OSZTRÁK HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYOK
BUDAVÁR 1849. ÉVI OSTROMÁRÓL
Dezsényi Miklós t. ezredes
A BUDAI VÁR 1849. MÁJUS 4—21. között lefolyt ostroma
a magyar szabadságharc hadműveleti eseményeinek tragikus
fordulópontja volt. Mint ismeretes, szabadságharcunk 1849. évi
győzelmes tavaszi hadjárata megtörte az osztrák császári reak
ció hadseregének támadó erejét, amely az összes arcvonalon
megverve minden irányban hátrált kifelé az országból. Ha a
győzelmesen előrenyomuló magyar honvédség erejét egyesítve
kímélet nélkül folytatta volna a megvert osztrák hadsereg üldö
zését, csapásról csapásra megtörve annak harcképességét, nem
lett volna erő, amely honvédségünket a császári főváros elfog
lalásában megakadályozta volna.
Az üldöző hadműveletek folytatása és a hadműveleti dön
tés kierőszakolása helyett a magyar hadsereg beszüntette az ez
irányban folyó hadműveleteit. Megtorpant és ostromolni kezdte
Budát, amely az ezzel járó, elkerülhető és elkerülhetetlen huza
vonák után négyheti felesleges időveszteséget jelentett. Ez alatt
az idő alatt pedig a határon túl megtörtént az osztrák hadsereg
újjászervezése és a cári orosz hadsereg felvonulása.
A tragikus események hátterében ott állott a Kossuth és
Görgei közötti személyes és politikai ellentét. Kossuth forra
dalmi lángesze teljesen helyesen látta a magyar szabadságharc
lényegét, a függetlenség és az Ausztriától való elszakadás ki
vívásában, amely évszázadokra előre helyes irányba határozta
volna meg a magyar nép további fejlődését és jövőjét. Ezzel
szemben Görgei fiatal, tehetséges és törtető katonatiszt volt, aki
dinasztiahű, aulikus érzéseivel egy-két rövid forradalmi fellán
golás után szembe került Kossuthtal és a magyar forradalmi
gondolattal. Görgei a maga különutas politikájával kétségen kí
vül szembe állott a Kossuth képviselte forradalmi politikával és
ehelyett a saját kiegyezéses politikáját akarta rákényszeríteni
a magyar forradalmi államvezetésre, ami által akarva-akarat
lanul a nemzeti forradalmi eszme árulójává vált.
A Buda ostromával kapcsolatos hadműveleti felelősség
kérdésénél a következő befolyások és tényezők játszottak döntő
szerepet:
Elsősorban is a diadalmas tavaszi hadjárat mámoros han
gulatában élő magyar közvélemény volt az, amely őszintén és
a legnagyobb határozottsággal óhajtotta, hogy az egész ország
felszabadulása után a. budai vár, az ország eszmei központja ne
(
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maradjon a reakciós osztrák császári hadsereg megszállása alatt.
Ennek az emberileg érthető közóhajnak a megnyilvánulását
igyekezett magáévá tenni Kossuth, amikor maga is szorgal
mazta Buda elfoglalását, anélkül azonban, hogy emiatt az oszt
rák hadsereg üldözésének megszakítását és a támadó h a d m ű 
veletek beszüntetését rendelte volna el. De a hadműveletek
irányítása Görgei kezében volt, aki a hadsereg főparancsnoksá
gán kívül a hadügyminiszteri állást is betöltötte, illetve ebben
ideiglenesen helyettesítette magát. Övé volt a felelősség m i n d 
azért, amit az államfőnek javasolt, vagy javasolni elmulasz
tott. Ha az ő összes katonai és politikai kezdeményezését nem
a döntés elkerülése és az uralkodó házzal mindenáron való, t e 
hát áruló kiegyezési szándék irányítja, folytathatta volna a
császári reakció hadseregének megsemmisítésére irányuló had
műveleteket, kisebb erőkkel való körülzárással és megfigyelés
sel, rendszeres ostrom nélkül közömbösítve a budai vár terv
szerűen visszahagyott akadály jellegét. De Görgei szívesen töl
tötte az időt a budai vár ostromával, mert a könnyűnek remélt
és gyors siker erősen megfelelt fiatal, népszerűségre törekvő és
erősen nagyravágyó egyéniségének, amellyel mindenáron saját
politikai célkitűzéseit akarta biztosítani.
A budai vár ostroma tehát megkezdődött. Nem tartozik
jelen tanulmány keretei közé annak taglalása, hogy melyek v o l 
tak a vezetés hibái, amelyek az ostrom időbeli elhúzódását okoz
ták. Csak az érdekesség kedvéért kell megemlíteni, hogy a
könnyű győzelemre számító Görgei a hadműveleti felderítést
akarva, vagy akaratlanul elmulasztva nem tudta, hogy a vár
már nincs a háború kitörése előtti elavult állapotban és ennek
megfelelően az ostromnál nélkülözhetetlen ostromágyúk nélkül
érkezett a vár alá, az ostromló hadsereg hadrendjébe tartozó
5000 huszárral, akikre itt semmi szükség nem volt, viszont aki
ket az osztrák hadsereg üldözésénél igen előnyösen lehetett
volna alkalmazni. Anélkül, hogy az ostrom harcászati és had
műveleti leírásával foglalkoznánk, talán helyesebb, ha a befe
jezést illetően Kossuth emigrációjának első állomáshelyéről,
Vidinből írt levelét idézzük, amelyben a budai várostrommal
kapcsolatban árulásnak minősíti Görgei magatartását, mellyel
kapcsolatban a legjobban jellemzi ezt a kérdést azzal a meg
állapítással, hogy „ . . . Buda vára elesett és vele együtt elbu
kott a magyar szabadságharc ügye is".
A budai vár 1849. évi ostromának leírásával az egykorú
napi sajtón kívül az 1853. évtől kezdődően számos h a d m ű v e 
leti forrásmunka részletesen foglalkozik. A vonatkozó m a g y a r
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munkák aszerint osztályozhatók, hogy az ismeretes Kossuth—
Görgei ellentétben a forradalmi, vagy a konzervatív-reakciós
gondolat mellett állanak. Mint ismeretes, egész irodalma van
a magyar történelemírásban a Görgei-barát, vagy Görgeit el
ítélő beállítású ismertetéseknek, melyeknek hangja a várost
rom leírásokban pontosan visszatükröződik. Az osztrák katonai
szakirodalom érthetően nem minden elfogultság nélkül foglal
kozik a budai várostrommal. Nagyjában azt lehet mondani,
hogy az utolsó évtizedek osztrák katonaírói igyekeznek ezt a
hadműveleti eseményt nagy általánosságban tárgyilagosnak
mondható leírásokban ismertetni, míg a régebbiek, különösen
azok, amelyeket a szabadságharcot követő években írtak, t e 
lítve vannak a magyar nép gyűlöletével és a reakciós valótlan
ságokkal. Mint ilyen, legjellemzőbb a szerző neve nélkül „Ein
Veteran" aláírással megjelent magyarellenes és reakciós
munka, 1 amelynek ferdítéseinél csak a tudatos mellébeszélései
a nagyobbak.
Mint osztrák forrásmunka jelölhető meg a Magyar N é p 
hadsereg Hadtörténelmi Intézetének levéltárában, az 1848/49.
évi szabadságharc gyűjteményében 25/208. sz. alatt elfekvő
iratcsomó. Ezen belül mint legérdekesebb jön tekintetbe J o h a n n
Josipovich, a es. kir. 62. báró Tursky sorezred hadnagyának, aki
a várparancsnok, Hentzi vezérőrnagy segédtisztje volt, jelentése
a várostrom lefolyásáról és lovag Nikolaus Klyucharich 52. F e 
renc Károly sorgyalogezredbeli századosnak, a budavári 2. sz.
tábori kórház parancsnokának jelentése a várostrom alatti sze
mélyes élményeiről. Josipovich hadnagy összeállítása egyide
jűleg készült feljegyzései alapján pár hónappal az ostrom u t á n
készült el, de az általa rajongva tisztelt várparancsnokától á t 
vett magyargyűlölete és ennek nyomán elfogultsága erősen l e 
szállítja a jelentés tudományos értékét. A jelentés minden sza
vában meg lehet érezni az elfogultságot, amely helyenként r a 
jongó hangja mellett az állítólagos magyar kilengések leírásá
nál használt túlzásaival a készülő császári reakció megtorlás!
kegyetlenségeihez szorgalmasan igyekszik alapot szolgáltatni.
i A Reichswehr könyvkiadónál megjelent „Die Verteidigung der Festung
Ofen. Kiadva 1893. évben.
A várostrommal foglalkozó egyéb fontos forrásmunkák: Josef Némedy: Die
Belagerungen der Festung Ofen 1686—1849.
D'Elseaux Rezső: Budavár ostroma.
Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harca III.
Breit József: Magyarország 1848—49. évi függetlenségi harcának története EL
Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története 1848/49-ben II.
Rüstov: Az 1848/49-i magyar hadjárat története.
Kissling: Die Revolution im Kaisertum Österreich 1848/49.
Ramming: Der Revolutionskrieg im Siebenbürgen in dem Jahren 1848. u. 49,
II. Sommerfeldzug.
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Ebbeli szolgálatkészsége és igyekezete kellő elismerést kapott.
Az említett levéltári csomagban elfekvő okmány szerint a tö
rekvő hadnagy közben főhadnaggyá előlépve, a várostromban
egyéni bátorságukkal érdemeket szerzett tisztek között a III.
osztályú vaskoronarend jutalmazott lovagjaként szerepel, ami
egyébként az osztrák hadseregben inkább tábornoki, mint ez
redparancsnoki kitüntetés volt.
Klyucharich százados írása rendkívül óvatos hangú. Köz
lésein érezni lehet, hogy nem akar szembehelyezkedni Josipovich hadnagy elöljárói által igen kedvezően fogadott megálla
pításaival és inkább a kórház ostrom alatti szerepével foglal
kozik részletesen, helyenként minden igyekezete mellett is em
berbaráti, jó bajtársnak bemutatva az „ellenség"-ként emlege
tett honvédeket. Nem kell csodálkozni azon, hogy a várvéde
lem során kitüntetett osztrák tisztek között nem is szerepel
Klyucharich százados.
Josipovich hadnagy eredeti német nyelvű jelentése magyar
fordításban a következőket mondja:
„LEÍRÁS
Buda védelméről, 1849. május 4—21. közötti időben,
saját feljegyzései alapján készítette Johann Josipo
vich es. kir. hadnagy, a es. kir. 62. Tursky sorgyalog«ezredből, Hentzi vezérőrnagy volt segédtiszte
A védelem csapatai a következők voltak:
A gr. Ceccopieri sorezred I. zászlóalja
6 század
A Vilmos főherceg sorezred III. zászlóalja
6 század
Az 1. Bánáti határőrezred III. zászlóalja
4 század
A Varasdi határőrezred III. zászlóalja
6 század
A Hohenlohe sorezred 100 főnyi különít
ménye mint lövegkezelő legénység
A János főherceg dragonyosezred 1. szá
zada
1 hatfontos gyalogüteg
A 2. sz. tábori kórház
80 fő'utász
A várvédelemhez beosztott tüzérség lö
vegeihez kezelőtüzérként beosztott
100 gyalogos.
Április 23-ról 24-re virradó éjjel, miután Jellachich tábor
szernagy hadtestének utolsó oszlopai is átkeltek a hajóhídon,
azt csapataink felégették, melynek következtében Pest felé az
összeköttetés megszakadt. A fentebb felsorolt csapatok Hentzi
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vezérőrnagy várparancsnok parancsnoksága alá voltak rendel
ve Budának a közeli jövőben remélt felmentéséig.
A Buda védelmére vonatkozó elhatározás alig 48 órával
előzte meg ezt a napot. A vár erre a feladatra az adott körül
mények között nem volt felkészülve. 2 Még a vár élelmezése seni
volt kellőképpen biztosítva, amihez mindössze 30 vágómarha
állt rendelkezésre.
Ehhez hasonlóan a szükséglethez képest hiány mutatkozott
gyalogsági lőszerben is, főképpen csappantyúkban, továbbá t ü 
zérségi gyújtókban, de maga a vár sem volt az ostromra kellő
képpen előkészítve. Ebben a nehéz helyzetben Hentzi feladata
volt mindezeket a hiányokat pótolni. Ezekben a napokban J e l lachich intézkedése folytán kapott még q. várvédelem Székes
fehérvárról 150 vágómarhát. Még szerencse, hogy a vízivárosi
élelmezési r a k t á r jól el volt látva liszttel, terményekkel és más
élelmiszerekkel, amelyeket sikerült kellő időben a várba fel
szállítani.
A Ceccopieri és a bánáti határőrezred gyalogsága a vár, a
Vilmos ezredbeli és a Varasdi határőr gyalogosok a vízművek
védelmére voltak beosztva és a Lánchídon való átkelést bizto
sították. A Lánchíd hídmezőnyeit is eltávolították és a híd fel
robbantásához a hídon egy aknát szereltek fel. Az utóbbi két
zászlóalj ellátta ezenkívül a budai váron kívüli előőrs szolgá
latot is. A várfalak és a gyengébb sáncolatok kijavítását Hentzi
vezérőrnagy személyes irányítása mellett. Pollini és Gorini
mérnökkari századosok a legnagyobb igyekezettel intézték.
Mindenhol hiányoztak a megfelelően előkészített tüzérségi
ütegállások és az ehhez tartozó aládúcolások, melyeket sietve
pótolni kellett.
/
A várvédelem csapataitól összevonva felállítottak egy 200
főnyi munkás csoportot, amely éjjel-nappal egyfolytában dol
gozott és amely az egész ostrom alatt, gyakran erős ellenséges
tűzben is jól végezte kötelességét. A munkáscsoport más része
a hadszertárban végezte a lőszerkészítést is. Ahol ez szükséges
volt, a magánüzleteket bizottságilag nyitották ki és a hiányzó
anyagokat készpénzfizetés ellenében V e t t é k igénybe, miközben
a budai (helyesen óbudai) ruházati bizottmány raktárkészleteit
társzekereken ugyancsak a várba szállították fel.
Május 1-én a kiküldött lovas felderítő járőr jelentette, hogy
az ellenség közeledik. 3-án már az Óbudán felállított előőrsök
lövéseket váltottak az ellenséges járőrökkel. 4-én délelőtt 10
órakor a Bécsi úton és környékén felállított előőrsök erős ellen2
Ez a közlés nem felel meg az igazságnak, mert a vár védhető állapotba
való helyezése már akkor megkezdődött, amikor az 1849. év elején a császári had
sereg kezére került.
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séges oszlopok közeledését jelentették. Ezen a környéken P e t rasch százados parancsnoksága alatt egy gyalogszázadból, egy
lovasszakaszból és 2 ágyúból álló különítmény a huszárok túl
erejű támadása elől visszavonult. Visszavonulás közben meg
álltak a Bomba téren (mai Batthyány tér), ahonnan több kar
tácslövést adtak le a közeledő huszárokra, majd visszavonultak
a vízművek telepére. Ekkor bezárták és eltorlaszolták a vár
kapukat, melynek következtében a külvárosokkal minden öszszeköttetés megszakadt. A 4. és 6. sz. körbástyán felállított 12
fontos üteg feladata volt a tűzharc a Svábhegyen és a Kálvária
hegj^en (Rózsadomb) felállított (ellenséges) ágyúk ellen.
12 órakor Görgei felkelő tábornoktól írásbeli felszólítás ér
kezett a budai vár átadására. A tüzelést (ideiglenesen) beszün
tették és csak a vár hőslelkű parancsnokának válasza után (mely
szerint a helyet, amint azt a kötelesség és a becsület paran
csolja, az utolsó emberig védeni fogja) folytatták tovább az el
lenséges ágyúk a tüzelést, melyet saját tüzérségünk erélyesen
viszonzott. Délután 3 órakor az ellenség a vízmű ellen nagy el
szántsággal rohamot hajtott végre, melyet csapataink vitézül
visszavertek. Nagyrabecsült parancsnokunk a legerősebb har
cok idején érkezett a harc színhelyére és a csapatok lelkesítésére néhány bátorító szót intézett a küzdőkhöz, akik azt lelkes
,,vivát" és „zsivio" kiáltásokkal viszonozták. Hentzi szavai meg
örökíttettek a naplóban, amelyet ezekben a napokban gyakran
maga írt, Az ellenség vesztesége ezen a napon a 400 embert
meghaladta és a 7. és 8. sz. bástyák, valamint a vízműtelep tü
zérsége az ellenség soraiban szörnyű pusztítást végzett.
A pesti Duna-parton egy hatalmas néptömeg gyűlt össze
és a támadó honvédek lelkesítésére kiabálta, hogy „Éljen Kos
suth!" és „Éljen a magyar!". Már a támadó honvédek rohama
összeomlott, amikor a 7. és 8. sz. bástyák lövegei, anélkül, hogy
erre parancsot kaptak volna, 3 Pest felé iránvított néhány lö
vést adtak le, ami a fanatizált csőcseléket elkergette. Ekkor az
ellenség m á r az összes lövegeit felvonultatta, tüzérsége meg
szállta a Gellérthegyet és a feltűnő célokat 48 órán keresztül
éjjel-nappal megszakítás nélkül bombázta. A Pest felőli oldal
ról több ágyúlövést adtak le a vízműtelepre. Ekkor Hentzi ve
zérőrnagy elrendelte az összes Pest felé irányított ágyúval
Pestnek az 5., 6., 7. és 9. sz. bástyákról egy órán keresztüli
bombázását, melynek következtében ott két helyen is tűz tá
madt.
Az ellenséges tüzelés egy rövid időre megszűnt, majd ke3
Elszólásszerű beismerése annak, hogy Pest bombázása nem Hentzi indo
kolása szerint, az onnan jövő tüzérségi tüzelés viszonzásaképpen kezdődött.
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véssél ez után, annál hevesebben újból megindult. Délben 12
órakor becsaptak az első bombák a várba, 4 amelyeket 4 vagy 5
mozsárból a Gellérthegyről és a Svábhegyről lőttek. Éppen így
megfigyelhető volt a nehéz lövegek szaporodása is. A tüzelés
egész éjszaka, megszakítás nélkül tartott és a következő napon
is sok kárt okozott a vár területén. Ekkor rendelte el táborno
kunk az újbóli bombázást, ami 7 órától 12 óráig tartott és ez
úttal szörnyű pusztítást okozott úgy a pesti oldalon, mint a
Vízivárosban, ahol a tűz még másnap is lángolva égett."
Josipovich hadnagy a továbbiakban Hentzi vezérőrnagy
magatartásáról ír, amelyet alaposan eltúloz.
Tüzérségünk nagyszerű eredménnyel tüzelt, de az ellenség
egyre jobban előreküzdötte magát állásaink felé. Minden éjjel
történtek látszólagos és komoly támadások, amelyeket a v á r 
őrség mindannyiszor visszavert. 15-én 5 az ellenség megkísé
relte, hogy a különböző sáncokon 6 rést lőjjön, míg végre ez az
igyekezet a Fehérvári kapu alatt sikerrel járt. 16-tól 8 ellensé
ges legnagyobb űrméretű löveg tüzelt a várra ezen a részen. A
felállított leszerelő üteg 7 Feodorovics tüzérhadnagy parancsnok
sága alatt működő 3 huszonnégy fontos ágyú igen jó eredmé
nyeket ért el s az igen hatásosan működő ellenséges ütegek
tüzelése közben is^ kiérdemelve ezáltal a legteljesebb elisme
rést és csodálatot.
17-én megkezdődött az ellenséges tüzérség borzalmas t ü 
zelése a várra, mire a derék parancsnokunk elrendelte az (elő
retolt) lövegeknek a hátravonását, mely intézkedését sokan
helytelenítették.
Lövegtalpakban nem volt tartalékkészletünk és így csak
egyetlen nehéz lövegünk elvesztése, ha az kiesett a harcból, szá
m u n k r a érzékeny veszteséget jelentett. Ezen a napon (az ellen
ség) több lövegünket tűzharcban megsemmisítette.
Ugyanaz nap elégett egy hatalmas szénakészlet. Este k i 
gyulladt a várpalota és Hentzi tábornok ú r a legnagyobb golyó
záporban személyesen vezette az oltást. A legnagyobb erőfeszí
tés mellett sem lehetett folytatni a mentés # t, mert az ellenség
észrevette az oltási munkálatokat és annak helyét tűz alatt t a r 
totta. Hasonlóképpen a tábornok úr elrendelte, hogy önkéntes
4
A valóságban ezekről a helyekről a mozsarakkal való tüzelés csak május
16-a utáni ostromidőszakban kezdődött.
Ez a megállapítás annál is inkább téves, mert az ostrom az első napokban
legfeljebb 12 fontos ágyúkkal folyt, mert nagyobb ágyúk és mozsarak Komárom
ból először csak május 10-én érkeztek meg és a mozsarakat a Gellért-hegyen és a
mai Moszkva
tér helyén állott téglaégető területén helyezték tüzelőállásba.
5
Az ostromágyúk második szállítmányának beérkezése után.
6
Helyesen: várfalakon.
7 A mai Móra Ferenc utca torkolatánál, a Bástyasétányon.
8 Egy 18 fontos és egy 24 fontos honvéd ágyú szétlövése által.
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jelentkezők kezdjék meg a romok eltakarítását. A felhívásra
minden csapattesttől tömegesen jelentkeztek a katonák, de csak
a tényleg legszükségesebb létszámot osztották be, mely cso
port azután lövészek biztosítása mellett feladatát végrehaj
totta.
18-án a bátor és kötelességtudó Pollini mérnökkari száza
dos személyes vezetése mellett, a legnagyobb golyózáporban
folyt a rés eltorlaszolása. Itt ölte meg egy 24 fontos ágyúgolyó"
Pollini századost, akit az összes csapattestek és bajtársak m é 
lyen meggyászoltak. A legénység 19-én és 20-án tovább foly
tatta a torlaszmunkákat. A résnél az utászok dolgoztak, akiknek
munkáját igen erős tüzérségi tűzben a Ceccopieri ezred egy
szakasza biztosította. Itt a színlelt támadások egymást követve
folytak le, melyet az ostromlók erős puskatüzelése kísért.
21-én reggel 3 órakor hirtelen elnémultak az ellenséges
ágyúk. 9 Ebben az időpontban a tábornok a vízművek arcvona^
Ián tartózkodott, amikor egyszer csak híre jött, hogy az ellen
ségnek sikerült a résen benyomulni. A tábornok nem akart a
jelentésnek hitelt adni és személyesen sietett fel a várba, hogy
a szomorú hír helyességéről meggyőződést szerezzen.
A két század Varasdi határőr és két század Vilmos sorezredbeli azonnal parancsot kapott a várba való felmenetelre,
hogy a járhatóvá vált résen keresztül benyomult ellenség e l 
len bevetésre kerüljenek.
A várpalota, a hadszertár és a Sándor palota környéke
nyüzsgött már a benyomult honvédcsapatoktól. Feltehető a k é r 
dés, hogy alig néhány óra alatt hogyan kerülhettek ezek a csa
patok a réstől idáig. Majdnem elképzelhetetlen, hogy ez a nagy
tömeg mind a résen keresztül jutott volna be a vár belső t e r ü 
letére.
Korich főhadnagy parancsnoksága alatt a palotaőrség 70
embere a bánáti határőr ezredtől kétszer is rohamot intézett.
az ellenség ellen. A közeli főtéren tartózkodott még 10—15 l o 
vas is, akikkel együtt a bátor kis csapat a maga harcálláspont
ján mindaddig kitartott, ameddig a parancsnokló főhadnagy
nem sebesült meg.'Borota százados az 1. bánáti határőr ezred
től a főőrség (Ceccopieri) legénységével meg akarta támadni az
ellenséget, akik azonban megtagadták a kapott parancsot. A
főőrségnél feállított ágyúk jobbra és balra kartácstüzet adtak
az ellenségre. Közben a beérkezett Vilmos sorezredbeli és Va
rasdi határőr századokból rohamoszlop alakult. A tábornok le
szállt lováról és kivont karddal a támadás élére állt. Vakon k ö 9 A valóságban a tüzelés éjfélkor némult el és ebben az időpontban a döntő
roham tüzérségi előkészítése kezdődött.
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vetve szeretett parancsnokunkat, megindult a támadás. Az el
lenség ekkor m á r a házak ablakaiból, mint biztos fedezékből
tüzelt. Amikor a roham megismétlésére került a sor, egy puska
golyó a gyomor tájékán eltalálta hős öreg vezérünket, aki őszszeesett.
„Előre gyerekek! Én csak megsebesültem! Rohamra! R o 
hamra! Ki kell űzni őket!" Ezek voltak az elhangzott szavai. Köz
ben az ellenség támadása egyre jobban erősbödött és saját csa
pataink kétségbeesett ellenállása egyre jobban gyengült. Köz
ben hőslelkű parancsnokunk sebét ideiglenes kötéssel látták el
és segédtisztje, valamint Rosenbaum őrnagy térparancsnok b e 
szállították a kórházba. Innen küldött parancsot Alnoch ezre
desnek (a vízművek területére), hogy vegye át a parancsnoksá
got és a nélkülözhető erőkkel a várba húzódva a végsőkig foly
tassa a harcot. Ez az intézkedés m á r megkésve került kiadásra,
mert ebben az időben már a Fő utca és a Víziváros az ellenség
kezében volt. A Ceccopieri gyalogság már csak a várkertben
fejtett ki ellenállást és valószínűleg ott is csakhamar letette
a fegyvert, úgy, hogy ebben a helyzetben már csak a Vilmos
sorezred és a két határőrezred katonái harcoltak.
Alnoch ezredes, amikor a vár kétségbeejtő helyzetét látta,
visszatért eredeti harcálláspontjára, melynek az ellenségtói
való további védelme nem volt többé lehetséges. Áttörve m a 
gát a minden oldalról közeledő ellenségen, felsietett a Lánchidra. Közben hidegvérrel rágyújtott egy szivarra, majd még
eközben is hősiesen harcolva, egyetlen pisztolylövéssel leterí
tett egy nyomába siető honvédet. Ezután égő szivarjával meg
gyújtotta az akna gyújtózsinórját, azt önmagával együtt fel
robbantotta. 10
A harc utcáról utcára folyt tovább. A katonáknak elfogyott
a lőszere, mire az egyik szuronytámadást a másik követte. Az
ellenséges harci kötelékek száma egyre nőtt. A Bécsi kapunál és
környékén a bánáti határőr zászlóalj védőkörletében újult e r ő 
vel fellángolt a harc, ahol mindkét részről a kemény harcok a
legnagyobb elkeseredéssel folytak. A várvédők az utolsó tölté
nyig harcoltak és a lőszer kifogyásáig folytatták az ellenállást,
amíg kimerülten felkoncolták őket. Lőszer nélkül, túlerővel
szemben így fejeződött be a zászlóalj harca, amelynél ekkor
szenvedték, a. legnagyobb veszteségeket.
Az utcai harc reggeli 4 órától 9 óráig tartott. Az 5., 6. és 7.
sz. bástyák ütegei az utolsó pillanatig tüzeltek. Az utcák tele
voltak saját és ellenséges katonák tetemeivel. A veszteségünk
io Szerencsére a valóságban az akna nem robbant fel, csak szétlángolt (ki
fújt) és a híd szétrombolása helyett csak Alnoch ezredest ölte meg.
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ezekben a napokban halottakban és sebesültekben legalább
500 ember volt."
A jelentés további része a tényeket tudatosan elferdítve írja
le a magyar honvédek magatartását a hadifoglyokkal és a sebe
sültekkel szemben.
„A szolgálat, úgy a tisztek, mint a legénység számára az
ostrom egész ideje alatt különösen kemény volt. Az egyes védő
körletekben éjjel és nappal egyaránt helyt kellett állni, ezt kö
vetően a katonák naphosszat az erődítési munkálatoknál dol
goztak. Húst a katonák csak másodnaponként kaptak, más na
pokon főzelék, vagy tészta volt az étkezés. Néha idő sem volt az
ételek rendes elkészítésére. Különösen szigorú parancs volt az
éjszakai legszigorúbb éberségre, mert az ellenség a rohamiétrákkal gyakran egészen a várfalakig nyomult előre, mely tá
madásokat egészen az utolsó napig mindenkor sikeresen vissza
vertük.
A Bécsi kapu mellett két határőr parancs nélkül kötélen
leereszkedett és behatoltak egy házba, ahonnan állandóan t ü 
zeltek ránk. A házat sikerült megtisztítani az ellenségtől, harc
közben a határőrök három honvédet megöltek és kettőt elfog
tak. A 7. sz. bástyán a derék Sauer tűzmester volt a parancs
nok, akinek működésével a tábornok mindig meg volt elégedve
és elismeréssel jutalmazta. A 8. sz. bástyán a határőrök a leg
nagyobb golyózáporban is szívesen segítettek az ágyúk kiszol
gálásában.
A budai várvédelem a kiváló vezetés és a rendelkezésre álló
csekély védelmi eszközök mellett joggal megérdemli azt a tel
jes elismerést, amelyet Arad és Temesvár vitéz védői kiérde
meltek. Hozzá kell számítani ehhez még azt is, hogy itt volta
képpen nem is egy erődítésről volt szó és hogy egy 36 000 fő
nyi túlerővel állottunk szemben.
A vízművek területéről az egész ostrom alatt három kiro
hanás indult. Az első május 5-én, 2 tiszt és 50 ember létszám
mal, mely alkalommal Knorich hadnagy úr a Schwarzenberg
sorezredtől különösen kitüntette magát. Az osztag a harcban a
környék házait megtisztította az ellenségtől.
A második kirohanást 10-én éjjel 3 gyalogszázad erővel
hajtották végre. A kirohanás célja az ellenség irányában harc
felderítés volt, de az ellenség a vállalkozás szándékát korán
felismerte és azt meghiúsította.
Végül a harmadik kirohanás 12-én reggel indult, 3 gyalog
század és egy lovasszakasz erejű különítménnyel, amely benyo
mulva a Vízivárosba, az ellenség kezére került katonakórházból
154

300 sebesült katonát szabadított ki és hozott fel a várba, a vár
védelem létszámának szaporítására. 11
Más helyen említés történik a 2. hadsereg tábori kórházá
ról, melynek Klyucharich 52. sorezredbeli százados ú r volt a
parancsnoka. A visszavonulás alatt került a kórház Pestről Bu
dára és fogatos járművek hiánya miatt nem tudta felszerelé
sét és készleteit elszállítani és a hadsereggel elvonulni. A kór
ház naponta igen nagy szolgálatokat tett a várbeli helyőrség
nek és teljesen kiérdemelte a tábornok úr elismerését. 12
A körülzárás előtt nem is voltak betegeink, csak Pest ki
ürítésekor menekült át Pestről Budára az összes beteg, akiknek
száma a 220-at meghaladta, de ez a létszám még tovább is nö
vekedett.
Voltak betegek Óbudán, a Kis-Celli kórházban is elhe
lyezve, akik csatlakozni akartak az elvonuló hadsereghez, azon
b a n Székesfehérvár felé voltak irányítva, ahonnan azonban az
ottani népfelkelés visszatérésre kényszerítette őket és vissza
menekültek a budai várba, mint egyetlen tekintetbe jövő m e 
nedékhelyre.
Ez a megnövekedett betegállomány lassan 300 fölé emel
kedett, a várbeli helyőrség napi beteg és sebesült veszteségén
kívül. Ez a fokozatosan megnövekedett beteglétszám ellátása
fokozott igyekezetet és tevékenységet követelt úgy elhelyezési,
mint ellátási biztosítás szempontjából.
A legnagyobb bombázások és golyózápor között a kórház
parancsnok az egyik magánépületet a másik után szerezte meg,
melynek létszáma a környéken a nyolcat is elérte és amelyeket
felügyelő tisztjei és az ápolószemélyzet segítségével berende
zett. A felügyelő tisztek mellett Büchler számtiszt, orvosok,
Kriss tábori lelkész tevékenykedtek oly eredményesen, hogy
kiérdemelték a várparancsnok tábornok úr megelégedését anynyira, hogy annak a jövőben való nyilvános elismerése is kilá
tásba volt helyezve.
Amikor az ellenség a Gellérthegy alatti hadihíd verését
befejezte, a várparancsnok azonnal vállalkozást szervezett a híd
szétrombolására. Erre a célra az utászok több hajót szereltek
fel, mely vállalkozás azonban az utászok félénksége miatt m e g 
hiúsult.
n A közölt harmadik kirohanás valóban a leírt módon és eredménnyel tör
tént, amit a kiadott várparancsnoksági napiparancs dicséretben is részesített. Csak
Josipovich hadnagy valótlanságoktól hemzsegő jelentése említi 150 helyett 300 se
besült kiszabadítását. Egyébként is sebesültekről lévén szó, ez a vállalkozás nem
a várvédelem ütőképességét, hanem csak az étkezési létszámát emelte.
12 A kórház a Bécsi kapu utcában (mai Táncsics utca) az egykori gimnáziumi
épületben és annak környékén volt elhelyezve.
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Mint ismeretes, a vár elfoglalása és a várvédők fogságba
kerülése után a Ceccopieri gyalogosok és az utászok egy része
átlépett ellenséges szolgálatba, de a várvédők zöme az ellenség
minden csábításának becsületesen ellenállt úgy az ostrom alatt,
mint azután, és hű maradt esküjéhez, vállalva az összes ezzel
járó hátrányt.
A felkelők minderről azt mondják, hogy a Ceccopieri gya
logosok segítséget nyújtottak nekik. A május 22., 23. és 24-én
megjelent újságok ugyanezt írták.
Az összes, az ostromban részt vett tiszt képessége szerint
meg fogja tenni a várostromra vonatkozó jelentését."
*
Josipovich hadnagynak a budai várostromra vonatkozó je
lentése általánosságban megbízhatatlan. Tudatos ferdítéseire és
valótlanságaira a megjegyzések a széljegyzetekben megtörtén
tek. Nem lesz érdektelen mindezeket kiegészíteni egy újabb
szemtanú osztrák tiszt,
Nikolaus Ritter von Klyucharich
a es. kir. 52. sorgyalogezred századosa
a budavári 2. sz. tábori kórház parancsnoka
jelentésével és észrevételeivel.
Klyucharich százados jelentése a következőket mondja:
„Josipovich hadnagy úrnak Buda védelméről saját feljegy
zései alapján készített leírása azokat a május 4. és 21. között
lefolyt eseményeket hűen leírva tartalmazza és amelyeket fe
leslegesnek tartok elismételni.
A hozzám intézett kérdésekre válaszként azokat a pqntos
tényeket adom elő, amelyeket a kórház-személyzettől és a b e 
tegektől hallottam. Amikor a kórházban híre jött annak, hogy
egy jelentékeny ellenséges túlerőnek sikerült a várba benyo
mulni, szükségesnek láttam több intézkedés kiadását, melyek
azután úgy a kórházban, mint az ehhez tartozó épületekben
foganatosításra kerültek. (Május 21-én) Reggel 6 órakor Hentzi
tábornokot egy matraccal borított kiemelt ajtószárnyon beszál
lították a kórházba. A szállítást Rosenbaum őrnagy térparancs
nok és Josipovich hadnagy segédtiszt kísérte. A lövéstől szár
mazó sebesülést azonnal orvosok vizsgálták meg, alkalmazva
a szükséges kötéseket.
A kapubejárat alatt várakoztam Rosenberg őrnagy és a
felügyelő tisztek társaságában, akik közül betegsége miatt
egyedül Madits hadnagy volt távol. Amikor a benyomult ellen
ség hozzánk 200 lépés távolságra ért, elébük mentem és magyar
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nyelven a következőket kiáltottam: ,Itt kórház van, súlyos bete
gekkel, nemcsak osztrákokkal, hanem a ti soraitok közül valók
kal is, ezért kérem csendben és kímélettel közeledni.'
Szavaim az összes szabály szerint fegyvertelen házakra is
értelemszerűen vonatkoztak, mégis valaki azt válaszolta, hogy
ők meggyőződést akarnak szerezni arról, hogy közlésem meg
felel-e a valóságnak. Erre bevezették őket a kórházba, ahol
módjukban volt meggyőződést szerezni arról, amit hallottak.
Ekkor megkérdezték, hogy a csapataiktól elszakadt fegyver
társaik és testvéreik hol találhatók. (Mindössze három honvéd
ről volt szó, akik a várfal közelében sebesültek meg és a feltá
masztott ostromlétrák segítségével hozattak fel a várba.) Mind
h á r o m (honvéd) a kórházparancsnok intézkedésére megkapta az
orvosi kezelést és a kórházi ellátást és ennek a három ember
nek a tanúskodása mentett meg bennünket. Ezután került sor
lefegyverzésünkre és elvittek bennünket a főőrségre, ahova én,
mint kórházparancsnok, Rosenbaum őrnagy és Remolt főhad
nagy és Hahn hadnagy társaságában megérkeztem.
Kilátásainkat illetőleg a legnagyobb veszély számunkra
maga az általános helyzet volt. Mégis bárki, aki az eseményeket
az elmondottakból hallja, vagy ezeket a sorokat olvassa, önkén
telenül is csalódást okozhat számára mindez és nem érti meg
az összefüggést arra vonatkozólag, hogy hogy történhetett, hogy
a mi kíséretünk a Szentháromság szobornál megvédett b e n n ü n 
ket saját életét is kockára téve, a minket fenyegető életveszély
-elhárítása közben. 13
Emberségesen gondolkodó kíséretünk tagjainak legnagyobb
része az 52. Ferenc Károly sorezred 3. zászlóaljának emberei
voltak, ahol én 18 éven keresztül tisztként szolgáltam. Ezek az
emberek engem jól ismertek és életükkel oltalmazták én és tár
saim biztonságát.
Ily események után és körülmények között jöttek létre
ezek az okozati események, amelyek minden tiszt számára ta
nulságként szolgálhatnak arra vonatkozólag, hogy csak jóaka
ratú és igazságos bánásmód az alárendeltekkel szemben jelent
biztonságot a döntő életveszély, vagy a halál közeli pillana
taiban.
A vár eleste előtt néhány nappal beszéltem a Bécsi kapu
környéki bástyák egyikét védő zászlóalj néhány emberével, akik
13 Klyucharich százados kórházparancsnoki minőségben sem beszél saját
egyéni megállapításairól, hanem mindenben igyekszik másra hivatkozni. Még a
Hentzit ért állítólagos bántalmazásokat sem részletezi, pedig szolgálati állásából
kifolyólag neki kellett volna minderről a legjobban értesülve lenni, ha ezek való
ban megtörténtek volna. Ehelyett mindezt ráhagyja Josipovich hadnagy közléseire,'
.anélkül, hogy azokat megerősíteni, vagy megcáfolni merné.
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saját helyzetükkel kapcsolatban a következőket mondták: P u s 
káinkhoz nincs elég csappantyú, amiért is azt a parancsot k a p 
tuk, hogy felbukkanó egyes célokra nem szabad tüzelni. Észre
vettük, hogy egy bástyaszöglet mögött 150—160 lépésre a Bécsi
kapu mellett már hosszabb idő óta több honvéd tekint a bástya
felé, különösen azóta, hogy nem tüzelünk rájuk. Megszokott
módon, magyarul rájuk szóltam a fiúkra, biztosítva őket arróL
Hogy testvéreknek tekintjük őket és hívtam, jöjjenek át hoz
zánk, megmagyarázva nekik, hogy okosabban teszik, ha mel
lénk és nem ellenségeink mellé állnak. A meghívásomra adott
válasz érdekesen hangzott: ,Klyucharich százados úr, így mi
nem jöhetünk be, de már nemsokára úgyis benn leszünk a vár
ban, magánál.' Kérdésemre, hogy honnan jöttek, azt válaszol
ták, hogy Temesvárról, Aradról és Szegedről és hogy ők a F e 
renc Károly sorezred katonái, akik engem jól ismernek.
Üdvözöltettem általuk a zászlóaljuknál szolgáló egykori
bajtársakat és régi barátaimat, melynek következtében a zászló
aljnál még az éjjel köztudomású lett, hogy én a várban teljesí
tek szolgálatot.
Amikor a zászlóalj bevonult a várba, engem több osztag
ban kerestek a különböző utcákban, míg végre a kórházban
megtaláltak éppen abban a pillanatban, amikor lefegyvereztek
és el akartak kísérni. Az elsők Valóságos üdvrivalgásban törtek
ki és csakhamar át kellett, hogy adják helyeiket azoknak, akik
később utánuk érkeztek bajtársias üdvözlésemre és oltalmazá
somra. Egy 10 vagy 12 honvédből álló csoport, amelynek tag
jaival közöltem családom várbeli lakását, felkeresték és meg
oltalmazták családomat és otthonomat.
Rövid szünet után megjelent a főőrség melletti vendéglő
ben egy forradalmár őrnagy, aki miután megtudta, hogy a kór
ház tisztjei vagyunk, megparancsolta, hogy mutassuk meg szál
lásunkat. Felszólítására erős kísérettel odavezettek szállásomra,
illetve a kórházi irodába, ahol Büchler számtiszt a dologi kiadá
sok elszámolásával foglalkozott. Itt az őrnagy átvette a pénz
tárt, amelyben 2600—2700 forint volt ezüstpénzben, a többi
bankjegyekben. Ezután elvezettek bennünket.
A még lezárt pénztárláda súlya u t á n az volt a feltevés,
hogy ez a vár főpénztára és ezért velünk együtt Görgei lázadó
vezér svábhegyi főhadiszállására vitték. 8—8V2 óra között m e g 
érkezve ott találtuk Görgeit törzsével, amely 30—40 személy
ből állt. A főhadiszállástól körülbelül 300 lépésre voltunk, ahon
nan könnyen lehetett átlovagolni a budai várba.
Görgei parancsára bennünket a pénztárral együtt Bayer
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ezredeshez, a vezérkar főnökéhez kísértek, ahol mindent átad
tak Görgei segédtisztjének, Molnár ezredesnek, aki a pénztári
összeget pénztárnapló szerint átvette. Elismervényt kértünk az
átvett összegről, mely kérésünket azzal utasították el, hogy erre
nincs szükség, mert a forradalmár igazolás az osztrák urak előtt
úgy sem érvényes, és hogy rövid időn belül amúgy sem lesz
osztrák katona magyar földön és területen, aki további intéz
kedésre illetékes lenne.
Megkérdeztem Görgeit, hogy mint kórházparancsnok m i 
lyen illetményeket számolhatok el a fogságba jutott osztrák
tisztek számára kiutalható összegként. Görgei azt felelte, hogy
fogolyilletékként századosnak 40, főhadnagynak 30, hadnagy
nak 20, őrmestertől lefelé havi 4 frt., és a betegeknek úgy, ahogy
ez az osztrák illetményszabályzatban elő van írva. Erre a kö
vetkezőket válaszoltam: ,Tábornok! 14 A betegápoló nagyobb
életveszélynek van kitéve, mint a harctér leghevesebb küzdel
meiben a katona, mert éjjel-nappal ki van téve kolerának,
tífusznak és a betegápolás mellett is a súlyos megsebesülésnek.
Mindezekkel szemben egészségük megóvására szükséges anyagi
előfeltételeket biztosítani kell és meg kell adni a lehetőséget
számukra naponta egy üveg bor elfogyasztására, amely nekik
életszükségletként biztosítandó és a betegek emberséges ellá
tásához is szükséges.'
Görgei elgondolkozott, majd javaslatomnak helyt adva
írásbeli rendeletet adott át az ápolószemélyzet illetményeire és
ellátására vonatkozólag, hasonlóan ahhoz, amelyben osztrák
uralom alatt részesültek, amely rendelkezés az ápoló személy
zet részére az osztrák hadipótlékokat és tetszés szerinti kór
házi étkezést és fél boradagot is jelentett. A tisztek megkapták
a magyar békeilletményeket, nevezetesen százados 80, főhad
nagy 50 és hadnagy 40 forintot.
A várba való visszatérés után elbocsátottak bennünket a
városházáról és visszatérhettünk a kórházba. Itt ekkor már úgy
az anyagraktárt, mint az egyenruha és felszerelési raktárokat
kifosztva és kiürítve találtuk, a kórházi felszerelés raktárával
együtt. 21-én és 22-én betegeink egész napi étkezése csak leves
volt, amelyet a budai városi tanács saját készletéből biztosított
és adott át. A szálláshelyen, a kórházi iroda helyiségében a kór
házi iratokat a földön, összetépve találtuk meg. Ügy személyes
14 Ebben a közlésben Klyucharich százados részéről is túlzás látszik, mert
teljesen valószínűtlen, hogy az átélt élmények után és a kiszolgáltatottság teljes
bizonytalanságában a fogoly osztrák százados az ellenséges „lázadó" fővezérrel:
szemben kihívó módon megtagadta volna az „úr" szó használatát.
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iratainkat, mint egyenruházatunkat és ingóságainkat a legna
gyobb vandalizmussal és durvasággal hordták széjjel. 15
A hozzám intézett kérdésekre, adott válaszaimra vonatko
zólag minden időben eskü alatt vallom, hogy Bayer felkelő ez
redes, a vezérkar főnöke május 21-én, amikor még az urakkal,
Remolt főhadnaggyal, br. Hahn hadnagy és Büchler kórházi
számtiszttel a Svábhegyen tartózkodtunk, egy felállított és a
budai várra irányított távcső előtt hozzánk a következő szava
kat intézte: ,Ma reggel nagyon haragudtam honvédeinkre, akik
a szükségesnél egy teljes öllel rövidebb létrákat használtak a
rohamhoz, úgy, hogy a derék olaszoknak kellett őket puskáik
kal és takaróikkal felsegíteni a várfalakra. Bayer megkérdezte,
hogy mi az olasz zászlóaljjal mint megbízhatókkal számol
tunk-e, ennyire nem ismerve az oda beosztottakat, akikkel a
magyarok összeköttetésben állottak.' Ez az állítás Molnár ezre
des és három, a vezérkarhoz beosztott százados jelenlétében
többször megismételtetett. Egyébként is a 21-i svábhegyi ebéd
alatt másról sem volt szó, mint a várostromról és az olaszok
által Magyarország számára nyújtott segítségről. A felállított
távcsövet Bayer ezredes pontosan a várfalakra támasztott lét
rákra irányozta, felszólítva engem arra, hogy a távcsőbe bele
nézve győződjek meg állítása helyességéről.
Sajnos Bayer ezredes közlése az igazságnak megfelelt. A
várfal ezen a helyen nagyon magas volt és a létrák tényleg túl
rövidek voltak, felülről, helyesebben a várvédők által nyújtott
segítség nélkül lehetetlenség lett volna feljutni a várba.
Ezenkívül ezeken a helyeken a helyzet valóban az volt;
hogy a jobbról és balról csatlakozó falakról ezt az áruló tevé
kenységet észrevenni nem lehetett és ennek következtében ezen
az ,,új világ"-nak nevezett bástyarészen csak 20—25 ember volt
védelmi állásban a zászlóaljtól, nem pedig az egész zászlóalj
volt az, amely jellemtelen magatartásával a vár elestét előse
gítette és ezáltal szeretett és vitéz tábornokunk és sok száz baj
társunk halálát okozta. Nemcsak feltevés, hanem sokkal inkább
a biztos igazság az, hogy az ismertetett állítás bizonyítékul szol
gál arra vonatkozólag, hogy az olaszok részéről árulás történt,
15 Az összes kútfők közlése szerint az osztrák csapatok utcáról utcára és
házról házra védekezve harcoltak. Pontosan a kórház környékén és a Bécsi kapu
körül folytak a legelkeseredettebb küzdelmek. Mi van azon csodálkozni való, hogy
a szétrombolt, sok helyen égő várnegyedben az ostromot követő első órákban a
fogollyá lett betegek csak levest kaptak ebédre és a környéken folyó súlyos har
cokban a kórházépület irodájában is az iratanyag a helyéről elmozdult, a polcok
ról leesett, vagy szétdobálódott. Mindez csak a háború velejárója még abban a
hadseregben is, amelynek „lázadó vezére" már az első órákban időt talált arra,
hogy az ellenséges hadsereg fogságba került egészségügyi katonáinak illetményeire
vonatkozólag írásbeli intézkedést adjon ki.
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a m i t a forradalmi hadseregben harcolt 52. Ferenc Károly sor
ezred katonái is igazoltak, akik a forradalmi hadsereg eredmé
nyes megsemmisítése után visszakerültek és jelenleg gyűjtő
táborokban vannak. Ezek közlése szerint az egész magyar ost
romhadsereg 36 000 emberből állt, amelyre vonatkozólag nem
nagy elismerés, hogy a vár elfoglalása a rés oldaláról is csak
a várvédelem egy részének átpártolása által volt lehetséges,
amely nélkül nem tudtak a vár birtokába jutni.
Május 22-én megtörtént elszállításunk. 9 óra körül az ott
őrzött osztrák hadifoglyokkal együtt Óbudára kísértek b e n n ü n 
ket, akik között Cattane őrmester is jelen volt, akit személye
sen ismerek és a Ceccopieri ezred 5. századában szolgált. A ha
difoglyok több zászlóalj katonái voltak és személyesen láttam,
amikor Óbudára kísérték őket.
Budai fogságunk alatt érkezett hozzánk a magát piemonti
ezredesnek nevező forradalmár Monte (helyesen: Monti) és a
kórházban felmutatott egy magyar rendeletet, mely szerint az
olasz hadifoglyok egy olasz—magyar légióba kerülnek össze
vonásba, ahol a hadifoglyok parancsnoka a Zanini ezred volt
ezreddobosa, jelenleg magyar százados parancsnoksága alá ke
rülnek.
Monte ebben a helyzetben azt akarta nekem megmagya
rázni, hogy Albert szardíniái király, aki egyben lombard-ve
lencei király is, királysága alattvalóival jogosan intézkedik,
akiknek parancsa úgy szól, hogy minden olasz állampolgár a
magyarok oldalán harcoljon Ausztria ellen. A szélhámos Monte
ezekkel a szavakkal dicsekedett: ,Én Monte ezredes fogom lé
giómmal a német kutyákat mindenhol megverni, ahol csak
érem őket!'
Mindent, amit az ostrom és budai fogságom alatt a betegek
és a magas kincstár érdekében megtenni módomban volt, azt a
magas Bizottságnak hitelesen és az igazságnak megfelelően ad
tam elő és javaslom ezt a magas és legmagasabb helyre előter
jeszteni.
Még csak annyit kell megemlítenem, hogy 4 gyermek atyja
vagyok és a Pestnek Budáról történt bombázása következtében
az anyósom tulajdonát képező ház, amely feleségem házassági
óvadékát képezi, teljesen leégett, melynek következtében n é 
hány évig a házassági óvadék hozamát nélkülöznöm kell, mert
feleségem anyja nem tud fizetni. Emiatt és sok szerencsétlen
ség következtében, azonkívül, hogy az ostrom folyamán családi
irataim, ingóságaim stb., stb. elpusztultak, kérem a méltányos
körülményeket és helyzetemet magam és gyermekeim szem
pontjából tekintetbe venni."
11 Hadtörténelmi közlemények
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A Klyucharich százados aláírásával ellátott jelentés m e g 
felelő értékeléséhez hozzá tartozik még az is, hogy a terjedel
mes öszeállítást saját jelentésének kiegészítő folytatásaként
Josipovich hadnagy sajátkezűleg írta meg és Klyucharich szá
zados csak aláírásával hitelesítette. Mindez Josipovich hadnagy
kéziratából és aláírásából, valamint a két jelentés folytatóla
gos összeállításából minden kétséget kizáró módon megállapít
ható. Mindebből nem kétséges, hogy a közölnivalót illetően ne
vezett századost a magyar ügy iránt érzett szimpátiáján kívül
a legnagyobb óvatosság is jellemzi, a jelentés összeállítása és
fogalmazása így is a „szorgalmas és törekvő" Josipovich had
nagy befolyása mellett készült.
Josipovich hadnagy és Klyucharich százados ismertetett
a budai várostromról készített tényleírásain kívül érdemes
még külön foglalkozni Gýuric őrnagy hasonló jelentésével,,
melynek szövege a következő:
„1. Bánáti határőr ezred

3. zászlóalj

Tényleírás
az 1. Bánáti gyalogezred 3. zászlóalj 13., 14., 15. és 16. száza
dainak Budavár 1849. május 4-től 21-ig tartó ostroma alatti
tevékenységéről.
Az 1. Bánáti határőr ezred 3. zászlóalja 1849. április 23-ról
24-re virradó éjjel a kapott parancs értelmében báró Jellachich
bán és táborszernagy őexcellenciája és gróf Schlick lovassági
tábornok őexcellenciája hadtesteinek visszavonulását biztosí
totta, melynek megtörténte után a Pest és Buda közötti hajó
hidat, mint átkelési lehetőséget felgyújtás által meg kellett
semmisíteni.
Az én parancsnokságom alatt álló zászlóalj ezt a parancsot
zavartalanul végrehajtotta, miközben a kórházból menekült és
a főcsapathoz csatlakozni szándékozó legénység is a Lánc
hídon utolsónak átkerült.
Az 1. Bánáti ezred 3. zászlóalja, a Ceccopieri ezred egy
zászlóalja, a Vilmos főherceg gyalogezred egy zászlóalja, Varasdi határőrezred egy zászlóalja, egy utász osztag és a János
főherceg dragonyosok egy százada képezte a várőrséget.
A budai vár katonái és városparancsnokságát a magasfokú
katonai tudásáról, erélyéről és megingathatatlan hazaszereteté
ről közismert Hentzi vezérőrnagy vette át.
A várőrség hűségébe és vitézségébe helyezett jogos biza
lom és az április 24-én 212. sz. alatt kiadott intézkedés alapján
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a védőcsapatok elosztása a következő volt: A Varasdi határőr
zászlóalj és a Vilmos főherceg zászlóalj 24 órás felváltással
megszállták a Duna menti felső és alsó vízműtelepet és minden
órában egy félszázad erejű járőrt indítottak a Duna hosszában
a tömegek összeverődésének megakadályozására. A 3. Bánáti és
a Ceccopieri zászlóaljak megszállták a kapukat és a vár többi
őrhelyeit, ellátva a készültségi és járőr szolgálatot.
A János főherceg dragonyos század este ^^ö órától kezdve
1 altisztből és 12 emberből álló járőrmenetet indított a Duna
mentén felfelé Óbudáig, a temetők, a Rácváros és a Krisztina
város felé, a Duna mentén a Gellérthegy vonulatáig és vissza
felé a vízműtelepig.
Az utász osztag naponta 1 altisztből és 12 emberből álló
különítménye kivonuláshoz készen állott és várta az erre v o 
natkozó további rendelkezést. Az 1. sz. hatfontos gyalogüteg
4 löveggel este y 2 9-kor feláll a parton a hajóhíd helyén, a Lánc
hídon felállított 2 löveg a helyén maradt.
A lövegkezelő legénység felé készenlétben a sáncokban
marad, a másik fele pihen. Ezek felváltása iránt a vár bizton
ságának szem előtt tartása mellett a védőkörlet parancsnokság
intézkedik, akikhez a Hohenhole gyalogság tüzérkezelő legény
sége teljesen felfegyverezve álljon rendelkezésre, fegyvereiket
a megfelelő helyen gúlába rakva. Az én javaslatomra Hentzi
vezérőrnagy ú r elrendelte az összes tisztiszolga és az írnokok
felfegyverzését.
Ebben az időpontban a legénység a Fehérvári kaputól a
Bécsi kapuig húzódó védőszakaszon a hosszanti árokvonulat
kiépítését és egyéb erődítési munkálatokat végezte, az öt bejá
rati várkaput eltorlaszolta, felszállította az óbudai gazdászatí
bizottság raktáraiból az ott tárolt egyenruházati és bőranya
got, továbbá ugyancsak felszállította a Vízivárosból a várba az
ottani katonai széna, zab és más terménykészleteket. Ez alatt
a műveletek alatt május 4-én a magyar felkelő hadsereg körül
belül 30—35 000 létszámmal a budai „csőcselék" hangos „Éljen!"
kiáltásai között megérkezett.
Ezen a napon délután 1 órakor a felkelők a Bécsi út és a
Kálvária hegy (mai Rózsadomb) felől megkezdték a vár lővetését, miközben egyidejűleg erős osztagokkal rohamot intéz
tek a felső vízműtelep ellen, a Bécsi kapu környéke és a v á r
sáncai ellen. Hentzi vezérőrnagy ú r a várvédelemnek azt a
részét, amely a vízmű elleni főtámadást bátran és elszántan
visszaverte, legteljesebb dicsérő elismerésben részesítette, fel
szólítva a csapatrészek parancsnokait v a legénységi ktüntetésre
11*
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való név szerinti előterjesztésére kiváló egyéni magatartásuk
elismeréseként.
Görgei magyar felkelővezér m á r a roham és bombatáma
dás alatt egy fogoly császári lovastisztet, mint hadikövetet kül
dött a tábornok úrhoz, írásbeli felszólítással a vár azonnali át
adására. Hentzi tábornok válasza erre a felszólításra ismeretes.
Ez volt az egyedüli méltó válasz, amelyet egy osztrák császári
tábornok az ilyen felszólításra adhatott. Május 5-én a Varasdi
határőr zászlóalj a felső vízműtelepről a Víziváros irányában
egy erőteljes kirohanást intézett, amelyhez a parancsnoksá
gom alatt álló zászlóaljból bátran, önként csatlakoztak Alex
Ruszov őrvezető, JPane Petrovic, Tome Perinic és Imbro Sestoky közlegény (utóbbi május 21-én a vízikapu közelében folyó
harcok alatt elesett. . .), mindannyian Benic százados parancs
noksága alatt a 16. századtól.
Hentzi vezérőrnagy ú r este fél 10-től 12 óráig, éjfélig P e s 
tet bombáztatta, amelyet éppen úgy, mint a várnak utolsó em
berig való védelmét az előzően megtartott haditanács rendelte
el. A felkelők sem késlekedtek tovább a vár legszűkebb körül
zárásával. A Gellérthegyen és a Svábhegyen, a Bécsi ú t és a
Kálvária hegyi mély út felől erős ütegeket állítottak fel, ame
lyek többnyire tarackokkal a várat csekély megszakításokkal
állandó tűz alatt tartották, mialatt gyalogságuk a Vízi- és
Krisztina- és Rácvárosban, mint elővárosokban befészkelte m a 
gát. Az ellenséges csapatmozgások késztették Hentzi tábornok
urat arra, hogy május 6-án délután egy új védelmi intézkedést
adjon ki, amely szerint minden csapattest részére külön bizto
sító és a végsőkig való kitartás mellett védelmi szakasz volt
kijelölve.
A kiadott új védelmi intézkedés a következő pontokat t a r 
talmazza:
1. A Varasdi határőr zászlóalj megszállja a felső vízműve
ket, a 8. üteg a két ottani lövegállást az utolsó emberig elszán
tan tartja és az állásokba esetleg benyomuló ellenséget szuronytámadással veri vissza.
A Lánchíd előtti erődházban marad a zászlóalj tartaléka,
amely egyben életre-halálra védelmezi az erődházat.
2. A vízmű alsó telepét a Vilmos főherceg zászlóalj és az
ottani lövegállásokból az 5. üteg védelmezi, felhasználva ehhez
az erődített épületsor 80—85. sz. házait. Ezen a helyen is tel
jes elszántsággal kell helytállni és a visszavonulásra még csak
gondolni sem szabad. Az állásban elhelyezett ütegeket és a k ü z 
dőket kézigránátdobással és puskatűzzel kell támogatni.
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3. A várkapu és a 13. (déli nagy-) körbástya védelmét a
Ceccopieri zászlóalj látja el. Hentzi tábornok úr azért állította
ezt a zászlóaljat ezekre a legfontosabb helyekre, hogy a véde
lemben való harcos részvétel által megadja részükre a lehető
séget a pesti magyar „csőcselék" megalázó csúfolódásai u t á n a
fegyverbecsületük visszaszerzésére.
4. A Fehérvári kapu, az 1. sz. körbástya, valamint a kapu
oldal- és tetőrészeinek védelmét az ehhez vonuló főőrség látja
el. Ezek mindenekelőtt azt tartsák szemük előtt, hogy képesek
legyenek a legnagyobb távolságról támadáshoz fejlődő roham
oszlopok ellen is a puskatüzelést megnyitni, amelyet az 1. sz.
üteg és a kézigránátdobó osztagok támogatni fognak.
5. A 3. Bánáti zászlóalj feladata a Bécsi kapu erélyes v é 
delme, amelyet a 6. sz. körbástyán felállított üteg és a Bécsi
kapu közvetlen környékéről hatásosan fognak támogatni.
6. Az 1—6. sz. ütegek az ellenséges rohamoszlopok t á m a 
dása esetén a feladatukra vonatkozó parancsaikat tőlem fogják
megkapni. A József bástyán felállított 7., 8., 9. és 10. sz. ütegek
a roham megindulásakor a rohamoszlopok összpontosításának
megakadályozására azonnal megnyitják az ágyútüzet a Vízivá
ros ellen. Ugyanakkor a palotakertben felállított ütegek lőiránnyal a Rácváros felé igyekezzenek az ellenségnek a legna
gyobb veszteségeket okozni.
7. A János főherceg dragonyos század a riadó jelre egy
szakasszal a második kapuboltozat mögött és a várkapunál, a
második szakasz a Bécsi kapuhoz vonulva háttal az utolsó ház
sorok mögött lesállásba áll fel. Mindkét szakasz feladata az eset
leg benyomuló ellenséges erők megtámadása és megsemmi
sítése. "
Teljes bizonyossággal állítom, hogy a helyőrség, mint m a g 
csapat helyt fog állani a hadsereg becsületéért és lehetetlenné
fogja tenni az ellenségnek a Lánchídon keresztül való m e n e 
külését is.
A mi legnagyobbra becsült, kegyelmes császárunk ezeket
a haditetteket a legmesszebbmenőén fogja méltányolni és el
ismerni.
Hentzi s. k. vezérőrnagy
és
várparancsnok
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Ez az intézkedés minden csapatrészt a megjelölt védelmi
szakaszra osztotta be. Az 1. Bánáti ezred 3. zászlóaljának fel
állítása történetesen a következő volt:
A Vizikaou
melletti kör
bástyán

1 tiszt

őrmester

1 káplár

dobos

2 őrvezető 35 közlegény

A helyőrségi
bört.'jnépül ét
ben

1

,,

2

,.

47

A helytartóta
nács épüle
tében

1

»

I

>,.

13 „

1. sz. körbás
tyán

1 ,,

1

M

14

,,

• 17

,,

23

,,

1 >,

16

„

2

36

,,

2. sz. körbás
tyán
7. sz. bástyán

1 >,

1

n

2

,,

2

1

»

2

,,

2

Várbörtön
épületében
A Bécsi kapu
nál

1 >.
1

,,

A belső vár
kapunál
A várpalotá
ban

1 »,

A nádori épü
letben

1 >.

Összesen :

5 tiszt

1

r.

2

,,

1

»

3

,,

2

,,

3 őrmester 17 káplár

1 >,

1

„

2 dobos

M

,,

2

„

10

,,

4

,,

72

,,

3

,,

36

,,

22 őrvezető 319 közlegény

A zászlóalj maradványát 283 ember képezte, miután 362
beteg a kórházban volt. Idegen ezredektől 163 őrmesternél ala
csonyabb rendfokozatú katona volt a zászlóaljnál beosztva, a
Halászbástyánál kezdődő hosszú védőszakaszon, a 3. sz. kör
bástyáig. A sáncokban a védelem csapatai éjjel-nappal felvál
tás nélkül állottak helyükön. Ezen a helyen ugyancsak ezek az
emberek ugyancsak éjjel és nappal az erődítési munkákat is el
végezték.
Zászlóaljam a reábízott szakasz védelmét a legnagyobb
éberséggel látta el. Saját harcálláspontomat a Bécsi kapu mel
lett választottam meg.
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A főőrség a Ceccopieri zászlóalj legénységéből volt össze
állítva, itt őrizték az összes zászlókat is.
5-én, 6-án és 7-én délelőtt 10 óráig az ellenség kevés meg
szakítással folytatta a puska- és ágyútüzelést a vár ellen, m e 
l y e t tüzéreink a bátor és körültekintő Hentzi vezérőrnagy és
Scherpon tüzérőrnagy személyes irányítása mellett erőteljesen
viszonoztak. Az események idősorrendi megörökítése mellett
legyen szabad itt megemlítenem egy különlegesen bátor ka
tona hőstettét.
Obrad Jugovic közlegény már az első két napon a Halász
bástyáról hat honvédet jól célzott lövésekkel lelőtt és 1 tisztet
súlyosan megsebesített. Innen később Jugovic közlegény egy
még veszélyesebb védőszakaszra, a nádori épületnél levő várfal
fokára, közvetlenül az ellenség szeme elé került. Itt katonáink
saját védőállásunk oltalma alatt behoztak a sánc területére két
ellenséges katona oszlásnak indult hulláját és a bajtársak segít
ségével elásták azokat. 16
Közvetlenül az ellenség előtt végrehajtott merész cselek
m é n y legénységünk hangulatára a legkedvezőbben hatott és
amelyet Hentzi vezérőrnagy néhány húszas ajándékozásával és
egy szívélyes kézszorítással jutalmazott meg, melyet Jugovic
„Zivio nas voivoda!" kiáltással köszönt meg, amikor nevezet
tet a tábornok ú r a nap hősének nevezte.
Május 8-án az ellenség megismételte a bombázást, amely
egész éjfélig tartott. Az Űri utcában gyújtó golyók két házat
lángba borítottak. Az oltást Kleinhenz lovassági százados k ü 
lönös eréllyel intézte. Megtorlásul Hentzi vezérőrnagy ú r elren
delte, hogy tüzérségünk Pest városát reggel 5 órától 7 óráig
bombázza.
Ezen az éjjelen az ellenség két erőteljes támadást intézett
a Bécsi kapu és a József bástya ellen, mely alkalommal az el
lenség létrák használatát is megkísérelte. A parancsnokságom
alá tartozó zászlóalj mindkét támadást kemény kitartással és
bátorsággal visszaverte, mely alkalommal az ellenség, különö
sen a Bécsi kapu környékén, jelentékeny veszteségeket szenve
dett.
A kiváló fegyverténnyel kapcsolatban Hentzi vezérőrnagy
úr május 9-én a következő szövegű írásbeli dicséretet adta ki:
„Megelégedéssel állapítom meg, hogy a helyőrség csapatai
újból elszánt bátorsággal teljesítették köteleségüket. A vár fel
mentése után kötelességemnek fogom tartani, hogy a csapatok
magatartásáról úgy a es. kir. Hadügyminisztériumnak, mint
16 Feltehetően nemcsak bajtársi kegyeletből, hanem a melegedő májusban a
védőszakasz előtt egyre jobban terjedő hullaszag megszüntetése érdekében.
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személyesen Őfelségének, szeretett császárunknak jelentésemet
az erről szóló okmányok alapján megtegyem."
Ugyanakkor a tábornok úr május 10-én a következő szö
vegű nyomtatott hirdetményt függesztette ki a várnegyed há
zaira :
„Minthogy a várparancsnokságnak nem áll módjában, hogy
a vár összes lakójának hűséges és lojális érzéseiről meggyő
ződjön, amint ezt a jelenlegi helyzet megkívánná, ezért belső
árulás elleni védekezésül a felségárulás és minden ehhez ha
sonló bűncselekmény úgy polgárok, mint katonák számára a
mai nappal rögtönítélő bíráskodás alá tartozik."
Május 11-én az ellenség az eddig elfoglalt állásaiból erő
teljesen folytatta a vár bombázását, melynek következtében
különösen a várnegyed épületeiben keletkezett sok kár. A vár
körüli elővárosok, a Víziváros és a Rácváros házaiból is élénk
puskatüzelés indult állásaink ellen, amelyet azonban lőszerta
karékosság kedvéért csak ritkán viszonoztunk. Ezen a napon a
Vilmos főherceg — és a Varasdi határőr zászlóaljak legénysé
géből összeállított különítmény a vízmű felső telepéről kiroha
nást intézett a Víziváros felé oly eredményesen, hogy az ellen
séget Óbudáig visszaverték és a kórházban maradt betegeket
és lábadozókat kiszabadították.
Az ellenséges tüzérség tüzelése által május 12-én és 13-án
okozott jelentékeny rombolás következtében a tetőtégla és
üvegtörmelék elborította az utcákat és a Fehérvári kapu és a
Bécsi kapu közötti védelmi vonal néhány ágyúját is szétlőtték.
Ezért azokat a lövegeket, amelyek nem voltak megvédve a
földhányásokkal, az első vonalból (Bástya sétány) a mellék
utcákba visszavonták, ahol pillanatnyilag biztonságban voltak.
Hentzi tábornok és városparancsnok úr 13-án este 7 órától
13-án éjfélig bombáztatta Pest városát.
Ekkor történt, hogy Jakopovic főhadnagy úr, aki az 1. Bá
náti ezred 3. zászlóaljától egy járőrt vezetett, egy gránátszi
lánktól fején súlyosan megsebesült. Egy másik gránát megölte
Marko Samardja közlegényt az én határőr ezredemtől. Egy h a r 
madik találat megölte Pava Bakic káplárt, Ilia Milic őrvezetőt,
Mihailo Divic és Janko Pova közlegényeket. Pest harmadik
bombázásának az volt az eredménye, hogy az ellenség 14-én és
15-én a tüzelést majdnem teljesen beszüntette és csak a fel
tűnő célokra, a szemleútján feltűnő tábornok úrra, vagy a törzs
tisztekre nyitottak tüzet.
16-án reggel 6 órakor az ellenség az összes ütegével m e g 
kezdte a tüzelést, amelyet a Krisztinaváros fölötti szöllőkertben elhelyezet üteg tüze egészített ki. A megkezdődött tüzelés
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eredményeképpen sikerült az 1. sz. körbástya mögötti várfalon
rést lőni. Az ellenség bombázása délután 2 óráig tartott.
Ugyanez történt a következő napon is, amikor az ellen
ségnek sikerült megnyitni a rést, melynek eltömését Hentzi
vezérőrnagy úr felhívására önként jelentkezők azonnal meg
kezdték, közöttük a parancsnokságom alatt álló zászlóalj 17 14.
századának katonái, név szerint Luka Martic, Luka Germusa
(nevezett május 20-án a várkapu melletti őrségi épületnél, m e 
lyet egy gyújtólövedék lángba borított, halálosan megsebesült
és rövid idő múlva meghalt), Luka Diakovic, Stojan Cosic és
Stojan Siuk és a Ceccopieri zászlóalj hasonló létszámú csoportja
az éjszaka végrehajtottak.
Még ezen a napon Hentzi vezérőrnagy úr Alnoch ezredes
Duna-parti lakásában haditanácsot tartott, ahol Pollini mérnök
kari százados azt javasolta, hogy Pestnek a nehéz mozsarakból
és a 24 fontos ágyúkból való lövetése helyett inkább a Fehér
vári- és Bécsi kapu előtti ellenséges arcvonalra és a (naphegyi)
szöllőkertben felállított ellenséges réstörő ütegek ellen volna
célszerű a tüzérségi tüzünket irányítani. A magam részéről
csatlakoztam Pollini javaslatához és mindezekhez hozzátettem
még azt is, hogy egész zászlóaljam csodálkozott azon, hogy a
sáncokon felállított lövegek egy részét hátravonták és a kör
nyék utcáiban állították fel, ahonnan az ellenséggel szemben
tétlenségre voltak kényszerítve. Pollini százados teljes mér
tékben osztotta véleményemet, melynek alapján a haditanács
ezirányú javaslatunkat elfogadta. 18 Ennek eredményeképpen a
megjelölt védelmi vonalakban a lövegeket előző tüzelőállá
saikba visszavitték, ahonnan a megindított tüzelésük az ellen
séges réstörő ütegeket csakhamar elhallgattatta. Ugyanezen a
napon, a 17-ről 18-ra virradó éjjel az ellenség két heves roha
mot intézett a Bécsi kapu ellen, amelyet mint az előző táma
dásokat is, az 1. Bánáti ezred parancsnokságom alatt álló 3.
zászlóalja visszavert. Az ellenség elszenvedett nagy veszteségét
a küzdőtéren visszahagyott halottainak nagy száma mutatta.
Két sebesült ellenség, egy káplár és egy közlegény a szemben
álló Ferenc Károly ezredbeli gyalogzászlóaljtól Luka Martié és
Luka Diakovic közlegények által fogolyként behozattak a
várba, ahol azokat a védőállások legénysége oltalmába is vette.
Katonáink a várfalon keresztül a sebesült ellenséges katoná17
Majdnem émelyítő, hogy itt is, mint már az előzőekben, több más tényés érdemleírás során mennyire igyekezett Gyurics őrnagy saját személyét bele
vonni az eseményekbe és ezzel minden érdemet, áldozatot és szolgálatot saját sze
mélyének tulajdoníttatni és elismertetni.
'8 Más történelmi munkák Pest város bombázásának beszüntetését csak Pol
lini százados kezdeményezésének tulajdonítják.
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kon kívül fegyvereket is hoztak be a várba. A réslövést az el
lenség május 18-án késő éjszakáig folytatta.
Egy hatvan fontos bomba becsapódása a Bécsi kapu tor
nyát annyira megrázta, hogy annak belső boltozata a földhá
nyással, téglákkal és törmelékkel együtt beomlott és a torony
épületben lakó belső helyiséget, amelyben egy hadirokant la
kott, teljesen betemette. Ez alkalommal Ciricin Sanapa közle
gény meghalt és másik két katona megsebesült.
Délután 1 órakor az ellenség egy merész és heves tárna
dást kísérelt meg a Bécsi kapu melletti védőkörlet ellen, mely
roham azonban a parancsnokságom alatt álló zászlóalj hősies
ellenállásán meghiúsult.
Május 19-én és 20-án az ellenség a romboló réslövést és
a bombázást nappal és éjjel csekély megszakításokkal folytatta.
Ezen a napon, május 20-án a derék Pollini százados a rés eltorlaszolási munkálatainak vezetése közben a helyszínen egy
24 fontos ágyúlövedék találata következtében hősi halált halt.
Május 20-ról 21-re virradó éjjel a leghevesebb tüzérségi
tűztámogatás mellett megindult az általános támadás a vár
mind az öt főbejárata ellen. A roham, amelyet az ellenség a
Bécsi kapu és a parancsnokságom alatt álló zászlóalj védősza
kasza ellen intézett, egyre hevesebbre fokozódott. Reggelre
már egyre több felkelő küzdötte fel magát az egyes házakba.
Ekkor kaptam a megdöbbentő jelentést arról, hogy a felkelők
a rést megmásztak és bejutottak a várba, a palotába, a had
szertárba, a Sándor palotába és elfoglalták a Szent György t e 
ret, valamint a rést és annak környékén az összes épületeket.
Hírt kaptam arról is, hogy a hős Hentzi tábornok úr még egy
utolsó kísérletet tett és a bánáti határőrök egy, a Petresch szá
zados parancsnoksága alatt álló osztályával és egy Vilmos ezredbeli Schröder százados parancsnoksága alatt álló századdal
ellentámadást intézet a benyomult ellenség ellen, melynek so
r á n maga is halálosan megsebesült és a kórházba szállítás után
hősi halált halt. Ekkor esett el Schröder százados is.19
Ekkor értesültem arról is, hogy a vár majdnem teljesen
a benyomult felkelők kezén van, hogy a vízműtelep az ellenség
kereszttüzében áll és hogy Alnoch ezredes úr, a Ceccopieri
sorezred és a Duna-parti védelmi szakasz parancsnokának el
határozott szándéka, hogy a legrosszabb eset bekövetkezése
esetén a Lánchidat a levegőbe röpíti. A válságos helyzetben
>9 Feltűnő, hogy az egyébként élénk képzelőtehetségű és bőbeszédű Gyurics
őrnagy jelentésében egyetlen szóval ő sem tesz említést Hentzi tábornok állítóla
gos kórházi inzultusáról és meghurcolásáról, amelyről legalábbis hallomásból ér
tesült volna.
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a főőrségre siettem, hogy a beérkezett híreket ellenőrizzem. 20
Alig hogy odaérkeztem, a Ceccopieri zászlóalj segédtisztje,
Hild hadnagy átadta Alnoch ezredes parancsát, mely szerint
hadikövet útján kezdjek méltányos feltételek elérésére tárgya
lást az ellenséggel. 21
Vonakodva kezdtem a kapott parancs teljesítéséhez, saj
nos azonban eredmény nélkül, mert az ellenség elvadult állatiassága 22 meghiúsított minden ezirányú törekvést.
Ekkor már a vár legnagyobb része, a vízmű felső és alsó
telepe az ellenség kezében volt. Alnoch ezredes a Lánchídon
felrobbantott aknával csak önmagát ölte meg. Zászlóaljam t a r 
talékából két rohamoszlopot alakítva még egy utolsó ellentá
madást kíséreltem meg, 23 sajnos azonban a többszörös túlerő
súlyos veszteségekkel visszavert bennünket. Zászlóaljamnak az
a része, amely a kijelölt védőszakaszon még mindig tartotta
magát, túl gyenge volt ahhoz, hogy a minden oldalról beözönlő
ellenség ellen hosszabb ideig ellen tudjon állni. Ezekben a két
ségbeejtő percekben legszentebb kötelességemnek éreztem v é 
get vetni a kilátástalan mészárlásnak és megmenteni a még
megmaradt hősök életét.
Kitűztem a sáncon egy kocsirúdra egy nagy fehér vász
nat, mint a megadás közismert jelét. Ebben a pillanatban még
jobboldalamon álló tüzér halálos lövést, a baloldalamon álló,
saját zászlóaljamhoz tartozó közlegény balkarján súlyos sebet
kapott. Csákómat két golyó lyukasztotta keresztül, a fehér
zászló kitűzésekor a Fehérvári kapu előtt álló ellenséges r o 
hamoszlop üdvözlésként leadott sortüze következtében.
Ezek után az események után érkeztem vissza a főőrségre,
amikor két utcából (Színház utca és a mai Szent György utca)
az ellenség is a térre érkezett és nagy tömege percek alatt fel
göngyölítette a Ceccopieri gyalogosokból álló őrséget, melynek
részei a Vízikapu irányában eltűntek. Engem ekkor az ellenség
körülvett és elfogott.
Még egy óráig tartott a harc a Bánáti ezred halálfélelmet
nem ismerő 3. zászlóalja által védett szakaszon és ha sajnos
nem is lehettem szemtanúja ennek a hősies küzdelemnek, még
20 Mondhatta volna őszintébben azt is, hogy saját bevallása szerint is a leg
válságosabb helyzetben és időpontban saját küzdő zászlóalját és védőkörletét el
hagyta, azaz sokat hivatkozott parancsnoksága alatt álló zászlóaljának legénységét
a nehéz harcok között cserbenhagyta.
21 Ezzel az ötlettel a várparancsnok, illetve utódja legalább 6 órát megkésett.
22 Különös dolognak mondható azon tűnődni, hogy az élet-halálküzdelemben
a legsúlyosabb veszteségek árán a vár fokára létrákon feljutott honvédek ezekben
a percekben nem ájtatos és megbocsátó, hanem „elvadult, állatias" hangulatban
voltak.
23 Ennek az állítólagos ellentámadásnak a megtörténtéről Gyurics őrnagyon
kívül egyetlen magyar, vagy császári forrásmunka sem tud.
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az ellenséges tisztektől is módomban volt azt hallani, hogy
zászlóaljam a túlerővel szemben is keményen védekezett és
hogy ennek következtében különösen a nádori épület melletti
Ferdinánd laktanya és a Bécsi kapu környékén az ellenség k ü 
lönösen nagy veszteségeket szenvedett. A jó határőrök, tiszt
jeikkel az élükön veszedelmet nem ismerve csak a kapott pa
rancsnak engedelmeskedtek és az utolsó emberig kitartóan
harcoltak. Ezen a helyen itt esett el zászlóaljamból Sieger Fridrich és Sabas Misceric hadnagyok és 145 őrmesternél alacso
nyabb rendfokozatú ember. Paul Karic és Ladislaus Zdencay
főhadnagyok és 48 őrmesternél alacsonyabb rendfokozatú em
ber részben könnyebben, részben pedig súlyosabban sebesül
tek meg. Amikor az ellenség másodszori túlerejű támadásával
benyomult a várba, zászlóaljamnak már csak egy töredéke ke
rült fogságba. A vár valóságban ekkor került csak a felkelők
kezére, akik a zászlókat, a pénztárakat az elszámolásokkal
együtt, a tiszti lovakat és a poggyászt, valamint a pénzkészle
teket kevés kivétellel elzsákmányolták és még a fogságba k e 
rült legénységet is kifosztották.
Ebben a válságos helyzetben megjelent egy honvéd törzs
tiszt és egy polgári személy, akik Habianatz századossal, a Varasdi határőr zászlóalj parancsnokával külön állítottak b e n n ü n 
ket, azzal a közléssel, hogy minthogy a várvédelemben a vár
területén kívül is keményen harcoltunk, agyon fognak lőni
bennünket. Ekkor egy másik honvéd százados, Alsó-Szotyori
Nagy János érkezett oda, aki bátyámmal, Paul Gyuric őrnagygyal az Ottocaner és a 60. Wasa herceg gyalogezredeknél együtt
szolgáltak és egy az ő századához tartozó másik tiszttel közbe
lépve kiemeltek bennünket az ítélet végrehajtása elől és ezzel
megmentették életünket. 24
Ezután az összes hadifoglyokat Óbudára szállították. Itt
alkalmam volt látni a Ceccopieri gyalogzászlóalj néhány embe
rét magyar kokárdával, akik átléptek a felkelő hadseregbe.
Hogy a vár elleni döntő támadás alkalmával a Ceccopieri zászló
alj legénysége hogyan viselkedett, arról az egész világ szá
mára a magyar újságok már május 21-én részletesen beszámol
tak. Ugyanennek a zászlóaljnak a tisztikara viszont mindvégig
példásan harcolt.
Az 1. Bánáti határőrezred 3. zászlóalja a vár egész ostroma
alatt katonai kötelességét mindvégig becsülettel teljesítette és
teljes lelki nyugalommal állíthatom, hogy ámbár a harc kime24
Ez a mese teljesen légbőlkapott kitalálás kellett, hogy legyen, mert ellen
tétben az osztrákokkal, soha, sehol sem fordult elő, hogy a kötelességüket teljesítő
és hadifogságba került tiszteket magyar oldalon kivégezték volna.
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netele a várvédelem szempontjából szerencsétlenül végződött,
azok, akik Buda sáncainál 17 teljes napig napoal és éjjel pihe
nés és felváltás nélkül hősiesen tevékenykedve kitartottak, cél
táblául szolgálva az ellenség lövegeinek (körülbelül 10 000 volt
a leadott ellenséges ágyúlövések száma), Buda egész helyőrsége
számára ez szolgált a kitüntetések és elismerések legalaposabb
igazolásául, amit mint szolgálatot a felséges császár és a m o 
narchia számára teljesíteni lehetséges volt.
Amikor én Buda egész helyőrsége és a nekem alárendelt
zászlóaljam számára szolgálatuk megérdemelt elismertetését
biztosítani igyekszem, végső indoklásul megengedem magam
nak még azt is hozzátenni, hogy a budai helyőrség, mint a csá
szári hadsereg kiváló része, az önfeláldozó bátorságnak és
egyéni vitézségnek megfelelően részesüljön .a megérdemelt ju
talmazásban.
Legjobb meggyőződésem szerint a legnagyobb szolgálatot
hős parancsnokunk és az alárendelt csapatparancsnokok 25 tel
jesítették azáltal, hogy minden nap és minden órában, ami
alatt az ellenség a budai várostrommal le volt kötve, a legfel
sőbb hadvezetőség és maga a es. kir. hadsereg időt nyert és
magához tért, miközben a kifáradt forradalmi hadsereg gya
korlatlan vezetőivel Pozsonynál megállásra kényszerült, mialatt
minden erő és figyelem a hadsereg újjászervezésére volt for
dítható.
Buda ostroma és hősies és önfeláldozó védelme egy hónapi
időnyerés volt.25
A császári hadsereg átszervezése ebben az időpontban való
b a n megtörtént és kialakult annak a lehetősége, hogy a csá
szári orosz hadsereg Paniutine tábornok parancsnoksága alatt
a császári hadsereghez tudjon csatlakozni 27 abban a legválsá
gosabb döntő pillanatban, amikor Görgei felkelővezérnek meg
lett volna a lehetősége a Vág-vonal átlépése után folytatni a
támadó hadműveleteket."
*
A közölt jelentésekben a várparancsnok segédtisztje, a
várbeli kórház parancsnoka és egy arcvonalban küzdő gyalog
zászlóalj parancsnoka írja le az ostrom lefolyását saját sze25 Mely fogalomhoz „véletlenül" Gyurics őrnagy úr is hozzátartozik.
26 Ez a megállapítás mindenesetre a jelentés hadtörténelmi szempontból leg
helyesebb megállapítása.
27 Megdöbbentően merész hálátlanság „csatlakozás"-ról beszélni, amikor a
cári orosz hadsereg a megvert osztrák hadsereget a teljes szétmorzsolódástól men
tette meg.
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mélyi élményeivel kiegészítve. Közös jellemző sajátossága mind
a három jelentésnek a tárgyilagosság teljes hiánya, amellyel
a várvédelem részéről érthetően, saját jogtalanságaikat és túl
kapásaikat igyekeznek elsimítani. De jellemzi őket az az igye
kezet is, hogy az általuk leírt negatív eredmények értékelé
séből és Hentzi vezérőrnagy küzdővonalbeli halálából saját
érdemeiket felnagyítsák és elismertessék.^ Minthogy a közölt
eseményleírások nem utolsósorban — amint erről m á r más h e 
lyen említés történt — az osztrák hadvezetőség számára a
Haynau-féle megtorlásokhoz erkölcsi alapként voltak szüksé
gesek, nem kétséges, hogy az ennek az alapját képező eszmei
irányítást közös helyről megkapták és e szolgálat jutalmazása
ként felsorolt érdemeiket az osztrák hadvezetőség szívesen el
ismerte és többé-kevésbé jutalmazta.
Az ostromleírás hadműveleti és harcászati része, nemkü
lönben a szabadságharcban ellenünk harcoló osztrák katona és
tiszt lelki beállítottsága és gondolatvilága a közölt jelentések
ből megismerhető. Ennél is tekintetbe kell venni azt, hogy a
némely esetben kétségtelenül jól harcoló „osztrák katona" nem
is osztrák, hanem csak a magyar forradalom ellen fellázított
nemzetiségiek katonája volt és így a kitüntetésekre szenvedé
lyesen vadászó osztrák tiszt érzésvilága sem volt azonos az
,,osztrák katona", vagy különösképpen az osztrák nép érzelmi
beállítottságával. így az ismertetett leírásoknak megvan a sa
játos érdekessége, mert hibáival s elfogultságával együtt, a jól
ismert magyar várostromleírásokkal szemben a történelmi túl
oldal számunkra sem érdektelen véleményét adja vissza még
akkor is, ha azok hadtörténelmi szempontból az eddig ismert
magyar és osztrák leírások keretei között maradnak is és l é 
nyegtelennek látszó, de mégis érdekes részleteikkel kiegészítik
a várostromleírások teljes történetét.
,
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