
HERMANN RÓBERT 

Merénylet a fővezér ellen? Görgei sebesülése 

1849. július 2-án Komárom térségében a magyar szabadságharc egyik legvéresebb 
ütközetére került sor. Julius Jakob von Haynau táborszernagy es. kir. főserege 
megtámadta és visszavonulásra kényszerítette a Duna déli partján található 
sáncrendszert védő honvédsereget. Az osztrák balszárny elfoglalta a monostori 
magyar sáncokat, a jobbszárny pedig Ószőny községet. 

A sáncok visszavétele fontos volt, mert nélkülük az egész déli magyar 
sáncrendszer veszélybe kerülhetett. Náluk is fontosabb volt azonban Ószőny 
község visszafoglalása. Görgei ugyanis két nappal korábban azt az utasítást kapta 
Kossuthtól és a kormánytól, hogy a Duna jobb partján induljon meg a főváros felé, s 
onnan Szegedre, a magyar összpontosítás színhelyére. Ószőny volt a Budára vezető 
út kulcsa, ezt tehát mindenáron vissza kellett foglalni az ellenségtől, ha a fővezér 
tartani akarta magát ígéretéhez, s másnap meg akart indulni seregével Budára. 

Görgei tehát elhatározta a sáncok és Ószőny visszafoglalását. Nem volt könnyű 
dolga. Haynau főserege ugyanis túlerő birtokában hajtotta végre támadását, s 
Görgei csak akkor számíthatott sikerre, ha valamilyen módon sikerül 
meggyengítenie az ellenség jobbszárnyát. Ezért a monostori sáncok visszavétele 
után úgy döntött, hogy lovasságával Harkálypuszta térségben megtámadja a es. kir. 
hadsereg balszárnyát, s ezzel arra kényszeríti az ellenséges fővezért, hogy Ószőny 
térségből több egységet irányítson át ide. 

Görgei személyesen vezette a lovasrohamot, amelyben három hadtestének 
összesen legalább 24 huszárszázada, mintegy 3000 lovas vett részt. Görgei ezen a 
napon egyik oldalán aranysújtással díszített skarlátvörös blúzt, fején tollas kalapot 
viselt. Magas termete, s az átlagosnál magasabb, mintegy két méter marmagasságú 
lova is kiemelte őt kísérete közül. A fővezér a centrum bal szélén rohamozó 
Hannover-huszárok élére állt, s kíséretét elhagyva előrevágtatott. Egy halom tetejére 
érve azt vette észre, hogy a jobb szélén haladó, Poeltenberg Ernő vezette 
lovasoszlopok oldalán zöld mhás, ellenséges dzsidások mutatkoznak. Lekapta fehér 
tollas kalapját, s azzal integetve igyekezett figyelmeztetni Poeltenberget a veszélyre. 
A dzsidások is észrevették a magyar fővezért, s „Tilko tego czerwonego" [Csak azt a 
vöröset!] kiáltással biztatták egymást s a mellettük álló lovastüzérséget. Görgei 
egyszer irtózatos ütést kapott a fejére, s érezte, hogy megsebesült. Közben a 
lemaradt huszárok elvágtattak mellette. Görgei - más kötés nem lévén - kalapját 
fejére szorította, s bevárta a rohamból visszatérő huszárokat. Közben kísérete egyik 
tagja ideiglenesen bekötözte a tábornok fejét. A cs. kir. lovasság túlerejű 
ellenlökéséből Görgei arra a következtetésre jutott, hogy az ellenség jobbszárnyáról 
vont el erőket, s így a Klapka tábornok vezette magyar balszárnynak sikerült 
visszavennie Ószőnyt az ellenségtől. Ezért a további támadásokat szükségtelennek 
érezve, a jobbszárnyon a sáncrendszer mögé rendelte vissza csapatait. 

1 Görgei Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1949 ben. Görgey István fordítását átdolgozta, a 
bevezetőt és a jegyzeteket írta Katona Tamás. Bp., 1988. II. k., 207-225. o.; Görgey Istrán: 1848 és 1849-ből Élmények 
és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. Bp., 1888. III. k., 1-54. o. 
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A történetben nem lenne semmi meglepő. Hiszen ebben a korban a hadvezérek 
még maguk vezényelték csapataikat, s nem az „Előre", hanem az „Utánam" jelszó 
szellemében. A magyar szabadságharcban nem Görgei volt az egyetlen olyan 
tábornok, aki közelharcban sebesült meg. József Bem tábornok háromszor (1849. 
február 7-én Szászvárosnál, július 31-én Segesvárnál, augusztus 9-én Temesvárnál), 
Henryk Dembinski kétszer (1849. február 27-én Kápolnánál, augusztus 5-én 
Szőregnél) szenvedett többé-kevésbé súlyos sérülést. Görgeit is kerülgette már a 
golyó: január 22-i hodrusbányai ütközetben az ellenség vadászai átlőtték a csákóját, 
s a reménytelen helyzetben lévő ifjú tábornok állítólag ekkor mondta: „Miért nem 
egy hüvelykkel lejjebb?" A másik oldalon sem ritkák a sebesülések; Benedek Lajos 
az 1849. augusztus 5-i szőregi csatában sebesült meg, s két ellenséges tábornok is a 
csatatéren lelte halálát; Christian Götz vezérőrnagy az 1849. április 10-i váci 
csatában esett el, Heinrich Hentzi von Arthurm pedig 1849. május 21-én Budánál. 

Görgei sebesüléséről azonban azóta is több ellenmondó változat látott napvilágot. 
Zámbory Emil, a 3. (Ferdinánd d'Esté) huszárezred őrnagyaként harcolt azon a 
napon. Emlékirataiból kiderült, hogy ezrede Ószőnynél harcolt a nap elején, s 
onnan rendelték el, hogy „az Igmánd alatti rohamban, mely Görgei személyes 
vezetése alatt történt, részt vehessünk". Zámbory szerint a roham „fájdalom, szintén 
siker nélkül maradt, habár hadseregünk valamennyi huszárja részt vett abban". 
Zámbory megemlíti, hogy ezredéből elesett Belányi Lajos őrnagy (helyesebben 
százados), Kiss őrmester, Pálffy főhadnagy megsebesült és fogságba esett, s szintén 
elesett Zsevot őrnagy (?). Emellett „maga a fővezér, Görgey, feje hátulján mély 
vágást kapott."" 

Kársa Ferenc honvéd hadnagy, aki Görgei kíséretében volt ezen a napon, leírja, 
hogy a huszárroham kezdetén a II. hadtest huszárai (tehát az 6. és a 17. 
huszárezredek) a menekülő ellenséges gyalogság után vetették magukat, míg a VII. 
hadtest huszárai az előretörő ellenséges lovasságra vetették magukat, de 
vissza verettek. Ezt követően érkeztek meg a III. hadtest huszárai (2. és 3. 
huszárezred). Az újabb rohamot Görgei személyesen vezette. „Fiúk, hát nem 
gyüttök a vörös hacuka után attakba?" - kiáltotta huszárainak. A rohamozó 
balszárny előtt lovagolt Görgei, mellett Joseph Protheaud őrnagy és Takács Gyula 
főhadnagy. Segédtisztjei közül Kempelen Károly, gróf Battyány László, Duka 
Tivadar, báró Sennyey Lajos, gróf Korniss József, Bernáth Kálmán, Tóth György, 
Schmidegg János József és Kársa a sorok szélén lovagoltak. Kársa igen lendületesen 
írja le a lovasrohamot: „Egy dombon vágtattunk át, - előttünk szaladó vasasok; 
néhány huszár kiválik a sorból s a vasasok után iramodik. Ismét egy dombnak 
felfelé tart a lovaglás, - fejünk fölött pattognak a gránátok; Görgey megáll, hogy 
bevárja a tömeget. A domb tetejéről meglátjuk az előttünk álló roppant tömeg 
lovasságot; a trombiták megharsannak s a két tenger összecsap... A következő 
pillanatban a huszárok összegomolyodnak, - megfordulnak". Kársa szerint Görgei 
és Poeltenberg még egyszer összeszedték a huszárokat, de az újabb roham is 
sikertelen volt. Görgei sebesüléséről így ír emlékirataiban: „Míg a huszár ezredeket 
rendezik, észrevesszük, hogy a fővezér megsebesült. Ugy ahogy bekötözték; a 

2 A 3-dik számú Ferdinánd huszárezred hndi töiténete 1849-ben Zámbory Emil, volt huszárőrnagy jegyzeteiből. In: 
Vakol hnre-Gátlóczy ľlóris (szerk): Honvédek könyve. Történelmi adat tár az 1848-ki és 1849iki magyar hadjáratból 
II. k Pest, 1861. U4.0 . 
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tarkóján tátongó sebet vélhetőleg akkor kaphatta, mikor a menekülő lovasság 
űzésére a Ferdinánd huszárok közül egynéhány előre száguldott s közvetlen 
Görgey közelében rohant el, egy azok közül akarva, nem akarva, az ő lelké tudja, 
sebesíthette meg"3 Kársa szövegéből egyértelműen kiderül, hogy nem látta Görgeit 
abban a pillanatban, amikor az megsebesült. 

Podmaniczky Frigyes, a 16. (Károlyi) huszárezred főhadnagya, akit éppen ezen a 
napon neveztek ki századossá, emlékiratában így foglalta össze az eseményeket: „A 
délutáni nagy roham alkalmával, melyet Görgei tábornok személyesen vezényelt, 
szeretett vezérünk egy fején ejtett kardvágás által megsebesülvén, a 
tulajdonképpeni vezénylet vitelére ezentúlra vált. - Csak az, aki Görgey alatt 
harcolt, képes megítélni eme tény megrendítő hatását." Podmaniczky ezredtársa, 
Vasváry Ferenc egy sokkal regényesebb változatot ad elő 1885-ben megjelent 
emlékiratában: ,,A roham alkalmával minthogy mind a két fél össze voltunk 
zavarodva, illetve szétszórva, csaknem minden egyeseknek volt kivel mérkőznie. 
Ezen zavarban történt az, hogy Görgey főhadparancsnoknak szemem láttára egy 
nem fiatal huszár, alig hozzám két lóhosszúságnyi távolságra, olyan két vágást mért 
feje hátsó felére, mintegy kétujjnyira egyik a másik felett, hogy habár nem is volt a 
csapás túlerős, de a fejbőrt majd csaknem egy bakarasztnyi távolságban bevágta 
annyira, hogy a vörös blúzon, amelyet viselt, lovára csurgott hátán végig a vére. -
Sokan úgy vélekedtek, akik nem látták, hogy az ellenségtől kapta e két vágást. - Én 
azt állítom, aki láttam, hogy ez nem való. Tőlünk kapta azt a pár bélyeget. 
Ellenségtől ugyan, de nem az osztrákoktól, hanem olyan ellenségtől, aki 
bizonyosnak tartotta eddigi cselekedeteiből, hogy Görgey áruló". Vasváry 
szövegének azonban olyan bizonytalan és pontatlan a kronológiája, hogy munkája 
inkább tekinthető nem túl jó történelmi regénynek, mint emlékiratnak.5 

A Poeltenberg tábornok parancsnoksága alatt rohamozó Miklós-huszárok 
századosa, Marzsó József emlékirataiban először csak annyit ír, hogy „ezen lovatusa 
alkalmával sebesíttetett meg Görgey, a fővezér", majd Görgei „sebfejlövéséről" 
beszél. 

3 Kársa Ferenc: Szabadságharcos napló. „A körültem és velem 1848. és 1849. években történt események". Sajtó alá 
rendezte Hona Gálxn: Bp., 1993. 241-243. o. 

4 Podmaniczky Frigyes: Naplótöredékek 1824-1886. II, k. 1844 1850. Bp., 1887. 287-288. o. Podmaniczky szövegé-
bő! kiderül, hogy e naplójegyzetét 1849. augusztus 23-án Gyulán írta. 

5 Vasľáry Ferenc: A Károlyi-huszárok. Hazánk. (Szerk.: Alxi/i Lajos) IV. k Bp., 1885. 749. o. A szöveg vonatkozó 
részét idézi Görgey Isiván. i m. III. k. 38-39. o. I'ast'áiy szerint a peredi (június 20-21.) csata után „Pozsony közelében 
napokon át csatároztunk", s onnan „folytonos visszavonulásban voltunk Győrig". A győri csata (június 28.) után Ácsnál 
„naponta ki voltunk téve támadásaiknak [ti. az osztrákokénak], de valódi győzelmet egyik fél sem vívott ki". Ezután leírja 
a július 2-i komáromi csatát a monostori sáncok visszavételéig, ezt követi két nap különbséggel a július 2-i harkálypusztai 
lovasroham leírása, amit másnap, majd újabb két nap múlva újabb csaták követtek volna. Vasváiy: i. m. 744-751. o. 

6 Marzsó Lóránt: Töredékek egy magyar huszár százados 1849. évi naplójából. Magyar Katonai Szemle, 1933/6., 
188. o. Marzsó József, a szerző, 1897-ben hunyt el, tehát emlékirata (és nem naplója!) legkésőbb ekkor keletkezett. A 
szövegben nincs utalás egyetlen emlékiratra vagy összefoglaló munkára sem. Marzsó munkájának emlékiratjellegére 
mutat, hogy úgy tudja, a tisztikar Szemere Bertalan kormánybiztostól tudta meg Görgei leváltását a fővezérségről, holott 
a hadsereg mellé kirendelt kormánybiztos ekkor Ludvigh János volt; Szemere május 2. óta miniszterelnök és belügymi
niszter volt. - Szövegének külön érdekessége, hogy ő az egyetlen, aki a rohamban részt vevő huszárezredek harcrendjé
ről adatokat közöl. Eszerint a Poeltenberg vezényelte jobbszárny első vonalában a 9. (Miklós), második vonalában a 6. 
(Württemberg), a centrumban a 16. (Károlyi) és a 15. (Mátyás) huszárezred századai álltak. (Ez utóbbi nyilvánvalóan 
tévedés; valószínűleg a 13. [Hunyadi] huszárezredről lehet szó). Végül Görgei személyes vezetése alatt a 2. (Hannover) 
és a 4. (Sándor) huszárezredek rohamoztak. Tartalékban állt szerinte két régi huszárezred; ezek egyike a 3 (Ferdinánd 
d"Este) ezred volt; a másik csak új ezred, a 14. (Lehel), a 17. (Bocskai) vagy a 18. (Attila) lehetett, mert az 1. (Császár) és 
a 8. (Koburg) huszárezred századai az I. hadtestben szolgáltak, amely ekkor még a Duna túlpartján táborozott A 10. 
(Vilmos) huszárezred századai pedig az 1849. június 28-i győri csata után elszakadt Kmery hadosztályhoz tartoztak 
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Sáfrány Mihály honvéd tüzér hadnagy, aki I. honvéd lovasüteg tagjaként 
szemtanúja volt a nevezetes lovasrohamnak, úgy vélte emlékiratában, hogy 
,,Görgey a maga sebjét nem kaphatta másként, mint visszafelé futás közben egy 
német lovastól. Minden más csak feltevés és következetlen képzelődés, 
képtelenség". Sáfrány szerint közkeletű hír volt, hogy Görgei néhány nappal 
korábban ,,egy tisztnek, aki előtte egy hátulról kapott seb helyével dicsekedett", azt 
mondta: „Egy hátulról kapott seb nem ad becsületet". Sáfrány szerint Görgei „talán 
azért akart szintén hátulról kapott sebjének más magyarázatot adni".7 Egy másik 
tüzér, a lengyel Teofil Lapinski arról ír emlékiratában, hogy ő maga nem látta az 
esetet, szemtanúktól arról értesült, hogy a tábornokot egy huszár, saját parancsőre 
sebesítette meg hátulról. Lapinski ezt még azzal is megtoldja, hogy Görgei és a 
huszár közösen főzték ki a tervet, s a huszár másnap nagy jutalmat kapott 
Görgeitől.8 

A csatában a magyar balszárnyat vezénylő Klapka tábornok 1850-ben megjelent 
emlékirataiban csak annyit írt, hogy Görgei „az összecsapásban a fején sebet 
kapott". Nem foglalt állást Görgei sebének eredetéről 1886-os munkájában sem. 
Klapka későbbi vezérkari főnöke, Szillányi Péter a Klapka parancsnoksága alá 
tartozó VII. és VIII. hadtestek hadműveleti naplójában arról írt, hogy Görgei, aki 
néhány lovasszázad élén az ellenségre vetette magát, „sajnálatos módon a fején egy 
kardvágás által megsebesült".10 Szillányi Komárom 1849. évi történetéről szóló 
munkáját már Klapka emlékiratának megjelenése után publikálta. Ebben a 
Görgeivel korántsem rokonszenvező munkában már csupán annyit ír, hogy Görgei 
„fején eléggé súlyosan megsebesült". A csatában a jobbszárnyon küzdő Leiningen-
Westerburg Károly vezérőrnagy naplójegyzeteiben is csak a sebesülés egyszerű 
konstalálását olvashatjuk.12 

Szintén Görgei környezetéhez tartozott báró Arthur von Seherr-Thoss, ám ő nem 
vett részt személyesen a rohamban, mert Görgei Czillich ezredeshez küldte. Seherr-
Thoss szerint „egy ellenséges lovasnak kardvágása hat hüvelyknyi hosszú sebet 
vágott a fején, olyan mélyen, hogy az agyveleje is kilátszott". Görgei ugyanis kitűnő 
lovas volt, s gyakran előrevágott, hogy „az ellenséget személyesen megkémlelje". 
Kíséretének tagjai is jó lovasok voltak, „de mégsem tudtak tábornokukkal versenyt 
tartani". így aztán Görgei gyakran kíséret nélkül maradt, s ez történt július 2-án is. 
„Görgei egészen magányosan vágtatott az ellenséges lovasság közelébe. Hirtelen 

7 Sáfrány Mihály: ,,Miskolci Ref. Lyceumot" végzett diák, az 1848--49. szabadságharcban önként részt vett 
honvédtüzér hadnagy, később lelkipásztor emlékiratai. (Összeállította: vitéz Sáfrány Géza ny. altábornagy) Miskolc, 
1941 55. o. Sáfrány Mihály 1897 után írta meg emlékezéseit, mert azt írja, hogy összeállításukhoz felhasználta Wilhelm 
Rüstow svájci hadtörténész 1866 ban és Breit József százados 1897-ben megjelent munkáit. 44. o. 

8 'Pieophil Lapinski: Feldzug der ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849. Hamburg, 1850. 122-123. o. 
9 Klapka György. Emlékeimből. (S. a. r. Katona Tamás) Bp., 1986. 155-156. o. és 233. o. Utóbbi helyen a Memoiren 

von Georg Klapka April bis Oktober 1849, Leipzig, 1850. 122. o. vonatkozó passzusa található. 
10 Operation-Journal der untéi den Befehlen des Generalen Klapka vereinigten 7-ten und 8-ten Armee-Corps 

angefangen den 1-te Juni 1849. geführt durch den Chef des Generalstabs Major Szillányi. Hadtörténelmi Levéltár. Az 
1848-1849. évi forradalom és szabadságharc iratai a továbbiakban: HL 1848-49.), 31/1. A hadműveleti napló - a címmel 
ellentétben - 1849. július 12 tői szeptember 12-ig tartalmazza a komáromi várőrség, tehát a II. és VIII, hadtestek 
történetét is. 

11 Szillányi Péten Komorn im Jahre 1849 mit besonderem Hinblick auf die Operationen der ungarischen Armee an 
der oberen Donau und Waag. Leipzig, 1850. 58. o. A munka részben a komáromi várőrség 1849. évi haműveleti naplója 
nak kivonatos közlését, részben a Klapka munkájában megjelent iratok újraközlését tartalmazza. 

12 Gróf Leningen-Westerburg Káról'y honvéd tábornok levelei és naplója. In: Katona Tamás(szerk.): Az aradi vérta
núk. 1. kiadás, 1. k. Bp., 1979. 150. o. 
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megállítja lovát, s hosszú fehér tollas kalapjával messze maradt huszárjainak integet 
az előbbi sikertelen roham megújítására. E pillanatban történt, hogy egy lovas az 
ellenséges sorokból előrúgtatott s Görgeit fején megsebesítette".1 

Bakody Tivadar, aki 1849. július 5-én érkezett Pestről Komáromba, 1862. 
december 10-én levélben számolt be Görgey Istvánnak, Artúr öccsének arról, hogy 
mit hallott a főhadiszálláson a fővezér megsebesüléséről. Az első változat szerint a 
sebet egy osztrák lovas okozta. A második szerint a csatamezőn nem túl nagy 
távolságról lengyel kiáltásokat lehetett hallani: ,,Azt a vöröset! Száz aranyat azért a 
vörösért". (Görgei ugyanis skarlátvörös blúzt viselt a nyári hadjárat csatáiban). Nem 
sokkal ezután egy könnyűlovas (svalizsér) vágtatott elő, hátulról megrohanta a 
tábornokot, csapást mért a fejére, majd megfordult és eltűnt. Kempelen Károly 
százados, Görgei segédtisztje azt mesélte Bakodynak, hogy amikor Görgei egy 
pillanatra háttal az ellenségnek fordulva, kalapjával mutatta az irányt egy 
előrevágtató huszárcsapatnak, hirtelen egy ellenséges lovas sebesítette meg. „Tény, 
hogy a tábornok kalapja csurom vér volt, de vágásnak vagy szakadásnak semmi 
nyoma nem volt rajta" - fejezte be levelét Bakody. 

Krivácsy József, a komáromi vár tüzérparancsnoka 1881-ben megjelent 
röpiratában tényként közli, hogy Görgeit „feje hátulsó részén egy Hannover 
ezredbeli huszár" sebesítette meg. 

A tábornok öccse, Görgey István, aki óriási szorgalommal gyűjtötte a 
szabadságharcra vonatkozó dokumentumokat, háromkötetes munkájában külön 
fejezetben foglalkozott bátyja megsebesülésével. Egy - nagy valószínűséggel 1881 
előtt írott - kronologikus vázlatában azt írja, hogy Görgei a 3. (Ferdinánd), a 16. 
(Károlyi) és még egy huszárezred élén rohamozta meg az ellenséget, s az 
összecsapásban „fején sebet kap egy dragonyostól, ki Bereczky Ferenc őrmester 
levág, miután elébb tőle vágást kap bal karján". Munkájának III. kötetében szintén 
említi ezt az esetet azzal, hogy Bereczkyt Salamon Elek, a 16. (Károlyi) huszárezred 
parancsnoka vezette a sebesült Görgeihez július 3-án, s Görgei „néhány arannyal 
megjutalmazván a kétségen túl megsebesültet, szótlanul elbocsátotta".1' Egy 1885. 
február 11-én írott feljegyzésében Kászonyi József ezredes elbeszélése alapján azt 
írja, hogy Kászonyinak 1849 után „osztrák cslászári] tisztek beszélték, hogy Arthurt 
2./7. az 5. sz[ámú] Liechtensteincheveauxlégers ezredből való altiszt vágta fejbe. 
Ezért tiszt lett. (...) Nevét is tudta. Elfelejtette".17 

Végül 1895-ben Markó Miklós közölt egy kivonatot Görgei egyik hadsegédjének 
visszaemlékezéséből. Eszerint a fővezér kísérete „a sebet kardvágástól eredtnek 
hitte". Ám ez a feltevés már csak azért is tévesnek bizonyult, mert a fővezér és 
kísérete közé „ellenséges lovas vagy más katona nem szorulhatott. Ezután csak az a 
„nem kevésbé valószínűtlen, sőt, alig gondolható föltevés" maradt, hogy Görgeit 

13 GrófSeherr 'Ihosz Arthur: Emlékezések múltamból. (Fordította Könnye Xáeior) Budapesti Szemle, 1881, 27. k. 
Selten: Tltoss emlékezésével kapcsolatban kételyekre int, hogy szerinte a 10. (Vilmos) huszárezred szakaszai is ott lettek 
volna a rohamban, holott e huszárezred a Kmety-hadosztályban szolgált. 

14 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban OL) P. 295 A Görgey-család levéltára (a továbbiakban Görgey-lt.), 31. 
csomó, dátum szerint. 

15 Krivácsy József Görgey és Klapka vagy az 1848/9-ki önvédelmi harcz Bp., 1881. 20 o. 
16 HL 1848-49. 36/90. Idézi Pusztaszeri Uíszló. Görgey Artúr a szabadságharcban Bp., 1984 508. o.; Görgey István: 

i. m III. k. 40. o. Az ajándékozási história került át aztán - torz formában - pl. Lapinski emlékiratába 
17 OSZK Kéziranára. Oct. Hung. 1119. Görgey István feljegyzései. II. k. Maga Görgey István is hallott ilyesmit az 

1850-es években osztrák gyalogsági tisztektől: i. m. III. k., Bp., 1888 41. o 
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kíséretének valamelyik tagja sebesítette meg. Ez azonban már csak azért is 
lehetetlen volt, „mivel a katonai kíséret, valamint a főhadiszálláshoz beosztott 
huszárok Görgei után egy csoportban lovagoltak", tehát egy ,,ezen csoportból 
kiváló és előre vágtató lovast a 60-80 emberből álló kíséret okvetlenül észrevett 
volna. (...) Az utóbb említett föltevés azonnal visszautasításának céljából a katonai 
kíséret tagjai, valamint a huszárok legott kardot rántottak, és kitűnt, hogy 
valamennyiük kardpengéje tiszta". A néhány nap múlva a sebet megvizsgáló 
Lumniczer Sándor is gránátszilánktól eredtnek tartotta a sebet. ,,Erre vallottak a seb 
szakadozott szélei, valamint az a körülmény, hogy egy közelről Görgei fejére mért 
kardcsapás a koponyát okvetlenül kettéhasította volna, míg ellenben a levegőben 4-
500 lépésnyi [!] magasságban szétpattant gránátszilánk estében a fővezér fejéhez 
csak oda vágódott". 

A csapatok között elterjedt hírekről csupán Szinnyei József naplójegyzete 
tájékoztat: „Görgey maga is két csekély sebet kapott, midőn törzstisztei mellett 
körülfogta őt az ellen, de kivágták magokat".19 A Respublica tudósítója július 3-án 
azt írja, hogy Görgei ,,a nyakán kapott sebet".m 

A magyar „források" közé kell még sorolnunk Than Mór csataképét a 
harkálypusztai lovasrohamról. Ez éppen a sebesülés előtti pillanatában ábrázolja 
Görgeit, s ha többet nem is, annyit elárul, hogy Görgei a 2. (Hannover) huszárezred 
élén rohamozta meg az ellenséget. A Görgei környezetét ábrázoló, némileg 
bizonytalan datálású kép pedig azért fontos, mert a rajta szereplő személyek révén 
megerősítheti az egyes emlékiratok állításait.21 

A kortársi feljegyzések ellentmondásait az ellenfél adatai sem küszöbölik ki. 
Wilhelm Ramming ezredes, Haynau vezérkari főnöke, 1850-ben a nyári hadjáratról 
megjelent munkájában így ír: „Míg némelyek és maga Görgei is azt állítják, hogy 
Görgei a Simbschen-dandár ellen intézett roham alkalmával, amelyben személyesen 
részt vett, egy osztrák könnyűlovas altiszt kardvágásától sebesült meg, mások tudni 
vélik, hogy a seb egy orv közhuszár támadásától ered. Ez utóbbi valószínűbbnek 
látszik, minthogy a legerélyesebb nyomozás dacára sem lehetett a mi 
könnyűlovascsapatainknál erre vonatkozólag valamit megtudni. Görgei aznap 
skarlátveres atillájáról volt felismerhető és feltűnő, lovasharc közbeni 
megsebesülésének tehát ismeretesnek kellett volna lennie lovascsapataink 
között".22 Ugyanakkor az 5. (Liechtenstein) könnyűlovasezred történetéről szóló 
összefoglaló munka azt állítja, hogy Görgei az ezred alezredesi osztálya második 
századának Weniger nevű tizedesének kardvágásától sebesült meg a fején.23 

Ugyanezt beszélte el Kászonyi József ezredes - osztrák tisztek közlésére hivatkozva 

18 Markó Miklós: Görgei Arthur tábornok megsebesülése. 1848-49 Történelmi Lapok. 1895. dec. 1. 200. o. - Külön 
kérdés, hogy ki lehetett az említett hadsegéd. Az ismert életrajzi adatú személyek közül Stahremberg István százados és 
Takács Gyula főhadnagy jöhet szóba, A leírás értékéből persze jelentősen levon, hogy érződik rajta Görgey István 
elbeszélésének hatása. 

19 SzinnyeiJózsef: Komárom 1848-49 ben (Naplójegyzetek). Bp., 1887. 171. o. 
20 Respublica, 1849. júl. 5. 
21 Legjobb közlésüket 1. Katona Tamás (szerk): A szabadságharc kilenc nagy csatája. Az utószót Centiemé 

Wilhelm b Gizella, a képmagyarázatokat liarcy Zoltán írta. Bp., 1979-
22 Wilhelm Ramming: Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849. Pesth, 1850. 119. o.; 

Gelich Rikhütd: Magyarország függetlenségi harcza 1848-49 ben. III. k. Bp,, é. n, [1889.] 652. o. 
23 Rittmeister Kleelxrg: K. und k. Dragoner-Regiment Feldmarschall Lieutenant Johann Fürst von Liechtenstein Nr. 

10. 1640-1890, Zweite Auflage. Tarnopol, 1895. 54. o. 
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- 1885. február 11-én Görgei Artúr öccsének, Istvánnak. Ezt a történetet azonban 
nagy valósszínűséggel a mitológia körébe utalhatjuk. Andreas Weniger, az 5. 
könnyűlovasezred tizedese, aki 1848. augusztus 29. óta szolgált e rangban, elesett 
1849. augusztus 8-án a csatádi lovassági ütközetben. Személyi lapja szerint soha 
semmilyen előléptetésben vagy kitüntetésben nem részesült állítólagos hőstettéért.2 

A történetet megkérdőjelezi az is, hogy Emerich Thurn und Taxis gróf, aki részt vett 
a rohamban, s viszonylag részletesen ír a Liechtenstein-könnyűlovasok szerepéről, 
mit sem tud erről az epizódról. 

A kortársi visszaemlékezéseknél egyértelműbb bizonyítékokat szolgáltathatnak a 
korabeli iratok. Ludvigh János kormánybiztos, közvetlenül a csata után Kossuth 
Lajoshoz írott levelében így számolt be Görgei sebéről: „Egy kartács koponyáját a 
monostori elősáncokban, melyeket ő ugyanazon katonákkal, kik magokat a 
sáncokból kiverni engedek, rohammal foglalt vissza, felhasította. Mennyire 
veszélyes a koponyarepesztés, mennyire nem, az orvosok még meg nem 
határozhatják". Bayer József ezredes, Görgei vezérkari főnöke 1849- július 5-én 
küldte meg Kossuthnak összefoglaló jelentését az elmúlt napok történetéről. Ebben 
a fővezér megsebesüléséről a következőket olvashatjuk: ,,Az ellenség elláthatlan 
lovastömegének ellenébe a középen nagyszerű rohamot vezérlett személyesen 
Görgei fővezér, ki is ez alkalommal fején vágást kapott. Háromezer huszárunk az 
annyira túlnyomó ellenséges lovasságot szétkergette annyira, hogy az új 
összeütközést elfogadni nem mert". Ennek a hadijelentésnek a kivonata jelent meg 
a magyar hivatalos lapnak, a Közlönynek 1849. július 14-i számában.27 Sem Bayer, 
sem Ludvigh nem volt ott az összeütközésben, ám ők voltak azok, akik első kézből 
szerezhették értesüléseiket. Ha két ilyen személyiség három nap különbséggel 
ennyire eltérő módon számol be a seb eredetéről, annak bizonyára magyarázata 
van. 

Görgey Istvánnak, Artúr testvérének visszaemlékezéséből tudjuk, hogy amikor 
zászlóaljával visszatért az erődbe, Bayer ezredestől azt a parancsot kapta, hogy 
siessen azonnal a főhadiszállásra. Ekkor értesült arról is, hogy bátyja megsebesült. 
Amikor Görgey István a főhadiszállásra érkezett, Bayer négyszemközt közölte vele 
azt a gyanúját, hogy Perczel Mór tábornok, Görgei ellensége „bérelt fel egy huszárt 
a magunk seregéből, és ez vágta meg bátyámat". Görgey István visszautasította ezt a 
feltételezést, s kérte Bayert, ne közölje azt senki mással a főhadiszálláson. Úgy tűnik 
azonban, hogy Bayer hadijelentésével ilyen általános módon jelezni akarta, 

24 Kriegsarchiv (Wien) Personalakten, Grundbuchblatter. Cheveaux-Légers Regiment Nr. 5. Abg. Kl. III. 1841-1850, 
Heft 8, Seite 133- Ezúton mondok köszönetet dr. '/.uchar József barátomnak, a bécsi Kriegsarchivban működő Állandó 
Magyar Levéltári Kirendeltség vezetőjének, aki rendelkezésemre bocsátotta Weniger személyi lapját. Az ő közlése szerint 
az ezredből még egy Weninger nevű kadét kapott kitüntetést 1849. augusztus 29-én, Aradon, de az ő keresztneve sem 
ismert, s csupán egy hosszabb jegyzékben szerepel. Kriegsarchiv, Alte Belohnungsakten, Karton 48, Korps 4, Nr. 284. 

25 Emerich Prinz Timm mul Taxis k. u. k. General. Mit Benützung seines schriftliches Nachlasses dargestellt von 
einen Waffengefahrten. Wien und Leipzig, 1901. 31-36. o. 

26 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban OL) H 2. Miniszterelnökség, Országos Honvédelmi Bizottmány és 
Kormányzóelnökség iratai (a továbbiakban OHB), 1849:8927. Közli Steier Lajos: Haynau és Paskievics. Bp., é. n. 1. k. 
156-159. o. 

27 L, a függelékben. A Közlönyben megjelent kivonatnak a komáromi csatára vonatkozó részét közli Katona: A sza 
badságharc..., i. m. 75-76. o. A vonatkozó passzus közli Steier: i. m. 1. k. 104-105. o. Mind Steier közlésében, mind a 
Közlöny szövegében „ellenálhatatlan" olvasható az „elláthatlan" helyett. A szöveget közölte a Respuhlica 1849. júl. 8-i 
száma is, itt „elláthatlan" szerepel. 
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továbbra is fenntartja véleményét. Ezt a verziót az is hihetővé tehette, hogy amikor 
Görgei sebesülésének híre a fővárosba érkezett, maga Perczel volt az, aki azt 
erősítgette, hogy a tábornokot „saját huszárjai vágták meg", s a későbbiekben is 
fennhangon hirdette, hogy Görgei elárulta a hazát. 

Van azonban két olyan forrásunk, amelyek Bayerével szemben Ludvigh verzióját 
erősítik meg. Az első (időben a második) Kereszty Bélának, a Hanno ver-huszárok 
ezredorvosának 1881. július l6-án írott visszaemlékezése. Kereszty volt az, aki 
közvetlenül a roham után bekötözte Görgei sebeit: „Megvizsgálván a sebet, azt a 
koponya tetején 12-15 centiméternyi hosszú, cikk-cakk alakú, tehát tompa eszköz, 
talán gránát (darab) által ejtett sebnek találtam, melynek mélységét azonban első 
pillanatban megvizsgálni nem találtam sürgősnek".' } Márpedig ilyen sebet karddal 
nem lehet ejteni. Ezt a verziót erősíti meg egy mindmáig kiadatlan forrás is. Héya 
József százados, Görgei parancsőrtisztje 1849. július 2-án, közvetlenül a csata után 
levelet írt Molnár Ferdinánd ezredesnek, a hadügyminisztérium elnöki osztálya 
főnökének. ,,A tábornok és tisztelt fővezérünk ma este a fején egy kartácsgolyó által 
megsebesült. Figyelmen kívül hagyva azt, hogy a seb nem életveszélyes, a 
szenvedés hosszú ideig fog tartani. - Midőn Ezredes úrnak ezt jelentem, 
köteleségem arra kérni, hogy Dr. Lumniczert és Balassát egy konzíliumra a 
leggyorsabban küldje ide". Héya ezt a levelet még Görgey Istvánnak a 
főhadiszállásra érkezése előtt írta. A fent idézett sorok után ugyanis beszámolt arról, 
hogy Görgey István a hírek szerint a holtan maradt a csatamezőn. Csak a levél 
befejezése után húzta ki ezt a bekezdést, s írta mellé: „Pista éppen most jön". 
Mindebből az következik, hogy a főhadiszállásra érkezők mindegyike 
kartácsszilánktól eredőnek tartotta Görgei megsebesülését. Egyedül a csatamezőtől 
biztos távolságban maradó Bayer ezredes volt az, aki jobban hitt előítéletének, mint 
a szemtanúknak.31 

Végül pedig, maga a logika is a merénylet ellen szól. Hiszen a seb alakja olyan 
volt, hogy azt sem elölről, sem hátulról nem ejthette karddal senki. A seb ugyanis a 
koponya tetejétől a tarkóig húzódott, s egyetlen kardvágással alacsonyabb lovon 
ülő ellenfél nem okozhatott ilyet a fővezérnek. S aligha képzelhető el, hogy a 
tucatnyi tiszt és többszáz huszár előtt lovagló fővezért észrevétlenül tudta volna ily 
módon megközelíteni egy ellenséges vagy saját lovas.32 

Bayer hadjelentésének és Ramming leírásának köszönhetően azonban a magyar 
kardtól származó vágásról szóló verzió került át a történeti irodalomba. Annál is 
inkább, mert jól beleillett abba az előítéletekből, féltényekből és gyanűsítgatásokból 

28 Görgey István: i. m. III, k. 47-48, o. Bayer: később egy 1850-ben névtelenül megjelent munkájában arról írt, hogy 
Perczel emberei már 1849. január 3-án és április 28 án is merényletet kíséreltek meg Görgei ellen. Budavár ostroma 
1849 ben. In: Katona Tamás (szerk): Budavár bevételének emlékezete 1849-ben. Bp., 1989. 546. o. (jegyzet a 71. o.-
hoz). E merényletkísérletekről ezen az egy utaláson kívül semmit sem tudunk, 

29 Vukot'ics Selxlvisszaemlékezései 1849-re (S. a. r. Katona Tamás) Bp., 1982. 146. és 156. o. 
30 Közli Görgey Isti'án: i. m, III, k. 45-46. o. 
31 Héya életrajzát 1. Hona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. 262, o. és wo..- Esztergom és Komárom megye 

1848/49-es honvédtisztjei. Limes, 1992/4. 96, o., jelentését 1, a függelékben, A szemtanú beszámolók nem említik Héyát 
ezen a napon Görgei kíséretében Kársa szerint a Bayer vezette Központi Hadműveleti Irodánál szolgált, I, m, 224. és 
247. o, 

32 Görgey Islt'áti: i. m, III. k. 44-45. o.; Markó Miklós: i. ni, 200. o. 
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kombinált vádba, amelyet a szabadságharc leverése után a kortársak egy része 
Görgei árulásáról alkotott." 

A történetben inkább az a tanulságos, ahogyan egy háborúban nem rendkívüli 
esemény - eltérő okokból - politikai magyarázatokat kap. A vezérkari főnök azt 
hiszi, hogy merénylet történt; a vetélytárs tábornok azt hiszi, hogy a merényletet 
hazafias indokból követték el. Az első nem törődik a tényekkel, s olyan jelentést 
küld a kormánynak, amely a második személy verzióját teszi hihetővé. Amikor 
pedig az árulás gyanúja politikai szintre emelődik, már csak idő kérdése, hogy 
akadjon egy olyan szemtanú, aki látni hitte azt, amint egy közhuszár hátulról 
kardcsapást mér a fővezér fedetlen fejére... 

FÜGGELÉK 

1. 

Az 1849- július 2-án a lovasroltant idején Görgei kíséretében lém személyek listája 
Görgei 1849- július 4 i napiparancsa" Bayerjelentése, 
az egyes emlékiratok és Jîuttl Mór csoportképe alapján 

Battyány László (1827-1851) 
Bernáth Kálmán (1827-1873) 
Duka Tivadar (1825-1908) 
Gally Gyula 
Husztliy(-Risko) József ( 1824 -?) 
KarnászJózsef(1821-1888) 
Kársa Ferenc (1827-1915) 

Görgei Bayer Kársa 
Kársa 
Kársa 

Görgei Bayer 
Görgei 

Bayer 

Görgey I. Seher-Thoss Than 

Seher-Thoss Than 
Görgey I. Than 
Görgey I. Than 

Kársa 

55 Mészáros Lázár, emlékiratai. (S. a. r. Szokoly Viktor) Pest, 1867. II. k 270. o.: ,,A július 2 ikán történt ütközetnél 
esett meg az, hogy Görgey agyacsa táján megsebesült Hogy mikép, ki és mi által? még mindig rejtély. A közvélemény 
abban állapodott meg, hogy az vágás volt". Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. - Okmánytár. (S. a. r. //ermann 
Róbert és l'elyacli István) Bp., 1990 630. o.: „Nem merem teljes bizonysággal állítani, hanem azok szerint , miket hallot
tam, én azt hiszem, a sebet fején nem ellenséges, de magyar kard vágta. Láttam azt, s azt kell fekvésből következtetni, 
hogy azt elölről nem, csak hátulról kaphatta". Irányi Dániet-Cliarles-lotiis (.'hassin: A magyar forradalom politikai 
története 1847-1849 (Ford Szolxtszlai Margit) (S. a. r. Spim Gyöfg}1) Bp , 1989- II k. 322. o : ,,Maga Görgei is megsebe 
sült egy fejére mért kardcsapástól, amely hátulról, azaz - könnyen lehet -- nem valamelyik ellenséges katonától, hanem 
saját huszárainak egyikétől érte". Wilhelm Rüslotf: Az 1848-1849 diki magyar hadjárat története. II k (Ford Áklor Imre) 
Pest, 1866. 170. o. Kardvágásról beszél, s a 173- o.-on három csoportba sorolja a mendemondákat: „Míg némelyek 
egyszerűen azt állíták, hogy a tábornok egy lovas csata hullámzása közben sebét egy ellenséges lovastól kapta, mások a 
tettet saját kísérete egyik huszárjának tulajdonították Ezek azonban ismét azon véleményre nézve oszlottak meg, vajon a 
mythicus huszár saját ösztönéből, takán személyes gyűlöletből követte-e el a tettet, vagy a kormánypárttól volt-e fölbé
relve az alkalmatlan tábornokot láb alól eltenni, vagy maga Görgey bérelte e föl őt, hogy aztán vádolnia lehessen a 
kormánypártot, s a főhadsereg rokonszenvét, mellyel az különben is ragaszkodott hozzá, még inkább fokozza". Horváth 
Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 ban és 1849-ben. 2 kiadás Bp., é n. III. k. 220--221. o.: 
„...födetlen fején - szándékosan-e vagy véletlenül? - bizonytalan, erős kardvágást kap". Gel Ich: i m III. k. 651-653 o. 
szerint sincs kizárva a merénylet lehetősége, de hozzáteszi: „Mi egyébiránt ezen merényletnek semmiféle fontosságot 
nem tulajdonítunk. Ilyenek minden időben fordultak elő Görgeynél magasabb állású emberek ellen is anélkül, hogy az 
illetőnek, valamint azon testületnek, melyhez tartozott, becsületét érintette volna", Breit József: Magyarország 1848/49. 
évi függetlenségi harcának katonai története. 2 kiadás Bp , 1930. 99. o. ,,E pillanatban fejének hátulsó részére kétszer 
egymásután hatalmas kardcsapást kapott, melyet minden valószínűség szerint vagy a rohamban résztvevő s időközben 
közelébe ért, vagy talán éppen a saját kíséretéhez tartozó huszárok egyike szánt neki, mégpedig alighanem kevésbbé 
véletlenségből, mint inkább szándékosan, amennyiben Görgey aznap vérvörös zekéjéről mindenki által már messziről 
felismerhető volt". 101. o.: „...a minden valószínűség szerint egyik alárendeltje által okozott megsebesülése felett tehát 
sajnálkozásunknak adhatunk kifejezést, s bárki lett légyen az ismeretlen tettes, orvtámadásáért katonai szempontból más 
mint megvetés nem igen érdemel". 

34 Magyarul: OLGörgey-It. b/45/b. fasc. Közli Görgey István: i. m. III, k 51 52, o. Németül: HL 1848--49. 36/190. 
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Kempelen Károly (1824-1857) Karsa Görgey I. Seher-Thoss Than 

Kornis József (1829-1890)35 Görgei Bayer Karsa Görgey I. Than 
Protheaud, Joseph (1786-1852) Görgei Bayer Karsa Görgey I, Than 
Radányi Görgei Görgey I. Than 
Schmidegg János József(1824- Görgei Karsa 
1907) Görgey I. Than 
Schmidegg Kálmán (1827- Bayer Karsa Görgey I, Seher-Thoss Than 
1855)36 

Sennyei Lajos (1829-1894) 
Spiller Vilmos Görgei Bayer Görgey I. Than 
Stahremberg István (1817-1900) Seher-Thoss Than 
Takács Gyula (1826-1898) Görgei Bayer Karsa Görgey I, Than 
Tóth György (1827-?) Karsa 
Vermes Ignác (1819-1851) Görgei Görgey I, 

2. 
Komárom, 1849. július 2. 

Héya József százados, segédtiszt jelentése Molnár Ferdinánd ezredesnek, 
a hadügyminisztérium elnöki osztálya vezetőjének 

An den Herrn Chef des Praesidial Bureau Obersten v[on] Molnár in Pesth 
Comom am 2. July 1849. 
Der Herr General u[nd] unser verehrter Ober Commandant ist der heutigen Nacht am Kopfe durch 

eine Kartatscher-Kugel verwundet werdwen. Ungeachtet die Wunde nicht lebensgefährlich ist, darften 
doch die Leiden längere Zeit wesen. - Indem ich den Herrn Obersten davon benachrichtige, muß ich 
zugleich bitten den Dr. Lumniczer3 u[nd] Balassa38 zu einen Consilium schleunigst hieher zu senden. 

[Es ist noch nicht gewiß, aber man behauptet allgemein daß der Bruder des Generalen, der Pista 
heute geblieben sey.]39 Der Pista kam so eben, 

Die Schlacht war groß und glänzend. Der Verlust war von uns nicht gering, aber beim Feinde 
bedeutend größer. Der Feind ist in zwei Theile getheilt, er hat kein Centrum u[nd] wurde geworfen. 

Héja Haptmann] Corps Adjutant 

Eredeti sk. tisztázat. MOL H 75. Hadügyminisztérium. Általános iratok. 163- doboz. Iktatlan iratok. 
1849. dátum szerint. 166/m. 

35 Alarzsó: i. m. 186. o. szövege szerint Görgei gróf Korniss Józsefet küldte „az ácsi erdő megvívásával megbízott 
parancsnokhotz, miképp előnyomulását siettesse". Elképzelhető tehát, hogy Korniss sem volt Görgei kötnyezetében a 
roham idején 

36 Schmidegg Kálmán szerepeltetése valószínűleg téves Görgey Istvánnál, mert Görgei júl. 4-i napiparancsában egy
értelműen a 3. huszárezredben szolgáló Schmidegget tünteti ki, Kálmán pedig a 9. huszárezred állományába tartozott. 

37 Lumniczer Sándor (1821-1892), sebész, egyetemi tanár, törzsorvos a feldunai, majd VII. hadtestben, 1849. jún. 1-
től hadügyminisztérium egészségügyi osztályának tanácsosa, 24 tői igazgatója. 

38 Balassa János (1814-1868), sebész, egyetemi tanár, a MTA tiszteletbeli tagja, az egyetemi orvosi kar igazgatója. 
39 Ezt a részt Héja Görgey István megérkezése után kihúzta a szövegből. 
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3. 
Komárom, 1849- július 5-

Bayer József ezredes, a központi táborkari iroda vezetőjének jelentése Kossuth Lajos 
kormányzóelnöknek az 1849. június 25-július 5. közötti eseményekről 

A feldunai főhad eseményei a tisztelt ország kormányzójának ezennel felterjesztetnek. 
Múlt hó 25-kén minden oldalról azon hír fogott körül, hogy az ellenség egész harcsorozatában 

nagyszerűen mozog, mi annak védő állapotából támadó előnyomulását gyaníttatja. 
A peredi csata után június 21-kén a Vág jobbpartján összpontosított tartalékhada Wohlgemuth'" alatt 

csatlakozva a Panyutyin'1 orosz hadoszfállyal, kevés és csekély szemleosztályok hátrahagyása után, 
részint Pozsonyba húzódik, részint a Colorado-féle12 osztrák hadosztály erősítésére a Csallóközben 
sietett. 

Ugyanekkor nyomulának hadai Sopron- és Óvárról a Rabnitz0 előtti állásunk ellen. Az első harcélbe 
állított hadunk megerősítésére második hadtestünk Gutáról Komáromon át Gönyő [sic!] felé haladt; az I-
ső és IH-ik hadtest és a Horváth-féle szállongó csapat' ' a Vágtól a Nyitra megé, mégpedig az első Hullra, 
a 3-dik Érsekújvárra és Horváth csapatja Nyitrára rendeltetett, mindnyájának egyszersmind útrendjük az 
elsáncolt táborba, Komárom alatt kiadatván. 

Június 26-án az ellen minden pontjain előnyomult, s estve negyed órai távban harcállásunk előtt 
táboroza. A hetedik hadtest és Kmety hadosztálya, valamint a komáromi várőrizet a Csallóközön készek 
valának az ellenség fogadására és kemény ellentállásra határozvák. 

Június 27-kén az általános [sic!] megtámadás mint előre gyanítható, háromszoros túlnyomósággal, 
különösen ágyúkra nézve, bekövetkezék. Seregeink mindenütt hősileg megállák a támadtatást, de az 
ellennek sükerült [sic!] a 7-dik hadtest és Kmety'5 hadosztálya közé fúródnia, mind a kettőt ezáltal 
veszélyeztetvén, 28-káni főmegtámadás alkalmával őket hát- és oldalba támadva, egymástól elszakítani. 
Ennek elejét veendők, Poeltenberg tábornok'0 28-ki reggelén Ménfőnél az ellent megrohaná; bár 
példátlan elszántságú lelkesedéssel küzdte serege, a roppant túlerő ellen el nem érheté célját. Az 
ellenség e napon Győrt felette nagy számú üteggel oly hevesen támadá meg, hogy minden ellentállás 
csak önerőnk haszontalan föláldozásává fajulandó», miért is a VU-dik hadtest visszavonulása Gönyő 
felé, a Kmetyé Pápa felé rendeltetek, mit mindkettő oly rendben vive végbe, hogy csak egyetlen 
hullárzó4' sem kerülhete ellenséges kézbe. 

Június 29-kén a második és hetedik hadtest az ellenségtől követetlenül, folytatá hadmenetét. 
Június 30-kán, végül a 2-dik, 3-dik, 7-dik és 8-dik hadtest összpontosítva táborozott a komáromi 

sáncok oltalmában. Az első hadtest és Horváth alezredes csapata Érsekújvár, Hull és Nyitra felől vevék 
az ellenség mozdulatát szemügyre. 

Görgey Ármin szállongó csapatát'8 azonnal Komárom felé kelle vonnunk a felvidéki bánya 
városokból, hol a veszélynek szembetűnőn ki volt téve. 

40 Wohlgemuth, Ludwig von, báró, (1788-1851), es. kir. altábornagy, hadtestparancsnok, 1849 júliusától Erdély ka 
tonai és politikai kormányzója. 

41 Panyutyin, Fjodor Szergejevics (1790-1865), a es. kir. fősereg mellé rendelt 9. kombinált gyaloghadosztály pa
rancsnoka, később főhadsegéd, hadtestparancsnok, varsói katonai kormányzó, az államtanács tagja. 

42 Helyesen: Colloredo-Mannsfeld, Franz, herceg (1802-1852), cs kir. altábornagy, hadosztályparancsnok. 
43 Rábca. 
44 Horváth János (1815-1875), cs. kir. százados a 9. (Miklós) huszárezredben, legmagasabb rangja honvéd ezredes. 

Várfogságot szenved. Horváth különítménye a 60. (Wasa) gyalogezred 1. zászlóaljából, a 39. honvédzászlóalj 2-3- száza
dából, a 3. és a 9. huszárezredek alezredesi osztályaiból és a 2. lovasütegből állt, 1205 gyalogossal, 501 lovassal és 62 
tüzérrel, összesen 1760 fővel és négy löveggel. OL H 89. Hadügyminisztérium, vegyes iratok. 6. doboz. 

45 Kmety György (1813-1865), cs. kir. főhadnagy a 19. (Schwarzenberg) gyalogezredben, legmagasabb rangja hon 
véd vezérőrnagy, hadosztályparancsnok. 

46 Poeltenberg, Ernst Poelt Ritter von, (1813M849), cs. kir. százados a 4. (Sándor) huszárezredben, legmagasabb 
rangja honvéd vezérőrnagy, hadtestparancsnok. Az aradi vértanúk egyike. 

47 Egyenként szállingózó, 
48 Görgey Ármin (1812 1877), kilépett cs. kir. hadnagy, honvéd őrnagy, különítményparancsnok, majd alezredes, a 

feldunai hadsereg vezérkari főnöke. Várfogságot szenved. - Görgey Ármin különítménye 2301 gyalogosból, 181 lovas
ból, 147 tüzérből, összesen 2629 főből, 6 lövegből és 4 röppentyűből állott. HL 1848-49. 36/297. 
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Július 1-én az ellen az osztrák császár személyes vezetése alatt megerősített komáromi állásunk elébe 
nyomult, hasonlag a Csallóközön is. E napon Ács és Igmánd helységeket fegyvereivel immár megraká. 

július 2-kán í/29-kor reggel az ellenséges nad összpontosított támadása kezdődött a Duna jobb partjáni 
állásunkra. Részünkről Görgei tábornok maga vezénylé, s derék seregeit fényes diadalmunk e dicső 
napján maga vezeté. 

Miként megerősített állásunk másképp nem is lehetségesíté, az ellenség főerejét két szárnyunkra veté 
(a Monostori hegy és Ószőny helysége); első helyütt sáncaink megrohantatván, az első sáncot viselő, a 
Parma herceg gyalogezred egyik,'9 s a 2-dik vadászzászlóalj által, kik még 6 orosz zászlóaljaktól 
támogattattak,5" be is vétett; de 71-ik zászlóaljunk, általában a komáromi helyőrség,'1 s a 2-dik hadtest 
támereje'2 által abból nagy veszteséggel ötvennél több halottat hagyva, kiveretett, lmjában [sic!] újítva 
egész napon át sikertelen rohamait. 

A balszárnyon nemkülönben az ellenséges Benedek tábornok'-1 Mocsáról jövő dandárja, melynél az 
osztrák császár is tartózkodék, az általunk gyengén megrakott ószőny helységet elfoglaló, s imígy a 
postaútoni pesti közlekedést elzárá. Ennek fontosságát belátva, a 3-dik hadtest a 3-dik honvéd- és az 
egykori 19-dik sorezred (Schwarzenberg) 3-dik zászlóalját vezénylé a helység visszafoglalására. Az 
ellenség benne immár torlaszokat építe, azokat oly erővel fedezvén, hogy e két zászlóaljunk az 
ellenséges golyók sűrű zápora, a gyalogság osztálytüze s a piacon felállított 7 ágyú dühének nem 
felelhetvén meg, visszahúzódott. Fölvétetve azonban az egykori 52-dik sorezrednek'H harmadik 
zászlóaljbeli bajtársai- és a 65-dik és 42-dik zászlóaljtól, két üteg segítségével Ószőny újonnan 
megrohantatva, szuronyszegezve bevétetek, az ellenség halottjaival, kiknek nagyobb része orosz 
vadász volt, telvén a házak. Az ellenség rendetlen hullározásban futva hagyá el a helyet, ügyes 
tüzéreink halált és pusztulást szórva futó csoportjaik közé. 

Egész napon át kevés közbeszakadás kiül (sic!) mindenütt tartott a csata, mely különösen az ácsi 
erdőnél est felé dühössé Ion. Az előnyomuló ellenséges tömegek nyílt harctéren rendületlen 
honvédeink rohamának rögtön engedni, s megtöretve vad futásban segélyt a harctértől messze keresni 
kénszerülének, Ács-, Igmánd-, Mocsáig a bekövetkezett éjjel elvonulának. 

az ellenség elláthatlan lovastömegének ellenébe a középen nagyszerű rohamot vezérlett személyesen 
Görgei fővezér, ki is ez alkalommal fején vágást kapott. Háromezer huszárunk az annyira túlnyomó 
ellenséges lovasságot szétkergette annyira, hogy az új összeütközést elfogadni nem mert. - Részünkről 
mindössze a veszteség 400 sebesült és halott.5' 

Harcosaink leghősebbjeit lelkiismeretesen megjegyezni nehéz; mindenki helyén állott; ügyes, 
belátásteljes a vezér; rendületlen vitéz és elszánt bajnoka mind a szabadság- és hazának. Legkitűnőbbek 
eddig a 48-dik zászlóaljbeli őrnagy, Rakovszky,56 Görgey István 51-dik z[ászló]a[lj]beli kapi
tány,' 

49 A es. kir. 24. (Károly Lajos pármai herceg) gyalogezred egyik Landwehr-zászlóalját. 
50 A Panyutyin hadosztály nem vett részt a sáncok bevételében, 
51 A Janik János ezredes (1797-1881) vezette hadosztályt a 18., 64., 70. és 71. honvédzászlóaljak alkották. 
52 A 48. honvédzászlóalj és a 39, (Dom Miguel) gyalogezred 1. zászlóalja. 
53 Benedek Lajos, lovag, (1804-1881), es, kir. vezérőrnagy, dandárparancsnok, Nyugállományú táborszernagyként 

hal meg. Benedek júl. 4 én mennyasszonyához írott levelében részletesen beszámolt az ütközetről. Közli Heinrich 
ľriecijung. Benedeks nachgelassene Papiere. Leipzig, 1901. 162-164. o. Benedek dandára összesen 34 halottat, 66 
sebesültet, 13 eltűntet és 58 lovat veszített. 

54 Az 52. sorgyalogezred Ferenc Károly főherceg nevét viselte. 
55 Ez a szám jócskán alatta van a tényleges veszteségnek, hiszen egyedül a VII. hadtest 557 főt veszített sebesültek

ben, halottakban és foglyokban. Hamming: i. m. 119. o. Ramming szerint ez csupán a harkálypusztai lovasrohamban 
elesettek és megsebesültek száma; ez viszont soknak tűnik, mivel a VII. hadtest lovassága összesen 14 halottat, 21 
sebesültet, 15 eltűntet és 60 lovat veszített. • 

56 Rakovszky Samu (1802-1871), nyugalmazott cs. kir. főhadnagy, homéd őrnagy, a 48. honvédzászlóalj parancsno 
ka, a júl, 2i csatában tanúsított helytállásáért alezredessé, később ezredessé léptetik elő. 

57 Görgey István (1825-1912), ügyvéd, honvédszázados, a július 2-i csatában az 51, honvédzászlóalj parancsnoka. 
Besorozzák, 
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Kökényessy alezredes,'8 Dominik 2-ik huszárelzred] főhadnagy,'9 s a Görgei tábornok kíséretbeli 
Protheaud,60 Takács,61 Korniss,62 Spiller,6' Batthyány,6'1 Karnász,65 Gally66 és Zsenyei6" főtisztek. 

Miután az ellen a Vág-vonalt mondhatjuk, egészen elhagyá, az első hadtest szintén ide hivatott. 
Horváth csapatja Érsekújvárról tartja szemmel a Vágót, a Görgey őrnagy-féle szállongó csapat ide, 

összpontosításunk helye felé vett útjában már N[agy]sarlót [sic!] elérte. Az ellenség állása Ácstól Igmádon 
át megyén, jobb szárnyának támpontja lovas osztályokkal van megrakva. 

Tegnap s ma az ellenség nem mozdult. Ács- és Puszta-csémnél elsáncolja magát. Mi e két napot 
meztelen honvédeink fölruházásra, újoncaink fölszerelésére s a Monostor-hegyi sáncok bevégzésére 
fordítottuk, 

Bayer ezredes 

Eredeti lisztázat. MOL OHB 1849:9150. No. 151. „A Közlönybe - mi abba való volt - kiadatott; -
egyébiránt tudomásul szolgált". 

58 Kökényessy (Gaertner) Szaniszló (1817-1889Ö, cs. kir. főhadnagy, honvéd alezredes és dandár-, később ezredes 
és hadosztályparancsnok. Várfogságot szenved. 

59 Dominik István (1822-?), cs. kir. tizedes a 2. (Hannover) huszárezredben, homéd százados ugyanott. 
60 Protheaud, Joseph (1786-1852), honvéd őrnagy, Görgei törzskarának parancsnoka Várfogságot szenved 
61 Takács Gyula (1826-1898), honvéd főhadnagy, parancsőrtiszt Görgei mellett, besorozzák. 
62 Korniss József, gróf (1829-1890), cs. kir. hadapród, honvéd főhadnagy a 9 (Miklós huszárezredben, parancsőr

tiszt Görgei mellett. 
63 Spiller Vilmos, főhadnagy a 2. (Hannover) huszárezredben, parancsőrtiszt. 
64 Batthyány László, gróf (1827-1851), cs. kir. hadapród, honvéd huszár főhadnagy a 9. (Miklós) huszárezredben, 

majd parancsőrtiszt Görgei mellett. Besorozzák. 
65 Karnász József (1821-1888), százados a 3 (Ferdinánd d'Esté) huszárezredben, parancsőrtiszt Görgei mellett 
66 Gally (Galli) Gyula, főhadnagy, majd százados a 4. (Sándor) huszárezredben, parancsőrtiszt Görgei mellett 
67 Helyesen: Sennyey Lajos, báró (1829-1894), a főhadnagy a 6. (Württemberg) huszárezredben, parancsőrtiszt 

Görgei mellett, besorozzák. 
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