
A veszprémi nemzetőrök szerepe 1848-ban a baranyai 
Dráva-vonal védelmében 

Jellasics horvát bán Magyarország elleni fokozódó 
hadi készülődéseivel szemben 1848 májusában és jú
niusában a Horvátországgal határos dél-dunántúli 
megyékben is sürgős védelmi intézkedések megtételé
re volt szükség. Szemere belügyminiszter Baranya me
gyéhez küldött rendeletében felhívta a figyelmet a 
hazánkban és a környező tartományokban jelentkező 
mozgalmakra, amelyek könnyen veszélyesekké vál
hatnak. Magyarországot meg kell védeni az esetleg 
betolakodó ellenséggel szemben, ezért Baranya megye 
is gondoskodjék a rendes polgárőrség kiegészítéséről, 
illetve a megyei nemzetőrség megalakításáról.1 

Baranya megye annak tudatában, hogy az országnak 
saját nemzeti hadserege nincs, a közös hadseregbeli 
magyar katonaság pedig az ország határain kívül tel
jesít szolgálatot, nagy gonddal fogott a nemzetőrség 
felállításához. Már a márciusi események után Pécsett 
is megalakult a polgárőrség és ebben különösen a pécsi 
és baranyai ifjúság vett részt nagy lelkesedéssel.2 Hor
vátország közvetlen szomszédságában különösen érez
ni lehetett a veszélyt, amely Jellasics részéről az orszá
got, s közvetlenül Baranya megyét is fenyegette, ezért 
a megyei közgyűlés 6000 főnyi nemzetőrség felállí
tását határozta el. 

A magyar kormány a drávai védelmi-vonal egységes 
irányítása céljából az egész Dél-Dunántúlt Varasdtól 
Eszékig, vagyis Zala, Somogy, Baranya és Tolna vár
megyéket, valamint Pécs sz. kir. várost Csányi László 
teljhatalmú országos biztos alá rendelte és feladatául 
tűzte ki, hogy ezeken a részeken a szükséges védelmi 
intézkedéseket tegye meg. Ezt a belügyminisztérium 
Baranya megyének is tudomására hozta és felhívta, 
hogy az országos biztost mindenben támogassa. 

A kormány Baranya megye részéről 3000 nemzetőr 
kiállítását és ennek 14 nap alatti felszerelését rendelte 
el, de a megye már ezt megelőzően intézkedett — mint 
fentebb láttuk, ezt a számot kétszeresre növelve — a 
6000 főnyi megyei nemzetőrség megszervezéséről, s 
így a nemzetőrség összeírása már folyamatban volt. 

A védelmi vonalhoz összeírt nemzetőrök, a gyógy
szerészek kivételével, felmentést nem kaphattak. Ha 

valaki magát a nemzetőri szolgálat alól kivonta, azzal 
szemben úgy jártak el, mint hazaárulóval. Csupán az 
aratás idejére, ezenkívül mentesítették még a kisháza
sokat is.3 

Csányi László először Csáktornyáról írt levelében 
tájékoztatta a megyét a védelmi feladatokról, majd 
pedig személyesen is megjelent a megye állandó bizott
mányának közgyűlésén. 

Levelében arról számolt be, hogy a kormány mind
össze 4000 főnyi katonaságot bocsát rendelkezésére. 
Ilyen csekély létszámú sereg nem tud a védelmi célok
nak megfelelni, ezért megyei mozgó nemzeti őrsere
gekkel kívánja a védelmi csapatok számát felszaporí
tani. A megyéknek kell gondoskodni a katonaság élel
mezéséről és az ő feladatuk a mozgó nemzetőrség azon
nali megszervezése. A hiányzó katonaságot tehát maga 
a kormány is nemzetőr csapatokkal kívánta pótolni.4 

A Baranya megye közgyűlésén személyesen megje
lent Csányi t nagy lelkesedéssel fogadták. Tőle érte
sült a megye arról, hogy a pancsovai és péterváradi 
csajkások is csatlakoztak a pártütő Jellasics bán ter
véhez és hogy rabló csoportok Zenta környékét pusz
títják. Csányi László kifejtette a közgyűlés előtt, hogy 
a kijelölt Dráva-vonal védelmére 40.000 emberre van 
szükség. Még ha a kormány a sorkatonaság eredetileg 
tervbe vett létszámát 5000 főre emeli is 4000-ről, még 
mindig hiányzik 35.000 főnyi fegyveres erő, amelyet 
a dél-dunántúli megyék nemzetőrségéből kell kiállí
tani. A megye — megújítva korábbi határozatát — 
6000 emberből álló kimozdítható nemzetőrsereget sza
vaz meg Csányi részére, a kijelölt vonal védelmére. Az 
itt levő önkéntes honvédsereget a megye kiegészíti 
egy zászlóaljra. Védelmi feladatokra adják át az egy 
osztályra felszaporított megyei pandúrokat, akiknek 
közbiztonsági feladatait az itthon maradó nemzetőrök 
fogják ellátni.5 

Csányi országos biztos Baranya, Tolna, Somogy, 
Zala és Vas megyékbe polgári biztosokat nevezett ki, 
akik a védelmi csapatokkal kapcsolatos ellátási, élel
mezési és elszállásolási ügyeket intézték. A polgári 
biztosok részére a szükséges pénzellátmányt a kor-
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mány utalta ki. A megyéknek kötelességük volt velük 
összhangban intézkedni. 

A védelmi-vonal kijelölése után a barátságos viszony 
további fenntartása érdekében Baranya megye nyom
ban tájékoztatta a Dráván túli szomszédos Verőce 
megyét ennek céljáról. A tájékoztatóban kifejtette a 
megye közgyűlése, hogy a védelmi-vonalat csupán a 
tövényes ok nélkül zavargók, a vagyon és személy
biztonság ellen felkelők, a közös haza egysége ellen 
fellázadt pártütők, tehát a közös ellenség megzabolá-
zására állították fel. Verőce megye törvényhatósá
gával és lakosságával Baranya megye polgárai szá
zadokon keresztül barátságos viszonyban, jó szom
szédi egyetértésben voltak. Baranya kéri Verőce me
gyét, hogy a bujtogatok és rendzavarók megfékezésé
ben legyen segítségére, és a dolgok ottani állásáról a 
baranyai népet értesítsék. Biztosítják Verőce megyét, 
hogy megtették a szükséges intézkedéseket az állandó 
összeköttetés és a kereskedelem fenntartása érdeké
ben.0 

Baranyában lépésről-lépésre, de határozottan haladt 
tovább a védelmi-vonal szervezése, a mozgó nemzet
őrség kiállítása és felfegyverzése. Június második felé
ben Barthos Eduárd polgári biztos azt jelentette a me
gyének, hogy Csányitól kapott hivatalos értesítés sze
rint a fegyveres erőnek a Dráva védelmi vonalához 
való felvonulása a közeli napokban megtörténik. 
Ugyanakkor a hadügyminiszter az újvidéki zendülés-
ről tájékoztatta a megyét és sürgette a nemzetőrség 
összeírásának befejezését és felfegyverzését. A hazára 
naponta súlyosabb veszély nehezedik, a legcélszerűbb
nek látszó intézkedéseket lelkes összmunkával kel! meg
tenni — írta a honvédelmi miniszter. Ebből már gon
dolni lehetett arra, hogy a Baranya megyei mozgó 
nemzetőrséget a megyén kívül, pillanatnyilag még ve
szélyeztetettebb területen, a lázongó délvidéken fogják 
felhasználni. Valóban a minisztérium a Baranya me
gyei mozgó nemzetőrséget, amely 4500 embert fog
lalt magában, Dél-Bácskába rendelte, a baranyai 
Dráva-vonal védelmét pedig más megye nemzetőreire, 
nevezetesen a veszprémiekre bízta. 

A kormány rendeletére június közepére Veszprém 
megyében is megtörtént a nemzetőrök összeírása, a 
megyei nemzetőrség megalakítása. A fiatalság, köztük 
sok céhbeli iparoslegény, nagy számban jelentkezett 
nemzetőrnek. Azok a nemzetőrök, akik valamely okból 
eddig más megyénél teljesítettek szolgálatot, mert ko
rábbi munkahelyük más megyéhez kötötte őket, át
igazoltatták magukat saját megyéjük nemzetőrségé
hez. Mivel az idő rövidsége és a kész lőfegyverek hiánya 
miatt nehézségbe ütközött a nemzetőrök teljes fel
fegyverzése, a megye felszólította a nemzetőrkapitá
nyokat, hogy csapataikat bármilyen alkalmi, primitív 
harci eszközökkel — kaszával, karddal, vasvillával, 

buzogánnyal, fokossal, pisztollyal —- fegyverezzék 
fel. 

Csányi László felhívására Veszprém megye elha
tározta, hogy nemzetőreinek egyharmadát, 4000 em
bert, ezekhez tartozó fő- és altiszteket a Dráván túl 
lázongó horvátok elleni védekezés céljából az orszá
gos biztos rendelkezésére bocsátja. A mozgó nemzet
őrsereget önkéntes jelentkezés alapján állítják össze. 
De ha kimozdulni hajlandó elegendő nemzetőr ön
ként nem jelentkeznék, a hiányzó létszámot sorshúzás 
útján pótolják. Ha valaki a kihúzottak közül ki akarná 
magát vonni az elmenetel alól, erre erőszakkal is kény
szeríteni fogják.7 

A Dráván túli veszélyre való tekintettel Csányi sze
rint úgy kell a megyének nemzetőreit készenlétben 
tartani, hogy felszólítás esetén 48, legfeljebb 72 óra 
alatt útnak lehessen őket indítani. Arra is törekedni 
kell a megyének, hogy nemzetőrsége minél nagyobb 
létszámú legyen. 

Veszprém megye tehát elhatározta, hogy mozgó 
nemzetőreit három csoportban küldi a baranyai Drá
va-vonalhoz. Egy csoport szolgálati ideje egy hónap 
lesz. A csoportok pontosan váltják egymást. Három 
hónap múlva a harmadik csoportot ismét az első váltja 
fel és ez folytatódik mindaddig, amíg a nemzetőrökre 
szükség lesz a Dráva vonalánál, illetve ennek védel
ménél. 

A megye határozott afelől is, hogy a kimozduló nem
zetőrök családjáról és vagyonbiztonságáról otthon 
gondoskodnak. A nemzetőröknek napiparancsban is 
tudomására adták azt a megyei határozatot, hogy he
tenként kiküldöttek ellenőrzik, nem szorulnak-e se
gítségre a Drávánál szolgálatot teljesítő nemzetőrök 
otthon maradt családtagjai. Ha náluk bármiben szük
ség mutatkoznék, azonnali segélynyújtásról a község 
fog gondoskodni.8 

Már utaltunk arra, hogy nagy nehézséget okozott 
a nemzetőrök felfegyverzése. A megyének mintegy 
400 db. jó állapotban levő kardja és 1000 pisztolya 
volt raktáron, elhatározta tehát, hogy ebből is kiegé
szíti a nemzeti őrsereg hiányos fegyverzetét. Többek 
részéről megnyilvánult óhajra az állandó bizottmány 
utasította a várnagyot, hogy mind a kardokból, mind 
a pisztolyokból térítvény mellett szolgáltasson ki a 
jelentkezőknek. A fegyverek kiadása a századok le
génységének a kapitányokon, mint századparancsnoko
kon keresztül történt. 

Mivel a minisztérium hivatalos eskümintát még nem 
állapított meg, Veszprém megye a nemzetőrök részére 
ideiglenes eskümintát dolgozott ki és ennek szövegével 
eskette fel nemzetőreit. Az esküminta szövege még 
meglehetősen bonyolult. A nemzetőrök még hűséget 
esküsznek a királynak, akinek csapatai ellen néhány 
hónap múlva harcolni fognak. Tulajdonképpen még 
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nem honvédelmi, hanem rendészeti feladatokra eske
tik fel a nemzetőröket, amelyeknek teljesítéséért pol
gári elöljáróik vezetése alatt küzdenek.9 

Bár a rendelkezésre álló idő igen rövid volt, mégis 
gondolni kellett a nemzetőrök kiképzésére. Arra már 
nem volt idő, hogy a Dráva mellé vonuló nemzet
őröket is Veszprémben képezzék ki. Ezek kiképzése a 
Drávánál történt, szolgálatteljesítés közben. De Vesz
prémben kellett kiképezni a második és harmadik fel
váltó csoportot, valamint az egyelőre otthon maradó 
nemzetőröket. Az országos nemzetőrségi tanács a vesz
prémi nemzetőrök betanítására két tisztet és egy al
tisztet nevezett ki. Ezek napidíjáról és szállásáról a 
megye gondoskodott. 

Csányi komolyhangú levelei határozottan utaltak a 
Dráván túlról várható veszélyre, de ezek a készülődő 
sereg lelkesedését csak fokozták. Kijelölték, megvá
lasztották a tiszteket, orvosokat, auditorokat,10 meg
kezdték a nemzetőrök kiképzését, elkészítette a megye 
a nemzetőrök fegyelmi szabályzatát, amelyhez mintául 
az 1807-es felkelési sereg rendszabályai szolgáltak. 

A kormány a veszprémi nemzetőrök parancsnokaiul 
Havranek Lajos, Eszterházy Károly és Bezerédy 
Kristóf őrnagyokat nevezte ki. Közülük a miniszter
elnöki rendelet szerint Eszterházy Károly lett a fő
parancsnok. A megye első alispánjának és a nemzet
őrség főparancsnokának volt a feladata, hogy el
készítse a nemzetőrök útitervét Veszprémtől a Dráváig. 
Később ez oda módosult, hogy a mozgó nemzetőrök 
váltásánál a megyék az országos biztos által megálla
pított útitervhez igazodtak. 

Mivel több tiszt jelentkezett a Dráva melletti szol
gálatra a szükségesnél, sorshúzás útján döntötték el, 
kik legyenek a csapategységek tisztjei és altisztjei. 
Azoknak a tiszteknek, akik nem jutottak be sorshú
zás útján a nemzetőrtisztek közé, jogukban állott 
tiszti rangjuk megtartása mellett közlegényként ma
radni a csapatban, hogy hazafias szándékuk teljesíté
sében őket senki ne gátolja. Már most leszögezték 
azonban, hogy hazatérésük után mindenki újból régi 
tiszti minőségét nyeri vissza. 

A megyei tisztviselői karnak is csaknem minden 
tagja jelentkezett a Dráva mellé induló csapatokba. 
Hunkár Antalnak, a Kossuth-hoz kezdettől hű főispán
nak, az iránt kellett intézkedni, hogy az igazgatás 
zavartalan biztosítása érdekében otthon is maradja
nak tisztviselők megfelelő létszámban. 

A Baranyába induló első csoporthoz öt hadiügyészt, 
egy főorvost, négy alorvost, egy gyógyszerészt jelöltek 
ki. A szükséges seborvosi eszközöket elismervény elle
nében adta át a megye a nemzetőrség orvosainak. 

A Drávához irányított első nemzetőr csoport mint
egy 1700 főből állott és kilenc századra tagolódott. 
Egy-egy századba 180—190 ember tartozott. Egy szá

zad 12 szakaszra oszlott. A század tisztjei és altisztjei 
a kapitány, főhadnagy, alhadnagyok, őrmesterek, 12 
tizedes és őrvezetők voltak. Egy-két dobos tartozott 
még ezenkívül minden századhoz. 

A kiképzés során elsősorban a feljebbvalókkal szem
beni tisztelgést sajátították el a nemzetőrök, amely 
azonos volt a katonaságnál szokásos tisztelgési mó
dokkal. 

Veszprém megye az általa megalkotott nemzetőri 
fegyelmi és büntető törvényeket csak addig kívánta 
érvényben tartani, amíg a minisztérium ki nem dolgoz
za az országos érvényű nemzetőri fegyelmi és büntető 
törvényeket. Tehát Veszprém megye ezeket a helyi 
törvényhatósági szabályokat ideiglenes jellegűeknek 
szánta. 

Kimondta a fegyelmi szabályzat, hogy a nemzetőr
ség minden tagjának kötelessége a letett esküben fog
laltakat megtartani. Aki ez ellen vét, fegyelmi, vagy 
büntető törvény alá esik. A nemzetőrökkel és altisz
tekkel szemben a kisebb fegyelmi törvényeket a szá
zados gyakorolja. A nagyobb fenyítékeket, továbbá a 
főtisztekre vonatkozó minden fenyítéket a hadi ügyész 
hozzájárulásával az őrnagy és a százados. A nemzet
őrök által elkövetett bűncselekmények a megye rendes 
büntető törvényszékére tartoznak, s ezt a megyei 
törvényszék részint otthon, részint a táborban intézi. 
Bárhol legyen is ez az ítélkezés, mindig az egyik őr
nagy elnöksége alatt hét személyből álló törvényszék 
végzi, amely az őrsereg törvénytudó és részrehajlatlan 
tagjaiból alakítandó. 

A fenyítő szabályokkal a nemzetőrök becsület
érzését kívánták fejleszteni, ápolni. Nevelő célzatúak 
voltak és különböző fenyítési fokokat tartalmaztak.11 

A nevelő jellegre utal az is, hogy a kisebb hanyagsá
gok elkövetőit a tisztek négyszemközti, magános meg
rovásban részesítették. 

A nemzetőrök büntető törvényéül Veszprém megye 
a már említett 1807. évi felkelő nemes ezredek számá
ra alkotott országos törvényeket alkalmazta. Különö
sen kiemelték, hogyan kell büntetni a nemzetőröknél 
a hűtlenséget, pártütést, engedetlenséget, az őrhely 
elhagyását, részegséget, az ellenség elől való megfuta-
modást, a rablást, szökést, árulást, a polgári lakosság 
fosztogatását. A részegség kivételével minden esetben 
ki lehetett szabni a cselekmény súlyosságához mérten 
halálbüntetést is. Egy esetben előfordult, hogy egy 
cseszneki nemzetőr századától megszökött. A megye 
állandó bizottmánya azonnal elrendelte elfogatását és 
törvényszék elé idézését. 

A veszprémi nemzetőrparancsnokság különösen 
nagy súlyt helyezett a nemzetőröknek a polgári lakos
sággal szembeni magatartására. A századosok napi
parancsban adták, hogy minden ember szállásán 
házigazdájával illendően viselkedjék, ne követeljen 
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többet annál, ami jár, a hús árát mindenki kifizesse. 
Mivel a nemzetőrök között igen divatba jött a hazárd
játék, ezt eltiltották, nehogy valami szomorú követ
kezménye legyen. Ugyancsak eltiltották az utcákon 
való dohányzást. 

A gyülekező nemzetőröket az indulás előtt — körül
belül fele-fele arányban — Veszprémben és Pápán szál
lásolták el. Veszprémben nagyon kevés volt a férőhely, 
Pápa viszont igen megfelelt erre a célra. A tiszteket 
magánlakásokon helyezték el, a legénységet pedig 
kaszárnyákban, kórházakban és iskolákban. Még a 
veszprémi papneveldét is igénybe vették erre a célra. 

Csányi László a nemzetőrök útbaindítása előtt arra 
hívta fel Veszprém vármegyét, hogy a nemzetőrök 
napidíját visszatérésig a megye előlegezze, a megye 
határáig az emberek szállítása előfogatokon történjék, 
sőt ajánlja, hogy még azon túl is egy darabig kocsik
kal szállítsák őket. A megyei állandó bizottmány 
azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem 
kíván eltérni a rendes katonaság szállítási módjától. 
Vagyis a nemzetőrök gyalog tegyék meg az utat, és 
csupán málhaszállító kocsikról kell gondoskodni. 
Erre a célra 184 négylovas poggyászos kocsi küldését 
kérték július 7-re Sümegre, Tapolcára és Siófokra, 
a nemzetőrcsapatok kiindulási helyeire. Az országos 
biztos a szükséges málhásszekereket a környező hely
ségekből jelölte ki. Keszthely mezőváros pl. nyolc 
kocsit adott a veszprémi nemzetőrök 8. százada pogy-
gyászainak Keszthelyről Marcaliba való szállítására. 

A menetkész sereg július 7-én hajnalban indult út
nak, és Keszthely, Marcali, Kaposvár, Somogyhárs-
ágy, Szigetvár, Magyartelek útvonalon haladva, 
július 18-án érkeztek Vajszlóra. Nagyvázsony, mivel 
több katonaátvonulást ért meg az utóbbi időben, azt 
kérte a megyétől, hogy a csapatok ne vonuljanak át 
a községen. 

Útközben felváltva, hol az 1., hol pedig a 9. század 
alkotta az élcsapatot. A csaknem két hétig tartó mene
telés alatt többször tartottak pihenőt. Kaposvárott 
egy egész napig pihentek. A menetelés napjai alatt is 
szigorú fegyelmet tartottak, és nagy gondot fordí
tottak a legénység egészségére.12 A szükséges élelmi
szereket útközben a kijelölt helyeken vételezték fel. 

Baranyában a veszprémi nemzetőrök első csoport
jának főhadiszállása Vajszló volt. Itt székelt Havranek 
Lajos őrnagy a Dráva menti veszprémi őrsereg parancs
noka. Innen történt a századok elszállásolása az előre 
kijelölt falvakba. 

Az egyes nemzetőrszázadok július 24-re elfoglalták 
végleges állomáshelyeiket. Vajszlón, a parancsnoki 
székhelyen állomásozott az 5. és 6. század, Vejtibe 
ment a 9., Hiricsbe a 7., Nagycsányba a 8., Kisszent-
mártonba a 4., Cunba és Szaporcára a 3., Tésenfára 
a 2., Hidvégre és Sámodra az 1. század. Ezenkívül 

Piskibe, Kémesre, Csepelyre, Kovácshidára és Dráva
szerdahelyre is vezényeltek kisebb egységeket. 

Tizenkét kapitányuk volt a veszprémieknek, de csak 
hatra adtak fizetést. Az egy kapitánynak járó napi 
2 f. 48 kr. ezüstöt kettő között osztották fel egyenlő 
arányban. 

Kijelölték a nemzetőrség öt orvosának a székhe
lyét is és köztük felosztották a községeket, amelyekben 
nemzetőrök voltak beszállásolva, illetve megállapítot
ták, hogy egy-egy orvos mely századok egészségügyé
vel foglalkozik. 

A megérkezés és a Dráva mellett való elhelyezkedés 
után Havranek Lajos parancsnok erről jelentést tett 
a Veszprém megyei állandó bizottmánynak. A jelen
tést a megye hazafias lekesedéssel fogadta és elrendelte 
a nemzetőrök tartózkodási helyének a járásokban 
való kihirdetését, hogy hozzátartozójának hollétéről 
mindenki értesüljön. Hunkár Antal levélben szintén 
értesítette az állandó bizottmányt, hogy a nemzetőrök 
Baranyában a Dráva hosszában, a siklósi és sellyei 
uradalmak községeiben vannak elszállásolva. 

A Dráva melletti elhelyezkedés után is megvolt a 
nemzetőröknek a pontos beosztás szerinti napi foglal
kozása. Ebben fegyvergyakorlat, lövészet, fegyvertöltés 
oktatása, roham gyakorlása, fegyver- és ruhatisztoga
tás, menetelés, fordulatok, kanyarulatok gyakorlása, 
fegyveres menetelés, szakaszokra való oszlás, fegyver
forgatások, tisztelgés, stb. szerepeltek. Rossz idő ese
tén minden századnak iskolát tartottak, ahol egye
bek között ismertették a hadi törvényeket is. Mivel 
a menetelés rendszerint dobpergésre történt, s ezzel 
jelezték az ébresztőt, takarodót, gyülekezőt, a század
dobosok részére is rendszeres gyakorlást tartottak. 

A veszprémi nemzetőrök között a Dráva menti őr
helyeken is szigorú fegyelem uralkodott. Tilos volt 
engedély nélkül elhagyni annak a falunak határát, ahol 
tartózkodtak. Engedélyt a távozásra a köznemzet
őrök káplárjaiktól, ezek pedig a többi tisztekkel együtt 
a kapitánytól kértek. A századosnak a takarodót 
rendszerint este 9-kor kellet elrendelnie. Takarodó 
után félórával minden nemzetőrnek a szállásán kellett 
lennie. Az őrséget minden századnak naponként ren
desen ki kellett állítani, amely egy káplárból és hat 
emberből állott. Dobszó esetén az egész századnak a 
kapitány szállása előtt kellett gyülekezni. 

Július hónap utolsó napjaiban maga Csányi László 
is szemlét tartott a veszprémi nemzetőröknél és mind 
külső magatartás, mind rend, mind gyakorlottság 
tekintetében elismerését fejezte ki a Dráva melletti 
seregnek. 

Veszprém megye nemzetőreinek javát küldte az első 
csoportban a Dráva vonalához. Ezek voltak katonai
lag aránylag legjobban kiképezve és a körülményekhez 
képest legjobban felfegyverezve. Amikor azonban az 
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első csoport kimozdult, a megye megkezdte az otthon
maradtak kiképzését, nehogy készületlenül érje őket, 
ha a szükség fegyverbe szólítja őket is. Gondoskodni 
kellett rendes oktatókról és a nemzetőrök valamelyes 
felfegyverzéséről, mert a fegyverzetük az otthoniaknak 
még hiányosabb volt. Aránylag igen kevésnek volt 
szuronyos puskája. A megye állandó bizottmánya in
tézkedett, hogy az otthon maradt nemzetőrök folyama
tos fegyveres kiképzésben részesüljenek és felhívta Esz-
terházy Károly megyei nemzetőr főparancsnokot, hogy 
a képzés előrehaladásáról időről-időre tegyen jelentést. 

Bár folytatódott az otthon maradt nemzetőrök 
kiképzése, mégis hamarosan olyan hírek terjedtek el 
a megyében, hogy a Baranyában táborozó Veszprém 
megyei nemzetőröket a zalaiak őrserege fogja fel
váltani. Sőt a Veszprém megyei állandó bizottmány 
ülésein is voltak olyan hangok, hogy a megye nem
zetőreinek első csoportját olyan megye nemzetőreivel 
kellene felcserélni, amely a hazának ilyen módon még 
nem tett szolgálatot és talán fegyverrel is jobban el van 
látva, mint Veszprém megye. Ugyanis Veszprém me
gyének fegyverei nincsenek, a távollevőktől fegyverei
ket elvenni nem lehet, a felváltó második csoportot 
viszont fegyver nélkül nem lehet útnak indítani. 
Ilyen irányú felterjesztéssel a hadügyminiszternél is 
tapogatóztak. Hivatkoztak arra is, hogy megyéjüktől 
sok munkáskezet von el a távoli nemzetőri szolgálat. 
Ettől függetlenül azonban a megye mégis kiállította 
— az ekkor már többé-kevésbé katonai keretekbe tö
mörített nemzetőrségnek megfelelően — a megyére 
megállapított négy nemzetőrségi gyalogzászlóaljat.13 

Akik valamely okból nem tudtak részt venni a nem
zetőri kiképzésben, az állandó bizottmány csak kivé
teles esetben adott felmentést a nemzetőri szolgálat és 
fegyveres kiképzés alól, sőt vitatható esetekben nem is 
maga az állandó választmány döntött, hanem a fel
mentési kérvényt felterjesztette döntés céljából az or
szágos nemzetőrségi tanácshoz. 

Az állandó bizottmány teljesítette a pápai főtanoda 
tanárainak mentesítési kérelmét, hogy az ifjúság neve
lésében kiesés ne történjék. Sőt általánosan elhatározta, 
hogy az iskolákban az ifjúság nevelésével foglalkozó 
tanárokat, tanítókat felmenti a mozgó nemzetőri 
szolgálat alól, de helybeli őrállás és egyéb kötelességek 
alól a tanítók sem vonhatják ki magukat.14 

A cseszneki járásbeliek főszolgabírójuk hazaenge
dését kérték a Dráva mellől, mert az egész járásban 
nem maradt tisztviselő és nekik csak a saját főbírójuk
hoz volt bizalmuk. Az állandó választmány felterjesz
tette kérelmüket az országos nemzetőrségi tanácshoz 
és egyben felszólította a Drávánál táborozó Havranek 
Lajos parancsnokot, hogy ő is szorgalmazza a csesz
neki főszolgabíró hazabocsátását Csányi László orszá
gos biztosnál. 

Csernye község kérelmét, amelyben jegyzőjének fel
mentését kérte, maga az állandó bizottmány teljesítette, 
mert a járási főszolgabíró a jegyzőt 57 éves és beteges 
létére, akarata ellenére sorozta be. Egy molnármester 
felmentését azonban a megye felterjesztésére az orszá
gos nemzetőrségi tanács is csak úgy engedélyezte, ha 
maga helyett más nemzetőrt állít. 

A korábbi húzódozás ellenére július 24-i ülésén mégis 
elhatározta Veszprém megye állandó bizottmánya, 
hogy összeállítja a Dráva mellé induló második nem
zetőr csoportot, amely az elsőt lesz hivatva felváltani. 
A főszolgabírókat megbízták, hogy a nemzetőrök 
összegyűjtése ismét járásonként történjék, s ha mással 
nem, legalább dárdákkal és kaszákkal iparkodjanak 
őket felszerelni. Lelkesítsék fel a népet, hogy az igazság 
és méltányosság követeli meg az első csoport felváltá
sát. Szent kötelessége mindenkinek, hogy a veszélybe 
jutott haza védelmére lelkesedéssel siessen. 

Mivel a felváltó csapatokat is az útra megfelelő pénz
összeggel kellett ellátni, utasították a főadószedőt, 
hogy a haza fel segélyezésére gyűjtött pénzből a máso
dik felváltó nemzetőrcsoport részére ismét tartson 
vissza 4000 ezüst forintot. Csak a többi pénzt és ezüst-
neműeket kell Pestre szállítani. 

A felváltó nemzetőrszázadok előkészítése közben ér
kezett meg a hadügyminiszter felhívása is, álljon el a 
megye attól a kérelmétől, hogy a Dráva mellett levő 
nemzetőreit más törvényhatóság nemzetőreivel váltsák 
fel. Tekintsen a fenyegető veszélyre, amely a hazát a 
lázadók részéről sokfelől fenyegeti. A hadügyminisz
ter egyben fegyvert ígért a felváltó mozgó nemzetőr
csapatok részére. 

A Dráva mellett táborozó nemzetőrök első csoportja 
már maga is várta az egyhónapi távoli őrszolgálat le
teltét. Ennek a hazavágyó hangulatnak parancsnokaik, 
Havranek Lajos és Bezerédy Kristóf őrnagyok hivata
losan is hangot adtak. Levélben kérték a megye állandó 
bizottmányát, gondoskodjék felváltásukról, mert ők 
azzal az ígérettel indultak el otthonról, hogy egy hó
nap múlva felcserélik őket. A Dráva mellett levő nem
zetőrök minden tagja óhajtja ezt. Más megyék már gya
korolják is a kimozdított nemzetőrök felváltását. Em
lékeztetik az állandó bizottmányt arra, hogy a felváltó 
csapatok kiállítását a megye rendeletbe is foglalta. Ne 
akadályozza meg a megye, hogy az otthon maradt 
nemzetőrök szolgálatukkal áldozzanak a haza ügyé
ért. 

Ugyanilyen értelmű levelet írt Veszprém megyének 
Csányi László is Vajszlóról. Csányi augusztus 6-ra 
kérte a felváltó csapatok elindítását. 

Veszprém megye értesítette Csányit, és egyben a 
Baranyában levő nemzetőreit is, hogy a felváltásra 
induló második csoport már ki van állítva. Legkésőbb 
augusztus 12-én fogják őket útnak indítani. 

263 



Csányi László parancsára a Dráva mellől a megyei 
tisztviselők Rosos István első alispán vezetésével már 
augusztus 2-án hazatértek Veszprémbe, hogy a fel
váltó nemzetőrök megszervezését elősegítsék és majd a 
felváltó csoportot Baranyába elkísérjék. Magukkal 
hozták a felváltó csoport utitervét és az első csoportból 
azoknak a névjegyzékét, akik a tisztek, vagy közvité
zek közül továbbra is a Drávánál akartak maradni. 

A veszprémi nemzetőrök első csoportja kifogást 
emelt a Baranya megyei nehézkes élelmezési viszonyok 
miatt is, ami a csapatok lelkes hangulatát nagyban 
rontotta. Főleg azt kifogásolták, hogy a baranyai ható
ságok nekik drágábban adják a húst, mint a civil lakos
ságnak és ezt megyéjük állandó bizottmányának is tu
domására hozták. 

Veszprém megye határozatában kifejtette, hogy Ba
ranya azon intézkedését, miszerint a megye lakosságá
nak 14 kr-ért adják a marhahúst, ugyanakkor a vesz
prémi nemzetőröknek 16 kr-ért, a testvériség eszméjé
vel nem tartja összeegyeztethetőnek. Különösen azért 
méltánytalan ez a megyei határozat a Veszprém megyei 
nemzetőrökkel szemben, mert azok őszinte lelkesedés
sel siettek a haza védelmében Baranya déli szélére és 
hosszú ideje távol vannak családjuktól. Veszprém me
gye Csányi országos biztoshoz fordult a sérelmes Ba
ranya megyei rendelet megváltoztatása érdekében.15 

A veszprémi nemzetőrök első csoportja augusztus 
12-én indult el Baranyából hazafelé. Más útvonalon 
mentek, mint amelyen a felváltásukra útnak indított 
második csoport haladt, így a felváltó csapatokkal nem 
találkozhattak. Vajszló térségéből elindulva, Hernád
fán, Mozsgón, Szentbalázson, Igaion, Tabon, Foksza-
badin, Kenésén keresztül érkeztek meg 21-én Vesz
prémbe. Útközben többször tartottak pihenőt és így 
útjuk 10 napig tartott. 

Nemzetőreit Veszprém megye hazatérésük után ünne
pélyesen fogadta. Hunkár Antal főispán nagyszámú 
közönség előtt üdvözölte őket. Megköszönte nekik, 
hogy a veszélyben levő haza védelmében a Dráva part
ján táboroztak, s onnan hazafias kötelességük teljesítése 
után hazatértek. A több mint egy hónappal előbb ide
iglenesen szolgálatba állított tisztviselők átadták helyü
ket a nemzetőri szolgálatból hazatért rendes tisztvise
lőknek.16 

A felváltásra induló nemzetőrök második harmadát 
hasonlóan állították ki, mint az első csoportot. Most 
is részint önkéntes jelentkezés, részint sorshúzás útján 
toborozták őket az egész megye területéről. Az össze
írt nemzetőrök az első harmadhoz hasonló lelkese
déssel készültek a Dráva mellettiek felváltására. 

A felváltó sereg gyülekezési hely és idő tekintetében 
négy részlegben indult útnak. Augusztus 8-án Kené
séről, Szilasról és Keszthelyről, 9-én ugyancsak Keszt
helyről indult egy-egy részleg. A Dráva mellől Csányi 

által hazarendelt megyei tisztviselők nemcsak a nem
zetőrök gyülekezését szorgalmazták, irányították, ha
nem mint polgári biztosok a csoport előtt haladva, 
24 órával előbb mindenütt gondoskodtak azok elszál
lásolásáról és elemezéséről. A járási főszolgabírók fel
adata volt a kellő számú személy- és málhaszállító 
szekérről való gondoskodás. 

Már most, amikor a nemzetőrök második harmada 
elindult az első felváltására, leszögezték, hogy a har
madik harmadrész szeptember 7-én fog majd útnak 
indulni a második harmad felváltására, ha erre szük
ség lesz a haza védelme szempontjából. A harmadik 
harmadrészt pedig október 7-én majd ismét az első 
váltja fel, és így mindaddig tovább fogják a felváltást 
folytatni, amíg az ország határain tornyosuló fellegek 
el nem oszlanak. 

Veszprém megye mozgó nemzetőreinek az egy hó
napban megállapított szolgálati idejéhez akkor is ra
gaszkodott, amikor a miniszterelnöki rendelet tíz hét
ben állapította meg a váltási időt. Kérelemmel fordult 
a megye a miniszterelnökhöz, hogy nemzetőreinél to
vábbra is az egyhónapos felváltási időt tarthassa 
meg.17 

Mivel a nemzetőrök fizetést csak a rendeltetési helyre 
való megérkezésük után kaphattak, ezért az útra való 
napidíjakról a megye gondoskodott. Ezenkívül minden 
nemzetőrnek az útra három napi élelmet kellett magá
val vinnie. 

Az útnak indított sereg tisztjei tiszti beosztás tekin
tetében elsőbbséget élveztek a hazatérő nemzetőrség 
ott maradni szándékozó tisztjeivel szemben, ha így a 
tisztek nagyobb létszámot tennének ki a szükségesnél. 

A Dráva mellett szerzett tapasztalatok és rend kö
vetkezménye volt, hogy a megye állandó bizottmánya 
a második csoport szervezetét, létszámát sokkal pon
tosabban határozta meg, mint egy hónappal előbb az 
első csoport esetében tette. Ez arra is mutat, hogy a 
nemzetőrség megszervezésénél egyre inkább általában 
a teljes katonai szervezet megvalósítása volt a cél. 

A Dráva mellé induló második felváltó csoportot 
— a járások arányának megfelelően — négy zászló
aljra osztották. A zászlóaljak századokra tagolódtak. 
Minden nemzetőrszázad állt 1 kapitányból, 1 főhad
nagyból, 2 alhadnagyból, 2 őrmesterből, 12 tizedesből, 
2 dobosból, 2 ácsból és 200 közlegényből. Az egész fel
váltó sereg létszáma közel 2000 ember volt. A felváltó 
seregbe is ugyanúgy kijelölték az orvosokat, mint az 
első harmadnál tették. 

Ha a toborzás során valaki maga helyett más embert 
állított, tartozott azt a megyei határozat szerint felsze
relni, vagyis el kellett látnia foszlánnyal18 és szuronyos 
puskával. 

A felváltó csapatokat a megye rövid puskák helyett 
inkább dárdákkal látta el. Már az első csoport részére 
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kikölcsönzött fegyvereket csak a Dráva mellett kapták 
meg. Az átvétel a kapitányok felügyelete mellett tör
tént térítvény ellenében. A puska- és pisztoly tűzköve
ket otthon kellett mindenkinek beszereznie.19 

Perczel Imre baranyai másodalispán útitervét, amely 
teljesen eltérő volt az országos biztosi rendelet útirend
jétől, már az idő rövidsége miatt sem fogadták el. 
Kérték azonban Baranya megyét, hogy a veszélybe ju
tott haza védelmére lelkesedéssel induló nemzetőröket 
útirendjükben mindenben támogassa, gondoskodjék 
kellő ellátásukról, és segítse elő az elszállásolásukat 
intéző polgári biztosok munkáját. 

Először Veszprém megye úgy határozott, hogy mi
vel a nemzetőrparancsnokok távollétük miatt vezetni 
nem tudják a felváltó sereget, a századosok közül vá
lasszanak az útra egy ideiglenes parancsnokot. Végül 
is azonban úgy döntöttek, hogy Eszterházy Károly 
főparancsnok saját maga vezesse a felváltó sereget 
Baranyába. 

A főparancsnok bejelentette az állandó választmány
nak, hogy az elfogadott útirend szerint vezeti ugyan a 
nemzetőrcsapatokat, de a parancsoksága alatt álló 
résszel főparancsnoki tanyáját nem Vajszlón üti fel, 
hanem Siklósra teszi át. Néhány nap múlva egy másik 
jelentésben arra is hivatkozott, hogy állomáshelyét 
Perczel Imre baranyai alispán rendelkezése szerint 
tette át Siklósra. 

Ebből hosszú hatásköri vita támadt az állandó bi
zottmány és Eszterházy főparancsnok között, s tovább 
élezte az ellentétet Baranya megyével is, amely a vesz
prémi nemzetőrök húsellátása miatt keletkezett. Esz
terházy még tovább szította a tüzet azzal, hogy tovább 
rendelte Siklósról az ott megtelepedett Havranek Lajos 
őrnagyot, aki most az új első zászlóaljnak lett a pa
rancsnoka. Siklóst az országos biztos és a Veszprém 
megyei hatóság is Havranek részére jelölte ki és Eszter
házy főparancsnok most azon a címen irányította to
vább, hogy Siklóst magának akarja állomáshelyül 
fenntartani. A főparancsnok hivatkozott arra is, hogy 
ő a nemzetőrség parancsnoka, hadiszolgálat idején az 
elszállásolásban és egyéb hasonló intézkedéseiben nem 
függ a polgári hatóságtól. 

A megyei állandó bizottmány álláspontja ezzel szem
ben az volt, hogy a nemzetőrség egyenesen a polgári 
hatóságtól függő egyén vezérlete alatt áll. A letett eskü 
szerint a parancsnokok a polgári hatóságnak engedel
meskedni tartoznak. A főparancsnoknak nincs joga 
a polgári hatóság elszállásolási rendeletét figyelmen 
kívül hagyni nem annyira hadi taktika, mint inkább 
kényelmi szempontból. Már csak figyelmességből is 
tartózkodjék a megyével ujjat húzni. 

A veszprémi nemzetőrparancsnoknak a saját megyé
jével támadt ellentétéből az összhangnak három irányú 
megbomlására lehet következtetni. Ellentét volt Vesz

prém megye vezetősége és a főparancsnok között,, 
Veszprém és Baranya megyék között, s nem volt meg 
az egyetértés a veszprémi nemzetőrparancsnokok kö
zött sem. 

A veszprémi nemzetőröknek a Dráva mellet folya
matos szolgálattételét az a körülmény zavarta meg, 
hogy a megyei nemzetőrségnek a kormány által elren
delt átszervezése egybeesett a Dráva mellett levők fel
váltási idejével, illetve a felváltó csapatok toborzásá
val. 

A miniszterelnöki rendelet augusztus közepe táján 
ugyanis arra utasította Veszprém megyét, hogy mivel: 
a kormány önkéntes nemzetőrökből álló haderőt 
kíván teremteni, a megye is lásson hozzá az önkéntesek 
szervezéséhez. Ezt a haderőt önként jelentkező, erős, 
egészséges egyénekből kell kiállítani. 

Azért volt erre szükség, mert a kormány azt tapasz
talta, hogy a megyei nemzetőrök kimozdítása, vagyis 
a rendes megyei nemzetőrök mozgóvá tétele nem felel 
meg egészen a honvédelmi céloknak. A mozgó nem
zetőrcsapatok, bármilyen lelkesedéssel végzik szolgá
latukat, a hiányzó katonaságot nem pótolják. A nem
zetőrségnek a törvényben lefektetett feladata elsősorban 
rendészeti célokat szolgált, amelyeknek a nemzetőrség 
maradék nélkül megfelelt. Amint azonban az ország 
határain a bajok egyre jobban tornyosultak, mindin
kább szükségessé vált a katonailag jól képzett, állandó 
haderő megteremtése. 

A mozgó nemzetőrök nagyrészben a vagyonosabb 
családokból kerültek ki, így ezek a nemzetőrcsapatok 
hosszabb ideig megyéjüktől távol nem szívesen teljesí
tettek szolgálatot, amint ezt a Veszprém megyei mozgó 
nemzetőrcsapatok példája is mutatja. Hiába tartották 
tehát a mozgó nemzetőrcsapatokat csaknem teljes 
katonai fegyelem alatt, hiába szervezték a tényleges 
katonaság mintájára, egyre fontosabbá vált a nemzet
őrökből egy olyan állandó jellegű haderő megteremtése, 
amely egyik legalapvetőbb pillére lett a rövid idő múlva 
létrejött 48-as honvédségnek. 

A mozgó nemzetőrcsapatok időről-időre — havon
ként, vagy tíz hetenként — egymást váltották. Most a 
kormány olyan rendeletet hozott, hogy az önkéntes 
nemzetőrökből álló haderő köteles magát a kormány 
rendelkezésére bocsátani mindaddig, amíg a harc tart, 
illetve amíg a haza szolgálatukat igényli. A rendelet 
hangoztatta, hogy az önkéntesek — tisztek és közem
berek — olyan fizetést kapnak, mint a katonaságnál. 
Mivel ennek a haderőnek a megszervezése sürgős, mert 
délről a veszély tornyosodik, Veszprém megye elhatá
rozta az önkéntes nemzeti őrsereg megszervezését a me
gyei mozgó nemzetőrség helyett. 

Az önkéntes nemzetőrség létszámát 1000 főben álla
pították meg a rendes megyei nemzetőrség több ezres 
létszámával szemben. A jelentkezőket nem bizonytalan 
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időre kötelezték szolgálatra, hanem határozott idő
pontig, 1849. Mindszentnapig. 

Az önkéntesek felszerelését a községeknek kellett 
vállalniok. A kiállítás határidejét szeptember 6.-ban 
állapították meg. A megyei határozat úgy rendelkezett, 
hogy amely község késlekednék az önkéntes nemzet
őrök kiállításával, onnan a még hátralevő egy harmad
rész megyei mozgó nemzetőrséget fogják behívni, ame
lyet a Dráva vonalához küldenek felváltó seregként. 
Ha pedig az önkéntes nemzeti őrsereg kiállításával a 
megyei mozgó nemzetőrség harmadik harmada fel
mentést nyerne a Dráva melletti szolgálat alól, az ön
kénteseknek kiállítási költségét ez a felmentett harma
dik harmad fogja viselni. Az önkéntesek kiállításánál 
idegen községhez fordulni kisegítésért mindaddig nem 
lehetett, amíg az idegen község a maga nemzetőreit ki 
nem állította. Amikor Örs község az önkéntes nemzet
őrök kiállítását megtagadta, a kiküldött szolgabíró az 
önkéntesek haladék nélküli kiállítására kötelezte a 
falut és figyelmeztette, hogy ha továbbra is vonakodnék, 
önkénteseket fog toborozni a község költségére.20 

Az önkéntes nemzetőrség megszervezésével egyidő-
ben a kormány rendelete szerint gondoskodni kellett 
arról, hogy a megye legszélesebb rétegeit is előkészít
sék az önvédelmi harcra. Ez abból állott, hogy igyekez
tek a népet megbarátkoztatni az általános népfelkelés 
gondolatával. 

A dunántúli összes önkéntes nemzetőrseregek állo
máshelyéül a kormány Pápa városát jelölte ki, vezérlő 
parancsnokául pedig Kosztolányi Móricot nevezte ki. 
A miniszterelnöki rendelet tehát a Veszprém megyei 
önkéntes nemzetőrsereget Pápára irányította. 

A kormány rendeletének végrehajtása során Szemere 
belügyminiszter úgy intézkedett, hogy amennyiben a 
Pápán gyülekező önkéntes őrseregek elhelyezésére 
maga a város kicsi lenne, a városon kívüli táborban 
kell őket elszállásolni. Élelmezésükről pedig a pápai 
állandó bizottmány gondoskodjék Szakonyi Lajos 
városi főbíróval az élen.21 

Az országos nemzetőrségi tanács a veszprémi ön
kéntesnemzeti őrsereg parancsnokául szeptember 7-én 
Bezerédy Kristóf őrnagyot nevezte ki. Majd pedig 
amidőn a tanács szeptember 13-án őt a megyei összes 
felkelő seregek parancsnokává léptette elő, helyette a 
megyei önkéntes nemzetőrsereg parancsnoka Eszter-
házy Pál őrnagy lett. 

Miután az önkéntes nemzeti őrsereget községi és 
állami fegyverekkel kellett felszerelni, Veszprém megye 
közölte a megyei nemzetőrségi őrnagyokkal, hogy a 
Dráva mellett levő nemzetőrök fegyvereit, amikor 
onnan a csapatok hazaindulnak, össze kell gyűjteni és 
az önkéntes nemzeti őrsereg gyülekező helyére, Pápára 
kell szállítani. 

A Veszprém megyei állandó bizottmány már az 

önkéntes nemzetőrség szervezésének kezdetétől gon
dolt arra, hogy a megyei mozgó nemzetőrök harmadik 
harmadát nem küldi le Baranyába a Dráva védelmi vo
nalához, mivel ezek szolgálati ideje teljesen egybe
esett volna az önkéntes nemzetőrség szervezésével. 
A megye ezért kérdést intézett a miniszterelnökséghez, 
hogy ha az önkéntes nemzetőrség a megadott határ
időre nem lenne kiállítható, a megyei mozgó nemzet
örök utolsó harmada szeptember 7-én elinduljon-e 
a Dráva mellett levők felváltására, vagy pedig meg
engedhető-e, hogy a Veszprém megyeiek által elfoglalt 
őrhely addig üresen maradjon, amíg az önkéntes nem
zetőrség ezt a helyet elfoglalhatja? Nyilván a megyei 
vezetők maguk is érezték, hogy a védelmi vonalat még
sem lenne szabad védtelenül hagyni, mert a miniszter
elnökhöz küldött felterjesztéssel egyidőben levelet 
intéztek Csányi Lászlóhoz is, hogy küldjön utitervet 
az esetleg kiinduló harmadik csoport részére. 

A megye kérdésére szeptember 4-én érkezett meg a 
válasz, amelyet Szemere belügyminiszter írt alá. Esze
rint az önkéntes nemzeti őrsereg a délvidéken levő 
megyei mozgó nemzetőrök felváltására szeptember 
15-e előtt nem fog elindulni. Ezért vagy a lent levők 
várják meg, amíg odaérkezik az önkéntes sereg, vagy 
a megye Csányi Lászlót kérje fel a hiányzó nemzet
őröknek más módon való pótlására, nehogy a Vesz
prém megyeiek által tartott rész üresen maradjon. 

Veszprém megye részéről az lett volna a helyes, kö
vetkezetes eljárás, ha a megyei mozgó nemzetőrök 
harmadik harmadát is kiállította volna a baranyai 
Dráva-vonal őrzésére, amit rájuk bízott Csányi orszá
gos biztos. Ezek egyhónapi szolgálati ideje éppen kel
lett volna ahhoz, még Jellasics támadása elmaradása 
esetén is, hogy az önkéntes nemzetőrség szervezését, 
felszerelését befejezzék. A megyén kívül már szolgálatot 
teljesített mozgó nemzetőrök maguk is egyöntetűen 
követelték, hogy az utolsó harmadrész hasonló szolgá
lattételre köteleztessék. 

Szemere Bertalan határozatlan válasza hozzájárult 
ahhoz, hogy Veszprém megye a ránézve könnyebb 
megoldást válassza és felváltó csapatok küldése nélkül 
nemzetőreit a Dráva mellől hazarendelje. Szemere ré
széről az lett volna a helyes válasz, ha arra utasítja 
Veszprém megyét, hogy vagy kiállítja a megyei mozgó 
nemzetőrség harmadik harmadát, vagy pedig alkalmaz
kodik a minisztérium által már korábban megszabott 
tíz hetes váltási időhöz. Csányira hárítani a feladat 
megoldását úgy, hogy a veszprémieknek kibúvási lehe
tősége legyen, helytelen volt azért is, mert Csányi egyéb
ként sem rendelkezett elegendő létszámú véderővel. 

Veszprém megye állandó bizottmánya a miniszter
elnöki válasz birtokában elrendelte, hogy az önkéntes 
nemzetőröket szeptember 7-ig Pápára kell szállítani, 
a Dráva mentén szolgálatot teljesítőkre vonatkozóan 
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pedig a miniszterelnöki leirat második lehetőségét vá
lasztotta. Sürgönyileg értesítette Csányit, hogy a hadi 
szolgálatot teljesítő megyei mozgó nemzetőröket a ki
szabott határidőn túl egy nappal sem kívánja ott lenn 
tartani, nehogy a körülmények miatt annyira szükséges 
népbizalmat maga iránt gyengítse. Felkérte az orszá
gos biztost, a miniszterelnöki rendelet értelmében úgy 
intézkedjék, hogy a veszprémiek által tartott őrhely 
szeptember 12-én túl, amikor is azok hazaindulnak, 
más módon töltessék be addig, amíg a Veszprém 
megyéből szeptember 15-én elinduló önkéntes nemzet
őrsereg megérkezik. 

Csányi még küldött néhány levelet Veszprém megye 
állandó bizottmányához, amelyekben a felváltó csa
patok kiállítását sürgette. Ha a kormány az önkéntes 
nemzetőrcsapatokat Pápára irányítja, szállítson az 
állandó bizottmány a megadott útirend szerint újabb 
megyei mozgó nemzetőrcsapatokat, mert őrizetlenül 
nem lehet hagyni a veszprémiek által tartott védelmi 
vonalrészt. Jellasics már elfoglalta Szlavóniát, a va-
rasdi hidat lezárta, a belső ellenség száma is állandó
an növekszik, így a haza helyzete napról-napra bonyo
lultabb — írta Csányi László Veszprémbe. 

Erre Veszprém megye ismételten, de most már hatá-
zotottan értesítette Csányit, hogy mivel állandó nem
zetőri hadsereget szervez, a Baranyában levő veszprémi 
nemzetőrök felváltására a harmadik megyei mozgó 
nemzetőrcsoportot nem állítja ki.22 Nem engedi meg 
adott szavának szentsége, hogy a csapatokat határ
időn túl is a Drávánál tartsa, de nem kötelezi erre a 
megyét a miniszterelnöki rendelet sem — válaszolta a 
bizottmány Csányinak. Már lényegében befejeződött 
az 1000 önkéntes nemzetőr kiállítása, s oly tetemes 
költséggel járult hozzá a megye ezek felszereléséhez, 
hogy sem a Baranyában levő nemzetőrök további ott 
tartásához, se a felváltó csapatok kiállításához nem 
járulhat hozzá. Csányi országos biztos a Dráva-partnak 
biztosításáról más módon gondoskodjék.23 

Egyébként arról, hogy nem küld felváltó csapatokat, 
Veszprém megye Baranya megyét is értesítette. Ez első
sorban azért történt, mert Baranya megye alispánja 
és Eszterháhy Károly a Veszprém megyei nemzetőrök 
főparancsnoka együttesen, közös levélben is kérték fel
váltó őrcsapatok küldését. A felváltó csapatok uti-
rendjét is megküldték Veszprém megyének és értesí
tették, hogy a második csoport szeptember 12-én indul 
hazafelé. Veszprém megye a már ismert indokokkal 
hárította el a kérelmet. Ezenkívül azt válaszolták Bara
nya megyének, mivel felváltó csapatokat nem külde
nek, útirend küldésére szükség nincs, s az útiterv meg
határozása egyébként sem az egyes megyék állandó 
bizottmányának, hanem az országos biztosnak a fel
adata. 

Ezzel azonban Veszprém megye csak ürügyet akart 

találni elfoglalt álláspontjának igazolására, hiszen 
ugyanakkor Csányi László is megküldte a megyének a 
felváltó csapatok útirendjét, de erre Veszprém megye 
állandó bizottmánya nem is válaszolt, hanem egyszerű 
tudomásulvétel után irattárba tette.24 

Nem hatotta meg Veszprém megyét Baranya megye 
állandó bizottmányának az a levele sem, amelyben 
szorult helyzetében ismételten kérte a felváltó csapatok 
küldését. Arra hivatkozott, hogy azért nem küldhet 
felváltó csapatokat, mert most szereli fel állandó ön
kéntes nemzetőri seregét. A baranyaiak erre válaszuk
ban ezt írták: ,,a tudvalevő körülmények végett hittük, 
hogy a vésszel fenyegetett Dráva-vonal — akár rendes, 
akár önkéntes nemzetőrök általi felváltással — továbbra 
is, míg t.i. saját nemzetőreink egy részről a bácskai 
táborból visszavonatni, vagy az önkéntes nemzetőreink 
más részről kiállíttatni fognak — fegyveres erővel meg
szállva biztosítandó lészen."25 

Miután Eszterházy nemzetőr főparancsnok néhány 
nappal előbb értesítette Veszprém megyét az útirány
ról, szeptember 12-én csapataival elindult Baranyából. 
Másnap Pécsett kapta kézhez Csányi levelét, amelyben 
arról értesítette az országos biztos, hogy Jellasics a 
Murán át betört Magyarországba és a magyar erőket 
is ott vonják össze. Ebben a levélben a veszprémieknek 
csak általánosan lelkesítő, minden határozott és részle
tes utasítás nélküli rendeletet küldött. 

A veszprémi nemzetőrök második csoportja a hazai 
parancsnak kívánt engedelmeskedni. De magának a 
főparancsnoknak is az volt a véleménye, hogy a sok 
beteggel megterhelt, fáradt, gyengén élelmezett, elcsüg
gedt sereget fegyveres szolgálatra jó sikerrel alig lehetne 
alkalmazni. A nemzetőrök közül ugyanis több mint 
háromszázan megbetegedtek, a halálozás is sűrűn for
dult elő köztük és maga Eszterházy főparancsnok több 
nap óta lázas beteg volt a rossz levegő és élelem, vala
mint a kényelmetlen szállás következétben. 

A főparancsnok egyébként, amikor Pécsett értesült 
Jellasics betöréséről, megkérdezte megyéje állandó 
bizottmányát, folytassa-e útját Veszprém felé, s ha 
az ellenség valahol útjába vágna, támadólag lépjen-e 
fel, megütközzék-e vele ? A bizottmány azt válaszolta, 
hogy útját hazafelé folytassa és az ellenséggel csak 
akkor ütközzék meg, ha seregét erre képesnek tartja. 

A veszprémi nemzetőrök Baranyából két részletben 
haladtak hazafelé. Bár a megye a fegyvereknek kocsi
kon való szállítását rendelte el, Eszterházy főparancs
nok ezt az idő rövidsége miatt nem tartotta veszteség 
nélkül kivihetőnek. De a közelgő veszélyre tekintettel 
nem is látta tanácsosnak, hogy a nemzetőröket fegy
vereiktől megfossza még csak néhány napra sem. 
Útközben ugyanis arra kellet gondolni, hogy az ellen
séggel össze is találkozhatnak. 

A nemzetőrcsapatok első fele szeptember 16-án, 
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s néhány nap múlva a második fele is hazaérkezett 
Veszprémbe anélkül, hogy az ellenség útjukba akadt 
volna. A Dráva mellől visszatért nemzetőröket haza-
bocsátották otthonukba, fegyvereiket pedig a Pápá
ról Veszprémbe visszrendelt önkéntes nemzeti őr
seregnek adták át. Jellasics bán betört horvát seregei
nek egyik oszlopa ezekben a napokban már éppen 
Veszprém felé közeledett. 

A veszprémi nemzetőrök eltávozásával és azáltal, 
hogy Veszprém megye a korábban beígért felváltó 
csapatait nem küldte el, a baranyai Dráva-vonal telje
sen védtelenül maradt. Kormányrendeletre, de a Hor
vátország felől egyre növekvő veszély miatt is Baranya 
megyének magának kellett megszervezni Dráva menti 
határának védelmét. Csányi figyelmeztette a megye 
közvetlen vezetőit és állandó bizottmányát, hogy 
Jellasics betörése küszöbön áll, de katonaságot a 
védelmi vonalhoz nem tudott adni. Az elindított Tolna 
megyei nemzetőrök pedig Baranyát el sem érték, mert 
útközben újabb parancs folytán hajóval Pestre szállí
tották őket. A baranyai nemzetőrök viszont még 
mindig a Bács megyei táborban voltak 4500 főnyi 
létszámmal. 

Baranya megye állandó bizottmányának közgyűlése 
szorult helyzetében gyors ütemben látott hozzá a vé
delem megszervezéséhez. Siklóson és Dárdán kíván
ták kialakítani a megyei védelem két főpontját. El
határozták az önkéntes nemzetőrség további szervezé
sét. Hirtelen 800 nemzetőrt vontak össze a megye 
székhelyén, Pécsett. Pécs város is kiállított 100 ön
kéntes nemzetőrt. Végül elrendelték a hazafiságukról 
ismert Dráva menti lakosok általános felfegyverzését. 
A veszély hírére a bácskai táborból hazatért Batthyány 
Kázmérra, a megye főispánjára bízták, hogy az álta
lános ellenállást megszervezze és a baranyai Dráva
vonal védelméről megyei erő által gondoskodjék.26 

A Dráván túl Jellasics támadó seregének jobbszár
nya helyezkedett el Baranya megyével szemben. Ez 
a seregrész mintegy 10 000 emberből állott, Roth és 
Philippovics tábornokok parancsnoksága alá tarto
zott, s a fő gyülekező helyei Miholjác, Valpó és Eszék 
térségei voltak. Batthyány Kázmér ezért kívánta 
tehát ezekkel a helységekkel szemben, a Dráva innenső 
oldalán a baranyai védelem főpontjait Siklósra és 
Dárdára helyezni. 

Általában Baranya megyében is a lakosság minden 
rétege lelkesedéssel igyekezett eleget tenni honvédelmi 
kötelezettségének. Egyedül Szabadszentkirály nemes 
község volt az, amely ellenállt az összeíró választ
mánynak és meggátolta az önkéntesek összeírását.27 

Pécs város is szorgalmasan toborozta nemzetőreit; 
maga Jellasich János városi főbíró volt az újoncállí
tási biztos.28 

Az első nagyobb nyugtalanságot az okozta Pécsett 

és Baranya megyében, hogy egy 3000 főből álló 
rabló fegyveres csoport áttört a Miholjác—dráva
szabolcsi révnél, amelynek nem tudtak ellenállni. 
A felfegyverzett rabló csapatot a Verőce megye élére 
a bán által kinevezett új főispán vezette. A nyugtalan
ságot az is fokozta, hogy Jellasics bán rágalmazó 
proklamációit ismeretlen egyének terjeszteni kezdték 
a megyében.29 

Közben a horvát támadó sereg jobbszárnya a Drá
va túlsó partján felfelé hózódva, a sztárai rév felett 
Tótszentmártonnál, Somogy megyében szeptember 
20-án átlépte a Dráva vonalát és előőrsei még aznap 
éjjel elérték Baranya megyét. A berontott ellenség 
mintegy 9—10 000 emberből állott. Lassan nyomulva 
Baranya felé, szeptember 23-án Gerde, Rugásd, Baksa, 
Görcsöny és Szabadszentkirály községekben állapo
dott meg a Roth tábornok által vezetett törzssereg. 
Mintegy 1500 főből álló ellenséges seregcsoport pedig 
Siklós felé nyomult előre, de Siklósra nem mert be
menni, hanem visszakanyarodott és egyesült a Pécs 
felé haladó sereggel. Átvonulva Pécsen, szeptember 
23-án hagyta el a fősereg Baranya megyét anélkül, 
hogy területét okkupálta volna. 

A Baranya megyei védősereg ekkor csupán 1000 
főnyi gyakorlatlan önkéntesből állót.30 Ennek élén 
Batthyány Kázmér, akit már előzőleg a kormány 
Baranya megye és Pécs város kormánybiztosává 
nevezett ki, előbb Siklósra, majd Mohácsra vonult 
vissza, hogy az ellenség bekerítő szándéka elől kitérjen. 

A tízszeresen nagyobb ellenséggel szemben Batthy
ány Kázmér megszervezte a megye egész területén a 
gerillaharcot. Az ellenséget hátulról és oldalról állan
dóan nyugtalanította. Emberei elfogták Roth tábor
nok kémét és mint foglyot átadták a rögtönítélő 
bíróságnak. Batthyány elrendelte a drávai kompok és 
összes szállító eszközök lefoglalását, az ellenség által 
szétosztott lázító proklamációk összegyűjtését. Ami
kor pedig szeptember 27-én arról értesült, hogy az 
ellenség 16 szekere lőszert szállít a fősereg után, ön
kénteseivel — Perczel Antal őrnaggyal az élen — 
Oroszló községben a lőszeres szekereket és ezek 80 
sokác fegyveres határőrből álló kíséretét elfogatta. 
Ebben a vállalkozásban főként a 100 pécsi önkéntes 
vett részt. A zsákmány 32 hordó lőszer, 600 puska és 
az őröktől elvett 80 szuronyos puska volt. Ez a rajta
ütés Roth seregének ütőképességét nagyban csökken
tette. Pécsváradon az ellenséghez pártolt Hardegg 
vasas és Kresz könnyű lovas ezredek depóit Batthyány 
Kázmér ugyancsak lefoglaltatta. 

Jellasics Pákozd-sukorói és Roth ozorai veresége 
után, hogy az ellenség visszavonulását megakadályozza 
Batthyány Kázmér október 2-án Pécsre tette át fő
hadiszállását. További újoncokat sorozott be védelmi 
seregébe. Ez most sokkal könnyebb volt, mint a fel-
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készülés kezdetén, mert a nép Jellasics betörése után 
inkább hajlandó volt katonáskodni, mint előtte. Ami
kor elterjedt a hír, hogy az ellenség az oroszlói puska
porelvételt meg akarja bosszulni, Pécsről és Mohács
ról több mint 10 000 felkelő jelentkezett fegyveres 
szolgálatra. 

Batthyány megnövekedett számú fegyvereseivel 
Roth tábornok szétszórt és Baranyán keresztül haza
felé tartó egész seregét — több mint 7500 embert — 
elfogatta, lefegyverezte és csak ünnepélyes eskü leté
tele után bocsátotta szabadon. Az eskü lényege az volt, 
hogy Magyarország ellen többet nem fognak fegyvert 
és mint a múltban, a jövőben is jó szomszédok lesz
nek. A foglyok eskütétel utáni hazaengedése a ma
gyar kormány tudtával és helyeslésével történt. 

Jellasics betörése felrázta az egész országot, s nem 
utolsó sorban a Dunántúlt. A népfelkelők tömegesen 
jelentkeztek fegyveres szolgálatra. Az önkéntes nem
zetőrökön kívül a már esetleg hazabocsátott rendes 
megyei nemzetőröket is ismét fegyverbe szólították. 
Veszprém megye is felhívta a nemzetőr őrnagyokat, 
hogy a nemzetőröket állandóan gyakoroltassák. A já
rási szolgabírókat pedig arra utasította, hogy mind 
tudatosabban szoktassák az egész lakosságot a nép
felkelés gondolatához.31 Az önkéntesekből, rendes 
katonákból, nemzetőrökből, népfelkelőkből a Jel
lasics elleni fegyveres harcban kialakult, megszületett 
a 48-as új magyar honvédség. 

Az ellenség Baranya megyéből való kitakarodása 
után az Országos Honvédelmi Bizottmány Batthyány 
Kázmért először Bácskába akarta ismét rendelni, 
mivel azonban a Dráván túl újabb mozgolódás volt 
észlelhető, olyan parancsot adott, hogy maradjon a 
Dráva mentén. Sőt terjessze ki figyelmét Baranyán 
kívül Somogy, Zala és Vas megyékre is. Egyben köte
lességévé tette a Honvédelmi Bizottmány, hogy mű
ködjék együtt Perczel Mór ezredessel, aki ebben az 
időben Nugent rabló serege ellen a Muraközben csa
tázott. Siessen segítségére a védtelen Kanizsának, mert 
Nugent csapatai ezt is háborgatták.32 Batthyány belá
tására bízta még a Honvédelmi Bizottmány, hogy 
amennyiben lehetséges, az átpártolt eszéki várat térítse 
vissza az engedelmesség útjára.33 

A veszprémi nemzetőröket is október végén a 
drávai védelmi vonal legnyugatibb részén, a csáktor
nyai táborban találjuk, ahova október 20-án érkeztek 
meg. Perczel Mór parancsnoksága alá tartoztak. Elő
zőleg nyilván ők is részt vettek a Muraköznek októ
ber 17—18-i visszafoglalásában. Itt találjuk még 
rajtuk kívül a Zrínyi és Hunyadi záaszlóaljakat, a 
Radeczky huszárokat, a zalai és szabolcsi önkénte
seket.34 

A Veszprém megyei származású Gál Péter nemzet-
örszázados családi levéltárában megtalálhatók a vesz

prémi nemzetőrök első zászlóalja harmadik századá
nak fegyver kimutatásai. Ezekből arra következtet
hetünk, hogy még a csáktornyai táborban is igen 
hiányos volt a felszerelésük. A század legénysége há
romnegyedrészének sem volt puskája, több mint ne
gyedrésze alkalmi szúróeszközökkel — kaszával, dár
dával — volt még mindig felszerelve. A századnak 
136 lőfegyveréből kettő volt csak katonai puska, a 
többi vadászfegyver. A 134 vadászfegyverből is csak 
négy volt kétcsövű. A 130 vadászfegyverből 27 elöl
töltős volt. A század ötnapi fizetése őrmestertől lefelé 
közlegényig összesen 118 fr. 40 kr. volt.35 

Csáktornya a Dráva nyugati, az eszéki vár pedig 
a keleti részén jelentette a védelmi vonal két legfonto
sabb pontját. Batthyány Kázmér október 22-én vonult 
be Eszék várába megnövekedett seregével és ezzel a 
haza védelmére megszerezte ezt a fontos várat. Ettől 
kezdve Batthyány itt tartózkodik, hónapokon keresz
tül Eszékről keltezi leveleit.30 

Batthyány Kázmérnak a vár elfoglalásáról szóló 
jelentésére Kossuth Debrecenből 1849. január 9-én 
válaszolt. Levelét Batthyány Kázmérnak, mint sereg
vezérnek címezte Eszékre. Kifejtette, hogy a nemzet 
szabadságharcában milyen fontos stratégiai pont 
Eszék vára. A pesti katasztrófa után a hadműveletek
ben gyökeres változásra van szükség. Nagyobb hade
rőt egyelőre még nem lehet a Dunántúlra küldeni, 
éppen ezért fokozottan megnőtt Eszék várának sze
repe. A levélből arra következtethetünk, hogy Kos
suth nyilván olyan szerepet szánt Eszéknek, mint 
amilyet Komárom töltött be a szabadságharcban, 
vagy legalább is azt remélte, hogy Eszék a dél-dunán
túli védelem szilárd pontja marad.37 

Nem ez történt. Batthyány Kázmérnak már nem 
volt ideje sem az eszéki vár megerősítésére, sem az 
újonc várőrség kiképzésére. Nugent csapatai január 
30-án Pécset elfoglalták, sőt néhány nap múlva már 
Eszék külső területeit is megszerezték. A külvárosért 
folyó harcokban kiderült, hogy a lakosság ellenszenv
vel viseltetik a magyarokkal szemben. A házak abla
kaiból, a padlásokról, a kerítések mellől elrejtett 
fegyvereikkel lőtték a magyar katonákat. 

Mivel Batthyány a várat gyengének tartotta, Deb
recenbe ment, hogy a Honvédelmi Bizottmánnyal 
tárgyaljon a vár helyzetéről, megerősítéséről. Távol
létében Éder ezredes február 13-án puskalövés nélkül 
adta át a várat Trebersburg osztrák tábornoknak. 
Mintegy 5000 főnyi őrség, 300 ágyú, 2400 mázsa pus
kapor, három havi élelem, 190 000 fr. készpénz került 
az ellenség birtokába. 

Ezzel a drávai védelmi vonal utolsó bástyája is 
elesett és Eszék várának a szabadságharcban való 
rövid szereplése végleg le is zárult. 

Kopasz Gábor 
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J E G Y Z E T E K 

A jegyzetekben a következő rövidítéseket használjuk: 
á. b. jkv. = állandó bizottmány jegyzökönyve, 
Bm. lt. = Baranya megye levéltára, 
Bv. lt. = Baja város levéltára, 
kgy. sz. = közgyűlési szám, 
OHB. = Országos Honvédelmi Bizottmány, 
О. L. = Országos Levéltár, 
PÁL. = Pécsi Állami Levéltár, 
Pv.lt. = Pécs város levéltára, 
VÁL. = Veszprémi Állami Levéltár, 
Vm. lt. = Veszprém megye levéltára. 

1 PÁL. Bm. lt. 785/1848. kgy. sz. 
- T a s Károly: Baranya vármegye 1848-ban. Pécs, 1940., 

10. o. 
3 PÁL. Bm. lt. 1388/1848. kgy. sz. 
4 A polgári örsereg 1848 márciusban kizárólag a személy

es vagyonbiztonság, a nyugalom és rend fenntartására 
alakult. Inkább rendőri, mint honvédelmi feladatai vol
tak. Ezért tartozott eleinte a polgárőrségből lett nemzet
őrség is a belügyminisztérium alá. Katonaság híján szük
sége volt az országnak arra, hogy a nemzetőrséget hon
védelmi célokra is felhasználja, ezért rendelte el a kor
mány az ún. mozgó, vagyis otthonából kimozdítható 
nemzetőrség megszervezését. A nemzetörségből fejlődött 
ki 48-as vitéz honvédségünk. Lásd Doberdói-Breit: 
Magyarország katonai története 1848—49., 1. k. 3. és 
39. o. 

5 PÁL. Bm. lt. 1319/1848. kgy. sz. 
« U. o. 1390/1848. kgy. sz. 
7 VÁL. Vm. lt. 1157/1848. á. b. jkv. sz. 
8 PÁL. Bv. It. Gál Péter családi levéltára, személyi iratok. 
9 U. o. Az esküminia szövege:,,Én N. N. esküszöm az élő 

istenre, stb. ••• a királynak és alkotmánynak hűséget, 
— esküszöm, hogy polgártársaimnak személyét cs vagyo
nát minden törvénytelen megtámadás ellen elöljáróim 
felhívására oltalmazom, közcsendet, békét és nyugalmat 
sem nem háborítom, sem háborítani nem engedem, álta
lában minden szolgálati kötelességemet, midőn tőlem 
megkívántatik, pontosan teljesítem és leszek polgári elöl
járóim vezérlete alatt hű őrje az alkotmánynak és a 
hazának. Isten engem stb. . . . " 

Die vom chroat ischen Ban Jellaschitsch gegen U n 
garn getroffenen Vorbere i tungen in den M o n a t e n Mai 
und Jun i 1848 machten auch in den an Chroa t ien an
grenzenden süd- t ransdanubischen Komi ta ten dr ingen
de Ver te id igungsvorkehrungen notwendig . 

Wegen der einheit l ichen Lei tung der Verteidigungs
linie ent lang der D r a u ha t die ungarische Regierung das 
ganze Süd-Transdanubien von Várasd zu Eszék (Komi -

10 Hadi ügyészek. 
11 PÁL. Bv. lt. Gál Péter családi levéltára, személyi i r a tok . -

A fenyítés fokozatai voltak: 1. Kihirdették a század előtt 
az illető nevét, hibáját, hanyagságát, vagy kihágását. 
2. Ugyanezt kihirdették az osztály előtt. 3. Á fenyítendőt 
kiállították a század, vagy az osztály elé. 4. Fegyverét 
rövidebb-hosszabb időre elvették. 5. Hat óráig terjedhető 
időre letartóztatták. 6. Huszonhat óráig terjedhetően 
börtönbe zárták, ami egész, vagy félböjttel volt súlyos
bítható. 

12 Eltiltották az engedély nélküli vízivást, éretlen gyümölcs 
evését. Takarodó után le kellett feküdni. Lefekvéskor 
testét mindenkinek szabaddá kellett tenni, hogy nyu
godtan pihenhessen. Akinek a lába a meneteléstől felhó-
lyagosodott, faggyúval kellett bekennie. 

13 Doberdói-Breit i. m. I. k. 43. o. 
11 VÁL. Vm. lt. 1363/1848. á. b. jkv. sz. 
15 U. o. 1629/1848. á. b. jkv. sz. 
, ,! U. o. 1810/1848. á. b. jkv. sz. 
17 ü . o. 1630/1848. á. b. jkv. sz. 
18 Ujjatlan mellény. 
VJ VÁL. Vm. lt. 1510/1848. á. b. jkv. sz. 
20 U. o. 2019/1848. á. b. jkv. sz. 
21 U. o. 1953/1848. á. b. jkv. sz. 
-- U. o. 1845/1848. á. b. jkv. sz. 
23 U. o. 2014/1848. á. b. jkv. sz. 
-' U. o. 2035/1848. á. b. jkv. sz. 
25 PÁL. Bm. lt. 1845/1848. kgy. sz. 
-,; U. o. 1833/1848. kgy. sz. 
-7 O. L. Nemzetőrségi Haditanács, 4562'1848. sz. 
28 Érdekes véletlen, hogy ebben az időben a pécsi város 

főbírót is Jellasichnak hívták, aki azonban nem volt 
rokona a pártütő Jellasics bánnak. — PÁL. Pv. lt. 

29 O. L. Kossuth — Polizei-Akten, 102. 
30 U. о. OHB. 702/1848. sz. 
31 VÁL. Vm. lt. 2018/1848. á. b. jkv. sz. 
:i- O. L. OHB. 2218/1848. sz. 
33 V. o. 1001/1848. sz. 
34 PÁL. Bv. lt. Gál Péter családi levéltára, személyi iratok. 
35 U. o. 
3(i O. L. OHB. 1427/1848. sz. 
37 U. o. 155/1848. sz. 

ta té Zala, Somogy, Baranya und Tolna) László Csányi 
als Landskommissa r mit Vol lmacht unterstell t und ihn 
mit dem Treffen der auf diesen Gebieten benöt igten 
Ver te id igungsvorkehrungen beauftragt. 

Die mobile Na t iona lga rde des K o m i t a t s Baranya 
wurde von der Regierung in die Süd-Batschka k o m m a n 
diert um auf dem m o m e n t a n mehr gefährdeten Gebiete 
des revolt ierenden Südens verwendet werden zu kön-

Die Rolle der Nationalgardisten von Veszprém in der Verteidigung der Drau-Linie von 
Baranya im Jahre 1848 
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nen ; mit der Verteidigung der Drau-Linie in Baranya 
hingegen wurden die Nationalgardisten des Komitats 
Veszprém beauftragt. 

Komitat Veszprém hat also sich entschlossen seine 
mobilen Nationalgardisten in drei Gruppen zur Drau-
Linie von Baranya zu schicken. Die Dienstzeit je einer 
Gruppe wurde für einen Monat bestimmt und der ge
naue rotationsweise Wechsel der Gruppen vorgeschrie
ben. Nach drei Monaten sollte die dritte Gruppe wie
der von der ersten abgewechselt werden und das sollte 
fortgesetzt werden, solange an der Drau-Linie die Na
tionalgardisten benötigt würden. 

Die erste Gruppe der Nationalgardisten von Veszp
rém ist Mitte Juli 1848 in Komitat Baranya angekom
men. Diese wurde von der zweiten Gruppe gegen Mitte 
August abgelöst. 

Die Dienststetigkeit der Nationalgardisten von Veszp
rém an der Drau-Linie wurde hauptsächlich von dem 
Umstand gestört, daß die von der Regierung be
schlossene Umorganisierung der Nationalgarde des 
Komitats zeitlich mit der Ablösung der zweiten Drau-
Linie-Gruppe zusammenfiel. Mit Bezug auf die Um
Organisierung wurde die dritte Gruppe nicht mehr von 

Aux mois de mai et de juin 1848, comme Jellasics, 
ban de Croatie faisait des préparatifs pour attaquer la 
Hongrie, des mesures défensives urgentes étaient in
dispensables dans les départements limitrophes de la 
Croatie, au Sud de la Transdanubie. 

Pour assurer l'unité de direction de la ligne défensive 
de la Drave, le gouvernement hongrois mit toute la 
Transdanubie du Sud — de Várasd à Eszék — (les dépar
tements de Zala, Somogy, Baranya et Tolna) sous 
l'autorité de László Csányi, commissaire national plé
nipotentiaire, en autorisant celui-ci à prendre les mesu
res nécessaires sur ce territoire. 

Le gouvernement affecta la garde mobile nationale 
du département de Baranya dans la Bácska du Sud, 
pour l'employer sur un terrain momentanément encore 
plus menacé, la région rebelle du Sud, et confia la dé
fense de la ligne de la Drave aux gardes nationaux du 
département de Veszprém. 

Le département de Veszprém décida donc qu'il en
verrait ses gardes mbiles nationaux en trois groupes 
sur la ligne de la Drave. La durée du service de chaque 
groupe serait d'un mois. Les groupes se relaieraient 
régulièrement. Après trois mois, le premier groupe suc-

Komitat Veszprém zur Ablösung der zweiten nach Ko
mitat Baranya geschickt. So ist gegen Mitte September 
die Drau-Linie in Baranya vollkommen unbeschützt 
geblieben, zu einer Zeit wo jenseits der Drau der 10 000 
starke rechte Flügel der angreifenden chroatischen Ar
mee genau dem Komitat Baranya gegenüber in Stellung 
gegangen war. 

In der gefährlichen Lage wurde der Obergespan des 
Komitats, der aus dem Lager von Batschka heimge
kehrte Kázmér Batthyány mit der Organisierung des 
generellen Widerstandes beauftragt. 

Gegen den rasch vordringenden Feind konnte sich 
Batthyány nicht mehr in einen Kampf einlassen, auf 
dem ganzen Gebiete von Baranya hat er jedoch einen 
Guerilla-Widerstand organisiert. Nach der Niederlage 
des Feindes bei Pákozd und Ozora, dann nach seinem 
restlosen Abzug hat er die Drau-Verteidigungslinie 
wiederhergestellt und für eine Zeitlang auch Burg Eszék 
am rechten Drau-Ufer erworben. 

Er konnte aber Eszék nur bis Mitte Február 1849 
halten und mit der Aufgabe dieser Burg war die letzte 
Bastei der Drau-Verteidigungslinie gefallen. 

Gábor Kopasz 

céderait de nouveau au troisième, et ainsi de suite jus
qu'à ce qu'on ait besoin de l'aide des gardes nationaux 
de Veszprém sur la ligne de la Drave. 

Le premier groupe des gardes nationaux de Vesz
prém arriva dans le département de Baranya à la mi-juil
let 1848. Le deuxième relaya le premier vers la mi-août. 

Le service continu des gardes nationaux de Veszprém 
auprès de la Drave fut troublé surtout du fait que la 
réorganisation de la garde nationale — décrétée par le 
gouvernement — coïncida avec la date de la relève du 
deuxième groupe. C'est justement en faisant état de la 
réorganisation que le département de Veszprém n'en
voya pas dans le Baranya le troisième groupe pour re
lever le deuxième. Ainsi, vers la mi-septembre, la ligne 
défensive de la Drave resta découverte, au moment 
même où, de l'autre côté de la Drave, l'aile droite 
—10 000 hommes — de l'armée croate offensive prit po
sition juste en face du département de Baranya. 

Dans cette situation dangeureuse, l'organisation de 
la résistance générale fut confiée à Kázmér Batthyány, 
préfet du département qui venait de rentrer du camp de 
Bácska. 

Pour faire face à l'ennemi qui s'avançait rapidement, 
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Batthyány ne put risquer la bataille, mais il organisa la 
résistance des guérillas dans le département entier. A-
près la défaite de l'ennemi à Pákozd et à Ozora, et plus 
tard après sa retraite totale, Batthyány rétablit la ligne 
défensive sur la Drave, et il prit même — pour un temps 

В мае и шопе 1848-го года хорватский баи готовил
ся к выступлению против Венгрии. Поэтому было 
необходимо в южно-задунайских провинциях, рас
положенных вдоль венгерско-хорватской границы, 
срочно провести необходимые оборонительные меро
приятия. 

В целях единого согласованного управления за
щитой всей линии по течению реки Дравы, венгер
ское правительство предоставило государственному 
комиссару Ласло Чаньи неограниченные полномочия, 
подчинив его управлению всю территорию Южно-
Задунайекой области от Варашда до Эсека (Залапс-
кий, Шомодьскпй, Бараньяйскпй п Тол панский ко
митаты) и поручило ему организацию обороны на 
этих территориях. 

Правительство национальную гвардию Барапьяй-
ского комитата переквартировало в Южный Бачк 
для того, чтобы использовать ее против волнующихся 
южных провинций, защиту же бараньяйско-дравской 
линии поручило веспремскпм национальным гвар
дейцам. 

Веспремский комитат решил, что своих националь
ных гвардейцев для защиты дравской линии пошлет, 
разделив их па три группировки. Срок несения служ
бы на защите линии для каждой группировки — 
один месяц. Группировки планомерно сменяют друг 
друга. Через три месяца третью группировку снова 
сменяет первая, и это последовательно повторяется 
до тех пор, пока дравская линия будет нуждаться в 
национальных гвардейцах. 

Первая группировка веспремских национальных 
гвардейцев прибыла в Бараньяйскпй комитат в 

—• la forteresse d'Eszék, sur la rive droite du fleuve. 
Mais il ne put tenir Eszék que jusqu'à la mi-février 

1849, et avec la capitulation de cette ville, le dernier 
rempart de la ligne défensive de la Drave fut perdu. 
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июле 1К48-го года. Вторая группировка сменила 
первую около середины августа. 

Непрерывному несению службы веспремских наци
ональных гвардейцев вдоль Дравы помешало то 
обстоятельство, что проводимая правительством ре
организация национальной гвардии по времени сов
пала с моментом смены первой группировки второй. 
Именно ссылаясь на ЭТУ реорганизацию, Веспремский 
комитат не послал в Баранью свою третью группи
ровку на смену второй. Таким образом, к середине 
сентября бараньяйско-дравская линия осталась со
вершенно беззащитной как раз в то время, когда 
правое крыло наступающей десятитысячной хорват
ской армии расположилось на противоположном 
берегу Дравы напротив Барапьяпского комитата. 

В этот опасный момент организацию обороны по
ручили бараньяйскому губернатору Казмеру Батть-
яни, к этому времени возвратившемуся из бачского 
военного лагеря. 

Баттьяпп уже не смог вступить в бой с быстро 
наступающим противником, но он сумел организо
вать оборону по всей территории. После победы над 
противником под Пакоздом и Озоро.м, после того, как 
неприятель оставил всю территорию, он восстановил 
оборонитеьную линию по Драве и на некоторое время 
организовал защиту стоящей па правом берегу реки 
Дравы крепости Эсек. 

Эсек смог продержаться только до середины февр-
раля 1849-го года. Со сдачей Эсека пала последняя 
твердыня дравской оборонительной линии. 

Габор Копас 
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