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RóMeR FLóRiS A SzABAdSágHARcBAn
avagy, az életrajzírás nehézségei1

Rómer Flóris (1848–1849-ben Római Ferenc) szabadságharcos pályafutásának
megírása egyáltalán nem könnyű feladat. Töredékes önéletrajza azzal végződik, hogy
1848 októberében „előbb önkénytesnek, majd rendes utásznak” csapott fel, elhagyta
a kolostort és a fényes udvari szolgálatot, „hogy a pozsonyi kaszárnyában a magyar ki-
rály katonái közé, közlegényképpen beálljak…” (Kumlik 1907, 45.) Az olmützi vár-
fogságban Berzsenyi Lénárd honvéd ezredes által festett portréján jóval bővebben is-
merteti pályafutását, de a részletekre ebben sem tér ki. (Barsi – Simon V. 1988, 373.)

Katonai pályafutásának elejéről egy 1848. október 1-jei levelét, illetve a no-
vember 13-án a honvéd utászkarba történő beállásra felszólító kiáltványát ismer-
jük; katonai pályafutása végéről pedig a pozsonyi cs. kir. haditörvényszék 1849. no-
vember 24-i ítélete tanúskodik. Haditörvényszéki eljárásának anyaga nagyobbrészt
eltűnt, csak az iratjegyzék, a tárgyalásvezetői előterjesztés és az ítélet maradt fenn,
s ezek éppen az 1848. október elejétől 1849. augusztus közepéig terjedő időszak-
ról nem adnak érdemi tájékoztatást. 

Miután korábbi életrajzírói, így Hampel József, Fraknói Vilmos és Kumlik Emil
nem juthattak hozzá az elsődleges forrásokhoz, jobbára korabeli legendák, családi
hagyományok alapján dolgozták fel Rómer pályafutásának ezt a tudományos élet-
műve szempontjából kétségkívül csekély jelentőségű, de az életút alakulása és a sze-
mélyiség érése szempontjából mégiscsak meghatározó szakaszát. A későbbi szerzők
is főleg az ő adataikat használták, vándoroltatva a tévedéseiket — időnként tovább
bonyolítva a bennük foglaltakat.2

A további probléma az, hogy erről a szűk egy évről nemcsak magától Rómer-
tól, de más forrásból sem igen rendelkezünk pontosabb, közvetlenül Rómer tevé-
kenységére vonatkozó adatokkal. ugyanakkor a feladat mégsem egészen remény-
telen, ha ismerjük a szabadságharc hadseregének hadszervezetét, s benne azoknak
az alakulatoknak a történetét, amelyekben Rómer ezekben a hónapokban megfor-
dult. Ezek hadi krónikája ugyanis „kiadja” Rómer ekkori pályafutásának történetét
is, s hozzásegít ahhoz, hogy a Rómer 1848–1849-es életszakaszával kapcsolatos tör-
ténetekről és adatokról megállapíthassuk, hogy a legendák körébe utasítandók-e,
vagy van valamilyen valóságalapjuk. 

Hozzáteendő, hogy miután Rómer mindvégig az utászkarnál szolgált, amely
nem tipikusan harcoló alakulat, ezért viszonylag kevés forrás alapján kell rekonst-
ruálnunk Rómer hadi útvonalát, hiszen míg egy-egy honvédzászlóalj vagy huszár-
ezred elég gyakran kerül elő a hivatali iratokban, jelentésekben vagy az egyéb el-
beszélő forrásokban, az utászoknál sokszor azt is nehéz megállapítani, hogy
egyáltalán ott voltak-e egy ütközetben vagy sem.
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Rómer 1848-ban, az előző évben elhunyt József nádor azonos nevű fiának, az
1833-ban született József királyi hercegnek tartott természettani előadásokat. Köz-
életi érdeklődéséről és értékválasztásáról tanúskodik az a tény, hogy tagja volt az
1848. szeptember közepén alakult pozsonyi Hazafiúi Egyletnek (más néven De-
mokratikus Egyletnek), amelynek egyik vezéralakja a később mártírhalált halt
Rázga Pál evangélikus lelkész volt. Itteni működésének részletei nem ismertek, ma-
gáról a tagság tényéről is csak a hadbírósági irataiból tudunk.3

A budapesti út

Rómer szeptemberben Budapestre utazott; levele szerint akkor hagyta el Po-
zsonyt, amikor a hivatalos Közlönyben megjelent a kormányzat rendelete arról, hogy
a tanári pályázatok elbírálását október végéig felfüggesztik. Miután ez a rendelet a
lap szeptember 23-i számában jelent meg, Rómer pedig minden jel szerint 25-én
vagy 26-án hagyta el Pozsonyt, valószínűsíthető, hogy a levél utalása nem a meg-
jelenés napjára vonatkozik, hanem arra a napra, amikor a lap Rómer kezébe került.4

Rómer Budapestig a szeptember 25-én Pozsonyba érkezett bécsi Akadémiai Lé-
gió 160-200 önkéntesével utazott gőzhajón, s 26-án velük együtt szállt partra a ma-
gyar fővárosban. útközben jól összebarátkozott a halálfejes jelvényű kalpagot viselő
legionistákkal, akik egész úton szónokoltak és daloltak, s rá akarták venni Rómert,
hogy tábori lelkészként menjen velük a táborba. (Bőhm 1970, 195.) Rómer azon-
ban elhárította a hívást, Pesten a Gyurikovits-féle „Kávéforrás” fogadó 2. emeletén
szállt meg. A Graetzl Józsefhez írott levélből kiderül, hogy egy bizonyos Gloss
nevű, pozsonyi sóhivatali (sópénztári) hivatalnoktól ajánlólevélre várt egy bizonyos
Markovits nevű úrhoz, s arra kérte Graetzl-t, hogy sürgesse meg az irat elküldését,
s küldje el valakivel Rómerhez. Önéletrajzi töredékéből tudjuk, hogy október ele-
jén megkínálták József főherceg mellett a másodnevelői állással; de nem egészen
világos, hogy az ajánlólevél ehhez kellett volna, vagy valami más cél érdekében
kérte. A tanári pályázatokkal kapcsolatos rendeletre vonatkozó utalása alapján ez
utóbbi valószínűsíthető, s későbbi hadbírósági irataiban is találunk arra vonatkozó
utalást, hogy „egy civil tanári állás elnyerése reményében” hagyta el a rendet.
(Kumlik 1907, 45.; Rákóczi 1972, 321.)

Szeptember 28-án délután két óra tájban éppen ebédjénél ült Pesten a Duna-
parton a „Nagypipa” vendéglőben úgy két óra körül, amikor kiáltozást hallott: „Itt
van Lamberg, el kell fogni az árulót.” Látta, amint a várost pillanatok alatt elö-
zönlötték a kaszások, s futottak, illetve fiákereken igyekeztek Budára. Ő maga is
Budára sietett, s ott a híd végénél volt, amikor sietve egy fiáker érkezett, amely-
ben azt mondták, hogy Lamberg ül, akire pillanatok alatt két szurony és öt kasza
meredt a betört ablakon. Mikor megvallotta, hogy ő Lamberg, akkor azt kiáltot-
ták: „No akkor ki veled, kutya!” A beszámoló szerint Lamberg ekkor felkiáltott: „Az
Istenért és felebaráti szeretetért hagyjatok békét, én senkit se bántottam!” Az ez-
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rekre menő csőcselék erre ordítással és átkozódással válaszolt, és egy, a 34. (Po-
rosz herceg) gyalogezredből a közelmúltban a honvédekhez átállott közvitéz szu-
ronyával átszúrta, miközben állítólag egy bécsi légionárius a fején sebesítette meg.
Rómer szerint a dühöngő tömeg megindult áldozatával Pest felé, a híd közepén
a Dunába akarták dobni, de a tömeg azt kiabálta: „Nem érdemli meg, hogy ma-
gyar folyóba temessék, akasszátok fel a kutyát.” A holttestet lábánál fogva von-
szolták, s ő olyan közel került hozzá, hogy látta a gróf fülében az arany fülkari-
kát. Rómer szerint a „mészárlás” alig tartott három percig, ami nyilván úgy
értendő, hogy Lamberg ennyi időn belül már halott volt. „így ítél a nép” – fejezte
be a beszámolót. (1. kép)

Ezután arra kérte Gratzl-t, mondja meg Lényeinek (Leitgelnek), hogy kérje el
a superiortól Rómer 30 forintnyi bérét, s küldje el Pestre, mert hihetőleg hosszabb
ideig marad itt. A hadszíntérről nincsenek újabb hírek. Kérte, írja meg, hogy a fő-
herceg még Pozsonyban van-e; ha igen, korábban tér vissza ő is oda. „Mindenhol el
vagyunk árulva. — Ha valami újat tudok, azonnal megírom” — fejezte be a levelet.5

1. kép
Lamberg meggyilkolása 1848. szeptember 29-én



A piller-zászlóalj tagja

Szeptember 30-án végre kiderült, hogy a magyar hadsereg az előző napon,
szeptember 29-én Pákozd és Sukoró között megállította Jellačić támadó hadseregét.
Ezen a napon, tehát szeptember 30-án délelőtt 10 órakor a képviselőház ülésén ifj.
Pázmándy Dénes elnök hangsúlyozta, hogy immáron nem annyira több katonára,
mint inkább arra van szükség, hogy a nép felkeljen. Ennek szükségességét így in-
dokolta: „A mi derék seregünk, minden tisztek számítása szerint, vitézül fogja visz-
szaverni mindenkor a megtámadást, de tömegek azért szükségesek, hogy ha Jella-
čić szétterítené embereit, seregünk ne legyen kénytelen csupán védelmi állásban
maradni. A bizottmány véleménye tehát az, hogy Pesten tartassék népgyűlés, s mint-
hogy itt sok ember van, ki mivel mehet, menjen.” A javaslatból határozat lett, s dél-
után kettőkor került sor a Nemzeti Múzeumnál arra a népgyűlésre, ahol nagy-
számú önkéntes jelentkezett. Ők részben még aznap, részben pedig másnap, vagyis
október 1-jén indultak — azonban nem az ellenség elé, hanem a főváros védelmére
— Budaörsig. Ott hozták létre ugyanis azt az önkéntesekből álló tábort, melynek vár-
ható létszámát Pázmándy szeptember 30-án este Csány Lászlóhoz, a dunántúli tá-
bor kormánybiztosához írott levelében 3–4000 főre becsülte. A sereg élére Piller Já-
nos őrnagyot (volt cs. kir. sorezredi századost), a budai nemzetőrség egyik
zászlóaljparancsnokát állították.6

Rómer október 1-jén írt újabb levelet Gratzl Józsefnek: 
„Nem bírok ellenállni a vágynak, hogy a táborba vonuljak. Örökké a gyávaság

vádját emelném magam ellen, ha elmulasztanám az alkalmat, amely most nyílik,
hogy erős karomat a hazának felajánljam; noha lelkesedés, kitartás által még töb-
bet remélek tenni. Örömmel megyek a harcba, és remélem, sértetlenül érek vissza.
Ha látnád a lelkesedést, örömkönnyeket sírnál; és ezen, a haza tűzhelyéhez való sze-
retetben fekszik szabadságunk és biztos győzelmünk alapja. Egyedül anyám iránti
szeretetem, ami mindenek felett áll, tarthatna vissza. Azonban tudom, hiányomat
kétszeresen pótolod. És ha visszatérek, kétszeres szeretettel fog átölelni engem; mi-
vel a szent, legigazabb ügy méltó harcosa leszek. Szívesen követném legforróbb ösz-
tönömet Pozsonyba, azonban a tőletek való búcsú elgyengítene, s hamis ítéleteknek
szolgáltatna ki. Itt senki sem tud szándékomról, maga Gyurikovits, barátságos há-
ziuram is távol van és csak ma este tudja meg elhatározásomat. — Ami még kelle-
metlenül érint, az az, hogy gyűjteményeimet nem tudom biztonságban; sőt hogy
azok esetleg egyenesen olyanok kezébe kerülnek, akik azokat nem becsülik. Nö-
vényeimet, állataimat és kőzeteimet szülővárosom egyik intézményére hagyomá-
nyozom, ha egyébként ez az egyszerű nyilatkozat ehhez elegendő.

Mindenkit szívélyesen üdvözlök, aki drága nekem. Örömmel megyek a harc-
mezőre, hogy ezen időre mindörökké elégedetten gondoljak, vagy hogy elhibázott
életcélom adóját megfizessem. Átok meg nem érdemelt ellenségeimre — áldás
minden barátra.
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Szombat este 4 órakor, 848. október 1. Elvonulás pontban 5 órakor. Csókol a
Te […] Tumán kívül adósa nem vagyok senkinek. Ruháim, bizonyítványaim, órám
Gyurikovitsnál. Abaffy úrhölgy ezüstje, kinek a kezét sokszor csókolom, 1. szo-
bámban van a bőröndben. Holler7 és Lényei egy kicsit vigyázhatnának a dolgaimra.
Sokszor üdvözlöm őket. 

A pénzt mindenesetre küldd utánam, amiből aligha fogok valamit visszahozni.”8

Rómer tehát az október 1-jén útnak indulók csoportjához csatlakozott. A Piller
vezette csoport útvonaláról az elkövetkező napokból viszonylag pontos adatokkal
rendelkezünk. ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy ez Rómer valószínűsíthető út-
vonala — azaz nem tudjuk bizonyítani, hogy Rómer mindvégig ott volt-e e csopor-
tosításban. A kiinduló csapat összetételéről tájékoztat Pázmándy október 6-án Csány-
hoz írott levele, amely szerint „Piller seregénél sok pesti és budai nemzetőr vár, köztük
posta hivatalnokok, ezeket haza kellene ereszteni, mert szükség van reájuk.”9

Október 2-án Csány tudatta Pázmándyval, hogy a hadsereg vezérkari főnöké-
nek, Kohlmann József őrnagynak a véleménye szerint „a Biára rendelt Piller sere-
gének Bicskére kell vonulni”, s kérte, hogy a fővárosból ilyen utasítást küldjenek
neki.10 Móga János altábornagy, a magyar fővezér ugyanezen a napon úgy intéz-
kedett, hogy a 4000 főre becsült csoport a hadsereg 6. hadoszlopaként még aznap
induljon útnak Bicskére, s 3-án szállja meg Csákvárt, emellett előnyomulása közben
a felkelő népet vonja erősítésként magához.11

Október 3-án Móga úgy intézkedett, hogy Ivánka Imre őrnagy vegye át az oszlop
parancsnokságát, és még aznap érje el Bicskét és Németegyházát. Az oszlopot Ivánka
két dunáninneni önkéntes mozgó nemzetőrzászlóaljával, négy löveggel és egy század
lovassággal kellett megerősíteni. Október 4-én reggel 6 órakor a menetet Tatára kellett
folytatnia, s ott megállnia.12 Az aznap kiadott hadrendben (Ordre de Bataille) Piller csa-
pata nem 4000, hanem csak 2000 fővel, ugyanakkor két ágyúval szerepel.13 Aznap, ok-
tóber 3-án este Piller serege meg is érkezett Bicskére, a hír szerint közel 4000 ember-
rel.14 Ezen a napon járt le egyébként a Jellačiccsal kötött háromnapos fegyverszünet.

Az október 4-i elhelyezési kimutatás szerint az immáron Ivánka vezette sereg
Bicskén állomásozott, 5603 fővel és hat löveggel.15 Az aznap kiadott diszpozíció sze-
rint az Ivánka-féle 6. hadoszlopnak Németegyházáról rekvirált kocsikon azonnal Ta-
tára kellett indulnia, onnan pedig a Szőny és Neszmély közötti főúton működnie úgy,
hogy azt az ellenség előtt érje el. Ha ez nem volna lehetséges, Ivánkának az ellen-
séget hátba és oldalba kellett támadnia.16 Erre a mozdulatra azért volt szükség, hogy
megakadályozzák Jellačic-ot a komáromi erőd jobb parti sáncainak elfoglalásában.

Ivánka október 5-én Tatáról küldött jelentést az Országos Honvédelmi Bizott-
mánynak. Ez a jelentés azért fontos, mert kiderül belőle, hogy a Piller alatti csapat
tömegeit nem a fővárosi önkéntesek, hanem a Szolnokról érkezett népfelkelők al-
kották: a fővárosból négy századba beosztva 450, Szolnokról pedig 2000 ember ér-
kezett, s ehhez járultak még a ceglédi, nagykőrösi és kecskeméti önkéntes lovasok
260 fővel; a hadoszlop teljes létszáma 5310 fő volt 405 lóval és 12 löveggel.17 (2. kép)
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Móga október 5-én kiadott diszpozí-
ciója szerint Ivánka 6. hadoszlopának az-
nap el kellett érnie Szőnyt, Ács felé előőr-
söket kellett kiállítania, s pozícióját
ellenséges támadás esetén keményen kel-
lett védenie.18 Ez meg is történt.19 Ivánka
október 5-én az újszőnyi táborból írott je-
lentése szerint főoszlopa ó- és újszőny kö-
zött táborozott, elővédje Ácsnál állt, s ez-
zel még az éjszaka folyamán Gönyűig,
másnap pedig Győrig akart nyomulni; eza-
latt pedig a főoszlop vezérletét Pillerre kí-
vánta bízni.20

Október 6-án délelőtt Ivánka hadosz-
lopa elérte Győrt, 7-én este pedig már Ab-
dánál állt.21 Móga aznap kiadott diszpozí-
ciója szerint másnap reggel 7 órakor a
hadsereg elővédjeként Moson felé kellett
indulnia, de Öttevényen túl fél mérföld-
nyire meg kellett állnia, bevárnia a további
parancsokat; a nap végén az elővéd előőr-

seit Horvátkimléig kellett előretolni.22 Október 8-án Ivánka csapata már Magyaró-
váron volt, október 9-én pedig elérte Parndorfot.23

Érdekes módon, a Piller-féle csapat nem szerepel az október 11-én Parndorfon
kiadott hadrendben; pontosabban, egy négy századra osztott, 600 főnyi, szolnoki zász-
lóaljat találunk benne, a zömhöz beosztva.24 Kandó Kálmán kormánybiztos aznap írott
jelentése szerint a sereg azon részét, „mely kaszával vala fegyverezve, s rosszul öl-
töztetve”, hazabocsátották. Ez megmagyarázhatja a hirtelen létszámcsökkenést.25

A zászlóalj aztán mégis az elővédhez került. Az Ivánka dandárját átvevő Görgei
Artúr ezredes október 15-én írott jelentésében közölte a fővezérséggel, hogy a kapott
állomány-kimutatás szerint elővéd-dandárjához tartozik Piller János őrnagy hat szá-
zada, illetve Piller ütege 8 löveggel. Görgei azt is jelentette, hogy a Piller-féle zászló-
alj többsége olyan, a fővárosban a legnagyobb sietséggel összeszedett iparosokból áll,
akik csupán 2–3 napos hadjáratra készültek, s nincsenek megfelelő ruházattal ellátva,
további távolmaradásuk pedig komoly károkat okozhat a fővárosnak.26

Október 15-én Móga János fővezér azt jelentette a hadügyminisztériumnak,
hogy a Piller vezénylete alatti pesti felkelő zászlóalj, „amely csupán rövid időre hitte
elhagyni otthonát”, valószínűleg rövidesen hazatér. Ezért egyelőre ezt a zászlóaljat
az osztrák határ másnapi átlépése alkalmával főtartalékként hagyja hátra.27 Ez va-
lóban így is történt, a másnapi támadás alkalmával Piller zászlóalja hátramaradt
Parndorfon, a visszavonulás után pedig kivonták az arcvonalból.28 Ezt követően nagy
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Ivánka Imre őrnagy arcképe



valószínűséggel hazaindult, mert a továb-
biakban az alakulatnak a forrásokban nincs
nyoma. Maga Piller a táborban maradt;
Csány október 26-án javasolta karsegédi
(hadsegédi) és alezredesi kinevezését Kos-
suthnak, aki ezt másnap meg is erősítette.29

Összefoglalva, Rómer első katonai
szolgálata nagyjából október 1–16. között
követhető — feltéve, ha mindvégig a Piller-
féle oszlopnál volt. Ennek létszáma, mint
láttuk, egyébként elég nagy ingadozást mu-
tatott. Hampel József szerint Rómer a Jel-
lačić ellen a Nemzeti Múzeumnál tartott
szónoklatok hatása alatt a szerviták udva-
rán alakult pesti önkéntesek sorába állott és
bár tiszti ranggal kínálták meg, mint köz-
legény vett részt a parndorfi táborozásban.
Amikor a zászlóaljat feloszlatták, a zászló-
val visszatért Pestre. (Hampel 1891, 5.)

Ez némileg bonyolítja a kérdést, ugyanis
a „Pesti önkéntes csapat”, majd „Fővárosi csa-
pat” néven alakult, négyszázadnyi alakulat, amelyet Vasvári Pál vezetett, szintén
részt vett a bán üldözésében, s október 15-én, a Lajta első átlépése előtti napon
hagyta el a tábort. Hampel életrajzi utalása vonatkozhatna erre az alakulatra is
(amelynek 1. százada egyébként időközben szintén csatlakozott Ivánka és Piller se-
regéhez), ennek azonban ellene mond az a tény, hogy Vasvári csapata csak október
2-án, késő éjjel indult el a fővárosból, míg Rómer — október 1-jei levelének tanú-
bizonysága szerint — október 1-jén délután 5 órakor indult a táborba. (urbán
2009, 229–251.)

Mindenesetre, ha Hampelnek hinni lehet, Rómer visszatért a fővárosba (bár afe-
lől lehetnek kételyeinek, hogy az alakulatnak volt-e zászlaja, mint Hampel említi).
Elképzelhető, hogy így történt (ezt már önmagában az is magyarázta volna, hogy
holmijai nagy részét az elinduláskor a fővárosban hátrahagyta), majd ezt követően
tért vissza Pozsonyba. (3. kép)

Pulszky Ferenc emlékirata szerint ő maga október végén Pozsonyban találko-
zott Rómerrel, amikor az az ottani erődítési munkálatokban vett részt. (Pulszky
1958. I. k. 441.) (Ezekre azért volt szükség, mert Morvaországból időközben Balt-
hasar Simunich altábornagy vezetésével egy cs. kir. dandár tört be a Felvidékre, s
észak felől fenyegette Pozsonyt.) Pulszky persze nem feltétlenül megbízható tanú,
amit az is mutat, hogy szerinte Rómer már ekkor utásztiszti egyenruhát viselt (hol-
ott tiszt csak december 1-jén lett); de a lényegre akár pontosan is emlékezhet. Ok-
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tóber 21-én ugyanis éppen ő jelentette az OHB-nak, hogy „az erősítési munkák itt
már megkezdettek”; a Kossuthhoz intézett október 22-i jelentéséből pedig az is ki-
derül, hogy 21-én „reggel 30 ember volt ott, délután egy pár száz”.30 Rómer tehát
— ha Pulszky ekkor, s nem novemberben látta őt — legalábbis alapszinten meg-
szerezhette azt a tudást, amelyre katonai pályafutásának következő szakaszában,
utászkatonaként, majd -tisztként szüksége volt. Pulszky tanúbizonyságát egyébként
megerősíti Heiller Károlynak, Rómer pap-kollégájának — Kumlik Emil által le-
jegyzett — visszaemlékezése is, amely szerint a hetekig folyó sáncolási munkálatok
során Rómer „nemcsak mérnöki, de önkéntes napszámosi munkákat is végzett”.
(Kumlik 1907, 51–52.)

A honvéd utászkar szervezése

Rómer 1848–1849-es katonai pályafutásának utolsó, tőle származó doku-
mentuma az az 1848. november 13-án Pozsonyban kibocsátott, a Pressburger Zei-
tung november 16-i számában megjelent felhívása, amelyben egykori tanítványait
a honvéd utászkarba való jelentkezésre szólítja fel. Ahhoz azonban, hogy ezt az ok-
mányt el tudjuk helyezni az eseményekben, szükséges néhány szót szólnunk a hon-
védsereg műszaki csapatainak létrejöttéről.

A cs. kir. hadsereg, mint valamennyi modern haderő, 1848-ban rendelkezett
műszaki szakcsapatokkal: 8 árkász- és 6 aknászszázaddal, valamint 3 utászzászló-
aljjal. Az árkász- és aknászszázadok létszáma 150 fő volt. Az utászzászlóaljak kö-
zül kettő hat, egy pedig négy századból állott. A műszaki csapatok összlétszáma kb.
4400 fő volt. Ahogy a tüzérségnél, úgy a műszakiaknál sem találunk magyarországi
kiegészítésű alakulatokat; ugyanakkor a honvédsereg felső vezetéséből több tucat
személy (Görgei Artúr, Kosztolányi Móric, Ivánka Imre, Szodtfriedt Ferdinánd/Nán-
dor, Alfons Calzada, Pongrácz István, Szabó Imre, Meszéna István) végzett a kor-
neuburgi, majd a tullni utászkari iskolán. (Vidos 1938; Vidos 1939.)

A honvédsereg szervezése során, 1848. május-júliusában először gyalogzász-
lóaljakat állítottak fel, s megkezdődött a honvédtüzérség szervezése is. A lovasságot
egyelőre a cs. kir. hadsereg magyarországi kiegészítésű huszárezredei képviselték.
A különböző saját szakcsapatok alakításának gondolata először 1848. augusztus vé-
gén, az önkéntes mozgó nemzetőrség szervezése kapcsán vetődött fel. A négy, az ön-
kéntes mozgó nemzetőri tábor parancsnokává kinevezett őrnagy közül hárman
(Ivánka, Görgei és Kosztolányi Móric) rendelkeztek utászkari képzettséggel (Kosz-
tolányi Korneuburgban, Ivánka és Görgei Tullnban végzett). Feltételezhető, hogy ma-
gát a tervezetet is Ivánka és Görgei készítették, hiszen 1848. augusztus második fe-
lében mindketten a miniszterelnök katonai irodáján szolgáltak.

A négy őrnagynak kiadott részletes utasítás alapszövege már augusztus 27-én
készen volt, azonban azt végül is Batthyány Lajos miniszterelnök távollétében szep-
tember 7-i dátummal Szemere Bertalan belügyminiszter adta ki. Eszerint minden
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őrnagy „egy ügyes egyént keressen maga mellé, mely néhány ács segítségével vagy
nyolc szekeret úgy készítsen el, hogy azokon kisebb folyók átmenetelére szükséges
hídrészleteket lehessen vinni.” Az őrnagynak kellett a mozgó hídkészlethez tartozó
személyzetet is kiképeztetnie.31

A dunáninneni önkéntes mozgó nemzetőrség parancsnokává kinevezett Ivánka
Imre őrnagy Vácra érkezése után azonnal létrehozta a tábor „törzsét.” Egyik se-
gédtisztjévé Kazinczy Lajost nevezte ki, akit még a tullni utászkari iskolából ismert.
Ivánka emlékiratában nincs nyoma annak, hogy már Vácott megkezdte volna az
utászkar szervezését, s hogy Kazinczy ilyen megbízást kapott volna. (Görgei tiszán-
inneni önkéntes mozgó tábora esetében legalább a szervezés megkezdésével kap-
csolatban rendelkezünk adatokkal.)

A dunántúli haderőnél a honvéd utászkar szervezésével kapcsolatos első in-
tézkedés Móga János altábornagy 1848. szeptember 25-én kelt hadseregparancsa.
Eszerint „minden zászlóaljnál egy utászi testület alakíttassék 20 főbül, kiknek 16-
a ásóval, 4-e csákánnyal ellátandó.”32 A következő adat Móga János altábornagy
Győrben, 1848. október 7-én másnapra kiadott diszpozíciójában található. Eszerint
Csány László kormánybiztos megígérte, hogy gondoskodik a hídveréshez szükséges
faanyagról azon esetben, ha az ellenség a Lajtán vagy más folyóvizeken lerombolta
volna maga mögött a hidakat. „Kazinczy [Lajos] százados egyben megbízatik, hogy
ez ügyben a továbbiakat megtegye — a csapatok rendeljék ki hozzá a hídveréshez
szükséges és ahhoz értő embereket.”33

Görgei emlékiratai szerint Kazinczy október 21. előtt „egy rögtönzött utász-
különítménnyel” jelentkezett nála, hogy a Lajtán lévő, néhány napja éppen a had-
sereg-parancsnokság rendeletére lerombolt hidakat helyreállítsa, s a munkát rövid
idő alatt be is fejezte. (Görgey 1988, I. 198.)

Kossuth október 26-án arról írt az OHB-nak, hogy „pioníraink [utászaink]
nincsenek, pedig ha előnyomulunk, két folyón kell átmennünk”. (Kossuth 1952, XIII.
289.) Október 27-én a hadsereg Bécs felé történő előnyomulása ellen érvelő me-
morandumukban Móga János altábornagy, fővezér és Kollmann József ezredes is azt
írták, hogy hiányoznak a hajóhidak, s minden, a hadvezetéshez megkívántató
anyag; emellett a hadseregnél nincsenek utászok, hidászok és vadászok. Kazinczyt
dicséri Kossuth október 28-i jelentése az OHB-hoz: „...el voltunk készülve hídverési
szerekkel a Fischáni átkelésre, de az ellenség ezt is elhagyta, barikádokkal zárván
el a hidakat, előnyomulásunk hátráltatására.” A készületekre azonban nem volt szük-
ség, mert a nép maga tisztította meg a hidakat a magyar sereg előtt. (Kossuth
1952, XIII. 297., 306.)

A schwechati csatát követően Kazinczy Lajos november 2-án javasolta az idő-
közben a feldunai hadsereg főparancsnokává kinevezett Görgeinek, hogy állítsa-
nak fel egy utásziskolát.34 Valószínűleg ő kezdeményezte Görgeinél az eddig csak
alkalmilag összeállított utászkülönítmény szabályos zászlóaljjá szervezését is.
(4. kép)
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Görgei november 5-én kérte Kossuthot,
hogy a nagy hiányt, melyet egy építészi zász-
lóalj nemléte a seregnél eddig is okozott,
azáltal pótolják, hogy Kossuth engedélyezze
ezen elkerülhetetlenül szükséges zászlóalj
mielőbbi alakítását annál inkább (...), mivel
ez már most is a Győr városa határában el-
kezdendő sáncolásoknál működhetnék, s
sok ki nem jelelhető nehézségeket eloszlat-
hatna.” A zászlóalj 6 századból, állna, me-
lyet egy kinevezendő őrnagy vezényelne.35

Kossuth még aznap írott válaszában helye-
selte az utászkar felállítását, s egy őrnagy
zászlóaljparancsnokként való előterjesztése
Görgeire bízta. Ezzel a levélváltással vette
kezdetét a feldunai hadsereg utászkarának
megszervezése.36

ugyanezen a napon Görgei kiáltványt
adott ki a feldunai hadsereg műszaki szak-
csapatainak létrehozása tárgyában:

„A felállítandó magyar honvéd épí-
tészkar (Pionier-Corps) érdekében felszólíttatnak Pozsony város és az egész szom-
széd vidék mindennemű kézművesei, ú[gy] m[int]: építészek és kőművesek, asz-
talosok és ácsok, lakatosok és kovácsok, általában minden, az építés körül jártas
honpolgárok, nemkülönben mindennemű, itt különösen ki nem tett kézművesek,
— hogy hazájukat az annyira szükséges magyar katonai építészkar roppant fon-
tosságú ügyében szolgálni siessenek.

Hasonlóan felszólíttatnak minden, a régi hadseregben szolgált pionierok, sap-
peurök, mineurök [utászok, árkászok, aknászok] és minden egyéb nemű technikai
testületeknél szolgált katonai egyének.

Az ajánlkozó hazafiak jelentkezzenek a táborkari irodába: Primási palota, 1-ső
emelet, Calzada kapitány úrnál naponként reggeli 8 órától 11-ig.

Nemkülönben felszólíttatnak minden szülék, kik ép fiaikat a haza szolgálatára
szánni készek, hogy azokat (18-dik korévüktől fölfele) ugyanezen honvéd építész-
kar közé hadfiakul a megnevezett helyre Calzada kapitány úrhoz beküldjék. A je-
lentkezendő ifjak azonnal hadfi zsoldot kapnak.”37

ugyanígy felhívást adott ki a hadsereghez „hogy minden egyén, mely az Aust-
ria Pionier oskolába valami hadi intézetbe nevelkedett”, jelentse magát a hadsereg
vezérkari irodáján Kazinczy Lajos századosnál.38 November 14-én pedig már ami-
att adott ki napiparancsot, mert arról értesült, hogy az utászképzettségű személyeket
parancsnokaik nem engedték jelentkezni a honvéd utászkarba. „Miután ez egye-

4. kép
Kazinczy Lajos arcképe
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nesen a kiadott parancs ellen van, köteles
mindenki szoros felelősség terhe alatt a
jelentéseiket az érintett zászlóaljhoz át-
küldeni de újólag a vitézek közt ki is hir-
detni. Ki-ki hazáját szereti és mint mester,
ahol tetemes szolgálatot tenni képes, mi-
előtt [mielőbb] jelen[t]kezzék.”39

Kossuth november 7-én, pozsonyi tar-
tózkodásának utolsó napján kinevezte az
első négy utászszázad tisztikarát, száza-
donként egy-egy századost és főhadna-
gyot, és két hadnagyot. A négy kinevezett
százados mindegyike (Alfons Calzada,
Soupper Sándor, Kiss Ferenc, Alfred Pusz-
telnik) a szabadságharc végéig kitartott a
honvédsereg kötelékében. Rajtuk kívül is
több olyan tiszt neve fordul elő, akikből a
szabadságharc folyamán az utászkar jeles
tisztjei lettek: Butz Károly, Rochlitz Béla,
Karl Wehle.40 November 9-én Calzada,
Butz és Rochlitz századosok terjesztettek
fel Görgeihez tiszteket kinevezésre.41

November 7-én Görgei jelentette a hadügyminisztériumnak, hogy az utász-
osztag rendkívül sürgős felállításával Kazinczy Lajos századost bízta meg, „aki az
osztrák utásziskolában képeztetett, s minden arra szükséges ismerettel tökéle-
tesen rendelkezik.” Kazinczy képességeinek hosszas dicsérete után kérte annak
mielőbbi őrnagyi kinevezését.42 Görgei november 24-én ismét kérte Kossuthtól
Kazinczy őrnagyi kinevezését. „Kazinczy – őrnagy” — válaszolta Kossuth no-
vember 27-én.43

November 9-én Görgei megküldte az Országos Honvédelmi Bizottmánynak Ka-
zinczy jelentését, „melyben az utászati kart illető terv részleteit megrostálás végett
hozzám beküldötte”, s kérte, hogy az Országos Honvédelmi Bizottmány mielőbb kö-
zölje vele erre vonatkozó határozatát. Ő maga teljes pártolásra méltónak” minősí-
tette azt.44 November 14-én Kazinczy Csányhoz is beadta tervét „egy utászkar ala-
kítása iránt.” Csány november 18-án azt írta róla Görgeinek, hogy ha ő is pártolja,
elküldi az Országos Honvédelmi Bizottmánynak.45

Görgei november 4-én utasította Fuchs hadnagyot, hogy másnap reggel 9 óra-
kor az alatta álló 50 bányásszal jelentkezzen a vízi kaszárnyánál (Wasser Caserne)
Calzada századosnál.46 ugyanezen a napon Csány Lászlónak szóló levelében az „épí-
tészeti kari zászlóalj alakítására” Kazinczy parancsnokság alá mesterembereket
kért besoroztatni.47 (5.kép)

5. kép
Görgei Artúr arcképe
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Kazinczy nem volt elégedett a létszám növekedésével, mert november 17-én
felhívást intézett a pozsonyi mesteremberekhez:

„Polgárok!
Néhány napja már, hogy a közönség elé bocsájtatott, miszerint az első magyar

utász zászlóalj alakuland. — A hon felkérde [!] fiait az öszvesereglésre, s ezek jöt-
tek is, — de nem oly számmal, mint azt a szenvedő anya emlőin nevelt gyermeke-
itől reménylette.

Mit haboztok? mire vártok, ti pozsonyi ügyes hajósok! ácsok! molnárok! kő-
mívesek! kovácsok! lakatosok!

Itt az alkalom! mutassátok meg, hogy magyarok vagytok! jöjjetek, győzzük le
a nehézségeket, teremtsünk szeretett hazánknak utász zászlóaljat, mely minden vá-
rakozásnak megfeleljen! és magát vitéz seregünk működéseinél hasznossá tegye.
Jertek tehát, jertek! ti mesterlegények! a hon megjutalmazza gyermekét, ki köte-
lességét tejesíti! ellenben Isten átka és mennyköve sújta [!] az árulót, és azt, ki ho-
nától megtagadja segédkezét!

Felpénz 20 p. ft. a vízi kaszárnyában, az első utász zászlóalj irodájában fogad
benneteket.

Pozsonyban, november 17-én 1848.
Kazinczy Lajos százados”48

Rómerből Római — az utásztiszt

Rómer ezekben a napokban, egészen pontosan november 9-én jelentkezett
az utászkarba, s november 13-án fogalmazta meg azt a felhívást, amely aztán
a Pressburger Zeitung november 16-i számában látott napvilágot. Ebben volt di-
ákjait arra szólította fel, hogy kövessék az ő példáját, s jelentkezzenek az alakuló
utászkarba. Hivatkozott arra, hogy a máris komoly elismerést aratott magyar
honvédtüzérség is „eddigelé legnagyobbrészt fiatal diákokból állott”. Ha a kol-
légiumok megvolnának, nem lenne szükség felszólítására, hiszen a diákok bi-
zonyára seregesen követnék. „Most azonban a szabadság bajnokai számára áll-
nak készen a tantermek, akadémiánk kaszárnyává alakult át, és Isten tudja,
mikor kezdődnek megint az előadások.” Majd egy praktikus érvet fogalmazott
meg: „Hogyha azonban leköteleztetésünk három esztendeje alatt mégis hasz-
nosat tanulni, magatokat a matematikai és gépészeti tudományokban kiképezni
akarjátok, kövessétek az én példámat!” Azaz, Rómer azzal évelt, hogy az utász-
kari szolgálat az általa oktatott tudományok gyakorlati megtanulását teszi le-
hetővé. Ha ő egy altiszti állás kedvéért otthagyta a biztos tanszéket, hogy tel-
jesen a haza szolgálatának szentelje magát, „miért nem ragadnátok meg ti,
határozott életpálya nélküli ifjak a legszebb alkalmat arra, hogy jobbat tegyetek,
mint nyomorult filiszterek módjára az unalomtól és tétlenségtől megpenésze-
sedjetek.” Rómer tehát egyszerre érvel azzal, hogy az utászkari szolgálat haza-
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fiúi kötelesség, valamint azzal, hogy ez egyben a diákok számára az idő hasz-
nos eltöltését is jelenti. Tanulságos az aláírás: „Dr. Római, azelőtt a természet-
tan tanára, őrmester a 2. században.”49

Kumlik Emil Rómerről szóló életrajzában több szemtanúi beszámolót is idéz Ró-
mer jelentkezéséről. Flock Gyula szerint Rómer a Klarissza utca szabó-tanya kocs-
májában az akadémia és a gimnázium tanulói között toborzott az utászzászlóalj ré-
szére. ziehrer Géza szerint — aki együtt szolgált Rómerrel az utászoknál — ekkortájt
kezdett szakállt és bajuszt növeszteni. ziehrer szerint miután Rómer „már a fegy-
verfogásban és az altiszti szolgálat körül némi gyakorlatot sajátított el”, őrmesteri
kinevezést kapott. Miután a belépés és a felhívás kiadása között négy nap telt el, ez
kissé gyors karriernek látszik, de valószínűbb, hogy Rómer már a belépéskor őr-
mester lett — ti. ez is altiszti rendfokozat. (Kumlik 1907, 51.) Rómer egy 1860-ban
Reményi Edének, az akkor már európai hírű hegedűművésznek írott leveléből úgy
tűnik, hogy egy ideig maga Reményi is ennél az alakulatnál, Rómerrel együtt szol-
gált, sőt, Rómer Miskolcon áthaladva magánkörökben megjósolta, hogy Reményi-
ből híres művész lesz.50

November 18-án az utászkar létszáma 650 fő volt. Görgei a sáncolások befe-
jezésére Győrbe akarta küldeni a zászlóaljat, s aznap elrendelte, hogy legyen me-
netkészültségben.51 November 19-én Kazinczy még Pozsonyból terjesztette fel zász-
lóalja szükségleteinek jegyzékét. Ebből a jegyzékből kiderül, hogy 1287 főre tervezte
a létszámot, s hogy ekkor még ezt az alakulatot tartotta 1 utászzászlóaljnak.52

ugyanezen a napon Görgei intézkedett, hogy az immáron 794 főből álló zászlóalj
november 20-án gőzhajón Győrbe induljon.53 ziehrer Géza emlékezése szerint az
alakulat Gönyűig ment hajóval, majd onnan gyalog vonultak be Győrbe. (Kumlik
1907, 51.) November 21-én Kazinczy Lajos százados, az 1. utászzászlóalj parancs-
noka már Győrben adta ki újabb felhívását, amelyben minden hozzáértőt — külö-
nösen a mesterembereket — az utász-, hidász- árkász és aknászkarba történő je-
lentkezésre szólított fel.54

Győr sáncolásáról a schwechati csatát követően döntött Kossuth és Görgei.
Ecker János győri polgár november 6-án jegyezte fel naplójába, hogy Győr 10.000
gyalogosból és 2500 lovasból álló helyőrséget kap, s ezért körül fogják sáncolni a
várost. A sáncolásokkal megbízott tábornok (itt nyilván Josef Kollmann/Kohlmann
ezredesre gondolt) már meg is érkezett. Az egyik városi tanácsos azt javasolta
Kollmannak, hogy a Rába és a Rábca felduzzasztásával árassza el a város környé-
két, mint 1809-ben a franciák akarták. (Ecker 1973, 129.) Lukács Sándor kor-
mánybiztos november 8-án jelentette az OHB-nak, hogy Kollmann ezredessel meg-
kezdték Győr megerősítését, 9-én 3000, 10-étől naponta 6–8000 ember vesz részt
a sáncolási munkálatokban, s „Győr körülsáncolva hatalmasan fog háromannyi
erőnek imponálni”. A beérkező csapatok elszállásolásáról is célszerűen intézkedett,
a legnagyobb 50-60 házat két napon belül laktanyává alakíttatja, hogy a katonaság
folyton egy tömegben lakjon. (Hermann 1998, 181.)
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Ecker János feljegyzései szerint a sáncolási munkálatok kezdetben meglehetős
fejetlenséggel folytak: nem voltak irányítók, s a vidékről becsődített több száz
munkás napokig tétlenkedett. (Ecker 1973, 129–131.) Lukács november 8-án adta
ki első rendeletét a polgári lakosságnak a sáncolási munkálatokban való részvétel-
lel kapcsolatban, de a továbbiakból úgy tűnik, a lakosság nem viseltetett túlzott lel-
kesedéssel a földmunkák iránt. A kormánybiztos a városi tanács tagjait és a hiva-
talnokokat is felszólította, hogy példaadás végett személyesen vegyenek részt a
sáncolási munkákban. Lukács november 28-án már azzal fenyegette meg a sánco-
lásnál meg nem jelenő lakosokat, hogy nyilvánosságra hozza nevüket. A lakosság
azonban továbbra sem valami lelkesen vett részt a munkálatokban. (Szávay 1896,
397., 399. 403., 430.; Ecker 1973, 133–134.)

Kollmann november 11-én küldött jelentést Kossuthnak a sáncolásokról. Esze-
rint összesen 5 ponton van szükség erődítési munkálatokra. A Duna-ág túloldalán
két, a Rábca és a Kis-Duna között két, újvárosnál a Rába és a Rábca között két, a
Rába jobb partján három váracsot (négy- vagy ötszögű erődítményt) építenek, vé-
gül pedig a Győrből Gönyűre vezető úton található magaslatokat erősítik meg. Az
öt pontból négyen már megkezdték a munkákat. (Hermann 1998. 184–185.) A tö-
kéletesebb védelem érdekében a Marcal és a Rába Sopron megyei töltéseit is több
ponton átszakították, ami miatt aztán Sopron megye tiltakozott az OHB-nál. (Her-
mann 1998. 194., 196., 217., 221., 223–224.) November 17-én Csány hallomás
alapján arról írt, hogy „Győr erősítése célszerűen folytattatik”. ugyanakkor figyel-
meztette Kossuthot, hogy a Délvidékről felrendelendő erősítések nélkül az sem
tartható hosszabb ideig. (Kossuth 1952, XIII. 481.; Csány 1998, II. 36.)

Kollmann november 24-én jelentette Kossuthnak és Görgeinek, hogy az utász-
zászlóalj átvette a győri sáncmunkák végzését.55 November 26-án Görgeinek je-
lentette véleményét és tervét a hadseregnek jelenlegi állásából Győrbe történő
visszavonulásáról;56 december 4-én pedig megküldte Győr és környéke térképét Gör-
geinek, amelyen az elkészült sáncolások láthatók.57

November 30-án Lukács jelentette, hogy eddig 11 sánc készült el, a többi ké-
szen lesz december 4-ig.58 Egy decemberi jelentéséből tudjuk, hogy végül összesen
13 sáncot építettek, a Dunán két hajóhidat vertek, amelyek közül december 3-án egy
már készen volt. (Hermann 1998, 210.) December 17-én azonban még mindig a
sáncokhoz szükséges fahordásra szólította fel a lakosságot. (Szávay 1896, 405.) De-
cember 20-i jelentése szerint a Rábán és a Rábcán további három hajóhidat vertek,
hogy megkönnyítsék az átmenetet egyik sáncból a másikba. (Hermann 1998, 223.)
A sáncrendszerre aztán rövidesen szükség is lett, hiszen december 16-án megindult
a Windisch-Grätz vezette cs. kir. fősereg támadása, s a támadó oszlopok éle decem-
ber 19–20. körül már Győr környékére ért.

ziehrer Géza szerint Rómer a győri sáncmunkák körül kifejtett tevékenységé-
ért kapta meg az alhadnagyi előléptetést, s a kismegyeri, püspökerdei és szabad-
hegyi sáncolásokban vett részt. (Kumlik 1907. 53.) Ez akár igaz is lehet; Rómer
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ugyanis december 1-jétől számítandó ranggal kapta meg hadnagyi kinevezését.59

Időközben a fővárosban is megindul egy utászzászlóalj szervezése, Szodtfriedt
Ferdinánd/Nándor őrnagy vezetésével. Szodtfriedt csak november 14-én fogal-
mazta meg felhívását, hogy azok, akik „az utászkarhozi alkalmaztatásért folya-
modtak”, további utasítás végett nála jelentkezzenek.60 Ennek ellenére Nádosy Sán-
dor ezredes, az Országos Nemzetőrségi Haditanács elnöke november 27-én közölte,
hogy a honvéd utászkar 1. zászlóalja Pesten Szodtfriedt őrnagy, a 2. Pozsonyban,
Kazinczy Lajos őrnagy parancsnoksága alatt alakul, s „ezentúl ezen zászlóaljak a fent
jegyzett számokkal jelölendők”.61

November 29-én a feldunai hadsereg hadrendje szerint a négy századból álló
utászkar állománya 920 fő volt. December 15-én egy létszámkimutatás szerint
1200 fő volt az utászok létszáma, december 29-én 1190 fő, amiből hat század
(960 fő) volt utász és két század (230 fő) árkász.62

Hampel, s az ő nyomán Kumlik Rómer-életrajza szerint, amikor a feldunai had-
sereg december 26–27-én kiürítette Győrt, a parancsok (azaz Görgei) ottfelejtette
a két utászzászlóaljat, s noha a cs. kir. hadsereg már nagyon közel volt, Rómer „lé-
lekjelenlétének és helyismeretének köszönhetően sikerült a két zászlóaljat a ve-
szedelemből kimenteni”. (Hampel 1891, 6.; Kumlik 1907, 53.)

Mindez azonban alighanem a Rómerhez kapcsolódó negyvennyolcas mitoló-
gia része, bár némi valóságmagja mégis lehet. Az alakulatban szolgáló Matolai
Etele emlékezései szerint egy napon éppen visszatértek a sáncolási munkálatokból
a laktanyába, amikor éjjel felverték őket, s gyertyavilágnál sorakozva, indultak el
a városból, amelynek határát szürkületkor érték el. (Matolai 1883, 42.) Annyi igaz-
ság tehát lehet a dologban, hogy miután Győrben az alakulat még nem volt beosztva
egyik dandárhoz sem, valóban az utolsó pillanatban kaphatták meg az elvonulási
parancsot. Ezt erősíti meg Kazinczy Lajos egy 1849. március 7-i jelentése, mely sze-
rint „Győrből történt sebes kivonulásunkkor az iroda mindenestől elveszett, két nagy
ládával együtt elveszett…”63

Noha a december 29-i hadrend tanúsága szerint az alakulatot egy-két száza-
donként osztották el a feldunai hadsereg Duna jobb parti dandárjai és hadoszlopai
között, Matolai szerint az egész zászlóalj egy tömegben vonult vissza a Bábolna–
Nagyigmánd–Felsőgalla–Németegyháza–Budaörs útvonalon Budára, ahol az ala-
kulatot felfegyverezték. (Matolai 1883. 42–44.) December 31-én Kossuth Kazinczyt
bízta meg, hogy utászaival a Duna jegén négy átjárót csináljon a sereg részére. (Kos-
suth 1952, XIII. 933., 936.)

Matolai Etele emlékiratából tudjuk, hogy Budán osztották ketté a zászlóaljat,
amelyből ezentúl az I. honvéd utászezred 2. és 3. utászzászlóalja alakult. A had-
rendek alapján úgy tűnik, a két alakulat további feltöltést is kaphatott, talán a fő-
városban található utász-legénységből. A két zászlóalj létszáma 800, illetve 730 fő
volt, a 2. zászlóalj parancsnoka Alfons Calzada, a 3. zászlóaljé Kiss Ferenc százados
lett. A Magyar Király fogadó előtt felállított két zászlóalj számára a fővárosban osz-
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tották ki a szuronyos fegyvereket is. Répásy Kazinczyt a főváros január eleji kiürí-
tése után a tartalék hadtest egyik dandárjának parancsnokává nevezte ki, s a két
zászlóaljat az ő dandárjába osztotta be.64

Az 1849. januári hadjáratban65

A két zászlóalj a 3400 főnyi tartalék hadtest (ezzel a létszámmal inkább had-
osztály) soraiban vonult vissza a Tiszántúlra. Matolai Etele emlékirata szerint január
4-én hagyta el a fővárost, s aznap Üllőre, onnan 5-én Monorra, majd Albertire és Ir-
sára vonult. Valószínűleg január 6-án vonult tovább Ceglédre, 7-én pedig Abonyba.
Január 8-án Szolnokra vonult, és másnap itt is maradt.66 Csak 10-én vonult tovább
Törökszentmiklósra, s még aznap jelentette, hogy ott másnap pihenőnapot tart, s
csapatai ezt követően foglalják el téli szállásaikat. Répásy a tartalék hadtesttel ja-
nuár 11-én és 12-én is Törökszentmiklóson maradt. Január 13-án Karcagra tette át
főhadiszállását. Aznap jelentette az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, hogy ja-
nuár 14-én az 1. (Kazinczy) dandárral és a főhadiszállással Nádudvarra, 15-én pe-
dig Szoboszlóra vonul, s itt várja be a további rendeleteket.67

Január 14-én Nádudvarról újabb jelentést küldött, ebben már határozottan ar-
ról írt, hogy az Albrich-dandár aznap Nagyivánba vonul, másnap ott marad, 16-án
pedig Balmazújvárosra megy, ahová aznap (azaz 16-án) maga Répásy is szándé-
kozott vonulni a Kazinczy-dandárral és a főhadiszállással.68 Ez aztán meg is történt,

a tartalék hadtest január 16-án Balmazúj-
városon foglalt állást.

Répásy január 18-án jelentette az
OHB-nak, hogy Kazinczy vezérlete alatt
minden harcképes erejét Perczel parancs-
noksága alá helyezte, a harcképtelenekből
(azaz a fegyvertelenekből) pedig egy dan-
dárt alkotott.69 Kazinczy dandárja a 600-
600 főnyi 2. és 3. utászzászlóaljból, a 150
főnyi vadászcsapatból, az 1. (Császár) hu-
szárezred 400 lovasából, valamint egy-egy
hat- és tizenkét fontos gyalogütegből (8, il-
letve 6 löveggel), összesen 1750 főből állt.
Nem tudni, hogy az utászzászlóaljak és a
vadászcsapat állományából hová tűnt ösz-
szesen 540 fő; valószínűleg a 35. honvéd-
zászlóaljba, illetve a többi fegyvertelen
csapatba osztották be őket. Répásy Per-
czelnek küldte el Albrich Károly őrnagy
dandárját is.70
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A Kazinczy vezette dandár január 19-én indult el Perczelhez, s a tábornok ere-
detileg Szekulits István hadosztályához rendelte, de végül mégsem ebbe a hadosz-
tályba osztotta be, hanem önálló feladattal bízta meg. A források hiányában nem tud-
juk megállapítani, hogy a Kazinczy-dandár Balmazújvárosról melyik útvonalon sorolt
be a főerőkhöz, annyi bizonyos, hogy január 21-én már Kunhegyesen volt.71 (6. kép)

Január 22-én Perczel csapatai megkezdték a Szolnok elleni támadást. A terv az
volt, hogy a Kazinczy Lajos alezredes vezette oszlop (benne Kazinczy Albrichéval
egyesített dandárja és Perczel Miklós őrnagy dandárja) Kunmadarason és Kunhe-
gyesen át Tiszabőre vonul, ott átkel a Tiszán, majd a zagyván, s aznap délután 2 óra-
kor északról támadja oldalba az ellenséges állást. (Meszéna Ferenc emlékirata sze-
rint a támadást erről az oldalról a rendelkezésre álló csapatok kétharmada hajtotta
volna végre, s feladatuk az volt, hogy a Szolnok és Abony közötti kápolnánál fog-
laljanak állást.) Ezalatt Hertelendy Miklós alezredes két dandárból álló hadosz-
tályának Törökszentmiklósról egyenesen Szolnok ellen kellett nyomulnia. A város
elé érve két gyalogzászlóaljat, két század huszárt és két ágyút kellett kikülönítenie
az ellenséges jobbszárny átkarolására, két század huszárt pedig a Kazinczy vezette
hadoszloppal az összeköttetés megteremtésére. Ezt követően, amint a Kazinczy ve-
zette hadoszlop három ágyúlövéssel jelt ad, a szolnoki Tisza-híd ellen kellett lát-
szattámadást végrehajtania. A Hertelendy-hadosztály mögött tartalékként Török-
szentmiklóson Szekulits István alezredes hadosztálya állt fel.72

A Kazinczy Lajos alezredes vezette magyar jobbszárny január 21-én reggel in-
dult el Kunhegyesről, Tiszabőnél átkelt a Tiszán, majd Nagykörűben éjszakázott. Ja-
nuár 22-én nagy ködben, az enyhe idő miatt felengedett talajon lassan haladt előre
a két dandár. A ködben azonban a katonák az orrukig sem igen láttak, s Kazinczy
csapatai csak lassan tudták megtenni Szolnokig a kb. 28 kilométeres távolságot.73

A magyar hadijelentések szerint a a Hertendy-hadosztály kb. délután két órakor
kezdte meg a támadást, s Kazinczy hadoszlopa fél órával később (tehát kb. fél há-
romkor) érkezett meg. A Perczel Miklós vezette gyalogság a zagyva jegén, két század
lovasság és a tüzérség a zagyva hídján átkelve nyomult be Szolnokra. (Mihálka
2002, 39.) Kazinczy pedig megmaradt hat század lovasságával és tüzérségével meg-
próbálta elvágni Ottinger visszavonulási útját Abony felé. Meszéna Ferenc és egy is-
meretlen táborkari tiszt azt állítják, hogy Kazinczy túl nagyot került Abony felé, s ezért
nem tudta elvágni Ottinger útját, a hadoszlopban ott lévő fél tizenkét fontos üteg egyik
tüzérének emlékezése azonban egyértelműen állítja, hogy lövegeikkel a diszpozíció-
ban erre kijelölt kápolnánál foglaltak tüzelőállást. (Garzó 1978, 66.) Arról, hogy a két
utászzászlóalj játszott-e bárminemű szerepet az ütközetben, nincs adatunk.

Perczel január 24-én Szolnokon adta ki intézkedését a támadás folytatására.
Eszerint január 25-én Hertelendy Miklós alezredes hadosztályának reggel 10 óra-
kor kellett Abonyból Cegléd felé indulni, s homlokból, azaz szemből Ceglédet meg-
támadnia. A hadosztály jobbszárnyát egy század lovasságnak kellett fedeznie. Eh-
hez a hadosztályhoz csatlakozott Perczel Miklós őrnagy gyalogságból álló dandárja
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is. A Törtelen lévő, Kazinczy Lajos alezredes vezette hadosztálynak szintén 10 óra-
kor kellett megindulnia, s Hertelendyvel egy vonalban haladva, kis kanyarodással
a nagykőrösi út felől támadnia.74

A január 25-i ceglédi ütközetbe azonban — az ellenség gyors meghátrálása miatt
— ezúttal nemcsak a Kazinczy-hadosztály, hanem a támadást szemből végrehajtó Her-
telendy-hadosztály gyalogsága sem érkezett meg, s így nem is vehetett részt a küzde-
lemben. A ceglédi ütközetet követő napon Perczel hadteste visszavonult Szolnokra.

A hadügyminisztérium még január 24-én utasította Perczelt, hogy hadtestéből
egy 3000 főnyi hadosztályt szakítson ki, s küldjön a táborában lévő Henryk Dembiński
altábornagy parancsnoksága vezetésével Poroszló, illetve Tiszafüred felé. Miután
Szolnokon kiderült, hogy Tiszafüredet (és így Debrecent) nem fenyegeti veszély,
Perczel joggal érezhette úgy, hogy az említett hadosztály kiszakításának nem sok ér-
telme van. Dembiński azonban ragaszkodott ehhez, mire a két tábornok január 26-
án csúnyán összeveszett, Perczel lemondott, Dembiński pedig átvette a Középponti
Mozgó Sereg parancsnokságát, s intézkedett az említett hadosztály kiszakításáról is. 

A Kazinczy Lajos alezredes parancsnoksága alá adott hadosztály két dandárra
oszlott, az egyiket Jenik Mór, a másikat Gyika Jenő őrnagy vezette, s ezekhez csat-
lakozott még Albrich Károly őrnagy különítménye. A hadosztály összlétszáma 5700
fő és 14 löveg volt, azaz Dembiński az eredeti utasításban szereplőnél mintegy más-
félszer nagyobb erőt indított útnak január 28-án kora reggel Törökszentmiklósról.75

A 2. utászzászlóalj Alfons Calzada őrnagy vezetésével Gyika dandárjába került. A Ka-
zinczy-hadosztály gyalogsága a Kunhegyes–Kunmadaras–Tiszaörs–Egyek–Tisza-
csege–Polgár (febr. 1-2.)76–Tiszabüd–Tiszalök(febr. 5.)–Tardos útvonalon vonult Sze-
rencsre. (Szabó 2010, 144.; Garzó 1978, 67.) A lovasságot Dembiński előreküldte,
erről csupán annyit tudunk, hogy január 31-én érkezett Polgárra,77 február 1-jén Da-
dán, 2-án Szentmihályon,78 4-én Tiszalökön állomásozott.79 Február 4-én Dembiński
— egy időközben beérkezett hadügyminiszteri utasítás alapján — Klapka hadtestébe
osztotta a Kazinczy Lajos vezette hadosztályt.80 A 2. utászzászlóalj létszáma ezekben
a napokban 650–700 fő körül volt.81

Az 1849. februári hadjáratban Tiszalöktől Tiszafüredig 

Kazinczy Tiszalöknél hidat veretett a Tiszán, s itt kelt át Dembiński parancsára
február 6-án reggel 6 órakor a csapataival.82 (A hídverést nyilván a 2. utászzászló-
alj hajtotta végre.) Dembiński a Máriássy János és Kazinczy Lajos alezredes vezette
két hadosztállyal Miskolc felé indult, ahová másnap, február 7-én délután diadal-
menetben vonult be. (Szűcs 2003, 245.) A Kazinczy-hadosztály február 12-éig Mis-
kolcon maradt, s csak ekkor mozdult ki (Szűcs 2003, 245.) előbb Edelény felé, hogy
végre üldözőbe vegye a Kassáról szerencsésen kimenekült, Franz Schlik altábornagy
vezette cs. kir. hadtestet. Dembiński abban reménykedett, hogy onnan Szendrőn át
oldalba kaphatja az ellenséget. 
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Schlik február 14-én Rimaszombat felé
indította csapatait. Az utóvédül kirendelt,
két határőrzászlóaljból álló Kriegern-dan-
dár délután fél egy tájban éppen átvonuló-
félben volt Tornalján, amikor Dembiński a
Kazinczy-hadosztállyal, mintegy 5700 fővel
és 14 löveggel váratlanul megjelent a bal ol-
dalában, s tüzérségével lövetni kezdte. A
támadásban a hadosztály egyharmada vett
csak részt, kétharmadát Dembiński hátrébb,
egy pusztán, rejtett állásban állította fel.
Valószínűsíthető, hogy ez utóbbiak között
volt a 2. utászzászlóalj is.83

A támadás hírére Schlik nyomban két
üteget küldött Kriegern segítségére, s a
már elvonult, Franz Deym vezérőrnagy ve-
zette dandárt is visszarendelte. Ezzel az
erővel Dembiński balszárnyát támadta
meg. Az osztrák ütegek kereszttűzbe fog-
ták Dembiński balszárnyát, mire az a kö-
zelben fekvő erdőbe húzódott vissza. A

visszavonulókat négy század vértes és két röppentyű üldözte. Közben az altábornagy
utasította Kazinczyt, hogy támadja meg az ellenség jobbszárnyát. Amint a cs. kir.
csapatok elérték azt a pusztát, ahol a magyar hadosztály kétharmada állomásozott,
a magyarok visszaverték, sőt, Dembiński szerint mindkét oldalról átkarolták az ül-
dözőket. E harcban Dembiński szerint Kazinczy különösen kitüntette magát. Az üt-
közet a továbbiakban kölcsönös ágyúzásra korlátozódott: Dembiński nem támadott,
Schlik pedig megelégedett azzal, hogy folytassa visszavonulását Rimaszombat felé.
Február 15-én reggel az osztrákok még végrehajtottak egy látszólagos előnyomulást,
Dembiński csapatai felé, de aztán 9 órakor visszavonultak. Dembiński azonban nem
üldözte az ellenséget, mert attól tartott, hogy a Rimaszombatra vezető szűk úton az
ellenség könnyedén feltartóztathatja, illetve hogy a Rimaszécsen lévő Colloredo-
dandár oldalba támadhatja. 10 órakor riadóztatta a Kazinczy-hadosztályt, s Putnok
felé vonult vissza, ahová 15-én délután 5 órakor érkezett meg.84 (7. kép)

Kazinczy hadosztálya a tornaljai ütközet után február 17-éig Putnokon maradt,
aznap Sajószentpéterre vonult, majd 18-án onnan Miskolcon át Harsányra mene-
telt.85 útközben Kazinczy megbetegedett, s a hadosztály parancsnokságát 19-én Má-
riássy János alezredesnek adta át.86

Február 22-én Máriássy hadosztálya Maklárt és Mezőkövesdet érte el, a követ-
kező napon pedig Maklárról Kerecsendig nyomult előre, s egy különítménnyel Ká-
polnát szállta meg. Február 24-én Dembiński arra utasította a Máriássy-hadosztályt,
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hogy 25-én Kápolnára, nyomuljon előre. Február 26-án ebben a hadállásban érte a ma-
gyar fősereget a Windisch-Grätz herceg, tábornagy vezette cs. kir. fősereg támadása.

A 2. utászzászlóalj ekkor a Máriássy-hadosztályban szolgált. A korábban Albrich
Károly őrnagy vezette dandár parancsnoka valószínűleg Jenik Mór őrnagy volt.87

(Nem tudjuk, hogy Jenik mikor vette át Albrich Károly őrnagytól a dandárt.) A Je-
nik-dandárról csak annyit tudunk, hogy a 34. (Porosz herceg) gyalogezred 1. zász-
lóalja és az olasz legénységű 16. (zanini) gyalogezred nyolc százada alkotta a gya-
logságát, s valószínűleg a 10. hatfontos gyalogüteg, illetve Máriássy szavai szerint
„két ódon ágyú” a tüzérségét.88 Az utászzászlóalj pontos létszáma nem ismert.

A Jenik-dandár február 26-án a Tarna bal partján, Kápolnánál állt fel, s való-
színűleg nem vett részt az első nap harcaiban. Ezt követően Dembiński a Máriássy-
hadosztály egészét visszavonta a Tarna keleti, alacsonyabban fekvő partjára, s el-
torlaszoltatta a Tarnán átvezető hidat. (Máriássy a híd felrobbantásra való
előkészítését javasolta, de ezt az altábornagy elengedte a füle mellett.) Február 27-
én a fővezér utasítására Máriássy a Jenik-dandár egy részét (a 34. gyalogezred 1.
zászlóalját) a magyar jobbszárny megerősítésére Verpelétre küldte, a 16. gyalo-
gezred nyolc százada viszont Kápolnánál maradt. A 2. utászzászlóalj szerepléséről
egyik helyről sincsenek adataink. Miután az utászokat általában nem harcoló ala-
kulatként vetették be (bár szuronyos lőfegyvereik erre is alkalmassá tették őket),
eléggé bizonytalan, hogy Rómer alakulatának jutott-e közvetlen szerep a csatában,
akár Kápolnánál, akár Verpelétnél.89 (8. kép)

ugyanakkor Thaly Kálmán feljegyzett egy anekdotát, mely szerint Rómer a csa-
tában „két rendkívül hosszú”, tűzokádó kígyókra emlékeztető ágyúval volt kényte-
len működni, amelynek „csövei oly szűkek voltak, hogy kaliberükbe egy haszná-
latban levő golyó sem fért be”, Rómer erre „gyorsan behatóan tanulmányozni kezdte
a tudja Isten hány százados ágyúkat”, s elhatározta, hogy hatfontos golyókkal fog sze-
rencsét próbálni. Ám a golyók túl kicsik voltak, mire Rómer rongyokba, pokrócda-
rabokba s kendőkbe göngyölte, s így lőtte ki őket. „A hatás, amily rémületes, oly gyil-
koló volt. – Az ellenség rettentően félt csigaszerű ívekben s az égő rongyokkal
együtt repülő lövegektől [lövedékektől], melyek ijesztő külsejükkel valóban in-
kább félelmet, mint kárt okoztak.”90

A történet már önmagában két önellentmondással bír. 1. Ha az ágyúcsövek túl
szűkek voltak, hogyhogy a honvédségnél az alaptípust jelentő hatfontos lövedékek
még lötyögtek is bennük? 2. Hogyan lehetett a hatás „amily rémületes, oly gyilkoló”,
ha a lövedékek „ijesztő külsejükkel valóban inkább félelmet, mint kárt okoztak”?
ugyanakkor valami valóságeleme mégis lehet a történetnek, hiszen maga Máriássy
is említi emlékiratában az „ódon ágyúkat”; igaz, a csatában történt alkalmazásuk-
ról később nem szól.

A Jenik-dandár a csatát követően a magyar hadsereg többi csapatával együtt
Kerecsendre, onnan pedig 28-án Mezőkövesdre vonult vissza. Az itt vívott lovassági
összecsapást követően Dembiński újabb visszavonulást rendelt el, amelynek során
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a Klapka vezette I. hadtest Egerfarmosra retirált. Március 1-jén a Máriássy-hadosz-
tály itt vívott vesztes utóvédi ütközetet a cs. kir. II. hadtest Csorich-hadosztályával,
ahonnan az éj folyamán Poroszlóra, majd március 2-án Tiszafüredre vonult vissza.
Márcus 3-án a hadtest csapatait dél felé indították, hogy részt vegyen a Damjanich-
és a Vécsey-hadosztály Szolnok elleni támadásában, de csak a március 5-én vívott
szolnoki ütközetet követően érkezett oda.

A tavaszi hadjáratban

Március 11–12-én a Máriássy-hadoszály Kisújszálláson állomásozott. A 2.
utászzászlóalj ekkor a Földváry Károly vezette dandárban szolgált a 34. gyalogez-
red 1. zászlóaljával, a 43. honvédzászlóaljjal, a 10 hatfontos gyalogüteggel és a 14.
(Lehel) huszárezred egy századával együtt. A dandár létszáma 2118, a 2. utász-
zászlóaljé ezen belül 508 fő volt.91 A hadtest március 15-én Tiszaföldváron kelt lét-
számkimutatásában már 590 fő szerepel. Ekkor azonban már nem hat, hanem csak
négy századból állt az alakulat. úgy tűnik, hogy a létszámcsökkenésre való tekin-
tettel osztották fel a hat századot négyre.92 Ezt követően a hadtest március 16–18-
án részt vett a Cibakházánál indított sikertelen támadási kísérletben, majd a Tisza
bal partjára visszatérve, Tiszafüredre vonult. (9. kép)

8. kép
A kápolnai csata 1849. február 27-én



Március 30-án Rómert főhadnaggyá
léptették elő. Kinevezését a hivatalos Köz-
löny április 1-jén közölte. 

Március 25-én Vetter Antal altábor-
nagy, fővezér új beosztást adott a közvet-
len parancsnoksága alatt álló I., II. és III.
hadtestnek. Vetter a hadtesteknél meg-
szüntette a hadosztály-köteléket, helyette
dandárokat hozott létre. A kimutatásban a
3. utászzászlóalj négy, s egy meg nem ne-
vezett utászzászlóalj, de nyilván a 2. utász-
zászlóalj három századát találjuk. Ezek
közül egy 107 fővel az I. hadtest Driquet-
dandárjában szolgált, a 28., 44. és 47. hon-
védzászlóaljjal, az 1. (Császár) huszárez-
red négy századával, illetve egy hatfontos
lovasüteggel együtt.93 ugyanígy egy szá-
zad szerepel 112 fővel a hadtest április 9-
én, Csomádon kelt hadrendjében is, ezút-

tal a Máriássy- (ténylegesen Kazinczy-) hadosztály Dipold Antal alezredes vezette
dandárjában a 6., 26. és 52. honvédzászlóaljjal, valamint zerdahelyi Ince hatfontos
lovasütegével együtt.94

Kérdés azonban, hogy hová lett a másik három század (úgy tűnik, a III. had-
testhez kerültek), s hogy Rómer az I. hadtestnél, vagy a III. hadtestnél szolgált-e? 

Az I. hadtest az 1849. áprilisi tavaszi hadjárat hat jelentős összecsapása közül
részt vett az április 4-i tápióbicskei ütközetben, az április 6-i isaszegi csatában, az
április 19-i nagysallói ütközetben és a 26-i komáromi csatában. A III. hadtest egy ré-
sze ezenkívül ott volt az április 2-i hatvani ütközet végén, illetve egésze harcolt az
április 10-i váci ütközetben. 

Rómer életrajzírói közül egy említi, hogy részt vett volna az isaszegi csatában,
ahol is „visszaverte az osztrákok hátba támadását”. (Szende 2015, 76.) Nos, a ma-
gyar I. hadtest vonalán ilyen hadmozdulatra nem került sor, a III. hadtestet viszont
előnyomulás közben valóban oldalba kapta a cs. kir. III. hadtest egyik hadosztálya.
Az más kérdés, hogy sem egy, sem három utászszázad nem lett volna elegendő egy
ilyen mozdulat elhárítására. (10. kép)

A III. hadtest mellett szólna az a tény, hogy Hampel életrajza szerint Rómer
részt vett az április 10-i váci ütközetben, illetve az óbarsi hídverési munkálatok-
ban. A váci ütközetet az III. hadtest egyedül vívta, azaz, az I. hadtestnél lévő szá-
zadok eleve kiesnek. óbarsnál szintén a Damjanich vezette III. hadtest készült át-
kelni a Garamon április 17–18-án, de miután a híd csak nem készült el, végül ez
a hadtest is az I. hadtest számára Kálnánál vert hídon kelt át. Ha tehát Rómer
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óbarsnál ott volt, alighanem inkább a III. hadtest soraiban csinálta végig a tava-
szi hadjáratot. (Hampel 1891, 6.; Kumlik 1907, 54.) Április 10-én a III. hadtest-
ben Knezić Károly ezredes hadosztályában, a Kökényessi Szaniszló alezredes ve-
zette 4. dandárban két század utász szolgált.95 Április 22-én az I. hadtestnél két,
a III. hadtestnél viszont már négy század utászt találunk, 206, illetve 376, össze-
sen 582 főnyi állománnyal, ami összességében alig néhány fővel kevesebb a már-
cius 12-i állománynál. A III. hadtest négy utászszázada mind a Knezić-hadosztály
Kökényessi-dandárjában volt található.96

A tavaszi hadjáratot követően a fősereg I. és III. hadteste Buda alá vonult, s má-
jus 4-21. között a II. hadtesttel és a VII. hadtest Kmety-hadosztályával körbezárta, meg-
ostromolta és elfoglalta a budai várat. Rómer életrajzírói (Hampel és Kumlik) szerint
ő maga is részt vett május 21-én a Bécsi-kapunál a győztes rohamban, s létrán vezette
fel katonái a várfalakra. Ez megint a III. hadtest mellett szól, ugyanis a Bécsi-kapu kör-
nyékén ennek csapatai rohamoztak.97 A győztes rohamról szóló egyik jelentés is em-
líti a hadtest utászait, s más forrás is megerősíti, hogy a várba való behatolást követően
az utászok nekiláttak a belülről eltorlaszolt Bécsi-kapu „kibontásának”.98 (11. kép)

Szintén Rómer életrajzírói említik, hogy „segítette építeni a komáromi és bu-
dai sáncokat”. Nos, Rómer Budánál legfeljebb a III. hadtest állásainak kiépítésében,
majd pedig a várfalak május 22-én megkezdődő lebontásában vehetett részt, amit
a 2. utászzászlóalj és a kirendelt munkások hajtottak végre.

10. kép
A váci ütközet 1849. április 10-én
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Életrajzírói szerint érdemeiért Rómert kapitányi, azaz századosi ranggal a Ludovika
Katona Akadémiához (Magyar Hadi Főtanoda) nevezték ki tanárnak, azonban tanári szé-
két nem foglalhatta el. (Hampel szerint egyenesen Buda visszavételekor a Fehérvári-ka-
punál kapta a kinevezést.) (Hampel 1891, 6.; Kumlik 1907, 54.) Börtönben írott rövid öné-
letrajzában a századosi kinevezést nem említi, ugyanakkor szól arról, hogy „a természeti
tudományokból a magyar Ludoviceumhoz r[endes] tanárnak a hadügyminisztérium ál-
tal” kineveztetett. (Barsi – Simon V. 1988, 373.) Mindez elképzelhető, annál is inkább, mert
Mészáros Lázár altábornagy, a volt hadügyminiszter 1849 május-júniusában megkísérelte
újjászervezni és újraindítani a Magyar Hadi Főtanoda 1849 januárjában rövid időre meg-
indult, de a cs. kir hatóságok által megszakított működését. ugyanakkor az újabb szak-
irodalom nem tud Rómer kinevezéséről. (Ács 1999; Ács 2000.)

A nyári hadjárat a vágtól debrecenig

Május 25-én a III. hadtest állományában urbanovszky százados vezetésével két
század utász szolgált Czillich Ede alezredes hadosztályában, Almásy őrnagy dan-
dárjában, összesen 211 fővel.99 Május 28-án a 2. utászzászlóalj négy századának lét-

11. kép
Buda bevétele 1849. május 21-én



száma 678 fő volt, a távollévők, gyöngél-
kedők és kórházban lévő leszámítása után
496 fő maradt.100 Kiss Lipót százados, a 2.
utászzászlóalj parancsnoka május 29-én je-
lentette, hogy az alakulat 5-6. százada a
III. hadtesthez, a 7-8. század és a törzs az I.
hadtesthez vonul be. A létszám — a Buda
alatt hátrahagyott 70 főnyi különítmény le-
számítása után — 463 fő volt.101 Rómer ek-
kor alighanem a 7. századhoz kerülhetett,
mert a 8. század már Buda bevételekor is az
I. hadtestnél szolgált.102 Június 7–8-án a
két utászszázad Dipold Antal ezredes had-
osztályában, Peter Driquet alezredes dan-
dárjában szolgált 188 fővel.103 (12. kép)

Az I. hadtest június elején a Vág vo-
nalán, Sempte környékén foglalt állást. A
hadtest június 9. és június 21. között több
kisebb ütközetet vívott. Június 9-én Patá-
nál megtámadta és Semptén át a Vág jobb
partjára űzte Ludwig Wohlgemuth altá-
bornagy tartalék hadtestének csapatait. A
magyarok megpróbáltak átkelni a Vágon,
de ezt a cs. kir. tüzérség meghiúsította. A magyarok ezután visszatértek kiinduló ál-
lásaikba, mire a császáriak ismét megszállták Semptét, Patát és Sopornyát. Június
15-én Nagysándor csapatai visszafoglalták Patát és Sopornyát, 16-án pedig meg-
támadták a semptei sánctábort, de a cs. kir. csapatok visszaverték a támadást. Jú-
nius 20-án az I. hadtest egy erőtlen támadást intézett Sempte ellen. Június 21-én a
cs. kir. tartalék hadtest Perin-dandárja — Wohlgemuth altábornagy utasítására —
kiürítette Semptét, és felszedte a Szeredre vezető hidat. Nagysándor csapataival
ugyan megpróbált átkelni a Vágon, de a túlparton állomásozó cs. kir. tüzérség tüze
megakadályozta ebben.

Az I. hadtest június végén Komjátiba, majd onnan Hullra vonult, s csak július
3-án rendelték a fősereg komáromi táborába. A hadtest június 30-i létszámkimu-
tatása szerint a 2. utászzászlóalj Kiss Lipót százados vezette 4. osztálya nem tarto-
zott a hadtest egyik hadosztályához sem, hanem hadtest-közvetlen alakulat volt, 193
főnyi létszámmal.104 (13. kép)

Rómer életrajzírói Buda visszavételét követően még három összecsapást em-
lítenek, amelyekben részt vett: a komáromi és a váci csatát, valamint a debreceni
ütközetet. Miután az I. hadtest Komáromnál csatlakozott a Görgei vezette fősereg
táborához, a kormányzat utasítására minél előbb meg kellett volna indulnia Szeged,
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a honvédsereg összpontosításának helyszíne felé. Görgei javaslatára azonban a
kormány július 5-én engedélyezte, hogy a levonulást a Haynau vezette cs. kir. fő-
sereget áttörve, a Duna jobb partján próbálják meg végrehajtani. Az áttörés idő-
pontját először július 9-ére tűzték ki, de miután nem sikerült időben mozgósítani a
csapatokat, az ellenség figyelmének elaltatására július 11-ére halasztották. Ezen a
napon a hadsereg Klapka György vezérőrnagy, a komáromi erőd parancsnokának
irányításával széles arcvonalon indított támadást az ellenséges fősereg ellen. 

A Nagysándor József vezérőrnagy vezette I. hadtest a magyar balszárnyon,
ószőny térségében, Mocsa felé nyomult előre, de meglehetősen csekély aktivitást
mutatott az összecsapásban. Mire elérte Mocsát, az arcvonal többi szakaszán már
vissza is verték a támadó magyar csapatokat, s az I. hadtest csak azzal tüntette ki
magát, hogy az üldöző ellenséges lovasságot véres fővel kergette vissza.105

A csatát követően a Görgei vezette feldunai hadsereg (I., III. és VII. hadtest, il-
letve Görgey Ármin alezredes különítménye) július 12–13-án elindult a Duna bal
partján Vác felé, Vácnál július 15-én azonban már az Ivan Fjodorovics Paszkevics tá-
bornagy vezette orosz fősereg III. hadtestébe ütközött. Aznap ugyan sikerült Nagy-
sándor I. hadtestének és Görgey Ármin különítményének kiszorítani a városból az
ellenséget, de rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy Váctól délre olyan ellenséges túl-

13. kép
A komáromi csata 1849. július 11-én



erő sorakozott fel, amelyen az áttörés lehetetlen. Görgei ezért úgy döntött, hogy
északkeleti irányba kitér az orosz fősereg elől, s megpróbálja egy nagy kerülővel el-
érni a Tiszát. 

A magyar elvonulás 16-án este 9 órakor kezdődött. Az élen a VII., középen az
I. hadtest haladt; a hátvéd szerepe a III. hadtestnek és Görgey Ármin különítmé-
nyének jutott. Az elvonulást azonban két dolog is megzavarta. A sereghez csatla-
kozott polgári menekülők szekéroszlopa a délutáni órákban szabályosan megszállta
a várost, eltorlaszolta az utakat, s ezzel minden csapatmozgást lehetetlenné tett.
Görgei és tisztjei erélyes intézkedések sorát tették: az utakat eltorlaszoló szekere-
ket felboríttatták, s így tették szabaddá a hadsereg mozgását.

Az így keletkezett zavart súlyosbította, hogy az I. hadtest még az elvonulás előtt
bevonta előőrseit, s egy orosz dzsidásdezred és néhány század kozák reggel négy
óra tájban akadálytalanul beszáguldott Vácra, s rajtaütött az ott lévő csapatokon és
polgári menekülőkön, sőt, négy löveget is elfoglalt.

A zűrzavarban Görgei és Leiningen-Westerburg Károly tábornok, a III. hadtest
parancsnoka állították helyre a rendet. Görgey Ármin és a III. hadtest csapatai ki-
szorították a városból az oroszokat, és visszavettek három löveget, majd felvették
a küzdelmet a közben meginduló orosz főerőkkel.

A sikeresen induló lovassági támadásból nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar csa-
patok megkezdték Vác kiürítését. Ezért reggel 7-kor az orosz III. hadtest is meg-
kezdte előnyomulását. Leiningen és Görgey Ármin súlyos utóvédharcok árán biz-
tosították a többi hadtestek elvonulását. Különösen a Váctól északnyugatra lévő
fahídnál bontakozott ki súlyos küzdelem. Itt Görgei személyesen irányította az át-
vonulást és a híd szétszedését. A folyamatos harcban a sereg zöme Vadkertig vonult
vissza. Rétságnál Poeltenberg vette át az utóvéd szerepét, s késő éjjelig sikeresen tar-
totta magát az üldöző Rüdiger lovassági tábornok csapataival szemben.106

Az I. hadtest Görgei felvidéki hadjárata során nem került tűzbe. A hadtest július
27-én kelt létszámkimutatása szerint a Butz százados vezette utászosztály 214 főt szám-
lált, s Pintér százados Hont megyei gerilláival együtt hadtest-közvetlen alakulat volt.107

Görgei a Tiszán történt átkelés után, július 30-án, Nyíregyházán kettéosztotta
seregét, s a legkevésbé leharcolt I. hadtestet oldalbiztosításként Hadházon, Debre-
cenen, Derecskén és Berettyóújfalun, a másik két hadtestet Nagykállón, Nyírado-
nyon, Vámospércsen, Nagylétán át Kismarjára indította. 

A téves felderítési adatok alapján Pongrácz István őrnagy, a hadtest vezérkari
főnöke azt javasolta, hogy az I. hadtest mielőbb induljon Debrecenbe, ott várja be
az ellenséget, és ütközzön meg vele. A hadsereg vezérkarának szerepét ellátó Köz-
ponti Hadműveleti Iroda ezt engedélyezte azzal, hogy a hadtest fogadja el és verje
vissza az ellenség támadását, ha az Debrecenben érné, majd a korábban kiadott uta-
sításoknak megfelelően folytassa visszavonulását.

Augusztus 2-án a Debrecenben és környékén állomásozó I. hadtest és a hozzá
csatlakozott, Korponay János vezette, önkéntesekből és gerillákból álló, rosszul
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felfegyverzett hadosztályával együtt meggondolatlanul bonyolódott harcba a Pasz-
kevics vezette orosz főerőkkel, s a mintegy négyszeres túlerőtől (15.000 magyar és
62.000 orosz) súlyos vereséget szenvedett. (Görgey 1988, II. 327–341.; Máriássy
1999, 181–195. és 233–237.; Gyalókay 1927, 48–82.) (14. kép)

Az ütközetben Rómer alakulatát is súlyos veszteségek érték: a július 27-i 214
főből augusztus 8-án már csak 114-en voltak a hadtest állományában. Nagysándor
augusztus 6-i hadijelentése az eltűntek között sorolja fel Boeckh főhadnaggyal
együtt. (Von der Revolution 2005, 653.) Sajnos, ezúttal sem tudjuk megállapítani,
hogy az utászok pontosan hol foglaltak állást a csatarendben. Tekintettel azonban
arra, hogy a Máriássy János ezredes vezette balszárny aránylag csekély vesztesé-
geket szenvedett, valószínűsíthetjük, hogy az utászok a Bobich János vezette jobb-
szárnyon (vagy centrumban, mert a szélső jobbszárnyat Korponay csapatai alkot-
ták) álltak. Arányait tekintve, a hadtest eredeti alakulatai közül az utászoké volt a
második legjelentősebb veszteség: nagyobb csak a honti gerilláké volt, akik eredeti
létszámuk több mint háromnegyedét elveszítették, az 518 főből csak 120 fő ma-
radt.108 Rómer egy év múlva, 1850. augusztus 2-án is megemlékezett „a szeren-
csétlen debreceni csata” napjáról, amely az „elmondhatatlan szenvedések és nél-
külözések” kezdete volt számára.109
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A debreceni ütközet 1849. augusztus 2-án



Rómer fogsága és pere

Rómer azonban nem került fogságba. Hadbírósági vádirata szerint csak akkor
hagyta el a forradalmi hadsereget, amikor értesült Görgei fegyverletételéről, amiből
azonban az következik, hogy nem került vissza alakulatához. (Rákóczi 1972, 321.)
Miután Debrecen környékén nemigen csatlakozhatott más magyar haderőhöz, alig-
hanem egy ideig rejtőzködhetett, arra várva, hátha mégis sikerül visszajutnia ala-
kulatához, s csak a fegyverletétel hírét véve indult haza, pontosabban, Árva megyébe,
ahol rokonai és ismerősei éltek. (Fraknói szerint a magyar kézen lévő Komáromba
akart bejutni. Fraknói 1891, 185.) Ez valamikor augusztus 14–15. után lehetett. utó-
lag nehéz megállapítani, hogy nem járt-e volna jobban: ha visszakeveredik alakula-
tához, s augusztus 13-án a szőlősi mezőn kapitulál? Ez esetben elképzelhető, hogy
besorozzák a cs. kir. hadseregbe, de az is elképzelhető, hogy alkalmatlanként elen-
gedik. így azonban útközben, a nagyszalatnai postamester árulása folytán zólyom-
ban augusztus 27-én fogságba esett, és Selmecbányáról az ottani állomásbiztos —
miután kihallgatta — Pozsonyba, szülővárosába szállíttatta.110

Pozsonyban már 1848 decembere óta működött egy cs. kir. Katonai Vizsgáló és
Rögtönítélő Bizottmány, majd július 12-étől egy cs. kir. hadbíróság, amely ekkorra
már több végrehajtott halálos ítéletet is hozott.111 A megtorlás irányelveit Julius Hay-
nau táborszernagy, fővezér 1849. július 1-jén Győrben, kiáltványban tette közzé.
Eszerint a Magyarországon 1848. október 8., Erdélyben 1848. október 18. után „a
magyar pártütéssel összeköttetésben” elkövetett „minden bűntettek és vétségek” a
haditörvények hatályai alá esnek. A határnapokat az magyarázta, hogy a magyar
országgyűlésen 1848. október 8-án olvasták fel az uralkodó október 3-i manifesz-
tumát (s ekkor nyilvánították azt törvénytelennek); Erdélyben pedig Puchner An-
tal altábornagy ezen a napon hirdette ki az ostromállapotot. (Mindez azt is jelen-
tette, hogy Haynau és megbízói érvénytelennek tekintették Magyarország és Erdély
unióját; hiszen Erdély képviselői ott voltak a magyar országgyűlésen is.)

Haynau ezért elrendelte haditörvényszékek felállítását, amelyek sommásan, te-
hát gyorsított eljárással ítélkeztek. E haditörvényszékek joghatósága katonákra és
polgáriakra egyaránt kiterjedt. A haditörvényszékek a következő ítéleteket hoz-
hatták: 1.) halál, kötél, vagy lőpor és golyó által; b.) deportálás az országon kívülre;
c) sáncfogság nehéz vagy könnyű vasban, vár-, fogház- vagy porkolábfogság vasban
vagy anélkül; d.) pénzbüntetés. A felségsértés miatti elítélésnél a vagyonelkobzás
automatikusan a büntetéssel jár.

Az osztrák hadbíróságok szervezete szerint a teljes hadbíróságnak tizennégy
tagja volt: két-két közvitéz, tizedes, őrmester, hadnagy, százados, őrnagy, egy tá-
bornok vagy magasabb rangú törzstiszt, mint elnök; és a hadbíró. Minél magasabb
rangú volt a vádlott, annál magasabb rangú volt a hadbíróság elnöke, s annál ma-
gasabb rangúak voltak a hadbíróság tagjai is. Jogi végzettséggel csak a hadbíró ren-
delkezett. Ő képviselte egy személyben a vádat és a védelmet, s ő látta el a tárgya-
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lásvezetői teendőket is. Gyakorlatilag a hadbíró hozta a per végén az ítéletet. A tár-
gyalásvezetői előterjesztés (votum informativum) végén megírta, milyen súlyosbító
és enyhítő körülmények állnak fenn a vádlott esetében, s ennek alapján milyen íté-
lettel kell sújtani. Az ítéletet meghozó haditörvényszéki tárgyaláson a hadbíróság
tagjai rövid tanácskozás után párosával (rendfokozatonként alulról felfelé haladva)
jegyzőkönyvbe mondták ítéletüket. Ez általában megegyezett a hadbíró által java-
solt büntetéssel.112

Rómer esetében a hadbíróság elnöke Karl Kaempf alezredes volt, őt követően
a legmagasabb rangú tisztek századosok voltak, azaz, a hadbíróságnak az elnökön
és a hadügyész-hadbírón kívül 12 tagja volt. (Kaempf ekkorra már több, végrehaj-
tott halálos ítélettel végződő eljárás során volt a hadbíróság elnöke.)113

Rómer pere szeptember 4-én kezdődött meg, s először szeptember 11-én hall-
gatták ki a hadbíróság előtt, majd a tanúvallomások beszerzése után, november 22-
én rákérdeztek vallomása egyes részleteire. Vallomását sajnos a periratok nagy ré-
szével együtt kiselejtezték, de a hadbíró-hadügyész vádirata alapján egyes elemei
rekonstruálhatók. Eszerint Rómer bevallotta, hogy utásztisztként szolgált, s azt ál-
lította, hogy 11 csatában, valamint Buda visszavételében vett részt. Védekezésként
azt mondta, hogy azért hagyta el a rendet, mert vonzódott a világi élethez, meg-
hasonlott kollégáival és elöljáróival, meggyűlölte a rendet, s egy civil tanári állás el-
nyerésében reménykedett. Azt állította, hogy 1849 márciusában kérte elbocsátását
a hadseregből, azonban ezt bizonyítani nem tudta. Jó érzelmeit még azzal bizo-
nyította, hogy tagja volt ugyan a pozsonyi Hazafiúi, majd Demokratikus Egyletnek,
de 1848 októbere után nem vett részt az üléseken.

Freyberger hadbíró-hadügyész százados a nyomozás során beszerezte a Press-
burger Zeitung ominózus, november 16-i számát. Többször is átírt a pozsonyi vá-
roskapitányságnak, és felvilágosítást kért Rómer korábbi magatartásáról; először
szeptember 13-án, majd október 22-én, november 17-én és 19-én. Emellett no-
vember 22-én kihallgatta Weber Edvárdot, Krajcsevics Rudofot, Szüllő Gézát és Né-
meth Mihályt. November 23-án készült el a vádirattal, amelyet november 24-én ter-
jesztett a hadbíróság elé.

A hadbíró igyekezett alapos munkát végezni. Rómer ellen három vádpontot fo-
galmazott meg: 1. belépését az utászkarba; 2. az 1848. november 13-i felhívását volt
tanítványaihoz; 3. folyamatos szolgálatát a honvédseregben. A rend elhagyását és az
utászkarba történt belépését azért tartotta súlyosnak, mert Rómer lépésének „vég-
telen morális hatása volt, mivel viselkedésével szabadabb gondolkodásmódnak nyi-
tott teret, és híre az egész ifjúság körében rendkívül kedveltté tette. Nyilvánvaló is,
milyen vonzerőt fejtett ki a meggondolatlan és később felizgatott ifjúság körében az
a tény, hogy professzoruk a szerzetes-tanár kényelmes sorsát felcserélte a közkatona
veszélyekkel és fáradságokkal teli életére.” Az említett felhívással Rómer „még fokozta
a fent vázolt veszélyes példát”. A hadbírói előterjesztésben a vádakat azzal támasz-
totta alá, hogy azok részint köztudomásúak, részint a corpus delictiként bemutatott
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újsággal bebizonyíttattak, részint a vádlott maga is elismerte őket. Enyhítő és sú-
lyosbító körülményt nem talált, s mindezek alapján javasolta, hogy Rómert fegyve-
res zendülésben való részvétel miatt ítéljék nyolc év, vasban (azaz bilincsben) töl-
tendő várfogságra. (Az eredeti fogalmazványban, illetve az ítéletben a nyilvános
tanítástól való eltiltás is szerepelt, de ez a végső szövegbe már nem került bele.)

November 24-én Rómert ismét a Karl Kaempf alezredes vezette hadbíróság elé
idézték, ahol megkérdezték tőle, hogy emlékezik-e vallomására. Rómer válaszában
megerősítette vallomását, s még hozzátette, hogy a hadseregbe belépésekor törvé-
nyes úton lenni hitte magát, mivel letették az esküt V. Ferdinánd királyra. Emellett
megjegyezte, hogy atyja (ti. az apát) más ügyekkel (azaz) tantárgyakkal is meg
akarta őt bízni, amit ő maga is kért a prelátustól, de az azt válaszolta, hogy azok a
rendre szálltak, s majd azt adja belőlük neki, ami tetszik.114

Ezután Rómert elvezették, a hadbíróság tagjainak felolvasták a nyomozati ira-
tokat és a hadbírói előterjesztést, majd a hadbíró-hadügyész és az elnök kivételével
a tagok rendfokozatonként szavaztak. Az őrmesterek kivételével mindannyian a
hadbírói előterjesztésben foglalt büntetésre szavaztak. Az őrmesterek viszont a
vád fenntartása mellett csupán öt évet javasoltak, mondván, hogy a magyar had-
ügyminisztérium mindenkit felszólított, hogy ha nem akarja elveszíteni állását,
teljes engedelmességet tanúsítson; s mivel Rómer mindenáron el akarta hagyni a
rendet. Végül a hadbíróság elnöke, Kaempf alezredes is a nyolcéves büntetésre
szavazott, s a hadbíró-hadügyész ennek alapján még aznap megfogalmazta az íté-
letet. Ezt Wilhelm Andreas Alemann báró, cs. kir. vezérőrnagy, a pozsonyi katonai
kerület parancsnoka még aznap megerősítette, s elrendelte az ítélet kihirdetését, ami
még aznap meg is történt. (Rákóczi 1972, 321–323.) Érdekes, hogy az ítéletről szóló
hírlapi közleményben Rómer ítélete együtt szerepelt egy Stark István nevű ma-
gyarkimlei parasztéval, akit fegyverrejtegetés miatt négyheti fogságra ítéltek.115

Ezt követően a hadbíróság felírt Bécsbe a Legfelsőbb Katonai Törvényszékhez,
kérve, hogy jelöljék ki a büntetés letöltésének helyét. A Törvényszék december 10-
i válaszában közölte, hogy Rómert a morvaországi Olmützbe kell szállítani. Ez vi-
szonylag hamar meg is történt, mert Rómer december 18-án már Olmützben volt.116

Ottani, illetve josefstadti fogságának története — hála az onnan írott és fennmaradt
leveleinek — sokkal pontosabban megrajzolható, de ez már egy másik tanulmány
tárgya lehetne.117 (A sors fintora, hogy Rómer Olmützben együtt raboskodott Má-
riássy Jánossal, aki a szabadságharc folyamán többször parancsnoka volt.)

Rómer tizenegy csatája s ütközete

Rómer vallomásában azt állította, hogy 11 csatában, illetve Buda visszavéte-
lében vett részt. ugyanakkor egyáltalán nem egyszerű feladat megállapítani, hogy
melyik volt ez a 11 összecsapás. Rákóczi Katalin a Rómer peréről szóló tanulmá-
nyában ugyan megkísérelte tisztázni ezt a kérdést, de eredményei egyáltalán nem
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megnyugtatóak, mivel rosszul azonosította Rómer alakulatának útját. A kérdést to-
vább bonyolítja, hogy életrajzírói is csak néhányat sorolnak fel ezek közül, illetve,
mivel az utászok nem tartoztak a harcoló csapatokhoz, egyáltalán nem biztos,
hogy valamennyi olyan ütközetben és csatában részt vett, amelyekben az a hadtest
harcolt, ahová alakulata be volt osztva.

Hampel, s az ő nyomán Kumlik az 1849. április 10-i váci ütközetet, a július 11-
i komáromi és a július 15–17-i váci csatát, valamint az augusztus 2-i debreceni üt-
közetet említi. Thaly Kálmán nyomán tudunk a február 26–27-i kápolnai csatában
játszott szerepéről, Szente László pedig az április 6-i isaszegi csatát említi. Ez eddig
összesen hat összecsapás.

A 2. utászzászlóalj, illetve azon belül Rómer százada ezekkel együtt a követ-
kező összecsapásokban volt, illetve lehetett ott:

1849.
január 22. Szolnok
január 25. Cegléd
február 14. Tornalja
február 26–27. Kápolna
március 1. Egerfarmos
április 4. Tápióbicske
április 6. Isaszeg
április 10. Vác
április 19. Nagysalló
április 26. Komárom
június 9. Pata és Sempte
június 15. Pata és Sopornya
június 16. Sempte
június 21. Sempte és Szered
július 11. Komárom
július 15–17. Vác
augusztus 2. Debrecen

Miután a Vág-menti hadjáratban játszott szerepéről semmilyen adatunk nem
szól, ezért a június 9–21. közötti összecsapásokat feltételesen kizárhatjuk. ugyan-
így kiesik a január 25-i ceglédi ütközet, amelybe a gyalogág, így a 2. utászzászló-
alj nem érkezett meg; illetve az április 19-i nagysallói ütközet, amelyben az óbarsi
hídverési munkálatok miatt Rómer aligha vehetett részt. A fennmaradó összecsa-
pások száma így éppen 11 marad.

Rómer egyébként annak ellenére, hogy részletesen soha nem írta meg 1848–
1849. évi emlékeit, később is büszke volt honvédi szolgálatára. Amikor 1860. már-
cius 3-án levelet írt Reményi Ede hegedűművésznek, a „Dr. Rómer Floris, tanár” alá-
írás alá zárójelben odabiggyesztette: „Római Ferenc utászkari főhadnagy”.118
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3 Az Egyletre ld. zakar 2003, 115–132.
4 Közlöny, 1848. szept. 23. A rendelet kibocsátásának oka Jellačić betörése és a kétséges katonai és po-

litikai helyzet volt.
5 Rómer – Gratzl József, Budapest, 1848. szept. 29. Közli (tévesen azonosítva a címzettet) V. Waldap-

fel 1952, II. 128–130. és (helyesen azonosítva őt) Kőhegyi – Rákóczi 1968, 142–144.
6 A Pázmándy idézet: Pesti Hirlap, 1848. okt. 1. 923. A népgyűlésről: Marczius Tizenötödike, 1848. szept.

30. 685.; Kossuth Hirlapja, 1848. okt. 1. 363. A budaörsi táborra Pázmándy levelét: Kossuth 1952.
XIII. 58.

7 Holler Engelbert Ferenc (1815–1881) 1845–1850 között gimnáziumi tanár Pozsonyban. (Bencés név-
tár, 73. p.)

8 Rómer – Graetzl, Pest, 1848. okt. 1. Közli V. Waldapfel 1950. II. 150–151. és Kőhegyi–Rákóczi 1968,
144. A levelet — némileg szabad fordításban — idézi Fraknói 1891, és Kumlik 1907, 46. 

9 Pázmándy – Csány, Pest, 1848. okt. 6. Közli Kossuth 1952. XIII. 99–100. és Görgey–Katona 1980, 312–
314.

10 Csány – Pázmándy, Martonvásár, 1848. okt. 2. Közli Kossuth 1952. XIII. 68–69. és Csány 1998, I. 338–339.
11 Móga 1848. okt. 2-án, Martonvásáron kiadott diszpozícióját magyar fordításban közli Görgey–Katona

1980, 247–250.
12 Móga 1848. okt. 3-án, Martonvásáron kiadott diszpozícióját magyar fordításban közli Görgey–Katona

1980, 284–285.
13 HL 1848-49. 2/209. A teljes létszám 4550 fő, 350 lovas, 2 löveg. – Érdekes módon, Ivánka emlék-

irataiban meg sem említi Piller csapatát, csupán a ceglédi, nagykőrösi és kecskeméti önkéntes lova-
sok csatlakozásáról számol be. (Ivánka 1881, 26–28.)

14 Bónis, Luzsénszky, Asztalos – OHB, Bicske, 1848. okt. 3. Közli Kossuth 1952. XIII. 81.; Csány – Páz-
mándy, Bicske, 1848. okt. 3. Közli Kossuth 1952. XIII. 82–83. és Csány 1998, I. 345–347.

15 HL 1848-49. 2/216. és MNL OL OHB 1848:2103.
16 MNL OL H 103. Csány László kormánybiztos iratai. Komáromban lefoglalt iratok. No. 290.
17 Ivánka – OHB, Tata, 1848. okt. 5. éjjel 1 óra. MNL OL OHB 1848:2196.
18 HL 1848-49. 2/222.
19 Móga – HM, Kócs, 1848. okt. 6. MNL OL HM Ált. 1848:7979.
20 Ivánka – Csány László, újszőny, 1848. okt. 5. MNL OL H 103. Csány László kormánybiztos iratai. Ko-

máromban lefoglalt iratok. No. 417. Ivánka aznap egy másik jelenést is küldött a táborban lévő nem-
zetgyűlési biztosokhoz; ebben seregét 5603 gyalogosra, 361 lovasra és 6 lövegre tette. Luzsénszky
Pál és Asztalos Pál – OHB, Kocs, 1848. okt. 5. MNL OL OHB 1848:2223. 

21 Lukács Sándor – OHB, Győr, 1848. okt. 6. délelőtt 11 óra. Közli Hermann 1998, 152–153. Kandó Kál-
mán – Belügyminisztérium Győr, 1848. okt. 7. este 8 órakor. uo. 155–156.

22 HL 1848-49. 2/235.
23 Ivánka – Móga, Magyaróvár, 1848 okt. 8. este 8 óra. HL 1848-49. 2/251a.; Kandó Kálmán – Bel-

ügyminisztérium, Miklósfalva, 1848. okt. 9. este 7 óra. MNL OL BM Közös ir. 12. doboz. Vegyes ira-
tok, 1848.

24 Eredeti tisztázat. Österreichische Nationalbibliothek, Wien. Handschriften-Sammlung. Series nova
II. zur Geschichte der Jahre 1848 & 1849. II. Bd. II. 59. f. Másolat: MNL OL H 147. Vegyes iratok. 9.
doboz. Német fordítások és másolatok, 1848.

25 Kandó Kálmán – Belügyminisztérium, Miklósfalva, 1848. okt. 11. reggel 11 óra. MNL OL BM Közös
ir. 12. doboz. Vegyes iratok, 1848.

26 Görgei október 15-i levelét ld. MNL OL Görgey-lt. b/8. fasc. 
27 Móga – Hadügyminisztérium, Parndorf, 1848. ok. 15. Közli Kossuth 1952, XIII. 225–226.
28 Ld. Cserző Bence cikkét, Bruck, 1848. okt. 20. Marczius Tizenötödike, 1848. okt. 26. No. 192. 772.
29 Közli Kossuth 1952, XIII. 290–291. és Csány 1998, I. 249.
30 Mindkét jelentést közli Kossuth 1952, XIII. 260. és 267.
31 A négy őrnagynak adott utasítást ld. MNL OL ONőHt 3465., közli urbán Aladár: utasítások és ter-

vezetek az 1848-as nemzetőrség szervezésére. HK 1956/3-4. 350–352.
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32 Kosztolányi-lev. kv. No. 144.
33 Eredeti tisztázat, az aláírás kivágva. Valószínűleg a Csány Lászlónak küldött példány. HL 1848-49.

2/235. Hátoldalán Repetzky Ferenc sk. feljegyzése: „[Diszpo]zíció a hadseregről [október 7.] 1848
Győrben”.

34 MNL OL Görgey-lt. b/31. fasc. Iktatókönyv. No. 45.
35 MNL OL Görgey-lt. Hadparancs jkv. No. 38., közli Hermann 2001, 80–81.
36 MNL OL Görgey-lt. b/11. fasc, közli Hermann 2001, ld. még uo. Iktatókönyv No. 47.
37 Nyomtatvány. MNL OL 1848-49. és emigrációs nyomt. d. sz. és H 148. Nyomtatványok. d. sz. Magyar

és német nyelven.
38 Csapó – Hermann – Jánosi 1998, 28. Külön, részletesebb nyomtatványként ld. MNL OL 1848-49. és

emigrációs nyomt. 14. csomó. 144. pallium. d. n. Javított fogalmazvány. MNL OL Görgey-lt. b/1. fasc.
„100 Exemplar”.

39 uo.
40 MNL OL HM Ált. 1848:9538.
41 MNL OL Csány-ir. BIK No. 427.
42 MNL OL Görgey-lt. Hadparancs jkv. No. 63/b.
43 Kossuth 1952, XIII. 569.
44 MNL OL Görgey-lt. Hadparancs jkv. No. 78., közli Hermann 2001, 89. A terv eredetijét nem ismerjük.
45 MNL OL Csány-ir. BIK  No. 626., FIK No. 231.
46 MNL OL Görgey-lt. Hadparancs jkv. No. 31.
47 MNL OL Csány-ir. BIK No. 389.
48 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Nyomtatványgyűjtemény.
49 Német eredetiben közli Kumlik 1905, 133–133. (A magyar kiadás nem közli.) Nem egészen pontos

magyar fordításban közli Kumlik 1907, 49–50., s az ő nyomán Banner 1959, 9–10. Egyébként esze-
rint a Pressburger Zeitung november 31-i (!) száma közölte volna a felhívást. Ez a tévedés aztán fo-
lyamatosan vándorolt Rómer különböző életrajzaiban.

50 Rómer – Reményi, Győr, 1860. márc. 3. Közli uzsoki 1960, 189–190.
51 MNL OL Görgey-lt. Elnöki lev. No. 50. (kihúzva, helyette másik átirat ment el). Hadparancs jkv. No.

117.
52 MNL OL Csány-ir. IBA No. 743.
53 MNL OL H 147. Vegyes iratok. 10. doboz. A tiszáninneni önkéntes nemzetőri kerület iratai. 5. tétel.

úti levelek. No. 22. d. n.
54 Kazinczy felhívását ld. Rózsa – Spira 1973. 241. és Pásztor 1979. 69.
55 Hermann 1998, 197–198. (Kossuthnak). A Görgeihez intézett jelentés kivonatát ld. MNL OL Görgey-

lt. Iktatókönyv. No. 268.
56 MNL OL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 126.
57 MNL OL Görgey-lt. Iktatókönyv. No. 276.
58 MNL OL Csány-ir. BIK. No. 892.
59 Ezzel a ranggal szerepel a 2. utászzászlóalj 1849. februári rangjegyzékében. HL 1848-49. 14/137.   
60 MNL OL H 99. A Közlöny iratai. 1. doboz, 1. tét. d. sz. Fogalmazvány.
61 MNL OL H 99. A Közlöny iratai. 1. doboz, 1. tét. No. 148. Fogalmazvány. Az idézett sor sk.
62 MNL OL KPA 536.
63 Kazinczy – OHB, Tiszafüred, 1849. márc. 7. MNL OL HM Ált. 1849:6049.
64 Matolai 1883, 47. A létszámra ld. a feldunai hadtest dec. 29-i és a tartalék hadtest jan. 13-i hadrendjét.

MNL OL KPA 536. (dec. 29.); uo. OHB 1849: 379. (jan. 13.) utóbbit közli Hermann 2015, 254.
65 A hadjáratra ld. Hermann 2015.
66 Répásy – Hadügyminisztérium, Szolnok, 1849. jan. 9. No. 57. MNL OL HM Ált. 1849:358.
67 Répásy – OHB, Karcag, 1849. jan. 13. este 9 óra. MNL OL OHB 1849:474.
68 Répásy – OHB, Nádudvar, 1849. jan. 14. MNL OL OHB 1849:614.
69 Répásy – OHB, újváros, 1849 jan. 18. No. 102. MNL OL OHB 1849:688.
70 A harcrendet ld. MNL OL OHB 189:688., közli Hermann 1995, 137–138.
71 A Kazinczy-dandár Szekulits alá rendelésére ld. Szekulits jan. 19-i napiparancsát, MNL OL R 306. Ka-

tonai iratok. 18. csomó. Az 56. honvédzászlóalj parancskönyve. Másolatát ld. HL 1848-49. 9/388. A
Kazinczy- és Albrich-dandárok menetére ld. Répásy jan. 18-i és 19-i jelentéseit az OHB-hoz, MNL OL
OHB 1849:688., 734.; valamint Jakob Reichhardt századosnak, a német légió 1. százada parancs-
nokának január 16-án és 18-án Nagyivánban, 20-án és 21-én Kunhegyesen kelt jelentéseit a légió pa-
rancsnokságához. HL 1848-49. 9/436., 10/2., 124., 196., 198.
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72 A tervre ld. Meszéna – Szerelmei 1849. Ezt kiegészítik Meszéna – Antos 2009, 188., valamint az utó-
lagos hadműveleti napló adatai, Hermann 1995, 124–125.

73 Jakob Reichhardt százados, a német légió 1. százada századparancsnoka jan. 21-én Kunhegyesen je-
lentette a légió parancsnokságának, hogy aznap reggel 5 órakor kapták a parancsot a Tiszabőre vo-
nulásra. HL 1848-49. 10/196. A megkerülő hadoszlop útjára ld. a Perczel-hadtest utólagos hadmű-
veleti naplóját, közli Hermann 1995, 124. (csupán Kazinczy hadosztályát említi); Meszéna – Antos
2009, 188. (említi mind Kazinczyt, mind Perczel Miklóst); Mihálka 2002, 39. (azt állítja, hogy Perc-
zel az egész tábort Tiszabőnél vitte á a Tiszán, s 22-én ő állította fel a támadó sereget); Borcsik 2002,
180.; Garzó 1978, 66. A Perczel-dandár tényleges mozgását rekonstruálta Kedves 2002, 100.

74 Perczel: Hadi intézkedés. (A Hertelendynek küldött példány.) Szolnok, 1849. jan. 24. HL 1848-49.
10/405., 10/405a. Közli Borus 1975. 96-99.; Bőhm – Farkas – Csikány 1998, 65.

75 Az indulásra ld. Dembiński – OHB, Törökszentmiklós, 1849. jan. 29. MNL OL OHB 1849:1234. A lét-
számra ld. a függeléket. A hadosztály összetételére ld. még Hermann 1995, 126–127.

76 Kazinczy – HM, Polgár, 1849. febr. 2. MNL OL HM Ált. 1849:2389
77 Dembiński – Hadügyminisztérium, Szentimre, 1849. jan. 30. MNL OL HM Ált. 163. doboz. Iktatat-

lan iratok. Dátum szerint. Dembiński jan. 30-án Egyekről írt Klapkának, hogy másnap délelőtt szán-
dékozik Polgárra érni. Közli Dér – Hajagos – Hermann 2004, 239.

78 Ld. erre Dembiński febr. 1-jén és 2-án Polgárról Klapkához intézett átiratait. Közli Dér – Hajagos – Her-
mann 2004, 266. és 276. 

79 Jenik Mór – felső-tiszai hadtest parancsnoksága, Lök, 1849. febr. 4. Eszerint reggel 7-kor érkeztek a
településre. HL 1848-49 12/185.

80 Dembiński – Klapka, Rakamaz, 1849. febr. 4. MNL OL Klapka-ir. 1. cs. 3. tétel, 1849. februári fasc.
81 MNL OL Dembiński-ir. 3. kötet. No. 8/c. (1849. február 10.); uo. H 105. Farkassányi Sámuel kor-

mánybiztos iratai. 5. doboz, 577. f. Dátum nélkül.
82 Ld. erre Dembiński igazoló irata 2.; Dembiński emlékirata (febr. 6.); Kazinczy 1849. okt. 1-jei hadi-

törvényszéki vallomását (amely nem tartalmazza a pontos dátumot); valamint Klapka 1851. I. (febr.
5-ét ír); Garzó 1978. 67.

83 Dembiński igazoló irata 4. szerint a támadásra déli 12 órakor, Szabó 2010, 144. szerint délután 3-4
óra között került sor.

84 Az ütközetre ld. Kocziczka 1850, 207–210.; Borus 1975, 137–138.; Pribelszki 1992, 131. Almásy Sán-
dor főszolgabíró – Klapka, Eger, 1849. febr. 16. HL 1848-49. 13/600.; Kósa György – Keglevich Gyula
gróf, h. n., 1849. febr. 16. HL 1848-49. 13/603.

85 Dembiński – Klapka, Miskolc, 1849. febr. 17. reggel fél 9 órakor. MNL OL Klapka-ir. 1. cs.  3. tétel,
1849. februári fasc.; SzABó 2010. 144.

86 Máriássy – Klapka, Mezőkeresztes, 1849. febr. 19. este 8 óra. HL 1848-49. 14/161. Máriássy a saját,
a borsodi önkéntesek távozása miatt dandárrá leolvadt hadosztályát Sulcz Bódog őrnagynak adta át.
– Dembiński febr. 19-én arról írt Klapkának, hogy tartsa magát és „a Máriássy- (korábban Kazinczy)-
hadosztályt” menetkészen, hogy az első parancsra Miskolcra vonulhasson. Dembiński – Klapka,
Miskolc, 1849. febr. 19. este 6 óra. MNL OL Klapka-ir. 1. cs.  3. tétel, 1849. februári fasc.

87 Jenik február elején még egy lovasdandár parancsnoka volt, de Pietro Spegazzini hadnagy 1849. má-
jus 8-án Debrecenben kelt vallomása őt nevezi meg a dandár parancsnokaként. MNL OL HM Ált.
1849:14766.

88 Máriássy 1999. 94., ill. 95., azon belül a 141-142. szerzői jegyzet. Az ódon ágyúk valószínűleg azok
a lovas lövegek („lovag ágyúk”) lehettek, amelyek a dandár 1849. február 10-i harcrendjében sze-
repelnek. MNL OL Dembiński-ir. 3. kötet. No 8/c. Ordre de Bataille der ungarischen Theissarmee das
heisst an der oberen und mitten Theiss. Az említett harcrendben a Gyika- (később Driquet-) dandár
állományában szerepel a 16. gyalogezred nyolc százada, valamint a 2. utászzászlóalj, és egy század
vadász/lövész (Schützen) is.

89 Máriássy 1999, 97. A csatára ld. Borus 1975 225–278.
90 Bihar, 17. évf. 1881. No. 251. 3. (Prohászka Péter szíves közlése).
91 A dandár összetételére ld. Máriássy Kisújszálláson, 1849. márc. 12-én kelt létszámkimutatását. MNL

OL OH 1849:4157.
92 HL 1848-49. 17/258.
93 HL 1848-49. 18/196., illetve 18/332.
94 HL 1848-49. 20/537.
95 HL 1848-49. 21/73a.
96 HL 1848-49. 51/2.



97 Ezt helyesen állapította meg Rákóczi 1972, 322. 24. jz.
98 Szabó József – Görgei Artúr, Buda, 1849. máj. 23. Közli Katona 1989, 532–534. V. ö. Aggházy 2001,

I. 336–337.
99 HL 1848-49. 30/45.

100 MNL OL HM Ált. 1849:17706. Május 25-én a III. hadtestnél már ismét csak két század utász volt 211
fővel. Ld. a hadtest hadrendjét. HL 1848-49. 30/45.

101 HL 1848-49. 30/465., 30/507a., 30/540.
102 Ld. erre Szodtfriedt Nándor – Görgei, Buda, 1849. máj. 25. HL 1848-49. 30/376a. Eszerint a 8. szá-

zad a Fehérvári-kapunál hatolt be a várba, ez pedig az I. hadtest vonalán történt. Közli Aggházy 2001,
II. 235–236. 

103 MNL OL H 89. Vegyes iratok. 6. doboz. HL 1848-49. 26/273., 32/3.
104 HL 1848-49. 35/419.
105 Máriássy 1999, 148–153. és 228–231. A csatára ld. Csikány 2013.
106 Görgey 1988, II. k. 258–279. A váci csata legjobb leírását ld. Tragor 1908, 209–278., 417–461.; Pe-

lyach 1992, 161–163.; Máriássy 1999, 157–168. és 231–233.
107 MNL OL Görgey-lt. b/46., ill. b/47. fasc.
108 Ld. erre a hadtest augusztus 8-i létszámkimutatását, HL 1848-49. 42/204.
109 Rómer – Gratzl József, Olmütz, 1850. augusztus 2. Közli Kőhegyi – Rákóczi 1968, 150–152.
110 Ld. erre a peranyagot és Rómer olmützi önéletrajzát. Az utóbbit közli Barsi–Simon V. 1988, 373. Ez

egyébként megcáfolja azt a több életrajzi munkában található állítást, hogy Rómert Pozsonyban fog-
ták volna el, Vetsera városkapitány árulása vagy közreműködése folytán.  

111 A pozsonyi hadbíróság működésére ld. Kumlik 1998, és Hermann 2007 passim.
112 A megtorlásra ld. Hermann 1999, és Hermann 2007.
113 Bartha József, Nimnichter János, Mednyánszky László és Gruber Fülöp, Petőcz György, Stift József.
114 Ennek a pontnak a fordítása Rákóczi Katalinnál téves. Rákóczi 1972, 322–323.
115 Közli Kumlik 1998, 148.
116 A periratokat ld. HL Abszolutizmuskori iratok. Pozsonyi cs. kir. haditörvényszék. 1849-2/292. Meg-

érkezésére ld. anyjához írott 1849. december 22-i levelét, közli Kőhegyi – Rákóczi 1966, 203–204.
117 Ld. erre Kőhegyi – Rákóczi 1966, Kőhegyi – Rákóczi 1968, 1969.
118 Rómer – Reményi, Győr, 1860. márc. 3. Közli uzsoki 1960, 189–190. A levélben „a tiszántúli vis-

kókban volt laktársnak és a miskolci magánkörökben mostani hírét és nagyságát jövendelő pajtásnak”
nevezte magát. 

252

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK



HERMANN RóBERT RóMER FLóRIS A SzABADSÁGHARCBAN 

253

IRODALOM
ÁCS Tibor 

1999 A Magyar Hadi Főtanoda, 1848–1849. Hadtörténelmi Közlemények, 1999/2. 303–349.
2000 A Magyar Hadi Főtanoda 1848–1849. évi története. Fejezetek a zrínyi Miklós

Nemzetvédelmi Egyetem történetéből. I. zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.
Budapest.

AGGHÁzY Kamill
2001 Budavár bevétele 1849-ben. I-II. Budapest Főváros Levéltára. Budapest Történetének

Forrásai. Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Hermann Róbert, Czaga
Viktória, Kreutzer Andrea, Szoleczky Emese, Tóth Orsolya. Budapest. 

BANNER János 
1959 Rómer Ferenc Flóris. Arrabona 1. 7–23.

BARSI József – SIMON V. Péter 
1988 Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856 és Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok

arcképsorozata. Sajtó alá rendezte Simon V. Péter. (Bibliotheca Historica) Budapest.
BORCSIK Salamon 

2002 Töredék napló az 1848-ik év marc[ius] 15-étől 1849-ik év oktob[er] 3-ikáig a
forradalmi hadjáratból. In: Takács Péter szerk.: „de víg élet, s mily gyöngy élet… a
honvédélet”. Mihálka Endre, Borcsik Salamon, Thóbiás Dani emlékiratai 1848/49-
ből. Szerk. Bene János, Hermann Róbert, Kedves Gyula, Takács Péter. Periférián
Alapítvány. Nyíregyháza, 176–200.

BORuS József 
1975 Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Gondolat, Budapest.

BŐHM Jakab 
1970 A német légió szervezése és tevékenysége az 1848-1849. évi magyar

szabadságharcban, Hadtörténelmi Közlemények, 1970/2. 194–215.
BŐHM Jakab – FARKAS Gyöngyi – CSIKÁNY Tamás 

1998 „Saját kezébe, ott, ahol...” Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból. Szerk. Farkas Gyöngyi. Az
iratokat válogatta, a német nyelvű iratokat fordította Bőhm Jakab. A bevezető
tanulmányt írta Csikány Tamás. Petit Real, Budapest.

CSÁNY László 
1998 Csány László kormánybiztosi iratai 1848–1849. I-II. Sajtó alá rendezte Hermann

Róbert. zala Megyei Levéltár, zalaegerszeg. (zalai Gyűjtemény, 44.)
CSAPó zoltán – HERMANN Róbert – JÁNOSI András 

1998 A dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség 1848-as „parancsolatkönyve”.
Hadtörténelmi Közlemények, 111. évf. 1. szám, 216–281.

CSIKÁNY Tamás
2013 Egy céltalan haditerv – Komárom, 1849. július 11. Hadtörténelmi Közlemények, 126.

évf. 2. szám, 353–376.
DÉR Dezső – HAJAGOS József – HERMANN Róbert 

2004 Az 1848–49-es I. magyar hadtest iratai II. (A januári újjászervezés és az első
sikerek). A bevezető tanulmányt írta, az iratokat válogatta és sajtó alá rendezte Dér
Dezső, Hajagos József és Hermann Róbert. (A Heves Megyei Levéltár
forráskiadványai, 10.) Eger.

ECKER János 
1973 Győr 1847–1850-ben, ahogyan egy lokálpatrióta látta. Szemelvények Ecker János

kéziratos naplójából. Ford. Bay Ferenc. Szerk. Pernesz Gyula. Győr, (Kisfaludy
Károly Könyvtár füzetei, 2.)



254

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

FRAKNóI Vilmos
1891 Rómer Flóris emlékezete (1815–1889). Századok 25. évf. 3. szám, 177–199.

GARzó Imre 
1978 Életem és abból merített gondolatok. Az emlékirat szövegét sajtó alá rendezte és

jegyzetekkel ellátta Blazovich László és Varsányi Péter István. Az előszót írta
Varsányi Péter István. Magvető, Budapest.

GÖRGEY István – KATONA Tamás
1980 1848 júniusától novemberéig. – Okmánytár. Sajtó alá rendezte Katona Tamás.

Magyar Helikon, Budapest. (Bibliotheca Historica) 
GÖRGEY Artúr

1988 Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. I-II. Görgey István
fordítását átdolgozta, sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Katona
Tamás. Európa, Budapest. (Pro Memoria)

GYALóKAY Jenő 
1927 A debreceni ütközetről (1849. augusztus 2.) Hadtörténelmi Közlemények, 28. évf. 1.

szám, 48–82.
HAMPEL József 

1891 Emlékbeszéd Rómer F. Flóris rendes tagról. In: Emlékbeszédek a M. T. Akadémia
elhunyt tagjai fölött. VI. 3. 1–64.

HERMANN Róbert 
1995 Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zalai Gyűjtemény 36/II. zalaegerszeg.
1998 Győr város és megye hadtörténete 1848–49-ben. Győr-Sopron-Moson Megye Győri

Levéltára, Győr.
1999  Megtorlás az 1848–49-es forradalom és szabadságharc után. útmutató Könyvkiadó,

Budapest. (Változó Világ, 27.)
2001  Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848–1849. Sajtó alá rendezte Hermann

Róbert. (Millenniumi Magyar Történelem) Osiris Kiadó, Budapest.
2007 Vértanúk könyve. A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848–1854.

Szerk. Hermann Róbert. Rubicon, Budapest.
2015  A honvesztéstől a honmentésig. Perczel Mór téli hadjárata, 1848. december 14. –

1849. január 27. 48-as Könyvtár. Line Design, Budapest.
IVÁNKA Imre

1881 Négy havi szolgálatom a magyar hadseregben 1848 június végétől október végeig.
Budapest.

KEDVES Gyula
2002 „Szabolcs a hazáért”. A 48. honvéd zászlóalj története az 1848–49-es

szabadságharcban. Heraldika Kiadó, Budapest.
KLAPKA, Georg 

1851  Georg Klapka – [Johann Czetz]: Der Nationalkrieg in Ungarn und Siebenbürgen in
den Jahren 1848 und 1849. I. kötet. Verlag von Otto Wigand, Leipzig.

KOCzICzKA, Franz 
1850 Die Winter-Campagne des Grafen Schlik’schen Armeekorps 1848–49. Olmütz.

KOSSuTH Lajos
1952 Kossuth Lajos összes munkái. XIII. k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi

Bizottmány élén. I. Sajtó alá rendezte Barta István. Magyarország újabbkori
Történetének Forrásai. Magyar Történelmi Társulat – Akadémiai Kiadó, Budapest.

KŐHEGYI Mihály – RÁKóCzI Katalin
1966 Rómer Flóris levelei édesanyjához az olmützi kazamatákból. Arrabona 8. Győr, 201–214.



HERMANN RóBERT RóMER FLóRIS A SzABADSÁGHARCBAN 

255

1968–1969 Rómer Flóris levelei Gratzl Józsefhez az olmützi és josefstadti kazamatákból. I. rész
Arrabona 10. Győr; 141–162.; II. rész Arrabona 11. Győr, 143–161.

KuMLIK, Emil
1905 Pozsony und der Freiheitskampf 1848/49. Die dreizehn Pressburger Märtyrer. Aulich

– Batthyány – Jeszenák – Andere Pressburger urteile. Pozsony – Budapest.
1907 Rómer Ferenc Flóris élete és működése. Angermayer Károly kiadása és

könyvnyomdája. Pozsony.
1998 A szabadságharc pozsonyi vértanúi. Szerkesztette, a függelék anyagát gyűjtötte, a

névmutatót és az utószót írta Koncsol László. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony.
(Csallóközi Kiskönyvtár)

MÁRIÁSSY János
1999 Visszaemlékezések az 1848–49. évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra. Sajtó

alá rendezte Sugár István. – Máriássy János olmützi visszaemlékezései az 1849 nyári
harcokra. Sajtó alá rendezte Hermann Róbert. Argumentum Kiadó, Budapest.

MATOLAI Etele
1883 Visszaemlékezéseim honvéd életemre. Függelékül Lázár Vilmos aradi várfogságában

írt emlékirata. Sátoraljaújhely.
MESzÉNA Ferenc – ANTOS Balázs

2009 Báró Meszéna Ferenc visszaemlékezése. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a
jegyzeteket írta Antos Balázs. Aetas, 2009/4. (24.) 176–193.

MIHÁLKA Endre
2002 Mihálka Endre naplója. In: Takács Péter szerk.: „de víg élet, s mily gyöngy élet… a

honvédélet”. Mihálka Endre, Borcsik Salamon, Thóbiás Dani emlékiratai 1848/49-
ből. Sajtó alá rendezte Bene János, Hermann Róbert, Kedves Gyula, Takács Péter.
Periférián Alapítvány. Nyíregyháza, 23–175.

PÁSzTOR Emil
1979 A tizenötödik aradi vértanú. Kossuth K. – zrínyi Katonai K., Budapest.

PELYACH István
1992 Egy korszakzáró és áruló-mítoszt teremtő fegyverletétel. (Duka Tivadar emlékirata

a világosi fegyverletételről) Aetas 1992/1–2.  158–178.
PRIBELSzKI János

1992 Kazinczy Lajos a szabadságharcban. Hadtörténelmi Közlemények, 105. évf. 2. szám,
124–148.

PuLSzKY Ferenc
1958 Életem és korom. I. kötet. Sajtó alá rendezte Oltványi Ambrus. Szépirodalmi

Könyvkiadó, Budapest. (Magyar Századok)
RÁKóCzI Katalin

1972 Rómer Flóris hadbírósági pere. Arrabona, 14. 317–325.
RózSA György – SPIRA György 

1973 Negyvennyolc a kortársak szemével. Képzőművészeti Alap Kiadóváll. Budapest. 
SzABó Samu

2010 Hermann Róbert: Szabó Samu honvédszázados emlékirata a 47. honvédzászlóalj
történetéről. In: Molnár András szerk.: Egerszegi történeti tanulmányok 2010.
(zalaegerszegi Füzetek, 11.) zalaegerszeg, 131–173.

SzÁVAY Gyula
1896 Győr. Monografia a város jelenkoráról a történelmi idők érintésével. Győr. 

SzENDE László 
2015 200 éve született Rómer Flóris. Egy hajdanvolt polihisztor. Rubicon, 26. 4. sz.



256

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

SzűCS Sámuel
2003 Szűcs Sámuel naplói (1835–1864). Sajtó alá rendezte Kilián István. Borsod-Abaúj-

zemplén Megyei Levéltár, Miskolc.
TRAGOR Ignác

1908 Vác története 1848–49-ben. Vác, 1908. Reprint kiadás. Sajtó alá rendezte zomborka
Márta. Az utószót írta Horváth M. Ferenc. Vác.

uRBÁN Aladár 
2009 Vasvári és a „Fővárosi csapat” a Lajtánál. In: Batthyánytól Kossuthig. Hadsereg és

politika 1848 nyarán és őszén. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára.
Budapest.

uzSOKI András 
1960 Arany János, Rómer Flóris és Xántus János levelek a Győri Múzeumban. Arrabona

2. 89–183.
V. WALDAPFEL Eszter 

1952 A forradalom és szabadságharc levelestára. II. k. Közoktatási Kiadóvállalat,
Budapest.

VIDOS Géza 
1938 A magyar tábori műszaki szolgálat hadtörténelmi fejlődése a világháború

kitöréséig. In: Jacobi Ágost (szerk.): Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és
alakulatok a világháborúban. Budapest, 25–27.

1939 A honvédsereg műszaki szolgálata 1848–49-ben. Magyar Katonai Szemle, IV. kötet.
212–229.

VON DER REVOLuTON 
2005 Von der Revolution zur Reaktion. Quellen zur Militärgeschichte der ungarischen

Revolution 1848-49. Bearbeitet von Róbert Hermann, Thomas Kletečka, Elisabeth
Gmoser und Ferenc Lenkefi. Herausgegeben von Christoph Tepperberg und Jolán
Szijj. Argumentum Kiadó. Wien – Budapest.

zAKAR Péter 
2003 A pozsonyi Hazafiúi Egylet. In: A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében.

Szerk. Kiss Gábor Ferenc és zakar Péter. Szeged, (Belvedere Kiskönyvtár 15.) 115–132.



LEVÉLTÁRI RÖVIDíTÉSEK JEGYzÉKE

1848-49. = HL Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai
1848-49. és emigrációs nyomt. = MNL OL R 32. Az 1848-1849. évi forradalomra,

szabadságharcra és emigrációra vonatkozó nyomtatványok
BIK = MNL OL Csány-ir. Beadványok iktatókönyve

BM Közös ir. = MNL OL H 12. Belügyminisztérium. Közösen kezelt
általános iratok.

Csány-ir. = MNL OL H 103. Csány László kormánybiztos iratai
Dembiński emlékirata = MNL OL Dembiński-ir. 1. kötet; uo. Filmtár 38553. doboz.

Dembiński igazoló irata = Henryk Dembiński beadványa Kossuth Lajoshoz, Debrecen, 
1849. márc. 12-16. Weitere Notizen. uo., 1849. márc. 24. 
MNL OL Dembiński-ir. 2. kötet. No. 30.

Dembiński-ir. = MNL OL R 23. Henryk Dembiński iratai
Elnöki lev. = MNL OL Görgey-lt. b/30. fasc. Görgey Arthur tbk., mint a 

feldunai m. kir. hadtest parancsnokának egyik elnöki 
levelezője. 1848. nov. 8.- 1849. jan. 25.

FIK = MNL OL Csány-ir. Fogalmazványok iktatókönyve
Görgey-lt. = MNL OL P 295. A Görgey-család levéltára

Hadparancs jkv. = MNL OL Görgey-lt. b/35. fasc. Az 1848-49. magyar feldunai,
utóbb VII. hadtest (Görgei Artúr, Gáspár, Pöltenberg 
tábornokok) eredeti hadparancs jegyzőkönyve. Dispositions 
Protokoll

HL = Hadtörténelmi Levéltár, Budapest
HM Ált. = MNL OL H 75. Hadügyminisztérium. Általános irtok

Iktatkönyv = MNL OL Görgey-lt. b/31. fasc. Az 1848/9. magyar feldunai, 
utóbb VII-ik hadtest (Móga, Görgei Artúr, Gáspár, Pöltenberg
tábornokok) eredeti igtatókönyve [sic!]

Klapka-ir. = MNL OL R 295. Klapka György iratai.
KPA = MNL OL H 2. Kossuth Polizei Akten

MNL = Magyar Nemzeti Levéltár
OHB = MNL OL H 2. Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi 

Bizottmány és Kormányzóelnökség irai
OL = MNL Országos Levéltár 

HERMANN RóBERT RóMER FLóRIS A SzABADSÁGHARCBAN 

257



258

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

FLóRiS RóMeR in THe 1848–49 HUngARiAn wAR OF independence
or the difficulties of writing a biography 

We have relatively little information about Flóris Rómer's life and his military
service in the years of 1848 and 1849 (he was called Ferenc Római in this period),
so this study aims at reviewing not the certain but the hypothetical facts and events. 

At the end of September in 1848 he travelled to Pest possibly to find a job. On
28 September he witnessed the murder of Lieutenant-General Count Ferenc Lam-
berg. At the beginning of October he joined the Hungarian army with Major János
Piller's voluntary battalion which was in chase of Jellacic’s troops. His battalion
pushed forward as far as the River Lajta and Rómer left the camp after 15th Oc-
tober. He probably returned to Pest and later travelled to Pozsony (Pressburg/Bratislava),
where he joined the Pioneer-Batallion I. In the Pressburger zeitung he published a
call to invite his previous students to join the army. On 20th November his battal-
ion was sent to Győr to help to fortify the town. Here, Rómer was appointed to be
a lieutenant on 1st December. On 26th or 27th December his battalion was ordered
to Pest where it was divided into two units. Rómer got into the Pioneer-Battalion II.
In January his unit participated in General Mór Perczel’s campaigns. Afterwards, he
was sent to the Northern Hungarian battlefield in the division of Lieutenant-Colonel
Lajos Kazinczy. In the Battle of Kápolna of 26-27th February he fought in György
Klapka's Corps and on 30th March he was promoted to be a 1st lieutenant. In April
he took part in several battles of the Spring Campaign and in the victorious siege of
Buda on 21st May, after which he was stationed at the River Vág. On 11th July he
fought at Komárom, on the 15-17th July he fought at Vác, while on 2nd August at
Debrecen where Rómer's unit was destroyed. He tried to get home to Pozsony, but
during his way he was captured at zólyom. He was transferred to Pozsony where
the military court sentenced him to eight year in dungeon and shackles. He served
his term in Olmütz and Josefstadt and was released in 1854. 

e study finally tries to reconstruct in which battles and skirmishes Rómer
took part effectively. 

Róbert Hermann


