
A szabadságharc eseményei 
Győr megyében 

A 140 évvel ezelőtt lezajlott szabadságharc során a délvidéki harcok gyors kiterjedésére mi 
sem jellemzőbb, mint az a tény, hogy szeptember 19-én már G y ő r város falain is megjelentek 
azok a kormányelnöki felhívások, amelyek — többek közt — az alábbiakat tartalmaz-
ták -.„Édes hazánkat ármány és árulás környékezi. Szabadságunk ellenségei a hiszékeny népet 
gyanúsításokkal ámítják, a pártütőket úi meg új vakmerőségekre késztetik, sőt azokat 
pénzzel, fegyverrel és minden hadikészlettel ellátják, hogy míg e haza népei egymást 
marcangolják, ők a régi állapotot visszaállíthassák." A felhívás további részei az általános 
felkelésre, az újoncállítások meggyorsítására szólították fel a hatóságokat, mivel „a haladék-
ban halál rejlik!". 

Helyileg különben nem kellett tartani a késlekedéstől. Az éppen akkor kinevezett Szabó 
Kálmán Győr megyei, és Lukács Sándor Győr városi kormánybiztosok személyében 
ugyanis olyan lelkes és tettrekész hazafiak kerültek e felelős tisztségekbe, akik mindent 
elkövettek a toborzások eredményes folytatása, és a hadfelszerelési feladatok lehetőleg 
zavartalan megoldása érdekében. Pesten, Kossuth javaslatára, megalakult az Országos 
Honvédelmi Bizottmány, a dunántúli sereg fővezérletét pedig — nádori minőségében — 
István főherceg vette át. Az idő sürgetett, mivel a Dráván átkelt horvát csapatok három 
irányban törtek Pest felé, és a magyar táborba érkezett nádor bizalmas kéziratot kapott az 
uralkodótól, hogy Jellasics hadával semmi körülmények közöt t sem bocsátkozhat harcba, 
mert az nem volna összeegyeztethető császári herceg mivoltával! A címzett természetesen 
megértette feladatát, ezért szeptember 22-én alattomban Budára ment, és másnap kiszökött 
Bécsbe. 

E történelmi tényeket hiteles dokumentumok mellett, egy korabeli napló is alátámasztja, 
amely véletlen folytán falusi padlásról került a megyei levéltár tulajdonába. A Diárium 
szerzője, a dúsgazdag kereskedők rétegébe tartozó Wurda család háziasszonya, akinek 
osztrák érzelmű beállítottsága közismert volt, és értesüléseit, megfigyeléseit leplezetlenül 
vetette papírra. A nádor eltűnését is már másnap feljegyezte naplójaban. 

Az időközben előrenyomuló horvát csapatokra Móga altábornagy, az új fővezér, 
Pákozdnál oly csapást mért , hogy a megtizedelt ellenség kimerülten és Kiéhezetten vonult 
Győr felé. Korbonics István polgármester szerencsére élelmet szállíttatott a bán vert 
hadának, így a város és lakossága nagyobb pusztítások nélkül vészelte át a horvátok 
rendezetlen, Bécs felé tartó menekülését. A Győr alá érkezett magyar sereg, Móga 
vezérletével, természetesen üldözőbe vette a betolakodókat, sőt a Lajtáig érve, háromszor is 
megkísérelte az átkelést, de ekkor már osztrák alakulatokkal feltöltött túlerővel találta magát 
szemben. így a schwechati csata kudarccal végződött, még a derekasan helytálló újoncegysé-
gek is nagy veszteségeket szenvedtek. Az említett naplóban ezt olvashatjuk: „Jöttek, 
szaladtak a győri nemzetőrök vissza a csatából Bruck és Parndorfról , nagy reteráda volt!" 

Móga lemondása után Görgey Artúr tábornok vette át a feldunai hadtest parancsnokságát, 
aki legfontosabb feladatát abban látta, hogy a Windischgrátz fővezérlete alatt előrenyomuló 
császári hadakat, Győrre támaszkodva feltartóztassa. A hadfogadó központtá változott 
megyeszékhelyre közben állandóan érkeztek az erősítések, megállás nélkül folytak a 
sáncolási munkálatok, de a bécsi hadvezetőség által betervezett „nagy támadás" során, már 
Öttevénynél sem sikerült a támadókat feltartóztatni, sőt egyes csapatrészek már a karácsonyi 
ünnepek előtt elérték Abda vonalát. Az ágyúdörgés éjjel-nappal behallatszott a városba, de 
Görgey — Kossuth álláspontjával ellentétben — mégis haderejének fokozatos visszavonása 
mellett döntött . Nem vitás, hogy ez a felsőgallai, bicskei elszakadó hadművelet nyitotta meg 
az utat a támadásba lendült ellenség számára, egészen az ország szívéig, fővárosunkig. 

Alig hagyta el a magyar tábor zöme a G y ő r körüli földsáncokat, a Zámoly és Koroncó 
irányából előretörő osztrák hadosztályok december 27-én, szinte ellenállás nélkül bevonul-
tak a megfélemlített „kalmár" városba. Lukács Sándor még idejében menedéket talált, 
akárcsak néhány sorstársa, de a magyar érzelmű lakosság számára szörnyű hetek és hónapok 
következtek. A győzelmi mámor hatása alatt a megszállók fegyelme meglazult, napirenden 
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voltak a rablások, fosztogatások és erőszakos cselekmények. Az elkeseredés és tanácstalanság 
vált úrrá. 

Ám Kossuth Lajos nem adta fel a reményt, sőt emberfeletti munkával elérte, hogy a 
létszámában megnövekedett honvédsereg már kora tavasszal megindíthatta sikeres hadjára-
tát. A hatvani, váci, majd nagysallói ütközetek ragyogó eredményei még Weiden altábor-
nagy, osztrák főparancsnokot is arra az elhatározásra juttatták, nogy elrendelje a főváros 
kiürítését és hadosztályainak Győrön keresztül, egészen Pozsonyig történő visszavonulását. 

A Diárium szerzője ezzel kapcsolatosan ezeket írta: „Nagy Isten, de nagy búban élünk, 
nem tudjuk, minő sors vár reánk. Rettegünk a jövendőtől, jönnek a bepakolt hintók, 
többnyire magas rangú tisztek, itt lesz a főszállás." Weldenéknek azonban itt sem volt sokáig 
maradásuk, mert a véres szőnyi, majd ácsi csata után még az ellenséges utóvédeknek is nyugat 
felé kellett menekülniük. 

Győr város lakossága, persze, örömnapjait élte 1849 májusában; a zenés felvonulások, 
hazafias ünnepségek napirenden voltak. A fáklyás menetek résztvevői Kossuth, Klapka, 
Pöltenberg, Kmetty és Ächy Ot tó éljenzése közben lerángatták a középületekről az osztrák 
lobogókat, a székhelyére ismét visszatért Lukács Sándor utasítására pedig sorra leváltották a 
lebuktatott rendszer kiszolgálóit. A határtalan lelkesedés és elszántság heteiben a polgárság 
azzal sem törődött, hogy a Győrtől nyugatra, az egészen Csorna térségéig védőállásokba 
vonult osztrákok, gyakran zavaró jellegű rajtaütéseket kíséreltek meg a magyar egységek 
ellen; de a Honvédelmi Bizottmány és a legfelsőbb hadvezetés bizalmasan értesült arról, 
hogy a kamarilla a szövetséges orosz cári haderő segítségével, következetesen készül az 
ellentámadásra. 

Ezért megállás nélkül folytatódtak az újabb sáncolási munkálatok, nap mint nap érkeztek 
további fegyveres alakulatok és az Abda, majd Öttevény körüli csatározasokkal egyidejűleg, 
Kmetty ezredes sikeresen támadta hátba, Csorna környékén, Wiss tábornok dandárát. A 
túlságosan szétszórt magyar seregrészek azonban nem tudtak nyugat felé egységes, 
összevont hadműveletet kibontakoztatni, így a magára maradt Pöltenberg-hadtest is csak 
ideig-óráig bírt az ötszörös ellenséges túlerővel szemben ellenállni. 1849. június 28-án. 
Haynau táborszernagy átfogó támadást intézett Győr ellen, és a város rövid tűzharc után 
elesett. Görgey főseregével egészen Komáromig vonult vissza, de a vesztes szőnyi ütközet 
után az osztrák haderő további előnyomulását, sőt a főváros újabb bevételét sem tudts 
megakadályozni. 

Ä megyeszékhelyre bevonuló osztrák sereg élén az ifjú császár, Ferenc József is Győrbe 
érkezett. A Wurda-féle napló szerint: „Der Kaiser két segédtiszttől kísérve elment a 
Venczliék mellett a piacig, majd a Kaneiderék előtt tért vissza a Bécsi kapun át, hogy 
megszálljon az Arany Bárányban." Másnap egyébként, dob- és sípszó mellett, az orosz 
alakulatok is a város falai közé érkeztek. A fényárban úszó utcákon, tereken a győzelem 
fekete-sárga lobogói lengedeztek annak jeléül, hogy Győr sorsa is hosszú időre megpecséte-
lődött. A haditörvényszék azonnal megkezdte munkáját , a megtorlási hullám sok ártatlan 
hazafit juttatott a börtönökbe. Közben a sebesültek már a hadikórházakká átalakított 
iskolákat, zárdákat is megtöltötték. A halottakat szekérszámra vitték a tömegsírokba. 

A szabadságharc végső bukása, a szövetkezett reakciós nagyhatalmak erőfölénye folytán, 
most már elkerülhetetlennek látszott (bár belső politikai és Katonai ellentéteink is szerepet 
játszottak ebben), s ezt a sorsdöntő tényt — a felel ős vezetőkön kívül — a kevésbé tájékozott 
néprétegek is egyre jobban érezték. G y ő r város lakossága számára az utolsó reménysugarat 
Klapka György tábornok, komáromi várparancsnok augusztus 3-án végrehajtott sikeres 
hadművelete jelentette, hiszen ennek során néhány napra magyar honvédalakulatok jelentek 
meg Győr utcáin, de ez a bravúros haditénv csak felvillanó fény volt a nagy magyar 
éjszakában. A Diárium írója sem hallgathatta el, hogy „szánalmas volt az osztrák helyőrség 
fejvesztett menekülése", az utána következett tényleges fejlemények azonban helyileg, és 
országos méretekben is a nemzeti katasztrófa közeli beteljesülését jelezték. 

Az újonnan bevetett császári seregek augusztus 15-én ismét elfoglalták Győr városát, a 
távoli hadműveletekről, főleg Szegecíről érkezett lesújtó hírek, majd a világosi fegyverletétel 
tragikus következményei minden Kétséget eloszlattak. Az igaz hazafiak magukba fojtották a 
nemzet mélységes gyászát, és örökre szívükbe vésték az Aradnál hóhérkézre került vértanúk 
emlékét. 

Dr. Lengyel Alfréd 
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