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Zámbelly Lajos honvéd ezredes 
Zámbelly Lajos az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc honvéd ezredese jellegzetes 

alakja azoknak a magyar származású volt császári-királyi katonatiszteknek, akik (bár fényes 
pálya előtt álltak) elsősorban nem forradalmi érzelmeiktől, hanem kötelességtudásuktól, fe-
gyelmüktől és nem utolsósorban hazaszeretetüktől vezérelve csatlakoztak a szabadságharc 
ügyéhez. Jórészt közülük kerültek ki a honvédség hadosztály- és dandárparancsnokai, a had-
test vezérkari főnökei. Képzett katonák lévén döntő szerepük volt a haditervek elkészítésében 
és kivitelezésében, s komoly ellenfelei lettek a császári hadvezetésnek. A szabadságharc le-
verése után — súlyos börtönbüntetésüket letöltve — hivatás, pálya nélkül maradtak, életük 
sokszor csak tengődés volt. A történetírás talán kissé meg is feledkezett róluk.1 

Zámbelly Lajos családjának voltak forradalmi hagyományai. Nagyapja, Giuseppe Andrea 
Giovanni Zambelli olasz nemesi származású volt, és állítólag egy összeesküvésben való rész-
vétele miatt kellett 1740-ben Magyarországra menekülnie, itt is halt meg 1774-ben a pesti 
invalidus ház parancsnokaként. Apja, Zámbelly József a cs. kir. 4. — akkor Hessen-Hornburg 
nevet viselő — huszárezred kapitányaként részt vett Laudon tábornagy parancsnoksága alatt 
a törökök elleni harcokban, majd a napóleoni háborúkban. A háború után bibersheimi előnév-
vel nemességet kapott. A család címerállata a hód lett (Biber). 

Zámbelly nagybátyja , András építész volt, többek között az 1838-as nagy pesti árvízkor 
elpusztult negyedik pesti céllövölde tervezője. Érdemeiért pesti polgárságot kapott. 

Bibersheimi Zámbelly Lajos 1815-ben született Szegeden, Csongrád vármegyében. 1829-ben 
hadapródként belépett a cs. kir. 15. (Nassau) gyalogezredébe. 1833-ban hadnagyi rangot kapott 
a Sándor orosz nagyherceg nevét viselő 4. huszárezredben, 1838-ban főhadnaggyá, 1844-ben 
másodkapitánnyá (zweite Rittmeister) lépett elő. Az aradi hadbíróság az osztrák seregben vi-
selt legmagasabb rendfokozatokat ismerte el, Zámbelly tehát a hadbírósági iratokban másod-
kapitányként szerepel. 

Az 1848. év közepén a Sándor-huszárezred hat századát Magyarországra, Pozsonyba vezé-
nyelték. Soraikban volt Zámbelly is. Letették az esküt a magyar alkotmányra. Ez teljesen 
törvényes keretek között történt gróf Lamberg altábornagy, pozsonyi hadosztályparancsnok 
utasítására, ennek ellenére később az így felesküdött tiszteket lázadásért felelősségre vonták. 
Zámbelly ezredével együtt Móga altábornagy parancsnoksága alatt részt vett 1848. szeptember 
29-én a pákozdi ütközetben, 1848. október 1-én a csatában tanúsított vitézségéért a magyar 
minisztérium első kapitánnyá nevezte ki. 

További tevékenységére vonatkozóan idézzük Zámbelly tulajdon szavait az aradi hadbíróság 
előtt tett vallomásából: ,,A következő ütközet Salamonfánál volt Todorovic ellen (Jellasics 
alvezére) és ezután századommal Parendorfra mentem, egy nappal az ütközet előtt érkeztem 
meg (a schwechati ütközet 1848. október 30-án vívták), ebben azonban nem vettem részt, szá-
zadommal Schwadorfban maradtam. Utána Győr felé, majd Nagyszombat felé vonultunk és 
Nádasdnál megtámadtuk Simunich utóvédjét . Parancsnokunk Guyon azt kívánta, hogy mi a 
határon keresztül Morvaországba vonuljunk, de mi kijelentettük, hogy a határt nem lépjük át. 
(Ezt a honvédtisztek többsége azért tagadta meg, mert mindenképpen meg akarta óvni a tör-
vényességet.) A következő csata, amelyben részt vettem, Kápolnánál és Verpelétnél volt feb-
ruár 26-án és 27-én." (Ez a kápolnai csata volt, ahol a magyar sereg mintegy hatszáz embert 
vesztett.) 

Zámbelly ebben a csatában a VII. hadtest Poeltenberg-hadosztályában volt dandárparancs-
nok. A hadosztály két dandárból állt, az egyiknek Zámbelly volt a parancsnoka (1360 fő, 300 
ló és 7 ágyú), a másiknak Kossuth Sándor őrnagy (1250 fő, 100 ló és 6 ágyú). A csata során 
Zámbelly e^y üteg megmentésekor a kézitusában a vállán megsebesült. A hadbíróság előtt a 
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következőképpen vall erről. „Utána megbetegedtem (így) és Tiszafüredre utaztam, mint beteg 
is mindig a hadsereggel tartottam. Időközben februárban alezredessé és már korábban őrnagy-
gyá léptettek elő. Amikor felépültem, ezredünk Gyöngyösön volt, én alezredesként vonultam 
be az ezredhez, ezredesünk Poeltenberg, jelenleg vezérőrnagy volt. (A Zámbelly leszármazot-
tainak birtokában levő alezredesi kinevezési okmány szerint a rang és az illetmény 1849. május 

# hó 6-án kelt.) A rang és az illetmény 1849.' február 1-től illette meg Zámbellyt; maga az ok-
mány 1849. május hó 6-án kelt. Ezután részt vettem a hatvani ütközetben, majd végigcsináltam 
a Pest elleni tüntetéseket." (A hatvani csatában a beteg Zámbelly öntevékeny támadásával ki-
tüntetni magát, áldozatkészségére maga Kossuth is felfigyelt. Ezt irta róla a táborból az Orszá-
gos Honvédelmi Bizottmányhoz intézett 1849. április 3-i levelében: „Zámbelly alezredest pedig, 
a 4-ik huszárezredből, ki személyes vitézségének legfényesebb bizonyítékát adá, s annyi meg-
erőltetésre kényszeríté lelki emelkedettségével testi erejét, hogy midőn már a csatának egé-
szen vége volt, erökimerültség miatt ájulva rogyott le lováról, a katonai érdemrend III . osztá-
lyával feldiszittetni határozom".) Magának a kitüntetési okmánynak a szövege az alábbi: 

Kitüntetés Zámbelly Lajos 4-ik huszár ezredbeli alezredes úrnak folyó hó 2-i, 4-i és 6-i sze-
rencsés ütközetben tanúsított vitézségéért és azokban kifejtett sikeres hadi működéséért jutal-
mul Görgey tábornok helyettes fővezér úr által a katonai érdemjelek harmadik osztályával a 
csatatéren lett feldiszittetése a hadügyminisztérium által ezennel megerősíttetik. 
Kelt, Debrecen ápril hó 14-én 1849. 

Hadügyminiszter, Mészáros Lázár 

Kossuth és elsősorban Görgey itt figyelt fel rá, és hogy a fővezérnek távlati tervei voltak a 
kitűnő katonával, azt majd a további vallomás, mind Görgey május 17-i levele, mind Zambelly-
nek, a VII. hadtest vezérkari főnökévé való kinevezése bizonyítja. 

De lássuk tovább a vallomás szövegét: ,,A következő ütközet Nagysarlónál volt április 19-én, 
Júniusban a hadügyminisztérium ezredessé nevezett ki, meg kell jegyeznem, hogy engem már 
áprilisban a vezérkarhoz osztottak be". Erre vonatkozó levél a következőképpen szól (a német 
eredeti szöveg magyar fordítása). 
649. SZ V. 

A hadügyminisztertől és a hadsereg főparancsnokától 
Zámbelly alezredes úrnak 

a VII. hadtest vezérkari főnökének. 
Főhadiszállás, Sváb-hegy, 1849. május 17. 

Győrött 
A VII. hadtest mostani győri különítményének az ellenséggel való találkozása minden al-

kalmával tanúsított körültekintő eljárás tekintetében, indíttatva érzem magam arra, hogy 
ezért a hadtest parancsnokságának, Poeltenberg ezredes Ürnak köszönetemet fejezem ki. 

Nem mulaszthattam el azonban, hogy hasonló kötelességemet önnel szemben, Alezredes Űr 
is ne teljesítsem, amikor Önnek nemcsak hasonlóképpen köszönetemet, hanem ezenfelül külö-
nös elismerésemet is kifejezem az On eredményekben dús működéséért, megerőltető szolgá-
lati teljesítményéért, a kivitelezendő hadmüveletek elrendezése körüli ügyes körültekintéséért! 

Ez az az elismerés, mellyel férfi tartozik a férfi iránt, és amelyet teljes megbecsüléssel ejt ki, 
de mint vezérlő tábornok, arra is indíttatva érzem magam, hogy az országos elnök Ürnak ön-
nek ezredessé való sürgős kinevezését javasoljam, önnek ez idő szerinti beosztásában való 
egyidejű megtartása mellett, mert én mihelyt a viszonyok olyanokká válnak, fenntartom ma-
gamnak, hogy az On ismereteinek és működésének tágabb szolgálati ágazatot jelöljek ki. 

Legyen ön arról meggyőződve, hogy az ön érdemei mindenkor tartalmukhoz képest teljes 
méltányolásban fognak részesülni. 

Görgey Arthur sk. tábornok 

Zámbelly június végén szabadságra ment. Jellasics ekkoriban győzelmet aratott Perczel tá-
bornok, majd Tóth Ágoston ezredes fölött. A kormány újabb alakulatokat irányított a déli 
hadszíntérre, és a Bajánál levő csapatokat, egy rögtönzött hadosztályt Zámbellyre bízta, ezért 
öt szabadságáról visszahívták. Később az is szóba került, hogy a VII. hadtest parancsnoka le-
gyen, de a terv a szabadságharc szomorú végnapjaiban már nem valósult meg. Zámbelly 1849 
augusztusának elején ú j ra bevonult eredeti hadtestéhez. 

Az 1849. augusztus 11-én Aradon tartott haditanácskozáson, amelyen 12 tábornok és 69 
törzstiszt vett részt, Zámbelly és Markovics Adolf alezredes szavazott az oroszok előtti meg-
adás ellen, valószínűleg azért, mert véleményük szerint az oroszok előtti megadás miatt a meg-
sértett osztrákok véres bosszút fognak állni. 

Zámbellyt a világosi fegyverletétel után Aradra viszik. A Cs. kir. különleges hadbíróság 
ítélkezik felette — más tiszttársaihoz hasonlóan — a „főkolomposoknak" kijáró szigorral. 
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Ítélet (Urthei) 
14. Bibersteini(!) Zámbelly Lajos szegedi, Csongrád megyei születés, 34 éves, nős, 3 gyermek 

atyja a 4-ik huszár ezrednél kapitány, a lelkelöknél ezredes. I. év május havától szolgálaton 
kívül. 

A fegyveres felkelésben való részvétel miatt a cs. kir. hadseregben viselt tiszti rang elvesz-
tése miatt 8 évi várlogságra itéltettetik. 

A cs. kir. hadbíróság Arad. 
1848. november 11-én 

Zámbelly Kossuth Sándorral együtt az olmützi vár kazamatájának foglya lett. Fogsága ide-
jén — megmaradt feljegyzései nyomán — megírta visszaemlékezéseit a szabadságharcról. Ez 
részben meg is jelent a Hazánk 1889. évfolyamában három folytatásban. A folyóirat megszű-
nése miatt a további fejezetek nem jelenhettek meg. Megmaradt azonban igen értékes fel jegy-
zéseket tartalmazó 1848-as kivonatos naplója saját kézírásával, amelyet érdemes lenne fel-
dolgozni. 

1851. február 25-én szabadult. Ezután könyvelő, pénztáros, végül igazgató lett a Katalin-
völgyi Üveggyárban és a Losonchoz közeli (Franz Kohinka tulajdonában levő) vasműben. 1852-
ben Vácra ment, itt élt kereskedőként. Amikor 1864-ben Asbóth Lajos árulása folytán Wora fka 
rendőrfőnök leleplezte az Almássy—Nedeczky-féle összeesküvést — amely rendkívül komoly 
veszélyt jelentett a Habsburg-uralkodásra — Zámbelly nevét is a vezetők között találjuk. 
Asbóth feljelentésében „rendkívül veszedelmes ember"-nek nevezi öt. Ennek az összeesküvés-
nek fő résztvevői: Almássy, Beniczky, Nedeczky, Gáspár, Clementis, Horváth, Salamon, Sze-
lestyey, Zámbelly, Podmaniczky. Zámbelly a fegyverek összeszedésével és szétosztásával volt 
megbízva. A bíróság szigorú ítéletet hozott: „Kötél általi halál: Nedeczky István, Beniczky 
Lajos, Gáspár Lajos 15 évi, Zámbelly Lajos 16 évi, Sebes Emil 16 évi, Clementis Gábor 16 évi, 
Lezsák Lajos 10 évi súlyos börtönre ítéltetik." Ezt az ítéletet az Oberste Militár Justiz Senat 
(Katonai Fellebbviteli Bíróság) „enyhítet te" Zámbellyt végül M évi várfogságra ítélték. 

Amnesztia ú t j án szabadult 1866-ban, Magyarországra jönnie azonban nem volt szabad. Fog-
sága nagyon megviselte, gyógykezeltetnie kellett magát. Egy fénykép több, volt fogolytársá-
val együtt a gräfenbergi fürdőhelyen ábrázolja őt. 

Az 1867-es kiegyezés után ö is hazajöhetett. Fegyházigazgatóvá nevezték ki Illavára, majd 
1875-ben Márianosztrára. Hajlott kora és a súlyos, fogságban szerzett betegsége miatt nem-
sokára nyugdíjba ment, második házasságából származó leányához, Etelkához költözött Nagy-
téténybe. Egyik legjobb barátja, Degré Alajos itt látogatja meg 1895-ben. Idézzük cikkének 
néhány sorát: ,,És Zámbelly Lajos ma betegen, fuldokolva kapkod levegő után. Igen, igen 
szomorú kép! Neki is adósa marad a nemzet, mint sok ezernek, kiket megölt a nyomor és a 
kétségbeesés". (Magyarország, 1895. szeptember 5.) 

Zámbelly még hat évet élt, szerény körülmények közt; elfeledve, 1901-ben halt meg Nagy-
tétényben temették el. Itt nyugodott 1981 szeptemberéig. Ekkor földi maradványait átvitték a 
Kerepesi temetőbe, a 48-as parcellába. Nagytétényben, Budapest XXII. kerületében utca őrzi 
emlékét. Késői háláját rótta le ezzel a nemzet! 

A szürke adatokból talán az ember nem bontakozik ki kellőképp előttünk. Ezért idézném 
Bulla György egykor i 48-as honvéd altiszt visszaemlékezéseiből azt a részletet, amelyben 
leírja, hogy ő a szabadságharc ideje alatt egy ízben egy kávéházból az ott szórakozó tisztek ki 
akarták dobni, mivel csak altiszt volt. Zámbelly kelt a védelmére, mondván: „Szolgálaton kí-
vül valamennyien egyenlóek vagyunk." 

Ez a szemlélet akkor nagyon ritka volt. 
Mit mondhatunk róla még mindezen kívül? 
Csak ennyit: tisztességes ember, derék hazafi és jó katona volt. őr izzük meg öt és társait 

emlékezetünkben.2 

'Neve az Életrajzi Lexikonban sem szerepel (Szerk.) 
Szere tnék köszönetet mondani az anyag összegyűjtéséhez nyúj to t t segítségéért Zám-
belly Lajos leszármazottainak és családjának: Hanisch Ferencnének és dr. Dencsy Dé-
nesnének, dr. Borús Józsefnek, a hadbírósági anyag fordításában és Katona Tamásnak a 
források összegyűjtésében nyúj to t t segítségéért. 

Farkas Endre 

19 


