adta gyakorlat hiányában
azonban olykor meggondolatlan volt, sőt elemi hibákat is vétett. Személyes sérelmeit
gyakorta felemlegette, bár ekkor még Kossuth híveként és baloldali radikálisként végül
mindenkor alárendelte érdekeit a magasabb céloknak.2

Perczel csapataival, amelyek utóbb a Középponti Mozgó Sereg néven szerveződtek újjá,
az 1849. január 2-i haditanács határozatai nyomán azt a feladatot kapta, hogy biztosítsa a
főváros kiürítését, és a távozókat fedezve lassan vonuljon vissza Szolnokig. A Mórnál
komoly veszteségeket szenvedett seregtest3 jelentős erősítéseket kapott. így Pest-Budán,

A Perczel testvérek közül Miklós az első szolnoki ütközetben dandárparancsnokként harcolt bátyja alatt, idősebb testvérük Imre
(1805. aug. 5.. Bonyhád - 1871. febr. 25. uo.) konzervatív, császárpárti tisztviselőként Bonyhády néven 1851 és 1858 között a
létrehozón Szolnok megye megyefönöke lett, míg unokaöccsük (Béla testvére) fia Dezső (1848. jan. 18.-1913. máj. 18) országos
politikusként 1895-ben Mezőtúr város díszpolgára len. Bona Gábor 1983. 263-264. p. Dudás Gyula, 2001. 91-119. p.
Hermann Róbert szerint Perczel hadteste Mórnál a I., 35., 47.. 48., 50. honvédziszlóaljakból és egy beregi gyalogszázadból,
a Miklós. Radetzky, Császár és a Sándor huszárok 6 1 századából, valamint 3 1 tüzérütegből állt, mintegy 6500 emberrel
900 lóval és 24 ágyúval. Hermann Róbert, 1995. 129-131. p.
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miután Görgeinek átadta néhány gyengébb egységét, annak hadtestéből megkapta a 25. és
54. honvédzászlóaljakat, a 6. Württemberg huszárezred 5 századát, l-l századot a 8.
Reuss-Köstritz és a 13. Hunyadi huszárezredekből, és az 1. tizenkétfontos tüzérüteget.

Perczel Pestet 5-én hagyta el, majd Üllő, Pilis, Alberti, Irsa, Bércei érintésével - a va-
sutat több helyen megrongálva - 7-én ért Ceglédre. Itt egyesült Szekulits István alezredes-
nek még a móri csata előtt kikülönített csapataival," akik a Dunántúlról Dunavecsén
átkelve értek ide, valamint a Délvidékről felvezényelt, és a szabadságharc mellé állt olasz
Zanini gyalogezred zászlóaljával. Percei Cegléden négy dandárra osztotta felduzzadt, és
addig minden beosztást nélkülöző seregét. így az alábbi szervezet alakult ki:
Főparancsnok:
Vezérkar:

Törzshadbíró:
Törzsfőorvos:
Prófosz:
Segédkar:
Futárok:

Törzshuszárok:
1. dandár:

2. dandár:

3. dandár:

4. dandár:

Perczel Mór vezérőrnagy
báró Meszéna Ferenc őrnagy, Bezerédy Lajos József százados, Szabó
Imre százados, Albert Ignác hadnagy
Halász Adolf százados
Kikó Károly
Vitális (?)
Schulek Jenő főhadnagy
Bátorfy Károly százados, Balogh főhadnagy, Nagyajtai József
főhadnagy, Halász Adolf százados, Petkó Lajos biztos, Török Miklós
hadnagy fő számvevő segéd
Beznák István százados 34 emberrel.
Szekulits István alezredes
35. honvédzászlóalj (550 fő): Bangya János őrnagy
56. honvédzászlóalj (1190 fő): Kisfaludy Móric őrnagy
60. honvédzászlóalj (1200 fő): Thassy-Becz László őrnagy
9. Miklós huszárezred 1. százada (110 fő): Nedetzky József százados
1/2 hatfontos tüzérüteg (73 fő): Turcsányi Károly százados
Luigi Venturini őrnagy
8 század Zanini gyalogság (1200 fő): Luigi Venturini őrnagy
47. honvédzászlóalj (1190 fő): Gyika Jenő őrnagy
61. honvédzászlóalj (1200 fő): Csuzy Pál őrnagy
1 század a 6. Württemberg huszárezredből (110 fő):
1/2 hatfontos tüzérüteg (73 fő és 7 löveg?)
Mihály Károly őrnagy
25. honvédzászlóalj: ?
44. honvédzászlóalj: Péter Driquet őrnagy
Hertelendy Miklós alezredes
48. honvédzászlóalj és a beregi század: Perczel Miklós őrnagy
50. honvédzászlóalj: Trangos István őrnagy
2 osztály a 6. huszárezredből: Mándy Ignác őrnagy
1/2 tüzérüteg

4 Ezeket az 56., 60. és 61. honvédzászlóaljak, 1 század Miklós huszár és 4 löveg alkották. Hermann Róbert, 1995. 57. p.
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A kimutatás utólag feltüntetett még 360 fiatalt, egy fél lovas tüzérüteget 60 fővel, és
feltehetően 7 nyerges és 40 hámos lóval. A hadtest teljes állománya ekkor már 13.073
embert, 826 nyerges (huszár) és 177 hámos (tüzér) lovat, továbbá 19 ágyút számlálhatott.5

A két napos ceglédi tartózkodás célja azonban nemcsak a hadtest megszervezése volt,
hanem az esetleges üldöző erők fenntartása is, amíg Szolnokról a kormányzat Debrecenbe
nem költözik, illetve a vasútvonal itteni végpontjánál feltorlódó készleteket a Tiszán
átszállítják. Szolnokon Vetter Antal vezérőrnagy, a magyar vezérkar szervezője és parancs-
noka, Kossuth fő katonai tanácsadója igyekezett rendet teremteni.6 Mellette kiemelkedő
szerepet játszott a még decemberben szolnoki szállítási kormánybiztossá kinevezett
Halasy Kázmér, aki kemény munkával január 2. és 7. között 2653 fogatot biztosított, ám
13-ig ezt a számot sikerült 6242-re növelnie. A szekerek zömét azonban gépekkel és had-
felszerelési cikkekkel rakták meg, így a menekülők többsége Szolnokról gyalog volt kény-
telen nekivágni a kegyetlen télben a hideg tiszántúli útnak.7 A költözés további szakaszá-
hoz Varga Imre nagykun kormánybiztos biztosított szállító járműveket.

Január 9-én Perczel Mór csapatai megindultak Szolnoknak. A zöm Szekulits alezredes
és Perczel Miklós őrnagy alatt Abonyba vonult, míg Hertclendy az utóvéddel Cegléden
maradt. Másnap érték el a főerők Szolnokot, ahol csatlakoztak a kecskeméti és nagykőrösi
önkéntesek, míg az utóvéd ekkor szállásolt be Abonyba. Szolnokon 10-én kelt a tábornok
Országos Honvédelmi Bizottmányhoz (a továbbiakban OHB) írott levele, amelyben
bejelentette, hogy csak Szolnok és Törökszentmiklós között szándékozik csatát vállalni az
ellenséggel. E napon azonban megérkezett a tartalék hadtestet vezető Répásy Mihály
tábornok is, és Perczel vezetésével azonnal haditanácsot tartottak. Ezen Kolmann József
ezredes, Perczel vezérkari főnöke a Tisza vonal tartását javasolta, valamint Cibakháza,
Törökszentmiklós, Tiszapüspöki stb. megszállását egészen Kunhegyesig. Figyeltetni
akarta a hidakat és az átkelőhelyeket, amit azonban Perczel elvetett. Végül a hadtest 11-
én, az utódvéd 13-án elhagyta Szolnokot, és folytatta a visszavonulást Debrecen irányába.
Ezt némileg indokolta, hogy mintegy 2000 ember még fegyvertelen volt.8

Perczelnek azonban nem voltak pontos információi a császáriak hadmozdulatairól.
Buda és Pest elfoglalása után ugyanis Windischgratz herceg csak késve, január 8-án
utasította a Josip Jellasics altábornagy vezette I. császári hadtestet a magyarok üldözésére,
ámde mindössze Franz Ottinger vezérőrnagy két vértesezredből, egy lovas- és egy röppen-
tyű ütegből álló nehézlovas dandára kapott parancsot a Szolnokig történő előrenyomu-
lásra. Csekély erejük miatt a feladatuk inkább a felderítésre, a vasút- és távíróvonal kijaví-
tására, valamint a szolnoki Tisza-híd őrzésére korlátozódott.9

Az 55 éves, alárendeltjei körében rendkívül népszerű, magyarul kiválóan beszélő -
sokak által magyarnak is tartott - Franz Freiherr von Ottinger (1793. szept. 28. Sopron -
1869. ápr. 8. Bécs) 1810 óta volt katona. A forradalomig szinte mindvégig magyar huszár-

5 Böhm Jakab - Csikány Tamás - Farkas Gyöngyi, 1998. 51-52. p., Hermann Róbert, 1992. 142. p., Hermann Róbert, 1995.
122. p.

6 Gelich Richárd, é.n. II. 204-206. p.
7 Spira György, 1998. 416. p.
8 Borús József, 1975. 49., 91. p., Hermann Róbert, 1995. 122-123. p., Hermann Róbert, 2004. 148-149. p.
9 Borús József, 1975. 90. p.
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ezredekben szolgált, és 1846. július 10-én kapta meg a vezérőrnagyi rangot. Jellemző,
hogy 1848 tavaszán Batthyány miniszterelnök Mészáros Lázár távollétében átmenetileg őt
bízta meg a hadügyminisztérium vezetésével, ám augusztus végén már nyugdíjazását kérte,
és októberben Jellasicshoz csatlakozott. A szabadságharc első felének talán a legügyesebb
császári lovasparancsnoka volt, így 1849 tavaszán altábornagyi rangot, majd a katonai
Mária Terézia Renddel 1851-ben bárói címet kapott. 1850-ben még maga Johann Strauss
is lovassági indulót komponált a tiszteletére (Ottinger Rittermarsch, op. 83.). 1867-ben
lovassági tábornokká léptették elő.10

Ottinger és Perczel Mór sorsa sajátosan keresztezte egymást a szabadságharc folyamán.
Perczel móri vereségében Ottingernek és dandárának oroszlánrésze volt, míg januárban a
magyar vezérőrnagy késztette ellenfelét visszavonulásra. A júniusi kátyi ütközetben azon-
ban Ottinger immár a Jellasics hadtest lovashadosztálya élén döntő szerepet játszott
Perczel súlyos vereségében, ami aztán a leváltásához vezetett.

Az Ottinger dandára a 6. Wallmoden, valamint a 7. Hardegg vértesezredből állt, egyen-
ként 6-6 lovasszázaddal. Mindkét harcedzett alakulat cseh-morva kiegészítési! volt, és
igen tehetséges tisztek vezették a magyarországi harcok folyamán. Többször kitüntették
magukat, sőt ütközeteket döntöttek el.

Hardegg vértesek élén 1846-tól Franz Sedlmayer von Seefeld (1794-1870. febr. 16.)
ezredes állt, aki alighanem 1849. április 30-i vezérőrnagyi előléptetése után hagyta el
ezredét. Utóda Adam Sauffer, majd még ebben az évben - a mindkét szolnoki ütközetben
szerepet játszó, és 1851 -ben vezérőrnagyi címet elérő - Joseph Algyay von Algyest (1799-
1852. jan. 10.) lett. A Wallmoden regiment élén 1846-tól Fejérváry József ezredest (1796-
1857. dec. 6.) találjuk, aki Seefelddel együtt lett vezérőrnagy, majd utóbb átvette az altá-
bornaggyá és hadosztályparancsnokká kinevezett Ottingertől a dandár parancsnokságát."

A lovasdandár tüzérsége ekkor feltehetően az 1. számú hatfontos lovasütegből, valamint
a 17. számú röppentyű (rakéta) ütegből állt. Mindez együtt nagyjából 1600 embert és 12
löveget számlálhatott. '-

Ottinger január 13-án érte el Szolnokot, ahol a sebtében visszavonuló magyarok által
hátrahagyott készletekből 3 mázsa lőport, 25 mázsa salétromot, 350 mázsa rezet, 40.000
mázsa sót, 88.496 mázsa búzát és 560 mérő kukoricát talált, hajókon. Emellett magában a
városban még 800 mérő gabonát, 80 mázsa szénát, 100 lovassági kardot és 500 kaszát
zsákmányolt. Ezeket azonnal Pestre küldte, a magyarok által megrongált pest-szolnoki
vasutat pedig Schön utász ezredes vezetésével gyorsan helyreállíttatta.13

10 Kedves Gyula, 2006. 58. p., Antonio Schmidt-Brentano, 2007. 132. p.
11 Antonio Schmidt-Brentano, 2007. 4., 44., 171. p.
12 Johann Nobili, 1851.8. p.
13 Gelich Richárd, é.n. I. 288-289. p., Hermann Róbert, 2004. 149. p.
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2. Perczel visszavonulásának megállítása, felkészülés az ellentámadásra

A késve meginduló császáriak gyorsasága némileg a magyarokat is meglepte. A tüzér-
ségnél szolgáló László Károly14 visszaemlékezésében maga is megemlékezett Ottinger
váratlan megjelenéséről:

.Január 13-án Török Sz.[ent]Miklósra mentünk. Magunk után a pest-szolnoki vaspályát
elrontottuk ugyan, mégis mire Török Sz.Miklósra értünk az ellenség már Szolnokon volt,
s mint mondják 4 ezüst húszas napibérrel fizetett napszámosokkal a vaspályát
megcsináltatta. A városból tanyákra szökött lakosokat, felgyújtással fenyegetvén őket haza
parancsolta. Általában szokása volt neki a fegyverfoghatók összefogatása 's külországokba
katonákul küldése. Ez okozta azt, hogy Pesttől fogva a fegyverfoghatók vagy mint újon-
cok, vagy csak mint menekülők hozzánk csatlakoztak, 's velünk együtt jöttek Debrecen
felé hova ideiglenes kormányunk - melynek elnöke Kossuth Lajos volt -, 's a népképvise-
lőkből alakított országgyűlés is vonult.""

Perczel csapatai eközben a visszavonulást folytatva január 14-én már Balmazújvárosig,
Karcagig, illetve Nádudvarig jutottak. A magyar tábornok e napon Kisújszállásról levelet
írt az OHB-nak, és ismertette további szándékait, majd 15-én Karcagnál fogadta az
erősítésül érkezett 34. Dom Miguel ezred 1., Délvidékről érkezett zászlóalját. Ugyanakkor
a Mórnál alaposan megtépázott Hunyadi zászlóalj maradékát és az egyetemi légiót
Debrecenbe vezényelték.

Perczel Szekulits István dandárával 14-16. között Kisújszállás, Karcag, Nádudvar,
Hajdúszoboszló felé akart visszavonulni, Hertelendy 7 lovasszázadból és egy fél hatfontos
ütegből álló lovasdandárát Nádudvaron hagyta volna, míg a maradék három dandárral
maga Balmazújvárosban, Hajdúszoboszlón és Berettyóújfalun akart állást foglalni. Terveit
közölte Répásy Mihály tábornokkal, a szerveződő tartalék hadtest parancsnokával, aki
azokat azonnal továbbította Debrecenbe.

Az OHB meglepetéssel és döbbenettel értesült Perczel tiszántúli visszavonulásáról.
Kossuth még 9-én elrendelte Szolnok tartását mindaddig, amíg túlerejű ellenséges erők
nem érkeznek, sőt Cegléden is lovas őrszemeket akart hagyatni, azaz végeredményben a
10-i haditanács Kolmann ezredes által képviselt elképzelését támogatta. Még 11-én
személyesen intézkedett két hatfontos tüzérütegnek a hadtesthez szállításáról, majd 21-én
a lőszerutánpótlásról."

14 László Károly (Kecskemét, 1815. márc. 30. - Bátya, 1893. máj. 4.) 1848-49-ben tüzér hadnagy, egyesek szerint százados.
Tanulmányait Pesten végezte. A szabadságharchoz mint közvitéz csatlakozott, majd a tüzérséghez átlépve érte el a tiszti
rendfokozatot. Világos után Bemmel Törökországba ment és Kossuth kíséretéhez csatlakozott. 1850-től 1852-ig Kossuth
titkára volt, Amerikába is elkísérte. 1853-ban felvette az amerikai állampolgárságot és az USA-ban és Mexikóban
mérnökként dolgozott. 1867-ben hazatért, és 1871-ben szülővárosába költözött. Később a Jobbparti Tiszaszabályozó
Társulat mérnökeként a társulat székhelyén, Újkécskén élt. Cikkei a Vasárnapi Újságban, a Politikai Újdonságokban és
vidéki lapokban jelentek meg. Személyére lásd Prodán Ildikó, 1995. 211-214. p.

15 László Károly, 2001. 23. p.
16 Borús József, 1975. 92. p.
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Perczel lépéseit a nagyszámú kiképzetten és rosszul felszerelt katona mellett némileg
magyarázza, hogy korábban attól tartott, az ellenséges főerők Pest-Budáról megindulnak
Szegednek. A tábornok 15-én Karcagon kapta meg az utasítást Debrecenből, hogy minden
áron vegye vissza Szolnokot a császáriaktól. A visszavonulás miatti megrovást ugyan
meglehetősen nehezen viselte, de időközben maga is rájött, hogy nem üldözik, és a
főhadiszállásul választott Karcagnál nem is ment keletebbre. A leendő támadás tervét
Kossuth már 17-én említette, sőt 19-én már annak 2l-re tervezett dátumát is közölte. A
támadási parancsban és a tervezésben szerepe lehetett Vetter Antalnak, aki Kossuth fő
katonai tanácsadója volt.

László Károly visszaemlékezése a honvédek karcagi fogadtatásáról is őriz adalékokat.
A jelek szerint nagy császári támadást várva a lakosság és a tisztviselői kar rémült volt, sőt
az utóbbiak jelentős része el is szökött:

„Jan. 15-én tovább vonultunk Karcagra. 16, 17, 18-án itt pihentünk. A nép erre minde-
nütt, de különösen itt meg volt ijedve. A városházának tanácsteremét, könyvtárát minden
szobáját tárva-nyitva találtuk, a jegyzők Debrecenbe szöktek 's az egész terhet az egy
bíróra hagyták, ki azt sem tudta, hogy mit tegyen. A boltok mind zárvák voltak, aprópén-
zünk nem volt, bankjegyért, nem tudván azt elváltani, semmit sem kaptunk. Ha kenyerün-
ket és húsunkat rendesen ki nem kaptuk, bankjegyeink mellett koplaltunk volna eleget.
Emlékezetes Karcag arról is, hogy sehol oly rossz, ihatatlan 's mégis drága bort, mint itt
nem kaptunk.""

Perczel 16-án Karcagon az erősítések beérkeztével ismét átszervezte hadtestét, e had-
rend azonban csak két-három napig volt érvényben. Intézkedései alapján az alábbi szerve-
zeti felépítés rekonstruálható:

Hadtestparancsnok: Perczel Mór vezérőrnagy
Előcsapat: Hertelendy Miklós alezredes, Bezerédy Lajos József őrnagy

vezérkari tiszt
1. dandár: Mándy Ignác őrnagy

5 század Württemberg huszár (Mándy Ignác őrnagy): 616 fő, 634 ló
1 század Koburg huszár (Lukács Károly százados): 116 fő, 117 ló
1 század Miklós huszár (Nedetzky József százados): 115 fő, 110 ló
1/2 hatfontos lovasüteg (Johann Stolhoffer hadnagy): 68 fő, 52 ló, 3
löveg

Összesen: 915 fő, 866 ló, 3 löveg.
2. dandár: Mihály Károly őrnagy

25. honvédzászlóalj (Mihály Károly őrnagy): 866 fő
54. honvédzászlóalj (Szabó Gyallay Gusztáv százados): 731 fő
hatfontos gyalogüteg (Schill Kristóf százados): 165 fő, 90 ló, 9 löveg

Összesen: 1752 fő, 90 ló, 9 löveg.
Főcsapat: Szekulits István alezredes

17 László Károly, 2001. 23-24. p.
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3. dandár: Luigi Venturini őrnagy, Szabó Imre százados vezérkari tiszt
16. Zanini gyalogezred (Luigi Venturini őrnagy): 1300 fő
39. Dom Miguel gyalogezred (Coliig Ferenc őrnagy): 1200 fő
44. honvédzászlóalj (Péter Driquet őrnagy): 1173 fő
1. tizenkétfontos üteg (Kovácsy György főhadnagy): 122 fő, 70 ló, 6
löveg

Összesen: 3795 fő, 70 ló, 6 löveg
4. dandár: Alexander Buttler őrnagy, Albert Ignác vezérkari százados

47. honvédzászlóalj (Gyika Jenő őrnagy): 1190 fő
56. honvédzászlóalj (Kisfaludy Móric őrnagy): 1290 fő
61. honvédzászlóalj (Csúzy Pál őrnagy): 1280 fő
hatfontos gyalogüteg (Turcsányi Károly főhadnagy): 165 fő, 90 ló, 8
löveg

Összesen: 3925 fő, 90 ló, 8 löveg.
Utócsapat (5. dandár): Perczel Miklós őrnagy, Németh Adolf százados vezérkari tiszt

48. honvédzászlóalj + beregi század (Patay István őrnagy): 1190 fő
60. honvédzászlóalj (Thassy-Becz László őrnagy): 1147 fő
1 század Lehel huszár (Nödl Imre százados): 150 fő, 150 ló
1 század Hunyadi huszár (Simoncsics József százados): 150 fő, 150 ló,
hatfontos gyalogüteg (Zalánfy főhadnagy): 165 fő, 90 ló, 8 löveg

Összesen: 2802 fő, 390 ló, 8 löveg.
Végösszeg: 13189 fő, 1207 nyerges és 346 hámos ló, 34 löveg."

Perczel azonban segítségre is számíthatott a Répásy Mihály tábornok vezetése alatt
Balmazújváros körül állomásozó tartalék hadtestétől. Ez január 18/19-én az alábbi erőkből
állt:

Hadtestparancsnok: Répásy Mihály vezérőrnagy
Vezérkari főnök: Szabó István őrnagy
Főkarsegéd: Lázár Vilmos százados
Segédtisztek: Gyapay Miklós főhadnagy, Markos Ferenc hadnagy
Pénztárnok: Répásy Rudolf főhadnagy
1. dandár: Kazinczy Lajos alezredes

2. utász zászlóalj (Alfons Calzada őrnagy): 600 fő
3. utász zászlóalj (Kiss Ferenc százados): 600 fő
vadászcsapat (Baumert Rudolf százados): 150 fő
4 század Császár huszár (?): 400 fő, 400 ló
hatfontos gyalogüteg (?): ? fő, ? ló, 8 löveg
hatfontos gyalogüteg (?): ? fő, ? ló, 6 löveg

Összesen: 1750 fő, 400 ló, 14 löveg.

18 Hermann Róbert, 1995. 135-136. p.
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2. dandár:

Összesen:
Tartalékdandár:

Összesen:
Végösszeg:

Albrich Károly őrnagy
34. Porosz herceg gyalogezred 1. zászlóalj (Albrich Károly őrnagy):
800 fő
Német Légió (Jákob Reichhardt százados): 80 fő
2 század Császár huszár (?): 200 fő, 200 ló
2. fél tizenkétfontos üteg (Mezei főhadnagy): 70 fő, 48 ló, 4 löveg
1150 fő, 248 ló, 4 löveg.
Trangoss István őrnagy
35. honvédzászlóalj (Bangya János őrnagy): 750 fő
2 század a 49. honvédzászlóaljból (Grisza Ágoston százados): 460 fő
50. honvédzászlóalj (Trangoss István őrnagy): 950 fő
vadászcsapat (?): 200 fő
Pesti Egyetemi Légió (Keményfi százados): 190 fő
Portyázó csapat (Spányik százados): 30 fő
1 szakasz Sándor huszár (?): 40 fő, 40 ló
1/2 hatfontos üteg (?): ? fő, ? ló, 3 löveg
2620 fő, 40 ló, 3 löveg
5520 fő, 646 nyerges és 42 hámos ló, 21 löveg.

A Közép-Tisza vidéki magyar erők együttesen tehát 18709 embert, 1853 nyerges és 388
hámos lovat, valamint 55 löveget tettek ki. A támadáshoz ugyan nem lehetett minden
csapattestet bevetni, ám Répásy január 18-i dátummal a Kazinczy és az Albrich dandárt
átadta Perczelnek, hogy a támadás sikerét biztosítsa."

A magyar csapatok ekkoriban Szolnok irányában már erőteljes felderítést folytattak,
amire egyebek mellett a 25. honvédzászlóaljban szolgáló Krasznay Péter is utal visszaem-
lékezésében:

„Az adigi pihenés napjait azonban minden negyedik napon egy hosszú masírozás
szakította meg: ugyan is a Török szentmiklósra szállásolt brigádának, mint a Szolnokon
lévő ellenséghez legközelebb állónak kellett az előőrsi szolgálatokat telyesiteni, mely
kötelezetség tellyesítésében minden nap másik brigáda váltotta fel egymást, négy brigáda
lévén, ezek felváltása minden negyedik napon reánk került, a mikor is Kis ujjszállásról 32
kilométernyi utat kellett Török szentmiklósig gyalogolnunk, csikorgó hidegben, hóban, és
pihenés helyett hideg zivataros téli időben állani a forposztot azon a végtelen síkságon

Az újabb erősítések beérkezte után Perczel — két héten belül immár harmadszorra —
ismét átszervezte a Központi Mozgó Sereget, amelyen belül immár hadosztályokat is
kialakított. 1849. január 19-én Karcagon az új hadrend az alábbi képet mutatta:
Főparancsnok: Perczel Mór vezérőrnagy
1. hadosztály: Hertelendy Miklós alezredes
1. dandár: Mihály Károly őrnagy

19 Hermann Róbert, 1992. 143-145. p.
20 Forrai Ibolya, 1998. 72. p.
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25. honvédzászlóalj (Mihály Károly őrnagy): 900 fő
44. vasi honvédzászlóalj (Péter Driquet őrnagy): 1000 fő
45. vasi honvédzászlóalj (Újváry Imre őrnagy): 1000 fő
61. somogyi honvédzászlóalj (Thassy-Becz László őrnagy): 1200 fő
egy hatfontos üteg: 8 löveg

2. dandár: Mándy Ignác őrnagy
5. század Württemberg huszár (Mándy Ignác őrnagy): 500 fő, 500 ló
1 század Koburg huszár (Lukács Károly százados): 80 fő, 80 ló
fél lovasüteg: 4 löveg

Összesen: 4680 fő, 580 ló, 12 löveg.
2. hadosztály: Szekulits István alezredes
3. dandár: Luigi Venturini őrnagy

16. Zanini sorezred zászlóalja (Luigi Venturini őrnagy): 900 fő
60. honvédzászlóalj (Csúzy Pál őrnagy): 1100 fő

4. dandár: Alexander Buttler őrnagy
54. honvédzászlóalj (Alexander Buttler őrnagy): 600 fő
56. honvédzászlóalj (Kisfaludy Móric őrnagy): 1200 fő
39. Dom Miguel sorezred zászlóalja (Coliig őrnagy): 700 fő
1 század Miklós huszár (Szibentliszt János százados): 110 fő, 110 ló
1 század Lehel huszár (Nödl Imre százados): 120 fő, 120 ló
hatfontos üteg (Schill Kristóf százados): 8 löveg
4730 fő, 230 ló, 8 löveg

Kazinczy Lajos alezredes
34. Porosz herceg sorezred zászlóalja (Albrich Károly őrnagy): 700 fő
2. utász zászlóalj (Alfons Calzada őrnagy): 800 fő
3. utász zászlóalj (Kiss Ferenc százados): 800 fő
1 század bécsi légió: 80 fő
1 század magyar vadász: 60 fő
4 század Császár huszár (Vajda Ferenc őrnagy): 400 fő, 400 fő.
1. tizenkétfontos üteg (Schmidt Kovács Ferenc százados): 6 löveg
2840 fő, 400 ló, 6 löveg.
Perczel Miklós őrnagy
47. honvédzászlóalj (Gyika Jenő őrnagy): 1000 fő
48. honvédzászlóalj (Patay István őrnagy): 800 fő
2 század Hunyadi huszár (Simoncsics József százados): 200 fo, 200 ló
hatfontos üteg: 8 löveg
1/2 század Radeczky huszár (Beznák István százados): 60 fő, 60 ló

Összesen: 2060 fő, 260 ló, 8 löveg.
Teljes összeg: 14310 fő, 1470 ló, 34 löveg.:i

Összesen:
Tartalék:
1. dandár:

Összesen:
2. dandár:

21 Hermáim Róbert, 1995. 135-138. p.
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Krasznay Péter 48-as honvédzászlóalj tisztje visszaemlékezésében ugyancsak utalt a
Perczel-féle hadtest gyors megerősödésére:

, Január hó 10-ikén áthúzódtunk a Tiszán és Török szent Miklós, Kissujj szállás, Kenderes
alföldi városokban telepedtünk meg, sőt lovasságunk Mezőtúron vevén elszállásolást,
onnét Szajol és Czibakháza felé száguldoztak, míg a sereg zöme brigádákba osztva az
előbb nevezett városokban pihent és ujjabb csapatokkal szaporodott úgy, hogy Január 25-
én kiadott napi parancsban Perczel Tábornok már örömmel jelentette ki, hogy az ő alig
hatodfél ezerből állott hadserege, mely Deczember hó 30-án Mórnál csatát vesztett, azólta
12 ezerre szaporodott s így elérkezettnek látja az időt arra, hogy a Tiszán vissza menve, az
ellent megkeressük és megverjük.""

A Központi Mozgó Sereg láthatóan a régi közös hadseregbeli és pár hónapja felállított
honvédalakulatok igen sajátos keveréke volt. Az egykori közös haderő csapatait komoly
katonai fegyelem, jó kiképzés és jelentős harcérték jellemezte, ám ezek a támadó erőknek
csak alig negyedét alkották. A gyalogsági alakulatok közül ide sorolható Dom Miguel, és
a Porosz herceg, valamint a Zanini-féle olasz zászlóalj, illetve a Württemberg, Koburg,
Miklós és a Radeczky huszárezredek századai. A zömöt alkotó honvédzászlóaljak, új
huszárezredek (Lehel, Hunyadi), vadászcsapatok, idegen légiók és utászok általában még
nem érték el a professzionális császári haderő szintjét, mindazonáltal az elmúlt hónapok-
ban összecsapásaiban harcértékük jelentősen növekedett. Még inkább ez jellemezte a
jelentős magyar tüzérséget.

Ugyanakkor eléggé sajátos volt a szembenálló felek nemzetiségi nemzetiségi
megoszlása. Ottinger harcedzett két vértesezredének legénységét cseh-morvák alkották, és
legfeljebb a tüzérségnél akadtak osztrák tartományokból származók. A magyar csapatok
ennél sokszínűbbek voltak, a túlnyomó számú magyarok mellett szlovákok (elvétve más
hazai nemzetiségek), olaszok, sőt a bécsi légiónál és a vadászoknál lajtántúli németek is
szolgáltak.

3. Perczel előkészületei az ellentámadásra

Perczel 18-án este 7-kor Karcagon kelt levelében közölte az OHB-nak, hogy a követ-
kező napon megindul Szolnok felé. A támadó hadtest elővédjét Hertelendy Miklós
alezredes hadosztálya alkotta, amely 20-án újra bevonult Kisújszállásra. A főerőt Szekulits
István alezredes vezette, amely ekkora Karcagra ért, míg az utóvédet Perczel Miklós dan-
dára alkotta.23 A Kazinczy alezredes vezetésével a két Répásy-féle dandár 21-én Kunhe-
gyesre indult, hogy onnan Szolnoktól északra keljen át a Tiszán.

A Szolnokot megszálló császári erők nagysága a város megszállása óta nem változott.
Hermann Róbert kutatásai szerint Ottinger dandárának 6. vértesezrede 786 embert és 786
lovat, míg a 7. vértesezred 580 embert és 580 lovat számlálhatott. A támogató tüzérséget
jelentő 1. lovasüteg 120 főt és 140 lovat, míg a 17. röppentyűüteg 100-100 embert és lovat

22 Forrai Ibolya, 1998. 72. p.
23 Gelich Richárd, é.n. I. 289. p., Borús József, 1975. 91-93. p., Hermann Róbert, 2004. 154. p.
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tett ki 6-6 löveggel, illetve rakétaállvánnyal. Mindez együttesen nagyjából 1600 embert és
12 tüzérségi eszközt jelentett, ami jelentős lovassági erő volt ugyan, de a többszörös
túlerőben lévő honvédség nagy gyalogsági és tüzérségi fölényét nem egyenlíthette ki.

Ottinger maga is látta, hogy csak lovasságból álló hadereje a város védelmére alkal-
matlan, a támadók könnyen körülzárhatják, és a település lovassági harcra alkalmatlan
szűk utcáiba szoríthatják csapatait. Ezért feletteseitől többször is gyalogságot kért
Szolnok megtartására, amit azok azzal utasítottak el, hogy feladata a tiszai átkelőhelynek
csupán a megfigyelése, nem pedig ellenőrzése. A császári vezérőrnagy egyébként igen
pontos adatokkal rendelkezett a magyarok mozgásáról. 15-i jelentése alapján 18-án
hadtestparancsnoka, Jellasics altábornagy még arról tudósította Windischgratzet, hogy a
magyarok Törökszentmiklósról igen gyorsan vonulnak vissza Kisújszállásnak, ám 20-án a
budai főhadiszállás egy nem hiteles kémjelentésből már úgy értesült, hogy Perczel 15.000
emberrel készül Szolnok ellen.-4 Ottinger érezte a veszélyt, ezért 20-tól kezdve csapatai
állandó készültségben töltötték az éjszakákat.25

21-én délelőtt a császári dandárparancsnoknak a Tiszán felderítésre átküldött vértes-
százada megállapította, hogy a magyarok nagy erőkkel és mindhárom fegyvernemmel
megszállták Törökszentmiklóst, amiről a hadtestparancsnokot a következő napon érte-
sítették. László Károly magyar oldalról a nap eseményeit az alábbiakban foglalta össze:

,Jan. 21-én A szálláscsinálók és én az irodával Török Sz. Miklósra előre küldettünk. A
szállást megcsináltuk, 's az ebédet előre készítettük. Egyszerre lárma támad, hogy a város
alatt vannak már a chevaux-legers-ek26. Rögtön kocsira raktunk mindent 's mindnyájan kik
előre jöttünk visszahajttattunk, néhányan a huszárok közül elibek mentek, 's midőn azok a
szőlőknél lándzsákkal állott lakosokra tüzeltek (mintegy nyolcan lehettek) őket
megrohanták, de elfutottak vissza. Mi lovasságunk nagyobb részét a 1/2 lovas üteggel már
a várostól nem messze csatarendbe állva találtuk, kik a gyalogcsapatainkat 's gyalog-
ütegünket bevárva a városba bevonultak 's ott semmit sem találván beszállásoltunk."27

22-én már Windischgratz herceg is rádöbbent Ottinger nehéz helyzetére, és este
Jellasicstól három kérdésre kért sürgős választ. Egyrészt hogy a szolnoki Tisza-hidat elbon-
tották-e, vagy tettek-e előkészületeket a magyarok átkelésének meggátolására, a hídnál
olyan-e a talaj, hogy azt gyalogság sikerrel védheti, és hogy a városból a gyalogság vasú-
ton gyorsan visszavonható-e. Végül felvetette, nem volna-e célszerű Szolnokon csak egy
előőrsöt hagyni, míg a lovasdandár zömét Abonyig visszavonni. Jellasics erre még éjfélkor
elrendelte hadtestéből az 5. morva vadászzászlóalj riadóztatását, és 23-án reggel egy vasúti
szerelvénnyel a Szolnokra küldését. Ezekkel a lépésekkel azonban elkéstek.28

Amíg a császári főparancsnokság habozott, addig Perczel megtette a tervezett támadás
előkészületeit. A 21-i felderítési adatokból kiderült, hogy Szolnokon csak az Ottinger-féle
dandár állt, amelyet a magyar tábornok egyetlen rohammal akart szétverni. Vezérkari

24 Borús József, 1975. 93-94. p.
25 Hermann Róbert, 1995. 124-125. p., Hennann Róbert, 2004. 150., 154. p.
26 A sisakjuk miatt a vérteseket nézhették svalizsémak, azaz császári könnyűlovasnak.
27 László Károly, 2001.24. p.
28 Gelich Richárd, é.n. I. 289. p.. Borús József, 1975. 94. p.
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főnöke Meszéna őrnagy javaslatára elhatározta, hogy a Zagyva felől támadva átkarolja a
császáriakat. A haditerv számolt a rendkívül zord, téli időjárással, és hogy a Tiszán olyan
vastag jégpáncél alakult ki, amely gyalogos és lovas alakulatok mellett tüzérség átkelését
is lehetővé teszi.

A haditerv kidolgozója báró Meszéna Ferenc (1819. aug. 10. Milánó - 1902. Újkígyós)
vagyontalan főnemes volt, akinek apja a napóleoni háborúk alatt Mária Terézia rendet és
bárói címet kapott. Maga utásziskolát végzett, 1835-től a gyalogságnál szolgált, majd
vezérkari főhadnagy volt a forradalom előtt. Szeptembertől lett Perczel vezérkari tisztje,
október 19-től őrnagy, és decembertől annak vezérkari főnöke. 1849. márciusában alezre-
desként a II. hadtest vezérkari főnöke volt, majd június 20. után áthelyezték a Közép-tiszai
hadsereghez. Aradon 12 év börtönre ítélték, 1855-ben kegyelmet kapott.2'

Az átkarolást Kazinczy (1820. okt. 20. Széphalom- 1849. okt. 20. Arad.) alezredes csa-
patai kapták feladatul, akik január 21-én Kunhegyesről Tiszabőre vonultak, majd éjjel
kellett átkelni a Tisza jegén, és északról Szolnok felé nyomulni. Kazinczy Lajos a nyelvész
és irodalmár Kazinczy Ferenc fia volt. Ő a közös hadseregben utásziskolát végzett, majd
huszártiszt lett. 1848 nyarától állt be a honvédségbe, és őrnagyként megszervezte a 2. és
3. utászzászlóaljat. 1849. januárban már alezredes, az 1. huszárezred élén állt, majd dandár -,
utóbb hadosztályparancsnok lett az I., illetve a VIII. hadtestben. Nagysarlónál különösen
kitüntette magát. A nyár folyamán ezredesként egy tartalék hadosztályt szervezett
Máramaros környékén. Aradon halálra ítélték és kivégezték, és ő lett a 15. aradi vértanú.30

A hadtest fő támadó erejét Hertelendy (1813. máj. 2. Pest - 1877. dec. 4. Magyargencs)
alezredes hadosztálya alkotta, amelynek Törökszentmiklóstól a szandai töltésen a szolnoki
hídig kellett előretörni, majd behatolnia Szolnokra. A régi magyar nemesi-katonai
családból származó Hertelendy Miklós a bécsújhelyi katonai akadémia elvégzése után
huszárszázadosként szolgált. A szabadságharc alatt ezredesi rangig jutott Perczel alatt és a
II. hadtestben. Végül Komáromban kapitulált.31

Hertelendy mögött Perczel Miklós (1812. dec. 15. , Bonyhád - 1904. márc. 14. Baja)
őrnagy dandára haladt, aki Perczel Mór öccse volt. Jogot végzett, és 1848 nyarán ország-
gyűlési képviselő, majd őrnagy lett a tolnai nemzetőrségben. Harcolt Pákozdnál, majd a
48. szabolcsi zászlóaljat vezette. 1849. januárjában dandárparancsnok volt a bátyja hadtes-
ténél, akivel a hó végén lemondott tisztéről. Utóbb alezredesként Pétervárad parancsnoka.
Júliusban Arad élére nevezték ki, de összeveszett Damjanichcsal, aki bebörtönöztette.
Később török földre, majd az USA-ba menekült, távollétében halálra ítélték. Az amerikai
polgárháborúban egy északi gyalogezred, majd dandár parancsnoka lett, de utóbb lemon-
dott rangjáról. A kiegyezéskor hazatérve húsz évig volt Baranya megye főispánja, majd
főrendi rangot nyert.3:

A jelentős magyar túlerő miatt Perczel a hadtest legerősebb, Szekulits alezredes vezette
hadosztálya harcba vetésére láthatóan nem is gondolt, mivel az Kisújszállásról csak
Törökszentmiklósig vonult.

29 Bona Gábor, 1983. 236. p.
30 Bona Gábor, 1983. 190-191. p.
31 Bona Gábor. 1983. 172. p.
32 Dobos Gyula, 2001. 126-154.p.
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4. Az első szolnoki ütközet

Január 22-e hétfőre esett. E napra virradó éjjel Kazinczy a csapataival Tiszabőnél átkelt
a Tiszán, hogy a Zagyván át hátulról támadja meg Szolnokot, elvágva a császáriak
visszavonulási útvonalát. Eközben Hertelendy, és nyomában Perczel Miklós dandára is
megindult.

Ottinger 22-én reggel 9 óra tájban Algyay őrnagy vezetésével két század Hardegg
vértest küldött Törökszentmiklósnak, hogy hírt hozzon a magyarokról. Mivel azonban
egyéb híradásokat is kapott Perczel közeledtéről, a hídőrséget 2 ágyúval megerősítette, a
pályaudvar megszállására és a jobbszárny biztosítására egy század Hardegg vasast
különített ki 2 löveggel. Balszárnyán, a Tisza jobb partjára egy lovas szakaszt küldött,
maga pedig lovassága többi részét a már korábban kijelölt riadóhelyeken állította fel."

A Törökszentmiklósnak küldött vértesek félúton egy huszárcsapatra bukkantak, amely
heves összecsapás után az elővédjéhez vonult vissza. Algyay ezt látva jelentette, hogy a
magyar hadoszlopok indulóban vannak.

Hertelendy elővédje délután 1 óra tájban ért a szandai csárdához, ahonnan a császári
előőrsöket elűzték, a hídig üldözték, és két foglyot ejtettek. A csárdánál a megbeszélteknek
megfelelően Kazinczynak két ágyúlövéssel adtak jelt a megérkezésükről, ám válasz nem
érkezett. Eközben a hídőrség röppentyűlövésekkel visszaverte a magyar előőrsöket, ám
Hertelendy csapatai a töltés két oldalán előrenyomultak egy üteggel és a Württemberg
huszárokkal. Amikor a híd közelébe értek, váratlanul köd ereszkedett le, így a császáriak
nem látták őket, csak a zajt hallották. Tüzelésük csak egy huszár lovát talált el, mire
Hertelendy 36 huszárt és 2 hatfontost küldött előre. Ezek segítségével végül ellenállás
nélkül foglalták el a tiszai hidat, majd behatoltak a városba.

Ottinger a lovasságát a városon kívül sorakoztatta fel. Egyúttal Abonyt 2 lovasszázaddal
és 3 röppentyűvel megszállta, hogy szükség esetén a visszavonulását fedezhesse.
Hamarosan hírek érkeztek azonban Kazinczy beérkezéséről, mire a császári tábornok a
csapatait Szolnoktól vagy 1000 lépésre nyugatra, az abonyi útnál állította fel.

Perczel a vérteseket üldözve a városon kívül néhány ágyúval lövetni kezdte az
ellenséges lovasságot. A jobbszárayi bekerítést végző Kazinczy csapatai azonban hiába
keltek át a Tiszán, a hatalmas ködben eltévedtek, és csak igen lassan vonultak Szolnoknak.
Ráadásul a város közelébe érve Kazinczy nem az azonnali támadás mellett döntött, hanem
Ottinger abonyi visszavonulási útvonalát akarta elvágni. Ez újabb időveszteséget jelentett.

Eközben Perczel Miklós dandára is átkelt a Tiszán. Amikor az új csapatok megjele-
néséről Ottinger értesült, Abonyba vonult vissza. Innen a főparancsnokságot tudósította,
majd a nagy túlerőben lévő magyarok támadásának nem akarta kitenni magát, és éjjel
Ceglédre hátrált.34

33 Borús József, 1975. 95. p.
34 Gelich Richárd, é.n. I. 290. p., Elek Salamon, 1899.
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Krasznay Péter az alábbiakban emlékezett vissza az eseményekre: „... Törökszentmiklós és
Szajol között forposztoltunk, a midőn korán reggel parancsot kaptunk az előrenyomulásra,
ködös téli idő volt, dél tájon érkeztünk a Szanda nevű korcsmához, hol hosszabb ideig
várakoztunk, míg egyszer nem messze előttünk megszólaltak az ágyuk, de a köd miatt nem
láthattunk semmit, de alig váltottak az álgyuk néhány lövést, újból elhalgattak, mi pedig
csatárlánczot alakítva haladtunk előre a szolnoki utón, melyen a Tisza hídjához érve azon
már csapatokba zárkózva akadálytalanul mentünk át be Szolnokba, hol azután keresztül
menvén, a városon tul lévő kápolnánál állottunk pár óráig, aztán a városban elszállásol-
tattunk, és csak akkor hallottuk, hogy ... a sűrű ködben egy század huszár Körner és Báró
Sennyes Lajos tisztek vezetése alatt a híd túlsó végén lévő vasasokat meglepvén levag-
dalták, és a városba akkor rontottak be, a mikor a németek az utzán lótáp illetőségüket
czepelték ... s így Szolnokot egy ember veszteség nélkül sikerült elfoglalni."35

Az ugyancsak a Hertelendy hadosztályhoz tartozó 25. zászlóaljban szolgáló Dékány
Rafael utóbb az alábbiakat írta a nap kapcsán:

„Perczel január 18-án indított meg bennünket Szolnok visszafoglalására, hova
Kisújszálláson és Török Szt Miklóson át csak 22-én déltájban érkeztünk meg, de mivel a
sűrű köd egész a földig ért, észrevétlenül lephettük meg a baloldali hídfőt őrző lovas
századot, mely néhány lövést váltva, rögtön a városba nyargalt, Ottinger sűrű ágyúzással
iparkodott bennünket visszatartóztatni, míg embereit összeszedheti, de hasztalanul, mert
mi mint a sereg előcsapata rögtön átnyomultunk a hídon s mihelyt a városba bejutottunk,
a lakosság egy része azonnal előszedte rejtekben tartott fegyvereit s a padlásokról
lövöldözött a kiszáguldó németekre, másrésze pedig ásóra, vasvillára s kaszára kapva,
hozzánk csatlakozott. ...

Nem hagyhatom itt említés nélkül a páratlan huszár humort, mely őt még a harcz
tüzében sem hagyja el. A többek között meglátja egy vén Würtemberg-huszár, hogy egy
ujjoncz társa végtelenül csapkod egy vasas sisakjára, oda nyargal mellé s azt mondja neki:
„Ne pötyögtesd öcsém azt a vas sisakot, fújd fel, hanem csapj visszakézből a bajusz alá
így ni", s abban a pillanatban hátra borult a vasas sisakja, koponyája felső részével együtt.

A másik huszár meg büszkén kiséri foglyát maga előtt, s amint a város szélére ér vele,
eléje ugrik egy vaslapáttal felfegyverzett cívis s azt mondja: „Álljon meg huszár uram,
hadd hasítom ketté a fejét ennek a kutya németnek! Hohó atyafi! Feleli a huszár, ez az én
németem, ezzel én már majd elbánok, de ha kend is szeretne németet, menjen az abonyi
útra, fogjon magának amennyit akar, aztán bánjon el vele tetszése szerint aztán tovább
ment."36

László Károly tüzérként az ütközetről az alábbiakat írta:
„Jan. 22-én reggel 8 órakor Perczel tábornok úr seregéből egy lovas és egy gyalog

dandár 12 álgyúval megindítatott Szolnokra. Török Sz. Miklóson az a hír volt, hogy
Szolnokból 21-én estve 6 órakor mind kitakarodott az ellenség; azonban a Szanda
csárdánál már két dragonyost találtak huszáraink, mint őrszemeket, kik a nagy ködben
nem vevén észre a mieinket ott lépettek 's közülök az egyik levágatott, a másik elfogatott.

35 Forrai Ibolya, 1998.1. 73. p.
36 Székelyné Körösi Ilona, 2004. 31. p.

-128-



160 éve történt ...

Itt a mieink jelül 3 vaklövést tettek álgyúval, 's előrenyomultak. Legelői menő 7 huszár-
jaink a [...]gát mellett a várostól mintegy 500 lépésre őrködő 17 dragonost" megtámadták
's szinte lefegyverezték, midőn az ellen a városból rajok kartácsolván 's egy huszár le is
esvén, kenteiének voltak a prédát elereszteni 's visszavonulni. A mi ütegünkből 3 álgyú 's
a 3 tizenkét fontos előre vezényelttettek, 's bár az ellen erősen tüzelt rajok, előrenyomul-
tak, mit lárván a németek a hídra röppentyűket eresztettek, de siker nélkül. Ők a városból
kifutottak, 's a mi előcsapatunk utánok; 's amint ezek a városból kiértek, azok által
álgyúlövésekkel fogadtattak, mire a mieink is tüstént hatályosan visszafelelvén, a német
visszahúzódott, de még kétszer megállott 's visszalőtt, végre mégis elfutott, otthagyván a
városban a sok lisztet és kenyeret, mellvérteket és betegjeit, a csatatéren sok halottat,
döglött és gazdátlanul nyargaló lovakat. Sebesültjeit felkapkodta 's magával vitte. 'S így
Szolnok visszavéttetett egy huszár áldozattal. Általános a hiedelem, hogyha a mi vezérünk
előbbre látó, a várost a nagy ködben körülkerítvén, a benn volt 2000 ellenséget mind
elfoghatta volna, álgyúival. Estve másnap mindenfelé víg zene hangzott a városban."38

A Kazinczy hadosztályhoz tartozó 48. zászlóaljban szolgáló Mihálka Endre a bekerítő
csapatok szemszögéből látta az ütközetet:

„... a császáriak Török sz. Miklós felől, a hídról várva tőlünk a megtámadást, azt
megerősítették, s nem is álmodták, hogy oldalról támadhassuk meg, csak midőn a sűrű
ködben egyszerre a Zagyva folyónál termettünk, mely szinte keményen be volt fagyva, s
annak jegén át, a mi z. aljunk a Porosz Z. alj, Német légió, s.t.b. z. aljak, tömegesen
szuronyt szegezve a városba rohantunk, a Zagyva hídján pedig, nagy zörgéssel az ágyuk a
városba termettek a huszárokkal együtt.

Mi pedig kerteken, házak udvarán keresztül a városutcájára rohantunk.
A császáriak ezen megtámadást nem várták, de még nem is hitték! Mert hogy mi a Tisza

jegén bár hol is át mehessünk, azt csupa lehetetlennek tartották.
Csak mikor a huszárok, nagy lármával be rohantak a városba, s végig nyargaltak a város

utcáin, vágva a császáriakat, a hol elöl utol találták, mindenfelé a városban, hol már
gyalogságunknak is nagyobb része bent volt...

Ekkor kapkodtak nyakra főre a császáriak, s hanyatt-homlok rohantak ki a városból. Mi
a városon keresztül rohanva ... sokakat elfogtunk, s több tisztjök, kiket a katastrófa ágyban
ért, foglyunkul esett, s sok fegyver s podgyászos szekér. A huszárok a lovasokra rohantak,
kik közül sokat levagdaltak s elfogtak, tüzérjeink itt is igen jól viselték magokat!

Az ellenség Abony felé szaladt, lovassága, aki bírt Cegléd felé futott."39

A rendszerint túlzó visszaemlékezésekből kitűnik, hogy a magyar csapatok a hídon
gyorsan áttörve váratlanul jelentek meg a városban, és némi zavart is okoztak a kivonuló
császári vérteseknél. Ugyanakkor az is valószínűsíthető, hogy több szolnoki valóban
megtámadta a kivonuló vérteseket.

37 Ez ugyancsak tévedés, bizonnyal a vértesek által viselt köpeny vezette félre a szemtanúkat.
38 László Károly, 2001. 24-25. p.
38 Mezősi Károly, 1955. 23-24. p.
39 Hermann Róbert, 2004. 154. p.
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Perczel csapatai Szolnokon a következő napon pihenőt tartottak, ahová ekkor már
Szekulits hadosztálya is bevonult. A magyar tábornok 23-án reggel 7-kor Törökszentmik-
lósról küldött tudósítást Debrecenbe az előző napi sikerről, amit az OHB még aznap közzé
tett. Ebben az alábbi módon foglalta össze az eseményeket:

„Előhadam és oldalasított csapataim 22-én fél kettőkor Szolnokot megközelítvén az
bent levő két lovas ezredből és két ütegből álló ellenség ellenállása dacára elfoglalták.

A Tiszán innen Szolnok előtt az ellenség egy század lovasságával a vizsgálatra előkül-
dött huszárcsapat öszveütközött - közüle többet levágott s elfoga, azt megszalasztván. Az
ellenség ezután rövid ideig tartó ágyúzással vedé az előhadnak Tiszán átkelését, de midőn
észrevéve oldalasított csapataim közeledését, sietve kivonult Szolnokbul és az Abony felé
fekvő vidéken csatarendben kiállva, fogadta a Szolnokban egyesült előhadam és oldalas
csapataim lovasságának támadását. Több mint 11/2 órán át mindkét részről folytatott ke-
mény tüzelés után a csatapiacot elhagyni és visszavonulni kényszerült, számos halottat
maga után hagyva.

A Württemberg huszárok különösen kitüntették magukat. A nagy köd okozhatta veszé-
lyektőli aggodalomnak tulajdonítható egyedül, hogy a kiadott diszpozíció nem tökéletes
teljesítése miatt e győzelmes nap nem adá kezünkbe az ellenség öszves itteni erejét.

Előhaladásom diadalmas megkezdése és az ellenség 2000 főből álló lovasságának alig
1300 főnyi lovasságom általi megveretése igényt ád a szerencsés hadjárat megkezdett
jövendőjére.""

5. Perczel támadása Cegléd felé

Windischgratz 23-án Ottinger segítségére az 5. vadászzászlóaljat küldte, majd a követ-
kező napon egy gránátos zászlóalj, és tüzérség indult Ceglédre.41 Ez azonban nem volt
elegendő a magyar erők megállítására.

Perczel támadása a császári hadvezetést nehéz helyzetbe hozta, mivel sem a magyarok
erőiről, sem céljairól nem rendelkezett információkkal. A Pest és Buda megszállását
követő három hétben Windischgratz herceg jórészt tétlen erői eléggé szét voltak szórva,
így a Pesten álló helyőrség is csak 12 zászlóaljból állt. Emiatt a császári főparancsnok már
23-án meghagyta a Görgeit üldöző Csorich altábornagynak, hogy egy dandárt otthagyva
csapataival sürgősen vonuljon Pestre, a magyar főváros esetleges védelmére.

Perczeltől 24-én Hertelendy parancsot kapott, hogy Ottingert űzze ki Ceglédről. 25-én
a császári tábornok a város előtt fogadta a támadó magyarokat, ám amikor azok újabb
átkaroló hadműveletéről értesült, az egyenlőtlen harcot nem fogadta el, és Albertiig vonult
vissza. Windischgratz e hírekre a pesti csapatok zömét Ottinger segítségére küldte, aki
hamarosan már nem kevesebb mint 10 zászlóalj, 24 lovasszázad, valamint 72 ágyú felett
rendelkezett. Egyúttal újabb csapatokat akart a fővárosba visszavonni, így a Schlick
altábornagy Felső-Tisza vidékén álló hadteste megerősítésére Poroszló felé küldött
Schulzig hadosztályt, valamint egy korábban a Dél-Dunántúlon alkalmazott dandárt. Ezek

40 Hermann Róbert, 2004. 151. p.
41 Gelich Richárd, é.n. I. 291-292. p., Hermann Róbert, 1995. 124-125., Hermann Róbert, 2004. 151. p.
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az alakulatok azonban nem érkezhettek be gyorsan, ezért végül három zászlóaljat vont
össze Pesten, a környező megszállt városokból. Amikor 26-án maga is Alberti félé indult,
a visszavonulás lehetősége is felmerült előtte, ezért a helyőrség élén hagyott Wrbna
altábornagynak és Schön utász ezredesnek több hadihíd elkészítését is felvetette.
Mindezek a lépések azonban feleslegessé váltak, mivel Üllőre érkezve értesült róla, hogy
Perczel megkezdte a visszavonulást.43

Perczel nem jószántából hagyott fel a támadással. Eredeti tervei szerint Szolnokon egy
erős csapattestet akart hagyni, míg maga hadteste főerőivel Jászapátin és Hevesen át a
Felső-Tiszához szándékozott vonulni, hogy Klapkával együtt Schlik császári hadteste
ellen koncentrált támadást indítson, és megkönnyítse az egyesülést Görgeivel. A szolnoki
Tisza-vonalat biztosítottnak látta, mivel tudta, hogy a január 2-i határozatok értelmében
Vécsey csapatainak Cibakházára, Damjanichnak pedig Szentesre kellett felvonulniuk a
Délvidékről, s ezek beérkezése lassacskán már várhatónak tűnt.43

Perczel elképzelésinek megvalósítását azonban végül maga az OHB hiúsította meg. Ez
a tábornokot ama téves híradás nyomán rendelte vissza a Tisza mögé, miszerint Schulzig
császári tábornok hadosztálya Tiszafürednél átkelt a Tiszán. Mivel más véderő nem volt
Debrecenig, parancsot küldtek Perczelnek az előrenyomulás megállítására, és hogy vonul-
jon Tiszafürednek a szabadságharc új fővárosa fedezésére. Emiatt 25-én Perczel visszatért
Szolnokra, ahová azonban tudósítás érkezett a hír valótlanságáról. Erre fel akarta újítani a
támadást, ám közben megérkezett Dembinski altábornagy, aki bemutatta főparancsnoki
kinevezését, és a felhatalmazást, hogy a Középponti Mozgó Seregből 4000 emberrel erő-
sítse meg Klapka csapatait.

A hadtestére büszke, és annak megcsonkítását személyes sérelemként megélő Perczel
erre Dembinskivel csúnyán összeveszett, és végül lemondott hadtestparancsnoki tisztéről.
Meggyengíteti erőit mindazonáltal 26-án rendezetten vonta vissza Törökszentmiklósra,
miközben Szolnokot kiürítette, sőt a tiszai hidat is felgyújtatta. László Károly az esemé-
nyeket az alábbiakban foglalta össze:

, Jan. 26-án Csudálkozásunkra, nem a futó német had után, - mely állott 2200 Walment
és Hardick curasirokból 's 2, 3 ezer vadászból s 12 álgyúból, - hanem Abony felé indul-
tunk mindnyájan, hol csak ebédelve estvére Szolnokba mentünk. Hol aznap Perczel Mór
tábornok úr kiadott napi parancsában ezeket mondja: „A középponti hadsereg munkálata
kezdetén mind nevezetes szolgálatot tőn, a hazának jeles eredményekkel dicsekedhetett.
Az ellenség Szolnoknál, Ceglédnél megvereték és diadalmasan elűzeték a középponti
hadsereg előhada által, és ami fő, nem egy gyáva, rendetlen népség, hanem, mint a
tapasztalás mutatja egy bátor, jeles tüzéreink golyóinak vitézül szembeállani képes, és
magát a legnagyobb veszély között is rendben visszavonni tudó katonaság ellen vívaték ki
ezen győzedelem, mi is ha egyrészről büszkeséggel töltheti el, csak alig pár nap olta
alakított és szüntelen menetek által kitikkadó hadunkat, úgy másrészről buzdításul szolgál
még nagyobb fegyelem és férfias bátorság előidézésére. A haza nevében dicséretet mon-
dok a szép rendet tartott Würtemberg huszároknak, a Mándy őrnagy és Wepler kapitány

42 Hermáiul Róbert, 1995. 125. p.
43 László Károly, 2001. 25. p.
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alatt az ellenséget Irsáig űző Württemberg- és Császár-huszároknak, nem kevésbé, mint a
más jeles gyakorlatosságot tanúsított Lehel- és Hunyadi-huszároknak és azok őrnagyának,
kik is a balszárnyon gyors előrehaladásukkal igen elősegítek az ellenség visszanyomását.
A fő érdem mindenesetre a tüzérségé, kik bátor és ügyes tüzelésökkel nagy kárt tőnek az
ellenségben, és azt mindenütt futásra kényszerítették. Jan. 27-én Török Sz. Miklósra men-
tünk, hol háborítlanul tanyáztunk."44

Perczel hadjárata egyik féltől sem követelt jelentősebb áldozatokat. Hermann Róbert
munkájának összesítése szerint a honvédek Szolnoknál 4 elesettet, 3 sebesültet, 6 foglyot
és eltűntet, valamint 7 lovat veszítettek. A császáriak vesztesége a szolnoki és ceglédi
összecsapásokban némileg nagyobb volt, ebben 6 halott, 15 sebesült, továbbá 22 eltűnt és
fogoly szerepelt, míg a lóállományukból 71 elpusztult vagy eltűnt, 6 pedig megsérült.45

6. A visszavonulás és következményei
A Dembinski által elvezényelt Klapkához küldött csapatok Kazinczy Lajos alezredes

vezetésével 27-én távoztak. Köztük volt a l ó . Zanini ezred 1. zászlóalja, a 44. és a 47. hon-
védzászlóalj, a 34. gyalogezred 1. zászlóalja, a 2. utászzászlóalj, a Bécsi Légió, 2 század-
nyi Császár, valamint egy-egy század Koburg és Lehel huszár, és egy hatfontos tüzérüteg.46

Perczel maradék hadtestének vezetését előbb Hertelendy, majd Répásy vezérőrnagy
vette át. A hadosztályok közül átmenetileg Szekulics Törökszentmiklóson, Mesterházy
Cibakházán, míg Répásy Szajolban és Tiszapüspökiben szállásolt be.

Az időközben megnyugodó Windischgratz a magyarok üldözését Jellasics I. hadtestére
bízta, amelyből báró Kari Vincenz Freiherr Hartlieb von Walthor (1785-1862) altábor-
nagy, hadosztályparancsnok vezetésével 3 zászlóalj, 9 lovasszázad és 3 tüzérüteg 28-án
újra megszállta Szolnokot. A császári tábornok azonnal meghagyta a lakosságnak a sérült
hídrészek helyreállítását, de parancsot kapott arra is, hogy a város biztosítására földsáncok
építéséhez kezdjen.47

A jelek szerint a Szolnokra bevonuló császáriak és a visszavonuló magyarok között
kölcsönös ágyúzásra is sor kerülhetett. A halotti anyakönyvbe január 30-án írták be a 14
esztendős Zelenka Anna, valamint a 17 éves halászfiú, Führer Mátyás nevét. Mindkette-
jüket ágyúgolyó sebezte halálra. Ugyanakkor az 57 esztendős S. Papp Ferenc földműves a
magyarok által felgyújtott híd oltása közben lezuhant, és halálra zúzta magát.48

Perczel januári támadása ugyan nem változtatott az általános hadi helyzeten, ám a
magyar fél számára mégis eredményeket hozott. Egyrészt a Szolnok környéki és a felső-
tiszai kis sikerek erősítették a szerveződő honvédség harci szellemét, és stabilizálták a
tiszai frontvonalat. Ugyanakkor Kossuth és az OHB számára fontos heteket biztosított a
honvédelem megszervezésére. így a magyar politikai és katonai vezetés február elejétől
már nagyarányú támadást tervezett a császári főerők szétverésére, a főváros és az ország
megszállt felének felszabadítására.

44 Hermann Róbert, 2004. 154. p.
45 Hermann Róbert, 1995. 127. p.
46 Gelich Richárd, é.n. I. 296-297. p., Hermann Róbert, 2004. 152. p.
47 JNSZML Szolnok város r. kath. halálozási anyakönyvei, 1849.
48 Kovács Kálmán, 1894. 2. p.

- 1 3 2 -



160 éve történt ...

A szolnoki összecsapás két vezénylő tábornokának igen sajátosan alakult a további
kapcsolata Szolnokkal. Perczel 1849. június-júliusi hadtest-, majd hadseregparancsnoki
kinevezését, és itteni táborozását már megemlítettük, mindazonáltal Ottingert is láthatták
még a város lakói. A március 5-i második szolnoki ütközetben lovasdandárával ismét meg-
jelent a város előtt, hogy Leopold Karger vezérőrnagy szétvert csapatainak visszavonu-
lását biztosítsa. Ez azonban még nem volt minden, mivel a Ferenc József dragonyosezred
katonáitól arról értesült, hogy a szolnokiak a menekülő dragonyosokat a város belterületén
több helyen is megtámadták, amiről a magyar visszaemlékezések is megemlékeztek. Mivel
Ottingernek is voltak januári emlékei, Damjanich visszavonulása után maga vezetett büntető
akciót a városba. Noha a korszak levéltári forrásai megsemmisültek, leleszi Kovács
Kálmán visszaemlékezése részletes képet fest az eseményekről.

„Ottinger a csatából menekült vértes ezred (a dragonyosok - B.G.) tisztjeitől arról
értesült, hogy a nem várt gyors megtámadtatás zavarában megrémült császári katonák
közül néhányat a vérszemet kapott polgárok részent lelőttek, részent a lóraszállás közben
vasvillával leszúrtak, bosszúra gyulladt és kijelentette, hogy a várost előbb prédául veti
katonáinak, és azt azután a négy sarkán felgyújtatja és hamuvá égeti.

Az elterjedt rémhírre a polgármester rögtön egy német nyelven szerkesztett kimutatást
állított össze arról, hogy a kincstárnak Szolnok városában fekvőségekben 20 ... hivatalnoki
lakóházon kívül kívül 6 nagy sóraktára van 300000 mázsa sórakománnyal, só- és
adógyűjtő pénztárai, szállásmesteri hivatala, s összesen három millió értékű vagyona van.

Ezen okmányt az illető kincstári főhivatalokkal, Weingartner főpénztárnok, és Flukk
főellenőrrel aláíratván, hivatalos pecséttel ellátta.

Ez alatt rögtön tanácsülést hivatott össze, melyen a nép megnyugtatása elhatároztatott,
hogy a nevezett császári főhivatalnokokkal, és Dubecz quardiánnal együtt Ottinger
tábornok elébe járulnak, és a város részéről tőle kegyelmet kértek.

Fehér zászlóval, a város 4 lovas fogatán indultak a már Abonyból közeledő tábor felé.
Az úgynevezett „partos kápolnán" túl, a város határa közelében, találkoztak Ottingerrel

szemben. A küldöttség élen, a polgármester által átnyújtott okmányt a tábornok hadsegé-
dével felolvastatván, megadta a kegyelmet, de sarczot vetett a városra: 500 mérő zabot,
1000 porció szénát, 300 db cipót, 50 akó bort, 10 akó pálinkát és 40 mázsa sót követelt
kiszolgáltatni hadserege részére...

Tekintve a nyomasztó helyzetet, melyben a hónapokon át megszállva tartott város volt,
könnyen elképzelhető, hogy a nevezett sarcot a legnagyobb erőfeszítés mellett is alig
voltak képesek előteremteni. Ottinger szigorú vizsgálatot tartani rendelt el, de a dicséretes
összetartás miatt, a tett elkövetői kipuhatolhatok nem voltak. A polgárság a bosszútól
lihegő katonák önkényű garázdálkodásának lőn kiszolgáltatva, kik a nőket sem kímélték,
sőt helyenként raboltak is. A védtelenek részére elégtételről szó sem lehetett."'"

49 Kovács Kálmán, 1894. 2. p.
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