
1849 tavaszán a fõhadszíntéren – egy hóna-
pos idõveszteség után – végre megindult a fõse-
reg támadása. Az Alfred zu Windisch-Grätz cs.
kir. tábornagy, fõvezér közvetlen rendelkezése
alatt lévõ három (I., II. III. hadtest és a Ramberg
altábornagy vezette önálló hadosztály által al-
kotott cs. kir. fõsereg összesen kb. 55 000 fõt
számlált. A tüzérséget 214 löveg és röppentyû
(rakéta) alkotta. A Görgei Artúr vezette I., II. III.
és VII. hadtestbõl álló magyar fõsereg összlét-
száma 47 500 fõ körül lehetett: a 40 000 gyalo-
gos mellett 7500 fõt számlált a lovasság. A tü-
zérséget 198 löveg alkotta. A hadszíntér egészét
tekintve tehát Windisch-Grätz erõi voltak fö-
lényben, de a magyar haditerv kiegyenlíthette
ezt a hátrányt.

Az Egerben március 30–31-én kidolgozott,
majd Gyöngyösön finomított haditerv lényege
az volt, hogy a VII., a legerõsebb hadtest Hat-
vannál állva magára vonja a cs. kir. fõvezér 
figyelmét, s ezalatt három másik hadtest (I., II.
III. egy délnyugati kerülõvel, a Jászságon át
igyekszik az ellenséges fõsereg hátába kerülni s
elvágni azt a fõvárostól. A haditerv értelmében
a VII. hadtestnek április 5-ig Hatvannál kellett
állnia, majd 6-án el kellett érnie Bagot. A másik
három hadtestnek 6-án kellett elérnie Isaszeget.
A döntõ támadást a gödöllõi ellenséges állások-
ra 7-én kellett két irányból, koncentrikusan
megtenni. A sikeres támadás után az I. hadtest-
nek egészen Kerepesig kellett elõrenyomulnia,
hogy ezen a módon megakadályozza a cs. kir.
fõerõk visszavonulását Pestre, s ezáltal meg-40
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könnyítse a fõváros visszavételét. A haditerv szoros együttmûködést kívánt, s
kockázatos volt. Hiszen ha Windisch-Grätz rájön, hogy Hatvannál nem az egész
magyar hadsereg áll, s szétveri a VII. hadtestet, könnyen õ kerülhet a magyar fõ-
erõk hátába, s vághatja el õket hadmûveleti bázisuktól.

A haditerv végrehajtását elõsegítette, hogy a cs. kir. hírszerzés március köze-
pétõl semmilyen érdemi adathoz nem jutott a magyar fõsereg mozgásáról, s emi-
att Windisch-Grätz úgy szétszórta csapatait, hogy szinte tálcán kínálta a gyõze-
lem lehetõségét. Miután attól tartott, hogy a magyarok egy megkerülõ mozdulat-
tal Komárom felmentésére sietnek, jelentõs erõket állomásoztatott a Felvidéken.
Március 24-én Beniczky Lajos õrnagy különítménye rajtaütött a Losoncon állo-
másozó, kb. 5-600 fõnyi cs. kir. különítményen, s annak közel felét elfogta. A kü-
lönítményt vezetõ Almásy Károly ezredes azt jelentette Windisch-Grätznek,
hogy 6000 ember támadta meg, ami szintén komoly aggodalomba ejtette a cs.
kir. fõvezért.

A hatvani ütközet, 1849. április 1–2.

A terv végrehajtása jól indult. Április 1-jén a VII. hadtest Poeltenberg-hadosz-
tálya Horton, egy kisebb különítménye Hatvanban állomásozott. Vele szemben
a régi ellenfél, Schlik III. hadteste közeledett a pest–hatvani úton. Schlik célja
az volt, hogy érdemi adatokhoz jusson a Hatvan környékén állomásozó magyar
erõkrõl. Elõvéd dandára kiûzte Hatvanból Poeltenberg itt lévõ dandárát, amely
Hort felé vonult vissza. A magyarok összesen két huszárt veszítettek. Görgei ar-
ra utasította a Gyöngyösön lévõ Gáspár András ezredest, hogy hadosztályával
vonuljon Poeltenberg támogatására, s Hortot mindenáron tartsák a magyar csa-
patok birtokában.

Április 2-án reggel 5 órakor, az elõõrsök leváltása után a két hadosztálypa-
rancsnok lovassági felderítést hajtott végre Hatvan irányába. Gáspár úgy érzékel-
te, hogy Hort elõtt az ellenség kb. egy lovasszázadot állított fel, a szõlõk peremét
pedig ellenséges gyalogság szállta meg. Mivel ekkor még nem kapott utasítást 
a fõvezérségtõl, elõrébb tolta elõõrseit, s a hadosztályt Horttól nyugatra állította
fel. Délelõtt ½ 12-kor jelentést kapott az elõõrsöktõl, hogy újabb, vadászokkal
vegyített ellenséges lovasosztagok mutatkoznak. Gáspár és Poeltenberg ismét
elõreindult két század huszárral, de miután az ellenség ekkor több lovasságot
s ágyúkat is vonultatott elõre, Gáspár az osztállyal visszahúzódott, s kiadta a
parancsot, hogy mindkét hadosztály álljon csatarendbe, és a Horttól nyugatra
lévõ második kõhíd elõtt lévõ magaslatokon lévõ állást foglalja el. A Hatvan-
ból elõnyomuló Schlik-hadtest élén a Parrot-dandár haladt, amelyet Schlik 
arra utasított, hogy nyomuljon elõre Hort ellen, s kényszerítse a magyarokat
erejük felfedésére. (Állítólag a támadás elõtt „egy kis magyar nyúlvadászatra”
invitálta tisztjeit. A szerepek azonban megcserélõdtek: ezen a napon a vadász
futott a nyúl elõl.)

Parrot csapatai délután 1 óra tájban azonban beleütköztek Gáspár és Poelten-
berg csatarendben lévõ hadosztályaiba. Erre Schlik utasította a Künigl- és Fied-
ler-gyalogdandárt, valamint a Montenuovo-lovasdandárt, hogy szintén támadja-
nak. Az ütközet délután három óráig nagyobbrészt ágyúzásra korlátozódott: Gás-
pár várta, hogy a hadtestbõl Ecsedre kikülönített két lovasszázad és a Csányba
kikülönített Liptay-dandár megérkezzen, Schlik csapatai pedig képtelenek vol-
tak tért nyerni. Délután 2-kor Poeltenberg azt jelentette Görgeinek, hogy a csa-
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pa tok fel ál lí tá sa vál to zat lan, s hogy a Liptay-dandár be ér ke zé se után meg tá mad -
ja a szõ lõ he gye ket. Dél után 3 órá ra meg ér kez tek a VII. had test ki kü lö ní tett csa -
pa tai, s meg ér ke zett a pa rancs az el len ség meg tá ma dá sá ra. Er re Gás pár a Poel-
tenberg-hadosztályból a Kos suth- és Zámbelly-dandárt az el len ség bal szár nyá -
nak át ka ro lá sá ra küld te. Ide uta sí tot ta a Liptay-dandárt is. A Zámbelly La jos
al ez re des ve zet te két lö veg és egy lo vas szá zad ol dal ba fog ta az el len sé ges bal -
szár nyat, a Liptay-dandár pe dig a szél sõ jobb szár nyon nyo mult elõ re. Ez alatt
a Gás pár-had osz tály a hort–hatvani úton fog lalt ál lást, s nem moz dult sem elõ -
re, sem hát ra, hogy idõt ad jon Poeltenbergnek az át ka ro lás vég re haj tá sá ra.
Schlik ér zé kel te, hogy je len tõs erõk kel ke rült szem be, s ezért vissza vo nult a Hat -
van és Hort kö zöt ti szõ lõ he gyek re, de a Liptay-dandár és a Poeltenberg-hadosz-
tály töb bi csa pa tai ide is kö vet ték, s meg kezd ték a Hat van el le ni kon cent ri kus
elõ nyo mu lást. Schlik er re a Zagy va-híd elõt ti ma gas la tok ra von ta vissza tü zér -
sé ge és gya log sá ga egy ré szét, utá sza i val egy ha di hi dat ve re tett a Zagy ván, majd
meg kezd te Hat van ki ürí té sét. Dön té sé be az is be le ját szott, hogy Dam ja nich III.
had tes té bõl a Wysocki-hadosztály is Gás pár se gít sé gé re si e tett, s Schlik lát ta a
kö ze le dõ had osz lo pot. A vissza vo nu lást a Zagy va-hi dat vé dõ cs. kir. gya log ság
fe dez te, s mind két hi dat si ke rült le bon ta nia. Mi re a Wysocki-hadosztály meg ér -
ke zett, Schlik fel ad ta Hat vant, és lo vas sá gá val Bag és Hat van kö zé, gya log sá gá -
val és tü zér sé gé vel Aszód ra, majd Gö döl lõ re vo nult vissza.

A hat va ni üt kö zet nem volt je len tõs gyõ ze lem, de a ma gyar tá ma dás kez de -
tén pszi chi kai je len tõ sé ge nem volt le be csül he tõ. Emel lett elõ se gít het te a ha di -
terv si ke rét is, hi szen Schlik nem ju tott ér té kel he tõ adat hoz a ma gyar fõ erõk hol -
lé té rõl. A gyõ ze lem Gás pár ez re des nek meg hoz ta a tá bor no ki és a had test pa -
rancs no ki ki ne ve zést.

A tápióbicskei üt kö zet, 1849. áp ri lis 4.

Köz ben meg in dult a má sik há rom had test tá ma dá sa. Az I. had test áp ri lis 4-én
Nagykátán át in dult Tápióbicskére. Klap ka azt a hírt kap ta, hogy a Jellačić-
hadtest Tápióbicskén éj je le zett, s már el vo nult on nan, azon ban a had test mál -
há ja még ott van. El ha tá roz ta, hogy raj ta üt a könnyû pré dá nak ígér ke zõ poggyá -
szon. Az élen a Dipold-dandár ha ladt, ezt kö vet te Bobich, Sulcz és Zákó
dandára, majd a Dessewffy Arisz tid ve zet te lo vas had osz tály. A Dipold-dandár
át kelt a Táp ión, majd szá zad osz lo pok ban be nyo mult a fa lu ba. Itt azon ban a fa -
lu ban el rej tõ zött Rastić-dandár ha tár õre i nek ke reszt tü zé be ke rült, s iszo nya tos
vesz te sé ge ket szen ved ve, fut va me ne kült a Tápió híd ja fe lé. Bobich dandára
szin tén át kelt a Táp ión, fel ál lí tot ta a lovasüteget, azon ban a fu tó Dipold-dandár
ma gá val so dor ta mind a gya log sá got, mind a tü zér sé get, majd a Klap ka ál tal elõ -
reren delt Sulcz- és Zákó-dandárokat is. A had test el ve szí tet te egy tel jes üte gét.
Klap ka a lo vas sá got ren del te elõ re. 

Az 1. (Csá szár-) hu szár ez red a Jellačić ál tal szer ve zett bá ni hu szá rok kal ke -
rült szem be. A szem ben ál ló had se re gek két leg rosszabb lo vas ala ku la ta ke rült
szem be egy más sal. A bá ni hu szá ro kat csak Jé zus-Má ria hu szá rok nak ne vez ték,
mert ami kor 1849 ja nu ár já ban be vo nul tak a fõ vá ros ba, egy ko fa így ki ál tott fel:
„Jé zus, Má ria, hát ezek is hu szá rok?” A Csá szár-hu szá rok ka to nai ba bér ja i ról
sem le het több jót el mon da ni. A két ala ku lat pa rancs no kai azon ban ki tû nõ tisz -
tek vol tak. Se bõ Ala jos õr nagy im má ron húsz éve szol gált. A bá ni huszárezed
õr na gya, Hermann Riedesel zu Eisenbach õr nagy pe dig a cs. kir. had se reg leg hí -42
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re sebb pár baj hõ sei kö zé tar to zott. Az óri á si ter me tû cs. kir. õr nagy pár baj ra hív -
ta ki Se bõt. Az el sõ össze csa pás ban egyi kük sem ej tett se bet a má si kon. A má -
so dik al ka lom mal Riedesel kard ja meg se bez te Se bõ ke zét. Se bõ azon ban lo vá val
meg lök te Riedesel lo vát, s a meg le pett õr na gyot egyet len vá gás sal le te rí tet te.

A ma gyar hu szá rok si ke res elõ re tö ré sét azon ban az el len sé ges tü zér ség meg -
ál lí tot ta, s õk is kény te le nek vol tak vissza vo nul ni a Tápió in nen sõ part já ra. 
A ve re ség gel in du ló üt kö ze tet vé gül is a III. had test Wysocki-hadosztálya for dí -
tot ta meg, amely Görgei pa ran csá ra, Dam ja nich ve zény le té vel elõ re tört. A 3. és
9. hon véd zász ló al jak majd nem össze ve re ked tek a Tápió híd já nál azon, hogy me -
lyi kük in dul hat elõbb ro ham ra. A hely ze tet Földváry Kár oly õr nagy, a 3. hon -
véd zász ló alj pa rancs no ka (más adat sze rint Szikszay La jos had nagy) men tet te
meg, aki ki csa var ta a 9. zász ló alj zász la ját a zász ló tar tó ke zé bõl, s a híd ra ro hant
ve le. A 3. zász ló alj a pa rancs no kát, a 9. a zász la ját kö vet ve az ir tó za tos go lyó zá -
por ban át zú dult a hí don, s elõbb a fa lu elõ te rét, majd ma gát a te le pü lést is meg -
tisz tí tot ta. Az el len ség vissza vo nu lá sát a lo vas ság fe dez te.

A hat va ni lo vas sá gi össze csa pás, 1849. áp ri lis 5.

Windisch-Grätz nem tu laj do ní tott kü lö nö sebb je len tõ sé get az üt kö zet nek,
már csak azért sem, mert Jellačić ha di je len té sé bõl nem de rült ki, hogy az üt kö -
ze tet a cs. kir. csa pa tok ve szí tet ték el. Sõt a cs. kir. fõ ve zér uta sí tot ta Jellačićot,
hogy csa pa tai egy ré szé vel ül döz ze a ma gya ro kat, a töb bi ek kel pe dig si es sen
észak fe lé. Windisch-Grätz ugyan is el ha tá roz ta, hogy áp ri lis 5-én tá ma dást in dít
a Hatvan–Gyöngyös–Jászárokszállás há rom szög ben fel té te le zett ma gyar fõ erõk
el len. Mi u tán azon ban 5-én ar ról ér te sült, hogy a ma gyar fõ erõk el hagy ták Hat -
van kör nyé két, csu pán egy erõ sza kos kém szem lét in dí tott az nap Hat van tér sé gé -
ben. A be ve tett két szá zad könnyû lo vas sal, két szá zad dzsi dás sal és két röp pen -
tyû vel szem ben Gás pár négy, újon cok kal nem rég fel töl tött hu szár szá za dot kül -
dött. A hu szá rok meg fu ta mí tot ták a dzsi dá so kat, a rejt ve fel ál ló könnyû lo va sok
azon ban ol dal ba kap ták, s a vissza for du ló dzsi dá sok kal ala po san meg szab dal ták
õket. A négy hu szár szá zad vesz te sé ge 58 ha lott és 33 fo goly volt – több, mint az
áp ri lis 2-i hat va ni üt kö zet ben. Idõ köz ben meg ér ke zett a harc tér re a négy szá zad
Sán dor-hu szár, mi re az el len sé ges lo vas ság vissza vo nult. Azon ban ez a fel de rí -
tés is csak azt erõ sí tet te meg, amit Windisch-Grätz amúgy is tu dott: a ma gyar 
fõ erõk nin cse nek Hat van kör nyé kén. Gás párt ko mo lyan le ver te a ku darc.

Az isaszegi csa ta, 1849. áp ri lis 6.

A cs. kir. fõ ve zér tel je sen ta nács ta lan volt. At tól tar tott, hogy a ma gyar fõ erõk
vagy a Jász sá gon, vagy a Fel vi dé ken ke rü lik meg jobb-, il let ve bal szár nyát, s az
elõb bi eset ben Pest tõl szo rít ják el, az utób bi eset ben pe dig Ko má rom fel men té -
sé re si et nek. Ezt meg aka dá lyo zan dó, Franz Schlik al tá bor nagy III. had test ét
Gö döl lõ nél, Josip Jellačić I. had test ét Isaszegnél ál lí tot ta fel. A Ladislas Wrbna
al tá bor nagy ve zet te II. had test há rom dan dár ját Vác ra irá nyí tot ta, s alá ren del te
Ramberg al tá bor nagy Ba las sa gyar ma ton ál ló had osz tá lyát is. Két dan dár a fõ vá -
ros ban ma radt, egy pe dig Monort száll ta meg.

Áp ri lis 5-én Görgei el ren del te, hogy a Hat van nál ál ló VII. Gás pár And rás tá -
bor nok ve zet te had test Aszód fe lé nyo mul jon elõ re, s fog lal ja el Bagot. A Tápió-
szecsõn ál ló, Dam ja nich Já nos tá bor nok pa rancs nok sá ga alatt levõ III. had test -
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nek Kókán át Isaszegre, Klap ka György tá bor nok I. had test ének Tápiósülyrõl és
Tápiósápról Isaszegre, bal szár nyi dandárával Pécelre, vé gül Au lich La jos tá bor -
nok II. had test ének Tó al más ról Dányra és Zsámbokra kel lett vo nul nia.

A ma gyar had se reg egy kb. 22 ki lo mé ter hosszú sá gú és nagy já ból ugyan ilyen
mély arc vo na lon he lyez ke dett. Ez az el osz lás le he tõ vé tet te, hogy bár me lyik ve -
szé lyez te tett pon ton szük ség ese tén a had se reg kb. két har ma da al kal maz ha tó le -
gyen. Windisch-Grätz se re ge egy 54 ki lo mé ter hosszú, s kb. 30 ki lo mé ter szé les
arc vo na lat szállt meg. Ez azt je len tet te, hogy a cs. kir. had se re get ma gyar tá ma -
dás ese tén egy nap alatt sem le he tett össz pon to sí ta ni.

Gás pár And rás VII. had tes te kb. fél egy kor ér te el a Galga vo na lát Aszód nál,
s meg száll ta Turát és Bagot. A Kmety-hadosztály Hévízgyörk és Bag kö zött
Schlik lo vas sá gá ba üt kö zött, de ez harc nél kül vissza vo nult Gö döl lõ ig. Ezt kö ve -
tõ en a had test csa pa tai az nap sem mi faj ta ak ti vi tást nem mu tat tak. Gás pár ma ga -
tar tá sa az zal volt ma gya ráz ha tó, hogy ele get tett az na pi fel ada tá nak.

Nagy já ból ez zel egy idõ ben Dam ja nich III. és Klap ka I. had tes te is el ér te az
Isaszeg elõt ti Ki rály er dõ ke le ti sze gé lyét. Dam ja nich csa pa tai meg tá mad ták
Jellačić utó véd dandárát, amely az er dõn át Isaszegre vo nult vissza, s ma ga mö -
gött több he lyen fel gyúj tot ta az er dõt. Ez után Klap ka csa pa tai tá mad ták meg
Grammont ve zér õr nagy dandárát, s ûz ték azt vissza Isaszeg fe lé. A ma gyar tá ma -
dást Zákó Ist ván õr nagy dandára haj tot ta vég re. Ez mind össze a 34. zász ló alj ból
és egy hat fon tos üteg bõl ál lott. A zász ló alj re me kül sze re pelt a té li had já rat csa -
tá i ban, s vi téz sé gé nek most is szép pél dá ját ad ta. Bobich Já nos al ez re des
dandárának csa tár lánc ba osz tott 28. zász ló al já val át ker get te a Ki rály er dõn az el -
len sé get, és be tört Isaszegre.

A fa lu nál azon ban már ér vé nye sült az el len ség fö lé nye. Jellačić há rom gya -
log- és egy lo vas dan dár já nak Zákó nem tu dott el len áll ni, s nem csak Isaszeget
volt kény te len ki ürí te ni, ha nem sú lyos vesz te sé ge ket szen ved ve a Ki rály er dõ be
vo nult vissza. Vissza vo nu lás köz ben a két zász ló alj be le üt kö zött Bobich fel fej lõ -
dõ ben lé võ dandárába. A 28. zász ló alj kö te lé kei fel bom lot tak, s így tel je sen véd -
te le nül ér te a cs. kir. vér te sek tá ma dá sa. A zász ló alj pil la na tok alatt sú lyos vesz -
te sé ge ket szen ve dett. Sze ren csé re a mö göt te ha la dó 44. és 47. zász ló al jak már
job ban áll ták a sa rat. A za la i ak sor tü zet ad tak az el len sé ges lo vas ság ra, mi re az
fel ha gyott az ül dö zés sel. A vér te se ket az tán ol dal ba kap ta a Bátori Sulcz Bó dog
õr nagy ve zet te dan dár is. Ezt kö ve tõ en a za la i ak meg ro han ták az er dõ be be nyo -
mult cs. kir. va dá szo kat, s ki ûz ték õket. Alig hogy a né mi leg ren de zett Bobich-
dandár el ér te az er dõ szé lét, az Isaszeg mel let ti ma gas la to kon ál ló hor vát ha tár -
õrök lõ ni kezd ték azt, s ez zel meg aka dá lyoz ták a ma gyar csa pa tok ki ju tá sát.
Sulcz dandára sem tu dott ki jut ni a sû rû bõl.

Ez nagy já ból dél után két óra táj ban tör tént. Ek kor Dam ja nich csa pa tai is el -
ér ték a Ki rály er dõ nyu ga ti sze gé lyét. Dam ja nich rög tön lát ta Klap ka csa pa ta i nak
ve szé lyez te tett hely ze tét. Knezić Kár oly ez re des egyik dandárát a Ki rály er dõ
észa ki ki szö gel lé sé hez irá nyí tot ta. Egy má si kat Kiss Pál al ez re des ve ze té sé vel
Klap ka se gít sé gé re kül dött. Tü zér sé gét egy ko pasz dom bon ál lí tot ta fel, lo vas sá -
gát pe dig Isaszegtõl ke let re, a Ki rály er dõ egyik haj la tá ban. Ugyan ak kor fel szó -
lí tot ta Au lich La jos tá bor no kot, a II. had test pa rancs no kát, hogy õ is si es sen
csa pa ta i val a csa ta tér re. Dam ja nich tá mad ni szán dé ko zott, hogy Klap kát így
te her men te sít se. Mi e lõtt azon ban Kiss dandára meg ér kez he tett vol na, Klap ka
csa pa tai meg kezd ték a vissza vo nu lást. Dam ja nich ez után ed dig el fog lalt ál lá -
sá nak tar tá sá ra szo rít ko zott. Ami kor há rom óra táj ban ész re ve tet te, hogy a44

2019/3



Klap kát ül dö zõ cs. kir. csa pa tok vissza vo nul nak az Isaszeg mel let ti ma gas la tok -
ra, tá ma dás ba len dült. Jobb  ol da lát azon ban nem biz to sí tot ta elég gé, mert azt
hit te, hogy a VII. had test csa pa tai el lát ják ezt a fel ada tot.

Ek kor kö vet kez tek a csa ta leg vál sá go sabb pil la na tai. Klap ka el ve szí tet te a fe -
jét, s uta sí tá so kat ké rõ zász ló alj pa rancs no ka it fa kép nél hagy ta. Az is mét tá mad -
ni kez dõ Bobich-dandárt az el len ség lö vé sei vissza ûz ték. A Zákó- és Bobich-
dandárok meg kezd ték a vissza vo nu lást, s Klap ka er re uta sí tot ta Sulczot is. A na -
gyot hal ló õr nagy úgy vél te, kár len ne vissza vo nul ni, ami kor az el len ség nem
mu tat ko zik.

Au lich tá bor nok ugyan meg kap ta Dam ja nich üze ne tét, de mi vel a fõ pa rancs -
nok ság tól nem ka pott uta sí tást, egy elõ re nem moz dult. Az egy re erõ sö dõ ágyú -
dör gés ha tá sá ra Bayer Jó zsef ez re des, a had se reg ve zér ka ri fõ nö ke uta sí tot ta Au -
lic hot, in dít sa a csa ta tér re csa pa ta it.

Dam ja nich tá ma dá sa sem járt si ker rel. Windisch-Grätz ugyan is fel is mer te,
hogy Gö döl lõ nél nem kell tar ta nia Gás pár újabb tá ma dá sá tól. Ezért Schlik egyik,
Franz Liechtensten al tá bor nagy ve zet te had osz tá lyát Isaszeg fe lé in dí tot ta. Ez a
had osz tály az tán ol dal ba kap ta az Isaszeg el len nyo mu ló Damjanichot. A ma -
gyar had test pa rancs nok kény te len volt vissza vo nul ni a Ki rály er dõ be, s meg pró -
bál ta meg aka dá lyoz ni, hogy a cs. kir. gya log ság be nyo mul jon oda.

A ma gyar csa pa tok eled dig egy más tól füg get le nül ve re ked tek. Klap ka, Dam -
ja nich, Gás pár, Au lich egy aránt a sa ját fe jük után cse le ked tek. A had se reg ve zér -
ka ri fõ nö ke, Bayer Jó zsef ez re des Dányban, Görgei va la mi vel elõ rébb, Kókán tar -
tóz ko dott. A vissza vo nu ló hor vá tok ál tal fel gyúj tott Ki rály er dõ füst je el ta kar ta a
csa ta füst jét, s az ágyú zást sem le he tett hal la ni Kókán. Dél után 3 óra táj ban meg -
ér ke zett Görgei egyik hu szá ra, s je len tet te, hogy az üt kö zet nem csak meg kez dõ -
dött, de már sze ren csét len for du la tot is vett. Er re Görgei ló ra ült, s a csa ta tér re
si e tett. A fõ ve zért ag gasz tot ta, hogy va jon Au lich csa pa tai idõ ben ér kez nek-e a
csa ta tér re. Ezért õ ma ga is uta sí tást kül dött Au lich nak. A II. had test csa pa tai
azon ban ek kor már a csa ta tér fe lé tar tot tak. Görgei ta lál ko zott is ve lük a Ki rály -
er dõ ke le ti szé lén. Itt kap ta Gás pár tá bor nok je len té sét, hogy a VII. had test harc
nél kül meg száll ta a Galga vo na lát. Görgei em lék ira tai sze rint a hírt ho zó hu szár -
tiszt azt is je len tet te, hogy Gás pár csa pa tai Gö döl lõ el len nyo mul nak. Görgei úgy
vél te, hogy könnyen meg sem mi sít he ti a ve le szem ben ál ló cs. kir. csa pa to kat.
Eh hez az kel lett, hogy Dam ja nich had tes te szi lár dan tart sa ma gát, Klap ka had -
tes te pe dig ve gye be Isaszeget, s szo rít sa észak fe lé az el len sé get. Így a Gö döl lõ
fe lõl tá ma dó VII. had test és a má sik há rom had test szo rí tá sá ban a cs. kir. fõ se -
reg meg sem mi sül.

Klap ka vissza vo nu lá sa kö vet kez té ben a Ki rály er dõ szé lé nek egy ré sze meg -
szál lat la nul ma radt. Ez pe dig az zal a ve széllyel fe nye ge tett, hogy az el len ség be -
tör a rés be, s el vág ja egy más tól a ma gyar csa pa to kat. Görgei te hát a II. had test
négy zász ló al ját a jobb szárny fe lé, ket tõt a ve szé lyez te tett had kö zép re, a 61. hon -
véd zász ló al jat Klap ka se gít sé gé re küld te.

Õ ma ga Klap ka csa pa ta it ke res te fel. Meg je le né se lel ke sí tõ ha tás sal volt a
csa pa tok ra, no ha az zal kezd te, hogy le szid ta a hát rá ló kat. Az egyik zász ló alj -
pa rancs nok azon ban bát ran a sze mé be mond ta: „Az én zász ló al jam Klap ka tá -
bor nok pa ran csá ra re ti rál.” Görgei ez után Klap kát ke res te fel. A tá bor nok azt
fej te get te, hogy „a küz de lem fél be sza kí tá sát kény te len ta ná csol ni, mert gya log -
sá gá nak el fo gyott a töl té nye, és na gyon ki van me rül ve. – A gyõ ze lem ma már
le he tet len, de hol nap megint le het sé ges lesz.” Görgei er re fi gyel mez tet te Klap -
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kát: õ dol goz ta ki a ter ve ket, õ ma ga mond ta, hogy nap ról nap ra be kell tar ta ni a
me net pa ran cso kat. Kü lön ben is, „gya log sá ga a hát rá lás ban mu ta tott gyor sa sá gá -
ról ítél ve, nem lát szik annyi ra ki me rült nek, hogy még né hány szu rony tá ma dást
meg ne kí sé rel hes sen, eh hez pe dig ak kor is ele gen dõ a töl té nye, ha iga zán min-
d et el lõt te”. Az ér tel mi meg gyõ zés után az ér zel mi kö vet ke zett: „Ma kell gyõz ni,
vagy me he tünk vissza a Ti sza mö gé! E két meg ol dás van, har ma dik nincs. Dam -
ja nich még min dig áll ja a csa tát, Au lich elõ re nyo mul: gyõz nünk kell!” Klap ká ra
ha tot tak Görgei sza vai, s is mét tá ma dást pa ran csolt.

Görgei ez után a jobb szárny ra si e tett, s kö zöl te Dam ja nich csal új ha di terv ét, s
azt, hogy Klap ka is mét elõ re nyo mul. Dam ja nich bo rú lá tó an nyi lat ko zott Klap ka
ki tar tá sát il le tõ en, de Au lich elõ nyo mu lá sá nak hí rét öröm mel fo gad ta.

Schlik had osz tá lya köz ben egy re erõ tel je sebb ro ha mo kat in té zett Dam ja nich
csa pa tai el len. Ami kor az Au lich ál tal Dam ja nich se gít sé gé re kül dött négy zász -
ló alj meg ér ke zett, elõ ször in kább za vart kel tett. Az 56. zász ló alj ugyan is el len -
ség nek néz te a cs. kir. egyen ru hát vi se lõ 19. gya log ez red 3. zász ló al ját, s lõ ni
kezd te a sor gya lo go so kat. A lö völ dö zés nek Görgei és Dam ja nich ve tet t vé get.

Dam ja nich nak im már 10 zász ló al ja volt, szem ben Schlik 5 zász ló al já val.
Azon ban a zász ló al jak kö te lé kei oly annyi ra fel bom lot tak, hogy nem tud ta õket
ro ham ra so ra koz tat ni. Így csak a meg tá ma dott ál lás vé del mé re szo rít koz ha tott.
Össze sen 17 lovasszázadával el len sú lyoz nia kel lett a 34 lo vas szá zad ból ál ló el -
len sé ges lo vas ság mû kö dé sét; lö ve gei szá ma pe dig fe le ak ko ra volt, mint Schlik
ágyú ié. A jobb szár nyon te hát es te 11 órá ig vál to zat lan ma radt a két fél hely ze te.

Nem úgy a bal szár nyon. Klap ka és Au lich csa pa tai es te 7 óra táj ban len dül -
tek tá ma dás ba. Elõbb Isaszeget vet ték be, majd az égõ fa lun át meg ro han ták a
Rá kos-pa tak jobb part ján lé võ el len sé ges ál lá so kat, s on nan is el ûz ték a cs. kir.
csa pa to kat. 

Windisch-Grätz, aki es te 7 óra táj ban még azt hit te, hogy meg nyer te a csa tát,
9 óra táj ban már kény te len volt el ren del ni a vissza vo nu lást. Az Isaszegnél tör -
tén tek bõl ugyan is ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a ma gyar fõ se reg Bu da pest -
tõl akar ja el szo rí ta ni õt. 

A csa tát kö ve tõ en Görgei is bi zony ta lan volt az el ért ered mény ben. A ma gyar
jobb szár nyon a ké sõ es ti órá kig dön tet len volt a harc. A kö zé pen, ahol a II. had -
test csa pa ta i nak egy ré sze, és az III. had test lo vas sá ga har colt, szin tén nem ke -
rült sor dön tõ össze csa pás ra. Ezért a bal szárny ra si e tett, ahol Au lich tól ha ma ro -
san ar ról ér te sült, hogy Jellačić csa pa tai Gö döl lõ fe lé vo nul tak vissza. Most már
biz ton mond hat ta: „Mi énk a gyõ ze lem.”

Az isaszegi csa ta volt Ká pol na óta a két fõ se reg el sõ erõ pró bá ja. Sem a ta va -
szi had já rat to váb bi me ne te, sem a két had se reg ka to ná i nak és ve zé re i nek mo -
rál ja szem pont já ból nem volt mind egy, ki nye ri meg a csa tát. A ka to nák mind -
két ol da lon ki vá ló an ve re ked tek, a tisz tek is meg tet ték a ma gu két, de míg a ma -
gyar had test pa rancs nok ok – az egy Gás pár ki vé te lé vel – kel lõ ön te vé keny sé get
mu tat tak, ad dig a má sik ol da lon – az egy Schliket le szá mít va – ép pen ez az ön -
te vé keny ség hi ány zott. Windisch-Grätz fõ ve zér ként tö ké le te sen fél re ér tet te a
hely ze tet, s no ha Görgei sem volt men tes a té ves hely zet meg íté lés tõl, ami kor azt
hit te, hogy Gás pár VII. had tes te is tá ma dás ba len dül, vég ered mény ben a ma gyar
fõ ve zér ség nek si ke rült az, ami a cs. kir. fõ pa rancs nok nak nem: a nem várt csa ta
nap ján csa pa ta i nak több sé gét a harc me zõ re ér kez tet ni.

Isaszeg vol ta kép pen Ká pol na el len té te volt: Ká pol ná nál is mind két fõ ve zér
szá má ra nem várt idõ ben ke rült sor az össze csa pás ra, de míg Windisch-Grätz46
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csa pa ta i nak több sé ge meg je lent a csa ta té ren, ad dig Dembiñski kép te len volt idõ -
ben odaér kez tet ni erõ it. Isaszegnél el len ben a ma gyar csa pa tok je len tõs ré sze ott
volt, a cs. kir. csa pa tok te kin té lyes ré sze vi szont nem vett részt a küz de lem ben.
Ká pol na nem dön töt te el a had já rat ki me ne tel ét, hi szen a ma gyar had se reg hat -
ha tós ül dö zé se és meg sem mi sí té se el ma radt. Isaszeg sem hoz ta a cs. kir. had se -
reg dön tõ ve re sé gét, de a ma gyar fél meg õriz te a kez de mé nye zést, s a fõ vá ros
köz vet len kö ze lé be szo rí tot ta vissza szám ban je len tõ sebb el len fe lét. A csa tát kö -
ve tõ na pok ese mé nye in mú lott, hogy a ma gyar had se reg ké pes lesz-e meg õriz ni
ezt az elõ nyét.

Vé gül is ké pes volt. A ta va szi had já rat má so dik sza ka szá ban a fõ vá ros elõtt
ál ló ma gyar csa pa tok Au lich La jos ve zér õr nagy ve ze té sé vel is mét meg té vesz tet -
ték az el len sé ges fõ se re get, amely tíz na pig nem tud ta, hol van nak a ma gyar fõ -
erõk. Ez alatt a Görgei ve zet te ma gyar fõ osz lop észak fe lé tar tott. Áp ri lis 10-én
Dam ja nich ka to nái be vet ték Vá cot. Az üt kö zet ben ma ga az el len sé ges pa rancs -
nok, Christian Götz tá bor nok is el esett. Áp ri lis 19-én Nagysallónál a ma gya rok
egy újon nan szer ve zett cs. kir. had test tel ta lál ták szem ben ma gu kat. Az itá li ai
had szín tér rõl ér ke zett s ott si ke re sen har co ló Ludwig Wohlgemuth al tá bor nagy
azon ban döb ben ten lát ta, ahogy dan dár ja it Klap ka, Dam ja nich és Gás pár csa pa -
tai szin te szét zúz ták. A Windisch-Grätz utód já ul ki ne ve zett Ludwig Welden tá -
bor szer nagy kény te len volt ki ürí te ni a fõ vá rost, csu pán a bu dai vár ban ha gyott
õr sé get. Jellačić had test ét le küld te a Dél vi dék re, õ ma ga pe dig a fõ erõ vel a nyu -
ga ti ha tár szél re vo nult vissza.

Köz ben a ma gyar fõ se reg el ér te Ko má ro mot. Az erõ döt 1849 ja nu ár já ban kö -
rül zár ták, már ci us óta pe dig ost ro mol ták és bom báz ták a csá szá ri csa pa tok.
Görgei csa pa tai elõbb a Du na bal par ti oszt rák ál lá so kat szá mol ták fel, majd áp -
ri lis 26-án egy tu taj hí don át kel tek a jobb part ra. A haj na li órák ban el fog lal ták az
oszt rá kok sán ca it, majd meg üt köz tek a vissza vo nu ló csá szá ri fõ se reg gel. A csa -
ta lé nye gé ben dön tet len ma radt, Welden csa pa tai Gyõr fe lé vo nul tak vissza, Ko -
má rom vi szont fel sza ba dult.
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