
VERESS D. C S A B A 

VESZPRÉM MEGYE 
ÉS AZ 1809. ÉVI FRANCIA HÄBORÜ 

I. AZ 1809. ÉVI HÁBORÚ 
POLITIKAI-KATONAI ELŐZMÉNYEI 

A francia polgári köztársaság — majd a napó
leoni császárság — ellen indított hadjáratokban: 
az első koalíciós háborúban (1792—1797), a má
sodik koalíciós háborúban (1799—1801), majd a 
harmadik koalíciós háborúban (1805) a háborúkat 
kezdeményező Ausztria minden esetben veresé
get szenvedett. 

Különösen súlyos katonai vereség érte Auszt
riát a harmadik koalíciós háborúban (1805. szep
tember 11—december 26.), melynek következté
ben Habsburg I. Ferenc kénytelen volt lemon
dani a német-római császári címről. Az újonnan 
megalakult Ausztriai Császárság azonban to
vábbra is perszonális unióban maradt a Magyar 
Királysággal. A kettősség az év folyamán kiala
kított zászlószínekben is megnyilvánult: az 
Ausztriai Császárság a fekete-sárga, a Magyar 
Királyság pedig a piros-fehér-zöld zászlószíneket 
vette fel hivatalosan. 

Az 1805. december 26-án megkötött pozsonyi 
békével — 1006 évi fennállás után — megszűnt 
a Német-Római Császárság, s a tizenhat dél
német állam — francia protektorátus alatt — 
1806. július 12-én megalakította a Rajnai Szövet
séget. A Rajnai Szövetség a további háborúk
ban haderejét a Francia Császárság rendelkezé
sére bocsátotta. 

Az 1806 októberében létrehozott negyedik 
koalícióban — amelyet Poroszország és Orosz
ország kötött (Anglia felbújtására és támogatá
sával) — az Ausztriai Császárság nem vett részt. 
A negyedik koalíció hadereje azonban még fel 
sem készült, mikor a francia hadsereg — a po
rosz—orosz hadüzenetet követően — gyors tá
madásával tönkreverte Poroszországot, majd az 
orosz hadsereget is. Franciaország — még a há
ború során (1806. november 21-én) — kihir
dette a kontinentális zárlatot Anglia ellen. 

Poroszország és Oroszország katonai veresé
ge után, 1807 őszére a magára maradt Angliának 
már csak egyetlen európai szövetségese maradt: 
Portugália. A francia hadsereg azonban 1807 no
vemberében gyors ütemben megszállta Portugá
liát is. A Portugália elleni hadjárat során a fran
cia hadsereg benyomult — az eddig a franciák
kal lojális — Spanyolországba is, s lemondatta 
a spanyol királyi családot. Napóleon erőszakos 
lépése franciaellenes felkelést robbantott ki Spa
nyolországban. A példátlan erejű nemzeti fel
kelés súlyos vereséget mért a franciákra: 1808. 

július 22-én egy 14 ezer főnyi francia hadtest 
megadta magát a spanyol felkelőknek. Ez volt 
Franciaország első komoly veresége a napóleoni 
háborúk során! 

Az egyre nagyobb erőket lekötő spanyolor
szági felkelés — és Anglia diplomáciai, kato
nai és pénzügyi támogatása — felbátorította 
Ausztriában a franciaellenes erőket. Az Ausztriai 
Császárság — óvatos lassúsággal — megkezdte 
e g y új franciaellenes háború előkészületeit. Má
ria Ludovika császárné megkoronázásának ürü
gyén — 1808. augusztus 28-ra országgyűlést hív
tak össze a Magyar Királyság rendjeinek is Po
zsonyban, hogy a Magyar Királyság katonai 
erejét is bevonják a tervezett támadó háborúba. 
A francia polgári forradalom eszméit gyűlölő 
magyar nemesi rendek megszavazták — a regu
láris hadsereg számára — 20 ezer újonc kiállí
tását. Ugyancsak megszavazták a nemesi felke
lési törvényt, melynek II. cikkelye szerint a ki
rály a személyes és általános nemesi felkelést a 
következő három év alatt az országgyűlés újabb 
összehívása nélkül — a nádoron keresztül is — 
összehívhatta. 

Még javában folyt az országgyűlés (amely 
november 5-én ért véget), mikor Habsburg Jó
zsef főherceg, Magyarország nádora — mint a 
magyar nemesi felkelés főparancsnoka — már 
1808. szeptember 26-án kérte, hogy időben kezd
jék meg a magyar nemesi felkelés számára szük
séges fegyverek összeírását. A haditanács októ
ber 29-én válaszolt a feliratra, s jelentette az 
uralkodónak, hogy a nemesi felkelés számára a 
szükséges felszerelés és fegyverzet már készen 
áll. Négy nappal később — november 1-én — 
ugyanaz a haditanács módosított előző jelenté
sén, s hosszú listán közölte, hogy mit nem ad
hat a nemesi felkelésnek. Többek között világos
kék posztót (nadrágnak), hátiborjúkat, facsuto-
rákat, rézdobokat. Helyettük halinát, illetve fa-
dobokat ajánlott — a vármegyék által fizeten
dő — készpénz ellenében. Időközben József ná
dor tájékozódott a nemesi felkelés számára szük
séges fegyverek ügyében is. Október 29-én je
lentette az uralkodónak, hogy a — 35 ezer gya
logosból és 15 ezer lovasból álló — magyar ne
mesi felkelés számára kevés és különböző rend
szerű gyalogsági puska, valamint lovassági kara
bély és pisztoly áll rendelkezésre az óbudai, pé-
terváradi, eszéki és károlyvárosi katonai fegy
vertárakban. A lovassági és gyalogsági kardok 
ügyében is csak valamivel jobb a helyzet. No
vember 23-ra elkészült a katonai fegyvertárak 
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7. ábra. Veszprém megyei nemesi lovasezred század
zászlaja (Veszprémi Bakonyi Múzeum gyűjteménye) 
Figure 1 — L'étandard d'escadron d'un régiment de ca
valerie de la noblesse du comitat Veszprém (Fonde du 
Bakonyi Museum à Veszprém) 

pontos felmérése; kiderült, hogy a magyar ne
mesi felkelő csapatoknak 22 838 db gyalogsági 
puskát, 11 839 db lovassági karabélyt és 20 969 
db pisztolyt tudnak kiadni. 

1809 januárjára eldőlt az Ausztriai Császár
ságban a háborús párt (Mária Ludovika császár
né, Stadion külügyminiszter, Metternich francia
országi nagykövet stb.) és a békepárt (Habsburg 
Károly főherceg hadsereg-főparancsnok, Habs
burg József főherceg nádor stb.) küzdelme — a 
háborús párt javára. 1809 januárjában megala
kult — az Ausztriai Császárság és Anglia együtt
működésén alapuló — ötödik koalíció. Az oszt
rák háborús párt elvakult indulatait még az sem 
józanította ki, hogy a szerződés megkötése után 
Anglia bejelentette, hogy konkrét katonai be
avatkozást nem tud biztosítani, csak pénzügyi
leg támogatja az Ausztriai Császárságot, ha az 
háborút indít Franciaország ellen. 

Egyébként I. Napóleon francia császár már 
1809. január első napjaiban bizalmas értesítése
ket kapott az osztrák háborús párt előretörésé
ről, s arról, hogy Ausztria háborút akar indí
tani — a Spanyolországban lekötött — Francia
ország ellen. Ezért azonnal elhagyta spanyol
országi főhadiszállását és Párizsba utazott, hogy 
intézkedéseket tegyen Franciaország védelmé
re, illetve egy Ausztria ellenes ellentámadás

ra. Napóleon gyors és kíméletlen intézkedései
nek hatására 1809 február—márciusára öt francia 
hadtest vonult fel — az osztrák támadás fő irá
nyában fekvő és a Rajnai Szövetség egyik leg
erősebb államát képező — Bajorországba. 

1809. február 8-án véglegesen eldőlt a háború 
sorsa. A nap folyamán Bécsben — a császár el
nökletével — konferencia zajlott le, melyen ha
tározat született: áprilisban az Ausztriai Csá
szárság hadereje megkezdi a támadást Francia
ország ellen.1 

II. VESZPRÉM VÁRMEGYE INTÉZKEDÉSEI 
A NEMESI FELKELÉS ÜGYÉBEN 

(1809. íebruár 7—május 29.) 

Veszprém vármegye 1809. február 7-én össze
hívott közgyűlése tette meg az előkészítő lépé
seket a nemesi felkelésre, a generális insurrec-
tióra. Határozatot hoztak egy nemesi lovasezred 
első két lovasosztályának (négy lovasszázad) 
megszervezésére (a lovasezred harmadik osztá
lyát Fejér vármegyének kellett kiállítani) és egy 
nemesi gyalogoszászlóalj felállítására. Minde
nekelőtt elrendelték a vármegye négy járásában 
(a veszprémi, a cseszneki, a pápai és a devecseri 
járásokban) a nemesek összeírását és a felvonuló 
csapatok feletti szemléket (mustrákat) végrehajtó 
bizottság kinevezését. Tekintettel a közismert 
fegyverhiányra, erre a napra — február 7-re — 
a vármegye vezetősége összeíratta a magánsze
mélyeknél található felszerelési tárgyakat (első
sorban nyeregszerszámokat) és fegyvereket. A 
felmérés siralmas eredménnyel járt. A veszprémi 
járás területén összesen 20 db pisztolyt, 11 db 
kardot, 2 db karabélyt, 1 db fokost és 5 nye
regszerszámot találtak. Például: Balháson (ma a 
Fejér megyei Mezőszilas): Csörgei Sámuelnél 4 
pisztolyt, 1 kardot és 1 nyeregszerszámot, Pósa 
Péternél 1 kardot; Bozsokon (ma: Balatonbo-
zsok): Győri Imrénél 2 pisztolyt és 1 kardot; 
Enyingen: Heimlich Ignácnál 1 kardot; Szent
györgyön (Mezőszentgyörgy): Fűzi Mihálynál 1 
nyeregszerszámot és Rácz Ferencnél 1 pisztolyt; 
Csajágon: Balogh Jánosnál 2 pisztolyt, 1 kar
dot és Héms Jánosnál ugyancsak 2 pisztolyt és 
1 kardot; Küngösön: Kenései Sándornál 1 kar
dot; Berhidán: Boronkai Pálnál 2 pisztolyt, 2 kar
dot és 1 nyeregszerszámot, Csikasz Jánosnál 2 
pisztolyt és 1 fokost, Veszprémi Péternél 1 pisz
tolyt és 1 nyeregszerszámot, Horváth Istvánnál 
1 pisztolyt és 1 kardot, valamint 1 karabélyt 
és 1 nyeregszerszámot; Kiskovácsiban: Csonka 
Istvánnál 2 pisztolyt és 1 kardot, Tolnai Ger
gelynél 1 karabélyt, Csonka Imrénél 1 pisztolyt 
találtak a megyei megbízottak.2 

Február 26-án József nádor tervezetet dolgo
zott ki a nemesi csapatok gyülekezőhelyeire vo
natkozólag. A dunántúli vármegyék felkelő csa
patai számára két várost: Keszthelyt és Győrt 
jelölte ki összpontosítási körzetül. 

1809. március 3-án Habsburg I. Ferenc császár
király utasította József főherceg nádort, hogy ké
szítse elő a magyar nemesi felkelés fegyverbe 
hívását. Mivel olyan rendőri jelentések érkez
tek a kormányhoz, hogy a nemesség a legtöbb 
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vármegyében nem lelkesedik a felkelés gondo
latáért, az uralkodó megbízta József főherceg 
nádort és Károly Ambrus esztergomi érseket, 
hogy személyesen keressék fel a vármegyéket , 
s a megyei közgyűléseken beszéljék rá a vár
megyék nemességének vezetőit a minél nagyobb 
áldozatkészségre, elsősorban a lovasság számá
nak növelésére. A dunántúli vármegyéket Jó
zsef nádor járta végig. 1809. március 7-én — Vas 
vármegyéből — Veszprémbe utazott a nádor. 
Előzetes értesítésére a vármegye a nap folyamára 
megyei közgyűlést hívott össze. Itt a nádor be
mutatta a nemesi felkelést elrendelő királyi pa
rancsot. Ezt követően beszédében vázolta a ve
szedelmet, melyben — a franciák győzelme ese
tén — a haza, a királyi család és a nemesi al
kotmány forog. Ezért áldozatokra — elsősorban 
nagyobb számú lovasság kiállítására — szólította 
fel a vármegyét . A nádor beszédére — Veszp
rém vármegye főispánja — gróf Zichy Ferenc 
válaszolt; szónoklatában — a megye rendjeinek 
nevében — életüket és vérüket ajánlotta fel a 
királynak. József nádor másnap — március 8-
án — a királynak írott jelentésében azt írta, 
hogy Veszprém vármegye a kötelező 113 lovas 
helyett 1053 lovast ígért, s ezt a létszámot gróf 
Festetics György saját költségéből hajlandó volt 
260 lovas katonával kiegészíteni.3 Valójában a 
megyében 78 nemest kötelezhettek lovassági 
szolgálatra saját költségen, illetve 602 nemest 
a vármegye szerelt fel. A nádori felszólításra 
(május közepén) a vármegye csak 44 lovast sze
relt fel kötelezettségén felül. A jelentés szerint a 
vármegye 2000 gyalogost is felajánlott (ebből 
valóban felszerelt 1207 gyalogost), s ugyanakkor 
a vármegye a csapatok ellátására megszavazott 
tízezer mérő gabonát. (Egy köböl vagy pozsonyi 
mérő = 62,5 literrel.) 

Veszprém vármegye első — sorozó — ,,must
ráját" (szemléjét) 1809. március 14-én Pápán tar
tották meg. A vármegyei bizottság ennek nyo
mán 600 lovas és 1000 gyalogos részére kért 
egyenruhát és fegyvert a katonai fegyver- és 
ruharaktárakból. A beszerzéseket Kocsi Horváth 
Sámuelre (és egy segítőtársra) bízták, akik 
március 22-től április 15-ig tartózkodtak Bu
dán (ahol a Fortuna vendégfogadóban szálltak 
meg 133 forint és 30 krajcár költségen). A pesti 
és budai katonai raktárakból (10 forint költsé
gen) az alábbi felszerelési tárgyakat szállították 
Veszprémbe: 

647 mentét (darabját 13 forintért) 8411 írt. 
647 mentebélést (darabját 10 
forintért) 
50 fehér nyeregtakarót 
100 szőrtarisznyát 
60 nagyobb szőrtarisznyát 
50 pokrócot 
50 nagyobb pokrócot 
300 csákóra való álladzóláncot és 300 
akasztóhorgot 
50 pár pisztoly csomagolásért szükséges 
„ferslógért" (göngyölegért) 
Hét egyéb ,,ferslógért" 
„Ferslógokért", melyekbe a Pesten 
vett ruhákat csomagolták 84 f rt. 

6470 frt 
530 frt 

60 frt, 
60 frt 

603 frt, 
625 frt 

200 frt, 

13 frt 
9 frt 

2. ábra. Veszprém megyei nemesi lovasezred század
zászlaja (Veszprémi Bakonyi Múzeum gyűjteménye) 
Figure 2 — L'étandard d'escadron d'un régiment de ca
valerie de la noblesse du comitat Veszprém (Fonds du 
Bakonyi Museum à Veszprém) 

A katonai szabóknak a rendkívüli 
éjszakai munkáért 123 frt. 
600 db csákónak csomagolásáért és 
szállításáért 20 frt. 
50 db új csákó csináltatásáért 30 frt. 

A felsorolt felszerelést a megye által kiállí
tandó négy lovasszázad felszerelésére szánták.4 

Kocsi Horváth Sámuel Budáról írott jelentésére 
hivatkozva, 1809. március 26-án a Veszprémme
gyei Insurrectionalis Deputáció Pápán megtar
totta első ülését. Itt a főispán — gróf Zichy 
Ferenc — bejelentette, hogy a budai katonai rak
tárakból sem a lovasság, sem a gyalogság szá
mára megfelelő mennyiségű csizmát nem tudott 
igényelni. Ezért a Pápai Csizmadia Czéh veze
tőit felszólította, mennyi bőrt igényelnek 600 pár 
csizma elkészítéséhez? A céh elvállalta a mun
kát, a vármegyére bízva, hogy mennyit fizet
nek a csizmák párjáért. (Egy pár csizma árát 
7 forint 38 krajcárban szabták meg.) Ezzel egy
idejűleg a Pápai Magyar Szabó Czéh elvállalta 
600 db köpeny és nadrág, a Veszprémi Ma
gyar Szabók Czéhe pedig 600 mente megvarrá-
sát. A veszprémi Csutorás Czéh pedig 600 db 
facsutora (fakulacs) elkészítését vállalta el. A 
Veszprém megyei lovasezred egyéb felszerelési 
tárgyait — úgymint 600 db öv, tölténytáska, 
szíjazat, kard, sarkantyú, tarsoly, csákó, patkó-
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tartó zsák, szörtarisznya, pokróc — a budai ka
tonai raktár magára vállalta (átvételi elismer
vény mellett). A kért 600 pár pisztoly kiadását 
is a budai katonai raktár vállalta magára. A 
lószerszámokat a pozsonyi katonai raktárból kel
lett elszállítani. Ugyanis — mind a budai, mind 
a pozsonyi katonai raktárakból — a felszere
lési anyagot a megyének kellett Veszprémbe 
szállíttatni.'15 

A Veszprém vármegye által felállítandó 9. sz. 
nemesi gyalogoszászlóalj egyenruhákkal való el
látását a vármegyének kellett megoldani. Az In-
surrectionális Deputació a megyében dolgozó ipa
rosoknak osztotta szét a munkát (elsősorban a 
szabóknak): Palota (300 dolmány, 100 mellény, 
100 nadrág; összesen 690 forint értékben); Zirc 
(100 dolmány, 50 mellény, 100 nadrág; összesen 
280 forint értékben); Városlőd (150 mellény; 150 
forint értékben); Kajár (50 köpeny, 100 nadrág; 
100 forint értékben); Márkó (60 mellény; 60 fo
rint értékben); Nagyvázsony (109 mellény; 109 
forint értékben); Enying (40 nadrág; 20 forint ér
tékben); Totvázsony (10 köpeny, 8 mellény, 6 
nadrág; 21 forint értékben); Herend (10 mellény; 
10 forint értékben); Bánd (44 mellény; 44 frt ér
tékben); Berhida (40 nadrág; 20 frt értékben); 
Szentkirályszabadja (10 köpeny, 9 mellény; 18 frt 
értékben); Vörösberény (20 nadrág; 10 frt érték
ben); Veszprém (994 csákó, 929 köpeny, 618 dol
mány, 593 nadrág, 985 hátiborjú, 432 mellény; 
összesen 3857 frt értékben).6 

A lovasezred lóállományának kiállítására gyűj
tést rendeztek a vármegye járásaiban, az alábbi 
eredménnyel: 
Veszprémi járás 
főbírói szakasza: 
Veszprémi járás 
vicebírói szakasza: 
Cseszneki járás 
főbírói szakasza: 
Cseszneki járás 
szolgabírói szakasza: 
Pápai járás 
főbírói szakasza: 
Pápai járás 
szolgabírói szakasza: 
Devecseri járás 
főbírói szakasza: 
Devecseri járás 
szolgabírói szakasza: 

23 810 forint; 

5 408 forint; 

2 582 forint; 

4 229 forint; 

20 952 forint; 

3 302 forint; 

5 329 forint; 

8 742 forint. 
A veszprémi járásból a legtöbbet Veszprém vá

rosa fizette (12 883 frt), ezt követte Szentgál 
(7077 frt), Szentkirályszabadja (1025 frt); más 
községek kevesebbet fizettek: Vámos (824 frt); 
Herend (216 frt); Úrkút (200 frt); Nagyvázsony 
(443 frt); Totvázsony (87 frt); Mencshely (487 
frt); Rátót (41 frt); Kádárta (35 frt); Hajmáskér 
(89 frt); Liter (18 frt); Vöröstó (6 frt) stb. 

Magánszemélyek is hozzájárulhattak a lóvásár-
lásokhoz: Rosos Pál veszprémi püspök (2000 frt); 
Zsolnay Dávid с püspök és nagyprépost (500 frt); 
Illyés Márton táblabíró (300 frt); Ruszék József, 
Simon Pál és Gál Mihály professzor urak (10—10 
frt); az egyik megyei zsidó hitközösség (1500 frt); 
Blau Simon veszprémi zsidó kereskedő (50 frt) stb. 

Ló vásárlásokra összesen befizettek: 74 356 fo
rintot.7 

Április 6-án a megyei Insurrectionalis Deputa
ció felszólította a földesurakat, hogy április 15— 
20. között szállítsanak Pápára a nemesi lovasez
red számára két hétre elegendő szénát és zabot. 
A széna mázsáját (50 kg-os bécsi mázsában szá
molva) 30 forintban, a zab pozsonyi mérőjét (62,5 
liter) pedig 3 forint 30 krajcárban számolták. 
Ugyanakkor a deputació ülése kidolgozta a lo
vasezred pápai gyakorlatának idejére az emberek 
és a lovak elszállásolását is.8 

A deputació ülése április 12-re pontos adatokat 
közölt egy lovas-insurgens felszerelésének árai
ról: 

I. ruházat: 
1 db csákó (4 frt, 35 kr), 1 db köpeny (24 frt, 35 

kr), 1 db mente (25 frt, 10 kr) 1 db dolmány (14 
frt, 36 kr), 1 db öv (3 frt, 27 kr), 1 db nadrág (9 
frt, 40 kr), 1 db lovaglónadrág (9 frt, 36 kr), 1 pár 
csizma patkóval (6 frt, 30 kr), 1 pár sarkantyú (34 
krajcár), 1 ruhászsák (3 frt, 49 kr), 1 pár fehérne
mű (1 frt). 

II. fegyverzet: 
1 db kard (8 frt, 28 kr), 1 db tarsoly (5 frt, 21 

kr), 1 pár pisztoly, 1 db tölténytáska (4 frt, 18 kr), 
1 db szőrtarisznya (4 frt), 1 db patkótáska (1 frt, 
18 kr), 1 db facsutora (2 frt). 

I I I . nyeregfelszerelés: 
1 db fanyereg (3 frt), 1 db teljes nyeregszer

szám, takaróval, pisztolytokokkal, kengyelekkel 
(45 frt, 42 kr), 1 db pokróc (12 frt, 6 kr), 2 db ke
fe (3 frt, 15 kr), 1 db abrakoszsák két kötéllel (2 
frt), 1 db kisbalta (1 frt).9 Egy közlovas felszere
lése 173 frt, 22 kr. 

3. ábra. A Veszprém megyei nemesi 9. sz. gyalogos
zászlóalj lobogója (Veszprémi Bakonyi Múzeum gyűjte
ménye) 
Figure 3 — Le drapeau de la 9 bataillon d'infanterie de 
la noblesse du comitat Veszprém (Fonds du Bakonyi 
Museum à Veszprém) 

A tervek elrendelték az ,,uniformírungot", azaz 
az egyenlő ruha és felszerelés beszerzését. 

A lovasságnál országosan egyforma világoskék 
egyenruhát írtak elő, valamivel világosabb kék 
zsinórozással és sárga gombokkal. A csákó színe 
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a mozgósítási kerületek szerint változott. A du
nántúli kerület vármegyéinek vörös csákót írtak 
elö. (A Dunán inneniek fekete, a Tiszán inneniek 
kék és a tiszántúliak zöld csákót kaptak.) Az 
egyenruha hajtókája megegyezett a csákó színé
vel. A lovasság — előírás szerinti — fegyverzete: 
egy kard, két pisztoly, egy fokos, egy puskapor
tartó tok. Előírták a fehér köpönyeget, a fekete 
fátyolból készített nyakravalót; a fekete-sárga 
övet stb. A tiszteket és a legénységet csak a csá
kón alkalmazott cifrább vitézkötés különböztette 
meg. A törzstisztek tarsolyára 1,5 colos, a főtisz
tek tarsolyára pedig 1 colos (1 col = 26 mm) 
aranypaszományt kellett varrni , középütt ugyan
csak aranypaszományból az F. I. (Franciscus I.) 
monogrammal. 

A tervek szerint a gyalogság ugyancsak vilá
goskék egyenruhát kapott volna: derékig érő, 
szűk dolmányt és szűk magyaros nadrágot, ma
gyaros csizmával. A csákó az ország minden ke
rületében egyformán fekete volt (a közemberek
nél sárga-fekete rózsával; a strázsamestereknél 
két sárga, a káplároknál egy sárga paszomány
nyal; a tiszteknél 1 colos keskeny arany paszo
mánnyal, a törzstiszteknél pedig két — egyen
ként 1—1 colos — aranypaszománnyal). A köz
emberek övet nem hordtak; a tiszteknél sárga
fekete öv volt előírva. Közembereknél és tisztek
nél egyforma volt a fekete fátyol nyakravaló és 
szürke köpeny. A közembereknél előírták a bor
júbőrből készített hátbőröndöt, a vászon kenyér
zsákot, a fekete szíjazaton függő patrontáskát, a 
facsutorát és a puskaportartó tokot. Fegyverze
tük szuronyos puska és fekete bőrtokba rejtett 
rövid, gyalogsági szablya volt. 

A tervek szerint egy közgyalogos felszerelése 
74 forint 6 krajcárba került. 

A költséges felszerelés miatt — mivel elvben a 
nemesi felkelőnek saját maga költségén kellett 
magát ellátni felszereléssel és fegyverzettel — a 
nemességet vagyoni szempontból összeírták. En
nek alapján osztották be őket a lovassághoz vagy 
a gyalogsághoz. 

Lovassághoz kerültek: 
évi 3000 forintos jövedelem után I. osztályú lo

vas; 
évi 3000—2000 forint jövedelem után II . osztá

lyú lovas; 
évi 2000—1000 forint jövedelem után I I I . osz

tályú lovas; 
évi 1000 forint jövedelem után IV. osztályú lo

vas. 
Az I—II. és I I I . osztályhoz tartozó lovasok sa

ját költségükön voltak kötelesek felszerelésüket 
kiállítani; a IV. osztályú lovasokat az állam sze
relte fel. 

Az évi 1000 forintnyi — vagy annál kisebb — 
jövedelemmel rendelkező nemesek a gyalogság
hoz kerültek. Az évi 1000 forintos jövedelemmel 
rendelkező I. osztályú gyalogosnak saját költsé
gén kellett magát felszerelnie. Az 1000 forinton 
aluli jövedelemmel rendelkező nemesek közül a 
II. osztályú gyalogosokat az állam, a I I I . osztá
lyú gyalogosokat pedig a vármegye szerelte fel. 

A Veszprém vármegyében kiállított 680 lovas 
közül 43 ember volt I., 14 ember volt II . és 21 
ember volt I I I . osztályú lovas (összesen 78 ne

mes, aki saját költségén volt köteles hadba vo
nulni) és 602 nemes volt IV. osztályú — állami 
költségen felszerelt — lovas. 

A Veszprém megyei 9. sz. nemesi gyalogos
zászlóalj 1207 embere közül 3 ember volt I. osz
tályú gyalogos (aki saját költségén szerelte fel 
magát), s 1204 ember volt a II. osztályba sorolva, 
ahol a felszerelést az állam adta.10 

A törvények részletesen taglalták a nemesi fel
kelés szabályait: ,.Minden nemes és nemesi sza
badsággal élő családból, ide ér tve a külföldön 
tartózkodókat, valamint a honfiúsítottakat is, egy 
személy köteles felkelni és vagyoni állapotához 
képest mint lovas vagy gyalogos szolgálni. Egy 
családnak tekintik a felnőtt fiával egy kenyéren 
élő atyát, valamint a meg nem osztott telken és 
egy kenyéren élő testvéreket ." Kivételt képeztek 
a katonai szolgálatra alkalmatlan testi vagy szel
lemi fogyatékosok; a többgyermekes családfők; 
az egyedüli fiúk és utolsó örökösök egy család
ból; a papok, a tanárok, a tanítók, a tanulók, az 
orvosok, a közhivatalnokok, a már katonai szol
gálatban lévők, valamint a teljesen birtoktalan 
nemesek. Felkelő fegyveresek kiállítására voltak 
kötelezve a nemesi joggal felruházott testületek: 
a szabad királyi és bányavárosok, a káptalanok 
(a kanonok személy szerinti felkelésre voltak 
kötelezve; a káptalanoknak lovasságot kellett 
kiállítaniok, hasonlóképpen katonákat kellett ki
állítani a prépostságoknak, apátságoknak és a 
püspökségnek is jövedelmeik arányában. 

Veszprém vármegye falvai és városai (az ott 
lakó nemesek arányában) a következő létszámot 
voltak kötelesek kiállítani: Szentgál: 145 gyalo
gos és 54 lovas, Veszprém: 88 gyalogos és 58 lo
vas (ebből 13 lovast a veszprémi káptalan állított 
ki), Szentkirályszabadja: 51 gyalogos és 21 lovas, 
Csögle: 63 gyalogos, Takácsi: 20 gyalogos és 37 
lovas, Tapolcafő: 19 gyalogos és 26 lovas, Adász-
tevel: 18 gyalogos és 34 lovas, Karakószörcsök: 
15 gyalogos és 21 lovas, Kisjenő: 35 gyalogos, 
Szilasbalhás: 29 lovas, Somlóvásárhely: 19 gyalo
gos és 29 lovas, Csajág: 17 gyalogos és 13 lovas, 
Nemesvámos: 27 gyalogos, Mencshely: 22 gyalo
gos, Ajka: 21 gyalogos, Homokbödöge: 22 lovas, 
Vecse: 19 gyalogos, Nagypiri t : 17 gyalogos, Ha-
limba: 15 gyalogos stb. 

A megye nagybirtokosai — lehetőségüknek 
megfelelően — nem személyesen álltak ki, hanem 
helyettest küldtek maguk helyett. A veszprémi 
lovasezred — májusban felszerelt 768 lovasa kö
zül 105 lovas volt valakinek a helyettese. Gr. Es
terházy Imre maga helyett nemes Gasparics Já
nos (18 éves, Györszentmárton) kovácslegényt, 
Meszlényi János nemes Talabér Pál (21 éves, Ta
mási) szabólegényt, Rába Boldizsár alispán Her
bai János (22 éves, Pápa) mesterség nélküli le
gényt, gr. Zichy Ferenc főispán nemes Németh 
József (32 éves, Pápa) mesterség nélküli személyt, 
Festetich Antal dégi uraság pedig nemes Laky 
Sándor (22 éves, Nagyigmánd) mesterség nélküli 
legényt állította ki. 

Április 5-én a Veszprém megyei nemesi felkelő 
csapatoknál kinevezték a tisztikart. A lovasezred 
élére — gróf Zichy Ferenc főispán a fiát — ifjú 
gróf Zichy Ferenc ezredeskapitányt neveztette ki 
(másik fia: Károly főstrázsamester vagy őrnagy 
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lett a lovasezrednél). Az ezredparancsnok egyút
tal az 1. ezredeskapitányi lovasosztály parancs
noka is lett. A 2. ezredesfohadnagyi lovasosztály 
(Fejér megyeiek) élén Alapi Salamon Mihály ez
redesfőhadnagy állott. A 3. főstrázsamesteri lo
vasosztály parancsnoka: gróf Zichy Károly fő-
strázsamester volt. Segédtisztek voltak: Kotsi 
Horváth Sámuel, Zodorói Szabó György; hadbíró: 
Felsőszakonyi Szakonyi József; ezredkáplán: 
Csobrántzy Ferenc (volt Ösi plébános); ezredor
vos: Siller János (somlóvásárhelyi orvos). Első 
kapitányok voltak: Esztergomi Ignác, Kun Pál, 
Hajdenczi Hunkár Antal, Dubiczay Zsigmond, 
Kun János, Boronkay Pál. Másodkapitányok: 
Ihász Imre, Keményegerszegi Kemény Dénes, 
Sendl Pál, Hanovszky János, Csajaghy Szőke 
György, Kotsi Horváth Samu. 

A 9. sz. gyalogoszászlóalj parancsnokává Már
kus József (1763—1834. I I I . 8; Veszprém) föstrá-
zsamestert (őrnagyot) nevezték ki. A zászlóalj hat 
századának parancsnokai voltak: Kreusz, Szalkay, 
Pribék, Halász, Petkó és Martonfalvy századosok. 

Április 7-re kinevezték a csapatok orvosait is. 
A lovasezred négy századához (svadron) négy se
bészt neveztek ki. Ezek voltak: Siller somlóvá
sárhelyi orvos fősebész (ezredsebész), a peremar-
toni sebész (neve ismeretlen), Csikasz veszprémi 
sebész és Markos szentgáli sebész (chirurgus). 
Tartaléknak: Nikolides chirurgus (bármelyik he
lyett). A gyalogoszászlóaljhoz öt sebészt (chirur-
gust) választottak: Rossbach nyugalmazott zászló-
aljchirurgust (Devecserből); Mogyorósi (most 
végzett chirurgust); Nagy László volt ezredalor
vost; Mészáros pápai chirurgust és Teinzinger se
bészt." A zászlóalj fősebészévé Rossbachot ne
vezték ki. 

Közben — 1809. április lü-én az osztrák hadse
reg megkezdte a támadást közvetlenül - a 
franciákkal szövetséges Bajorország ellen. Mi
közben a bajor hadsereg is - nagy csalódást 
okozva az osztrákoknak! - - felvette a harcot a 
császári hadsereggel, fokozatosan felvonultak a 
francia főerő hadtestei is. Másnap, április 11-én 
az osztrák VII. hadtest támadást indított — az 
ugyancsak francia szövetséges — Varsói Herceg
ség ellen. Ugyanakkor az osztrák Déli Hadsereg 
(pk.: Habsburg János főherceg) VIII . és IX. had
testei Venzonénál betörtek az ugyancsak a 
Franciaországgal szövetséges Itáliai Király
ságba. A támadás tizenharmadik napján — 1809. 
április 22-én — a francia főerők Eggmühlnél sú
lyos csapást mértek az osztrák főerökre. Miköz
ben az osztrák főerők öt hadtest a Dunától 
északra, három pedig a Dunától délre — harcolva 
vonultak vissza Bécs általános irányba, az oszt
rák Déli Hadsereg továbbra is sikeresen támadott 
a Piave folyótól délnyugatra. 

A főhadszíntéren elszenvedett vereség — bá^ 
ezt ekkor még nem tudatták az ország lakosságá
val — siettette a nemesi felkelés szervezését. Áp
rilis 24-én Veszprém vármegye főispánja elren
delte, hogy a nemesi lovasezred tagjai április 24-
től — naponta 50—50 ember (a kijelölt helyek
ről) — Pápára tartoznak vonulni „mustrára" 
(szemlére). Egyidejűleg két bizottságot jelöltek 
ki lovak vásárlására. Az egyik bizottság Pápán 
ülésezett április 28—29-én Rába Boldizsár máso

dik alispán vezetésével. A másik bizottságnak 
május 1—2-án Veszprémben kellett üléseznie Bé-
sán István táblabíró elnökletével. A harmadik és 
negyedik bizottságnak Zircen kellett összeülnie a 
cseszneki járásból összeszedett lovak ügyében. A 
vármegye egyúttal bejelentette, hogy a pozsonyi 
katonai raktárból megérkezett a lovasezred szá
mára igényelt 600 nyeregszerszám (egyenként 44 
forint értékben; összesen pedig 26 400 forint ér
tékben). Nem érkezett meg viszont Pozsonyból a 
kért 100 db lótakaró és a 100 pár lovassági pisz
toly. Ezeket — mármint a lótakarókat — a veszp
rémi iparosokkal kellett elkészíttetni; míg a pisz
tolyokat az előző — 1805. évi — insurrectió óta 
Veszprémben őrzött pisztolyokból pótolták.12 

Az eggmühli csatavesztés hírére I. Ferenc csá
szár-király utasította József nádort, hogy a ma
gyar nemesi felkelő csapatokat - - elsősorban a 
dunántúli vármegyék csapatait — vonják előre 
az osztrák—magyar határt képező Lajta folyó vo
nalára, illetve Győr körzetébe. Április 27-én a 
nádor kiadta parancsát: ,,A mostoha Történetek 
mellyek Német Országban Hadaink rettenthetet
len Vitézségének nem kedveztek, ö Felségét a 
Királyt arra bírták, hogy a Magyar Felkelő Ne
mességet azonnal az Ország Határjaira szólít
sa!" A kiáltvány megállapította, hogy „Számtalan 
nehézségek miatt nem lehetett a Felkelő Serege
ket illendően felruházni és fegyverkeztetni. Most 
azonban ezen szoros szempillantásban melly a 
Nemzet függetlenségét fenyegeti, nincs többé an
nak ideje, hogy az akadályokról tanakodjunk!"1 ' 
Egyúttal a nádor elrendelte, hogy a vármegyék 
szervezzék meg a második mustrát (szemlét) a 
csapatok felett. 

Közben — április 27—28-ra — a veszprémi ne
mesi lovasezred csaknem teljes létszámban össze
gyűlt Pápán. Április 28-án a budai katonai rak
tárból megérkezett Veszprémbe, majd a csapatok
hoz 50 pár rezesszerelékű — ötnegyed latos (1 lat 
= 17,2 gr) — pisztoly.14 

Május 4-én — mivel közeledett a 2. mustra ide
je — a veszprémi lovasezred (már meglévő két 
zászlaja mellé) még két század- (svadron) zászlót 
rendelt. A szükséges négy rőf (3,12 méter) vörös 
damasztot a második alispán felesége, Fodor Zsó
fia vásárolta meg; elkészítését pedig Stróbel „Né
met Szabó" vállalta a megadott minta alapján. A 
zászló festését Hoffmann Mihály festő végezte el: 
egyik oldalára Magyarország címere, a másik ol
dalra Magyarország Patrónája került. A zászlók
ra szükséges aranycafrangokat Nagy György; a 
zászlók csúcsára szükséges rézdíszeket pedig Ajt 
József gombkötőmesterek készítették. (A zászlók 
ára 36—36 forintba került.)15 

A Pápán összpontosított Veszprém megyei ne
mesi lovasezred (680 lovas) május 6-án kapta 
meg menetparancsát. A parancs szerint első osz
lopban a Veszprém megyei 1. és 3. lovasosztá
lyok négy százada vonul: május 13. (Marcaltő), 
május 14. (Bogyoszló), május 15. (Vitnyéd), május 
16—17. (Kövesd) útvonalon. A lovasezrednek alá
rendelt Fejér megyei 2. lovasosztály a második 
oszlopban vonul fel: május 14. (Palota), május 15. 
(Veszprém), május 16. (Városlőd), május 17—18. 
(Pápa), május 19. (Szany), május 20 (Babot), má
jus 21—22. (Szentmiklós) útvonalon. A felvonu-
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lást követően a két Veszprém megyei lovasosz
tálynak Nyék, Harka, Keresztúr, Barom, Füles, 
Malomháza falvakban; a Fejér megyei lovasosz
tálynak pedig Nagy- és Kis-Cenk, Pereszteg és 
Kópháza falvakban kellett elhelyezkedni. A lo
vasezred törzse Nyéken helyezkedett volna el; az 
ezred felvevöraktára pedig Sopron volt.16 

Május 8-án Veszprém vármegye gyűlése hatá
rozatot hozott, hogy — mivel a nemesi lovasez
red már együtt volt Pápán — meg kell kezdeni a 
Veszprém megyei 9. sz. gyalogoszászlóalj felállí
tását is. A csapatok gyülekezőhelyéül Veszprém 
városát jelölték ki. Itt tartózkodott Márkus Jó
zsef főstrázsamester, akinél a gyalogság tisztjei
nek és altisztjeinek jelentkezni kellett. A közgyű
lés elrendelte, hogy sürgessék a megye iparosait 
a gyalogoszászlóalj egyenruháinak és csizmáinak 
elkészítésében.17 A következő — május 12-i — 
közgyűlés elrendelte, hogy a Veszprémben gyüle
kező 9. sz. gyalogoszászlóalj menetvonala — a 
Rába menti védőállásokba — a következő le
gyen: 1. stáció (Zirc), 2. stáció (Románd), 3. stáció 
(Győrszentmárton). Ugyanezen a napon a me
gyegyűlés ajánlatot kapott, hogy 64 gyalogos in-
surgensnek — egyenként 427 forintért — lovat 
és lovassági felszerelést vásárolnak. Egyidejűleg 
gróf Zichy Ferenc ezredparancsnok bemutatta a 
megyegyűlésnek a lovasezred lajstromát. Kérte 
ugyanakkor a vármegyét, hogy a szükséges orvo
si szerekről és eszközökről gondoskodjon. A me-
gyegyűlés megbízta Schiller tábori főorvost, hogy 
vásároljon a lovasezred számára — egy hónapra 
elegendő — gyógyszert és kötszert a pápai Nagy 
Patikából. Annak tárolására pedig kölcsönözzön 
Zsoldos János pápai főorvostól egy patikaládát. 
Sebészeti szerszámokért pedig forduljon a pesti 
egyetem főorvosához. A megyegyűlés — május 
14-i ülésén — a gyalogoszászlóaljról is gondos
kodott: felszereltek egy kétlovas társzekeret, s 
felkérték Zsoldos János pápai főorvost, hogy sze
reljen fel számukra is egy orvosi ládát a pápai ir
galmas rendi szerzetesek patikájából. 

A megyegyülés május 14-én elrendelte, hogy 
miután a — május 14-re tervezett — második 
mustra után a felkelő csapatok ellátásáról már a 
kincstár gondoskodik, a gyalogos-zászlóalj és a 
lovasezred századparancsnokai számoljanak el a 
vármegyénél a nekik május 10-ig kiadott pénzek
ről. Az insurrectió szervezésével egyidejűleg a 
megyegyűlés — a Helytartótanács május 12-i 
utasításának megfelelően — ezer gyalognapszá
most indított el (kapákkal és lapátokkal) a győri 
vár erődítési munkálataira. A napszámosoknak 
45 krajcártól 60 krajcárig (1 forint) terjedő nap
számot kellett fizetni, s mérföldenként 10 krajcár 
útiköltség járt nekik.19 

A május 14-i megyegyűlésen a veszprémi pé
kek arra kérték a vármegyét, hogy a megye fi
zesse ki nekik 3000 forintnyi tartozását. Ugyanis 
a Veszprémen átvonuló tömérdek katonaságot a 
pékek látták el eddig hitelbe. Mivel így nincs 
pénzük, nem tudnak gabonát vásárolni, s így 
fennakadások lesznek a katonaság ellátásában. A 
megye azonban legfeljebb 1000 forintot tudott 
nekik fizetni. Ezzel szemben a megye felszólította 
a gabonakereskedőket, hogy adjanak a pékeknek 
egyelőre hitelbe gabonát és lisztet. A gyors ügy

intézés érdekében a megye biztosa — Kupricz 
Mihály — azonnal lefoglalta a Veszprémben ta
lálható összes kenyérgabonát.2 0 

Május 14-én báró Andrássy János tábornok 
megtartotta a második mustrát Pápán a Veszprém 
megyei lovasezred felett. Ezt követően a lovasez
red megkezdte a — május 16-i menetterv szerint 
— felvonulását Sopron vármegyébe. A csapatok 
már menetben voltak, mikor május 17-én a budai 
katonai raktárból Veszprémbe érkezett újabb 100 
pár réz szerelékű — ötnegyed latos — pisztoly és 
100 db vas puskavessző. Másnap, május 15-én 
Andrássy tábornok a Veszprémben gyülekező 9. 
sz. gyalogoszászlóaljat is megszemlélte, annak el
lenére, hogy annak szervezése még folyamatban 
volt. A szervezés jóvoltából Veszprémben olyan 
volt a zsúfoltság, hogy Márkus ezredes kénytelen 
volt kérni a vármegyét arra, hogy a szervezés 
ideje alatt más csapatokat ne szállásoljanak el a 
városban. 

Május 19-én Márkus ezredeskapitány bejelen
tette a vármegyének, hogy — az előző éjszaka 
Andrássy generálistól kapott parancsnak megfe
lelően — másnap a 9. sz. gyalogoszászlóalj négy 
nehézszázadát Veszprémből elindítja Városlőd fe
lé. A két könnyűszázad azonban még a városban 
marad. A zászlóaljat még aznap felsorakoztatták 
a városon kívül, felolvasták előttük a haditörvé
nyeket, feleskették őket, majd útnak indították 
Herend, Városlőd felé. 

Május 20-án Veszprém városában tetőzött a 
csapatok átvonulása. A nap folyamán a városon 
át vonult a Somogy megyei nemesi lovasezred 
Baranya megyei százada 220 lovassal. Az átvo
nuló csapatok és a közelben állomásozó csapatok 
teljesen felélték a Veszprémben lévő katonai 
élelmiszer-raktárak készleteit. A raktár adatai 
szerint május 16-án a városban állomásozó 6. sz. 
Blankenstein-huszárezrednek 324 porció zabot és 
324 porció szénát, 18-án a Kádártán és Rátóton 
pihenő katonaság részére 260 porció zabot és 260 
porció szénát, a Márkon összpontosított csapatok 
számára pedig 250 porció szénát, május 20-án a 
Barnagon lévő csapatoknak 100 porció szénát, 
május 21-én pedig a Veszprémben összpontosított 
tüzéreknek és a 7. sz. Lichtenstein-, valamint 5. 
sz. Ott-huszárezredeknek 207 porció szénát adtak 
ki. A raktárból a kenyér annyira elfogyott, hogy 
május 20—21-én a Baranya megyei lovasság már 
Pápáról igényelt kenyeret Veszprémbe. A szállí
tásokkal kapcsolatos zűrzavar május 20-án tető
zött Veszprémben. A nap folyamán Zala várme
gye kérte Veszprém megyét, hogy a katonaság 
által Monostorapátiban önkényesen lerakott 6000 
zsák kincstári zabot — a tárolási nehézségek mi
att — Veszprém megye szállíttassa a tapolcai ka
tonai raktárba. Veszprém megye elutasította a 
kérést. Mivel Fejér megye sem szállít semmit Pa
lotánál tovább, Veszprém megye — amely amúgy 
is agyon van terhelve katonai fuvarokkal — nem 
szállít Zala megye területén Monostorapátitól Ta
polcáig. 

Május 20-án — az előző este Veszprémből elin
dított — 9. sz. gyalogos-zászlóalj négy nehézszá
zada elérte Kislődöt. A zászlóalj a nap folyamán 
Kislődön pihent. Márkus ezredes innét menesztett 
levelet Veszprém vármegyéhez. Leírta, hogy a 
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gyors elvonulás miatt a zászlóaljnál sok a hiá
nyosság. A legsürgősebb kérései: egy zászlóalj
főorvos és három alorvos; seborvosi láda; pén
zesláda (mindkettőhöz egy-egy ponyvás társze
kér, két-két hámos lóval). Kérte, hogy a megye 
mindig négy napra előre gondoskodjon kenyér
ről. Udvardy Pál főhadnagyot, a zászlóalj szám
tartóját megbízta, hogy a megyétől vegye át a 
május 21—24-i kenyérporciókat. Bejelentette, 
hogy azért vonult Kislödre, mert Városlőd tömve 
van sorkatonasággal. Miután azok másnap elvo
nulnak, a zászlóaljat május 22-én Városlődre ve
zényli. Levelének záradékában megjegyezte, 
hogy a csapatok eddig jól viselték magukat, s re
méli, hogy később sem lesznek problémák.2 3 

Május 21-én — József nádor május 18-i utasí
tásának megfelelően — Veszprém vármegye is 
megszervezte a hadműveleti időkre — a megyei 
közgyűlést helyettesítő — Permanens Deputációt 
(Állandó Bizottságot). Elnökévé Kun László első 
alispánt nevezték ki; tagjaivá: Zsolnay Dávid с 
püspököt, gróf Eszterházy Imre főprépostot, Ne-
deczky kanonokot, továbbá Bésány István, Illyés 
Miklós, Ányos Ignác, Bezerédy György, Simoga 
György, Jursich János, Balassa Ignác, Hanovszky 
János, Rohonczy János és Kelemen Pál tábla- és 
főbíró urakat. Az Állandó Deputáció első tényke
dése az volt, hogy eleget téve Márkus ezredes 
kérésének, a gyalogos-zászlóalj főorvosának ki
nevezték Rossbach seborvost (aki azelőtt a 34. sz. 
Davidovich-gyalogezrednél volt már seborvos), 
alorvosokul pedig a veszprémi Halassy Jánost, 
Granert és Pongráczot jelölték ki.24 

Május 22-én Veszprém vármegye még vásárolt 
a megyei lovasezrednek 246 lovat (177 forintos 
átlagáron, összesen 43 626 forintért). Ugyancsak 
a lovasezrednek vásárolt még 11 db társzekerek 
alá való és málhás lovat, összesen 2178 forintért. 
Időközben ugyanis a Veszprém megyei lovasez
red — amely május 17—22. között Téten állomá
sozott — május 25-re visszatért Pápára, s az Al
sómezőn szálltak táborba. Itt adták át az ezred
nek május 24-én az utólag igényelt 800 db -
egyenként öt láb (1,5 m) hosszú karót, melyekhez 
lovaikat kötözhetik. (A karókat a szentgáli félne
mesekkel, ún. agilisekkel készíttették el.) Mivel a 
lovasezrednél még mindig hiányzott 139 db csákó 
és 61 db mente, a gyalogoszászlóaljnál megma
radt anyagból 12 röf vörös és 60 röf kék posztót 
Pápára szállították (ehhez vásároltak még 18 rőf 
vörös és 35 röf kék posztót), ahol a helybeli ipa
rosokkal sürgősen megvarratták azt. Május 26-án 
a Veszprém megyei lovasezred Pápáról Somlyó
vásárhelyre vonult. Itt adták át a lovasezrednek 
a megye által még utólag vásárolt 45 lovat. Ezek
kel látták el a gyalogságtól átkéretőzött insur-
genseket. Kiderült a végén, hogy 33 ló is elég lett 
volna. Ugyanis a lovassághoz átjelentkezők kö
zül sokan — így pl. Csajágról, Dégről, Kajárról, 
Tapolcafőről stb. — nem jelentek meg. Ugyanak
kor néhányan — pl. Palotáról Ihász Péter, Sülé 
János pedig — azért nem kaptak lovat, mert 
,,igen alacsony és gyenge gyerkőcöknek találtat
tak, e mellett ki szabó, ki más mesterlegény lé
vén, még soha lovon sem ültek, és lóval nem bán
tak", így csak 12 vámosi, 8 balhási, 3 veszprémi, 
2 vázsonyi, valamint 1—1 palotai, dégi, cseszne-

ki, bozsoki, varsányi, mencshelyi és szentgáli 
volt gyalogos kapott vármegyei ingyenlovat.2 

Közben — május 25-re — a 9. sz. gyalogos
zászlóalj is megérkezett Pápára. Itt derült ki, 
hogy a zászlóaljból 15 embernek csak egy öltözet 
fehérneműje van, s váltása nincs. Ráadásul mind 
a 15 ember már teljesen elférgesedett. Ezért mind
annyian eltávozást kértek, hogy hazamehessenek 
váltásért. Márkus ezredes nem adott nekik eltá
vozási engedélyt, mert így ,,nemsokára a fél se
reg fehér ruháját elvetné, hogy a hazabocsájtásra 
a többiekhez képest igaz jussuk lehetne!" Mivel 
így az egész zászlóaljat az eltetvesedés fenyeget
te, a megyei Állandó Deputáció utasította Német 
Jakab adószedőt, hogy sürgősen vásároljon tizen
öt váltás fehérneműt, s küldje a zászlóalj után.26 

Május 29-re befejeződött a 9. sz. nemesi gyalo
goszászlóalj felszerelése a budai katonai gazdasá
gi hivataltól. A vármegye az alábbi felszerelést 
és ruházati anyagot vette át (ügyintéző Krausz 
kapitány): 
994 emberre való dolmány, 
mellény, nadrág, csákó 
csináltatásának ára: 
a fentiekhez való 
zsinór ozások: 
1200 csákó, 
1085 borjútarisznya: 
100 dolmány, mellény, 
nadrág: 
1000 köpönyeg 
64 ruhásláda 
33 fegyveresláda 
10 puskaporoshordó 
töltényeknek: 
mindezek fuvarozása Budáról 

1474 forint 26 krajcár; 

795 forint 12 krajcár; 

288 forint 17 krajcár; 

131 forint 40 krajcár; 
320 forint 50 krajcár; 
739 forint; 
165 forint; 

15 forint; 

959 forint; Veszprémbe: 
Krausz kapitány ügyintézési 
díjai: 529 forint; 
baltákért: 635 forint; 
600 doboz csizmakenöcsért: 180 forint; 
pénzesládáért: 52 forint; 
a zászlóért: 132 forint; 
Kuncsik Ferenc zászlóalj 
fődobosnak foglalópénz: 125 forint; 
a hat század 12 dobosának 
foglalópénz: 120 forint. 

Május 31-én a 9. sz. gyalogos-zászlóalj négy 
nehéz százada az alábbi erőkkel rendelkezett: 

1. század (pk.: Pribék százados): 156 gyalogos. 
(1 kapitány, 1 főhadnagy, 2 alhadnagy, 2 strázsa
mester, 12 káplár, 2 dobos, 1 ács, 135 közember.) 
Ezek közül öt embert egészségügyi okokból rövi
desen leszereltek. 

2. század (pk.: Halász százados): 161 gyalogos 
(tisztek—altisztek mint fentebb; 128 közember); 

4. század (pk.: Petkó százados): 160 gyalogos 
(tisztek—altisztek mint fentebb; 124 közember); 

3. század (pk.: Martonfalvay százados): 158 
gyalogos (tisztek—altisztek mint fentebb; 125 
közember). 

Május 31-én Metséry tábornok utasítására a 9. 
sz. gyalogoszászlóalj Pápáról Marcaltöre mene
telt, s ott foglalt állást a Marcal és a Rába átkelő
jében. Az eddig Veszprémben maradt 5. és 6. szá
zadok (parancsnokok: Krausz és Szalkay százado
sok) itt érték utol a zászlóaljat. Márkus ezredes 

364 



— június 4-én a megyei Állandó Deputációhoz 
írott jelentésében megemlítette, hogy egyre több 
a szökés a zászlóaljtól: ,,De ugyan innént még 
számosabban szabadság nélkül haza szöknek.' 
Az ezredes kérte a vármegyét, hogy a szökevé
nyeket szedessék össze, s figyelmeztessék őket, 
hogy ellenkező esetben a haditörvények értelmé
ben szökevényeknek tekinti őket. 

III. HARCOK A FRANCIA 
ITÁLIAI HADSEREGGEL 
NYUGAT-DUNÁNTÚLON 

ÉS VESZPRÉM MEGYÉBEN 
(1809. május 29—június 13.) 

Az 1809. április 22-i eggmühli csatavesztés 
után az osztrák hadsereg főeröi a Duna északi 
partvidékére vonultak vissza, s védtelenül hagy
ták Bécset. A francia hadvezetés kihasználva ezt, 
május 13-án támadást intézett Bécs ellen, s jelen
téktelen harc után elfoglalták az Ausztriai Csá
szárság fővárosát. A francia hadsereg főerői 
május 18—21. között Bécstől északra átkeltek 
a Dunán, s hídfőt alakítottak ki Aspern és 
Esslingen faluk között. Május 21-én délután az 
osztrák hadsereg váratlanul megtámadta a híd
főben összetorlódott francia hadtesteket, s több 
mint 24 órás véres harcban, május 22-én estére 
a francia csapatokat visszaverték a Duna déli 
partjára. 

A május 22-i asperni csata napján a francia 
Itáliai Hadsereg V. hadteste (pk.: Macdonald 
marsall) Grazig vetette vissza az osztrák Déli 
Hadsereget, annak IX. hadtestét, míg VIII . had
testét Tirolba szorította. 

Az asperni osztrák győzelem után az oszt
rák—magyar hadsereg főparancsnoksága és a 
magyar nemesi felkelés vezetői azzal áltatták 
a magyar nemesi felkelő csapatokat, hogy a 
továbbiakban komolyabb harcokra már nem 
kerül sor. Bár Bécs a francia hadsereg kezére 
került, a franciák nem mozdulhatnak ki Bécs kör
zetéből addig, míg — Bécstől északra — a Mor
va-mezőn ott összpontosul az osztrák—magyar 
hadsereg főereje: nyolc hadtest (160 ezer em
ber és 450 ágyú). Ezért a gyülekező nemesi fel
kelő csapatok hadműveleti feladata továbbra is 
az, hogy záróvonalat alakítsanak ki a Rába, a 
Marcal és a Zala folyók vonalán. Az 1809. má
jus 17-én Budán kiadott ,,Dislocatio Insurrec-
tionalis Militia" (,,Az Insurrectionalis Katonaság 
Elhelyezkedése") szerint ekkor Győrnél csak a 
Pest és a Vas megyei nemesi lovasezredek össz
pontosultak. Győrtől délre gyülekezett a Sopron 
vármegyei lovasosztály, a Vas megyei 6. és 5. 
gyalogoszászlóalj. Ennek a csoportosításnak a 
déli szárnyán — Tét, Szemere, Gyömrő, Gyarmat 
és Szerecsen falvakban — összpontosult a Veszp
rém megyei lovasezred 1. és 2. (veszprémi) lo
vasosztálya (680 lovas), valamint a lovasezred 
3. (Fejér megyei) lovasosztályának 419 embere. 
A lovasezred parancsnoksága Tét faluban állo
másozott. 

Ettől délre — már Veszprém vármegye terü
letén — három nemesi lovasezred és egy gya
logoszászlóalj gyülekezett: 

— Malomsok, Marcaltő, Csíkvánd, Takácsi és 
Vaszar falukban a nógrádi nemesi lovasezred 
állomásozott (398 Nógrád megyei, 357 Bács me
gyei és 287 Jászkun kerületi lovassal); az ezred
törzs Marcaltőn települt; 

— Mezőlak, Acsád, Kéttornyúlak, Nyárád fal
vakban és Pápán összpontosult a Zala megyei 
lovasezred hat lovasszázada (900 lovassal); ez
redparancsnoksága Mezőlakon volt; 

— a Zala megyei 8. sz. gyalogoszászlóalj hat 
százada (Zala megye 1124 főnyi és Somogy me
gye 48 főnyi gyalogosával) Csögle, Vat, Ber
zseny, Tüskevár falvakban táborzott. (Zászlóalj 
parancsnokság: Csöglén.) 

— Vecse, Nagy- és Kis-Alásony, Kis- és Nagy-
szőllős, Dóba, Devecser és Somlóvásárhely fal
vakban a somogyi lovasezred gyülekezett: So
mogy vármegye 528, Tolna vármegye 176, Ko
márom vármegye 226 és Baranya vármegye 220 
lovasával. Ez ezredparancsnokság Vecsén te
lepült. 

A csapatok — az egész insurrectióhoz ha
sonlóan — nagyon silány módon voltak felfegy
verezve. A zalai 8. sz. gyalogoszászlóalj pa
rancsnokának, báró Ghyllány János ezredesnek 
jelentése (1809. május 17.) szerint: „Fegyvereink
nek nagyobb része hiányos lévén, azoknak amint 
csak tudhatták volna is, hasznát nem vehették." 
Hasonló volt a helyzet a lovasságnál is. A zalai 
lovasezred egyik tisztje — Hertelendy Károly 
századoskapitány — írta emlékirataiban: ,,De mi 
zalaiak, posztó, pakrócz, nyereg és szerszám, 
egyenruhák és fegyverekhez alig jutván, má
jus 1-én kékre festett inges-gatyás, de a haza 
védelmére készséggel összesereglett nemeseink
kel valánk kénytelenek, sokan csak csákányok
kal kiindulva és a Marczal folyó hosszában, 
szegvári, vati, kiscelli, marcaltői vonalban ott 
állani. Pápa környékét két lovasezredünk fog
lalván el, itt június 10-ig . . . fegyvergyakorlás
ban tölténk a szolgálat mellett is időnket."2 9 

Május közepén és második felében még való
ban azt hitték, hogy a nemesi felkelő csapatok 
csak záróvonalat alakítanak ki a Rába, Marcal 
és Zala folyók mentén. Fő feladatuk is legfel
jebb a francia ügynökök átszivárgásának meg
akadályozása. Erre egyébként a megye nemesi 
lakosságát is felhívták. Kun László, Veszprém 
vármegye első alispánja — a megyei Permanens 
Deputatio elnöke — 1809. május 15-én nyomta
tott körlevelet adatott ki ez ügyben. Felhívta a 
figyelmet, hogy igazoltassák és figyeljék a fran
cia (és a franciákkal szövetséges) ügynököket, 
akik ,,az együgyű köznépet az ellenség maga
viselete felől kedvező hízelkedésekkel ámítják, 
és azzal elhitetni iparkodnak, hogy az ellenség 
az országba beütvén a köznéppel kémélve fog 
bánni; és kivált, hogy ha ki magát ellene nem 
szegezi, annak vagyonja bátorságban marad, 
hogy továbbá, amit serege megeszik, iszik, an
nak árát kész és pengő pénzzel ki fogja fizetni". 
A körlevél bejelentette, hogy minden ilyen sze-
ményt — mint az ellenséggel cimborálót — le 
kell tartóztatni. ,,Tilalmaztatik végre az is, hogy 
az országba beküldött francia, bavarus (bajor, 
Sz) és más ellenséges hadifoglyokkal, kik az 
köznéppel szóbeszédbe ereszkedni, s azt hol ígé-
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retekkel, hol ijesztésekkel csábítani tapasztal
tatik, senki magát tarsalkodasba ne avassa; söt 
ha ezen hadifoglyokat késérő fegyveres népek, 
a foglyok számához képest kevesen volnának, 
mind az a köznéppel való szabadabb társalkodás-
nak, mind az elszökhetésnek is meggátolására, 
segéd kísérő személyeket is azokhoz adni kell, 
a gyanús utazók pedig kéz alá vétetvén, Veszp
rémbe a Nemes Vármegye Házához jó őrizet 
alatt késért'essenek." 

A Bécs ellen felvonuló francia hadsereg IV. 
hadtestének Lasalle-könnyűlovas-hadosztálya már 
1809. május 12-én — a Bécs, Brück, Moson
magyaróvár közti úton — benyomult Magyaror
szágba. A május 21—22-i — osztrák győzelem
mel végződő — asperni csata után József ná
dor — Győr körzetéből — a Pest megyei ne
mesi lovasezredet Brück irányába, a Veszprém 
megyei nemesi lovasezredet pedig Sopron álta
lános irányába vezényelte a francia csapatok el
len. A két nemesi lovasezred harc nélkül nyo
mult előre, ugyanis a francia lovashadosztály 
már visszavonult Bécs irányába. 

Ugyancsak az asperni csata napján — május 
22-én — Károly főherceg generalisszimusz, az 
osztrák haderő főparancsnoka utasította János 
főherceget, az osztrák Déli Hadsereg parancs
nokát, hogy a Grazba visszavonult IX. hadtes
tével kezdje meg a visszavonulást a Graz, Szent
gotthárd, Körmend, Jánosháza, Tüskevár, Pápa, 
Győr útvonalon Pozsony, illetve a Morvamező 
felé, és ott csatlakozzon a fősereghez. Ugyan
akkor a hadsereg Tirolba visszavonult 
VIII. hadteste is törjön ki Tirolból, s a fenti 
útvonalon ugyancsak csatlakozzon a Bécsöl 
északra összpontosított császári főerőkhöz. A IX. 
hadtest visszavonulásának biztosítására Károly 
generalisszimusz parancsot adott ki József nádor
nak, hogy az Andrássy-lovasdandárt azonnal ve
zényelje Körmend körzetébe. József nádor azon
nal továbbította a parancsot. Ennek megfelelően 
Andrássy János tábornok utasította a Fertőtől 
északra (Brucknál) összpontosított Pest megyei 
lovasezredet, hogy 1. ezredeskapitányi és 2. ezre-
desfőhadnagyi-lovasosztályaival vonuljon azon
nal Sárvárra, 3. föstrázsamesteri lovasosztályá
val pedig Rábahídvégre. Ugyanakkor a Sopron
nál biztosító Veszprém megyei nemesi lovas
ezred is parancsot kapott, hogy mindhárom lo
vasosztályával vonuljon Körmendre. A Pest me
gyei 2. sz. gyalogoszászlóalj pedig arra kapott 
parancsot, hogy három századával és két ágyús 
üteggel alakítson ki záróvonalat - a Zala és 
a Marcal közti átjárónál, Sümeg és Tűrje között. 
A parancs értelmében a csapatok május 26—30. 
között elfoglalták kijelölt új védelmi körzetei
ket. A Grazból hátráló osztrák—magyar IX. had
testet biztosító csapatok felvonulásával egyide
jűleg gondoskodni kellett a visszavonuló had
test élelemmel és takarmánnyal való ellátásáról 
is. Május 24-én a Budai Királyi Életes Ház (élel
miszer-raktár) 2000 bécsi mázsa (1000 métermá
zsa, Sz) lisztet és 6000 pozsonyi mérő (kb. 3,750 
ezer liter) zabot indított el Körmendre. Ezzel 
egyidejűleg ugyancsak a budai katonai rak
tárakból — Fehérváron és Veszprémen át Sü
megre is elindítottak 4000 bécsi mázsa (2000 

métermázsa, Sz) lisztet és 10 ezer pozsonyi mérő 
(6,250 ezer liter) zabot. A Sümeg felé vonuló 
szállítmányból 1161 zsák zab Veszprémben a 
szállítmányból lemaradt, mivel Veszprém vár
megye — a nagy katonai átvonulások miatt — 
nem tudott szekereket adni. Május 23—26. kö
zött Veszprém városa valóban zsúfolva volt kato
nai alakulatokkal: a városban összpontosult az 
5. sz. varasdi és 9. sz. péterváradi határőrezred, 
az 51. sz. Splényi-gyalogezred, a 6. sz. Lichtens
tein- és 1. sz. Császár-vértesezred több alakula
ta, a Tolna megyei insurgens lovasság, egy tüzér
egység, a 21. sz. szekerészosztag, egy egészség
ügyi század és a Valdeck-vezetési törzs (General 
Stab Valdeck) stb. :w 

Május 28-án az osztrák Déli Hadsereg IX. had
teste megkezdte Grazból a visszavonulást Kör
mend irányába. A francia főparancsnokság fel
derítése észlelte az osztrákok hadmozdulatát, s 
ezért azonnali ellenintézkedést tett. Május 28-án 
Napóleon bécsi főhadiszállására rendelte a fran
cia II., I II . és IV. hadtestek parancsnokait. Ezen 
hadtestek részeiből egy hadtestcsoportot alakí
tottak ki Lauriston tüzérségi tábornok parancs
noksága alatt. A Lauriston-hadtestcsoport had
műveleti feladata volt, hogy Wiener Neustadt 
körzetéből Sopron, Csorna, Kőszeg, Szombathely, 
Sárvár, Pápa általános irányba előnyomulva, 
kezdje meg a támadást Magyarországon. A had
testcsoportnak elő kellett készíteni a további 
hadműveleteket a francia—olasz Itáliai Hadsereg 
II., V. és VI. hadtestei számára. Ezt követően a 
hadtestcsoportnak az Itáliai Hadsereg (északi) 
bal szárnyára kellett csoportosulnia. 

A Lauriston hadtestcsoport az alábbi erőkből 
állt: 

a bádeni német gyalogoshadosztály három 
ezrede és egy zászlóalja (összesen: 13 gyalogos
zászlóalj, kb. 8600 gyalogossal), 

az 1. Montbrun-könnyűlovas-hadosztály 1. 
Pajol-lovasdandárának 7. huszárezrede és 2. 
Jacquinot-lovasdandárának 1., 2. lovasvadász
ezredei (kb. 1100 lovas), 

— 4. Colbert-könnyűlovasdandár 7. és 20. lo
vasvadászezredei (kb. 600 lovas)." 

A Körmend felé hátráló osztrák magyar IX. 
hadtestet (pk.: Habsburg János főherceg lovas
sági tábornok) nyugat—délnyugat—déli irányok
ból a francia Itáliai Hadsereg V. (Macdonald) 
hadtestének 1. (Grouchy) dragonyoshadosztálya 
fenyegette. 

Május 31-én az osztrák—magyar IX. hadtest 
még Szentgotthárdon pihent, mikor a délutáni 
órákban a francia Lauriston-hadtestcsoportnak 
alárendelt 4. (Colbert) könnyűlovasdandár 7. és 
20. lovasvadászezredei benyomultak Szombat
helyre. Mivel a francia lovasság folytatta elő-
nyomulását a várostól délre, a délutáni órákban 
harcba vetették Körmendről az Andrássy-dandár 
Veszprém megyei lovasezredét, melyet megerő
sítettek a 2. sz. József-huszárezred (pk.: Geramb 
ezredes) egyik osztályával (két század) és a 19. 
sz. Alvinczy-gyalogezred III . zászlóaljával (pk.: 
Barthélémy százados). A veszprémi lovasezred 
egyik előrevetett lovasszázada (pk.: Hunkár An
tal századoskapitány) a rádóci erdőknél francia 
lovas felderítőkkel találkozott össze. Hunkár — 
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május 31-én éjszaka Rádóczon keltezett jelen
tése szerint — a veszprémi lovasok ,,néhány 
csapatokban egész robogással utánok (ti. a fran
ciák után, Sz) estek".3 2 A francia lovasok meg
futamodtak, mire a veszprémi lovasszázad a 
Szombathelytől 12 km-re délre lévő Sorokpolány 
faluig üldözte őket. Itt azonban a veszprémiek 
nagy létszámú francia lovasságba ütköztek. A 
túlerő láttán Hunkár századoskapitány vissza
vonulót fúvatott, mire a veszprémiek lettek az 
üldözöttek, ugyanis a francia lovasság most a 
veszprémi lovasszázadot üldözte csaknem Kör
mendig. 

Június 1-én hajnalban — miközben az And-
rássy-lovasdandár záróvonalat igyekezett kiala
kítani Körmend és Sárvár között — az osztrák 
IX. hadtest folytatta visszavonulását Szentgott
hárdról Körmend felé. Mivel a reggeli órákban 
nagyobb francia lovas erők nyomultak előre 
Szombathelyről déli irányba, a Veszprém megyei 
lovasezred parancsnoka több lovasszázadát ve
tette harcba Körmendtől északra. A Nagy Ignác 
századoskapitány parancsnoksága alatt álló lo
vasszázad egyik része — Simonsits főhadnagy és 
Eckler hadnagy vezetése alatt — Pusztadarócnál 
francia lovasfelderítőkkel csapott össze. A lövöl
dözés hallatára — ,,amely egész a táborunkig 
hallatszott" (írta jelentésében Zichy Ferenc ezre
deskapitány) — a Veszprém megyei nemesi lo
vasezred parancsnoka, Zichy ezredeskapitány 
Ihász századoskapitány lovasszázadát indította az 
előrevetett osztag segítségére. Az előnyomuló 
lovasszázad — melynek nyomában a Kemény 
századoskapitány parancsnoksága alatt álló lo
vasszázad is előnyomult — benyomult Egyhá-
zasdaróc faluba, ahol éppen francia lovaskato
nák rekviráltak élelmet és takarmányt a lakos
ságtól. A három századoskapitány úgy döntött, 
hogy az egyik lovasszázad frontálisan rohamozza 
meg a faluban tartózkodó franciákat, a másik két 
lovasszázad pedig megkerüli a falut, s elvágja a 
francia lovasság visszavonulásának útját. Ihász 
századoskapitány lovasszázada — amely zömé
ben Fejér vármegyei felkelőkből állott — azon
ban túl gyorsan tört be frontálisan a faluba, 
még mielőtt a másik két század megkerülhette 
volna a falut. így a francia katonák lóra kaptak 
és elmenekültek. A francia lovasvadászokat 
Ihász és Kemény századoskapitányok lovasszá
zadai Kisunyomig üldözték. A veszprémi lovasok 
néhány lemaradozó franciát utolértek. Ezek kö
zül egy francia őrmestert Ihász százados vá
gott le lováról. A másik két század 23 főnyi 
elővédje — melyet Fodor Dániel káplár (tize
des) vezetett — Kisunyom faluban 80 francia lo
vast talált. A magyar lovasok olyan váratlanul 
csaptak le rájuk, hogy a franciák megfutamod
tak. (Ezért a tettéért Fodor káplár, utóbb János 
főhercegtől ezüst vitézségi érdemérmet kapott.)33 

Az Andrássy-dandár megjelenésére a francia 
4. (Colbert)-könnyülovasdandár elővédjei június 
1-én kiürítették Szombathelyt, s Kőszegig vonul
tak vissza. A veszprémi lovasezred két százada 
— Hunkár és Ihász századoskapitány parancs
noksága alatt — és a 2. sz. József-huszárezred 
lovasosztálya a visszavonuló franciák nyomában 
bevonult Szombathelyre. Június 1—2-án a veszp

rémi lovasezred Szombathelytől északra kialakí
tott záróvonala előtt nyugalom volt. A nyuga
lom tovább tartott június 3-án és 4-én a nap fo
lyamán. Június 4-én este 22 órakor a Szombat
helyen összpontosított Veszprém megyei nemesi 
lovasezred két lovasszázaddal harcfelderítést 
hajtott végre (Demin és Hunkár századoskapitá
nyok parancsnoksága alatt) Rohonc (ma: Rech-
nitz) falu felé. Ezzel egyidejűleg Ihász százados
kapitány lovasszázada, s a 2. sz. József-huszár
ezred egyik százada (pk.: Kratochwill százados) 
Söpte falu felé nyomult előre. Alig hagyták el 
a város északi szélét, mikor a németgencsi (ma: 
Gencsapáti) erdőben francia elővédekre bukkan
tak. Mivel a felderítő lovasegységeknek paran
csuk volt, hogy a franciákkal ne bocsátkozzanak 
harcba, visszavonultak Szombathelyre.34 

Június 5-én — miközben Mosonmagyaróvár
tól Sárvárig csak szórványos felderítőtevékeny
ség folyt mindkét fél részéről — délelőtt 9 óra
kor a Lauriston-hadtestcsoport Kőszegen összpon
tosított erői nagy erejű csapást mértek Szombat
hely irányába, hogy szétzúzzák a Körmenden pi
henő osztrák IX. hadtestet fedező Andrássy-lo-
vasdandár (nyugati) bal szárny erőit. 

Az első francia támadó hullámot — a német
gencsi erdő és Söpte falu vonalában védő — 
2. sz. József-huszárezred lovasosztálya és a 
Veszprém megyei lovasezred 2. lovasszázada he
ves tűzharcban visszaverte. A tűzharc egész dél
után 13 óráig elhúzódott. A tűzharc közben ki
bontakozó lovassági összecsapásokban különösen 
kitüntette magát a Veszprém megyei lovasezred
ből — a Dubniczay századoskapitány századában 
szolgáló — Csók Ferenc közvitéz (a veszprémi 
káptalan költségén kiállított legény) és a 2. sz. 
József-huszárezredbéli Biró János közhuszár. Bi-
ró János ugyanis egy alkalommal a francia lo
vasok közé vágtatott, s mikor a franciák körül
fogták, Csók Ferenc nyargalt a segítségére. Csók 
Ferenc kardcsapásaival súlyosan megsebesített 
egy franciát, s mikor a vagdalkozásban eltört 
a kardja, a sebesült francia kardját ragadta fel, 
s azzal vágta ki a bekerítésből bajtársát, Biró 
János közhuszárt. A nap folyamán vívott harc
ban a magyar csapatoknak veszteségei nem vol
tak, csak egy lovukat lőtték le a tűzharc so-
ran.35 

Június 5—6-án Sopron körzetéből egyre na
gyobb francia erők bontakoztak szét keleti és 
délkeleti irányokba. A francia VI. Hadtest (pk.: 
Paul Grenier altábornagy) Seras-, Durutte- és 
Severoli-gyalogoshadosztályai, valamint a fran
cia II. hadtest (pk.: Baraquay d'Hilliers altábor
nagy) Pachtod-gyalogos- és olasz testőrgyalogos
hadosztályai. A gyalogos csapatok előtt a Col-
bert-dragonyosdandár, a Montbrun-könnyűlovas-
és Sahuc-könnyűlovas-hadosztályok előrevetett 
osztagai szinte minden ponton elérték a Rába 
folyó vonalát. Június 6-án a Győr körüli sán
cokban, valamint a Rába keleti partvidékén álló 
magyar nemesi csapatok soraiban állandó volt a 
riadókészültség. A francia VI. és II . hadtestek 
előnyomulása a Rába északnyugati térségében 
azzal a gyanúval töltötték el az osztrák had
vezetést, hogy a franciák esetleg Marcaltőnél 
akarnak erőszakos átkelést végrehajtani a Rá-
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bán, hogy ezzel elvágják egymástól a Győr
nél összpontosított magyar nemesi felkelő csapa
tokat és a Körmenden még mindig feltöltés alatt 
álló osztrák IX. hadtestet. Ezért János főherceg 
június 6-án este parancsot adott a IX. hadtestnek 
a további visszavonulásra — Jánosházán és Tüs
keváron át — Pápa irányába. A hadtestet — jú
nius 1—6. között — 19 ezer főről az oda irányí
tott újoncokkal 22 708 emberre töltötték fel. 
A parancsnak megfelelően, június 7-én a IX. 
hadtest megkezdte visszavonulását, s a nap vé
gére elérte Bérbaltavár körzetét. A hátráló had
testet — a Colloredo-, Frimont- és Jellasics
hadosztályokat — délnyugati irányból (a francia 
V. hadtest Grouchy-dragonyoshadosztálya ellen) 
az Attems ezredes parancsnoksága alatt álló 
harccsoport biztosította nyolc gyalogos- és egy 
huszárszázaddal. Ugyanakkor északról (a fran
cia Lauriston-hadtestcsoport ellen) továbbra is a 
Geramb-harccsoport — a Veszprém megyei ne
mesi lovasezred három osztálya, a 2. sz. József
huszárezred egy osztálya, valamint a 19. sz. Al-
vinczy-gyalogezred I I I . zászlóalja — biztosítot
ta a IX. hadtestet. 

Június 7-én délelőtt 11 órakor a francia Itá
liai Hadsereg V. (Macdonald)-hadtestének 1. 
(Grouchy)-dragonyoshadosztálya (az olasz Ki
rálynő-, valamint a francia 7. és 30. dragonyos-
ezredekkel) csapást mért az Andrássy-dandár 
biztosítási vonalára. A fő csapást Szombathely 
irányába mérték, s a Geramb-harccsoportot a vá
ros északi széléről a várostól délre folyó Perint-
patak mögé vetették vissza. A visszavonulás biz
tosítására egy század József-huszár, valamint a 
veszprémi lovasezred egyik lovasosztálya (Ihász 
és Hunkár századoskapitányok parancsnoksága 
alatt) maradt vissza a városban. A magyar lo
vas utóvéd a város központjában, a vármegye
ház, illetve a püspöki székesegyház előtti téren 
kísérelte meg ellenlökéssel visszavetni az elő
nyomuló francia lovasságot. Amint a franciák a 
közeli utcákból kibontakoztak, az insurgensek 
és a huszárok nagy ordítással rájuk rontottak, 
és megfutamították a francia előre vetett oszta
gokat. Az első összecsapásban a magyar lova
sok 12 francia katonát elfogtak. A lovassági 
harcban — mint azt Hunkár Antal emlékira
taiban leírta — ő egy sárga lovon nyargaló fran
cia tiszttel csapott össze. Már vagy három-négy
szer egymásra rohantak, mikor Hunkár — Ked
ves nevű — lova hirtelen félreugrott. Hunkár 
bal sarkantyúba kapta lovát és kardjával a fran
cia tiszt arcába vágott, mire az vérbe borult 
arccal elmenekült. Ezt látva, egy francia köz
ember rontott Hunkárra, de egy Sándor Pál nevű 
legény a franciát levágta. Hunkár visszaemléke
zése szerint a magyar csapatokra lelkesítöleg 
hatott, hogy a házak nyitott ablakaiból a város 
hölgyei tapssal köszöntötték a harcoló huszá
rokat és insurgenseket.36 Az utcai harcban kü
lönösen kitűnt (a pápai járásból való) Berenczky 
Márton őrmester, aki két, francia fogságba esett 
bajtársát (Gerecs Mihályt és Kiss Mártont), va
lamint egy Varga István nevű közhuszárt kivá
gott a franciák közül, s három francia lovat zsák
mányolt. 

Az utcai harcok során egy francia tiszt és kb. 
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ötven francia katona elesett; tizenöt emberük és 
harminc lovuk fogságba került. A Geramb-harc
csoport vesztesége: három huszár elesett, kilenc 
huszár pedig sebesülten fogságba esett. A veszp
rémi lovasezrednek veszteségei nem voltak. Az 
utcai csatározások ideje alatt Geramb ezredes fo
kozatosan visszavonta csapatait a várostól 11 km-
re délre folyó Sorok patak mögé. Ezt követően a 
kisunyomi völgyben fejlődtek harcrendbe a ma
gyar csapatok. A harccsoport ebben a harcrend
ben állt június 7-én este 20 órától június 8-án 
hajnali 5 óráig.37 A szombathelyi francia támadás 
hírére János főherceg már június 7-én este paran
csot adott a IX. hadtestnek a további visszavonu
lásra. Miközben a hadtest hadosztályai lépcsőze
tesen megkezdték a visszavonulást Jánosháza irá
nyába, június 8-án hajnali 5 órakor a Geramb-
harccsoport is parancsot kapott a visszavonulás
ra. A harccsoport Rábahídvégre vonult vissza, 
ahol találkoztak a 19. sz. Alvinczy-gyalogezred 
egy másik zászlóaljával, valamint a 2. sz. József
huszárezred főerőivel. Miközben Rábahídvégnél 
nagy nehézségekkel folyt a csapatok átkelése a 
Rábán (ugyanis a visszavonuló IX. hadtest a Rá
bán átívelő hidat előzőleg már lebontotta maga 
után), a francia Lauriston-hadtestcsoport egy má
sik csoportosítása Sárvárnál törte át az Andrássy-
lovasdandár jobb szárnyának — a Pest megyei 
nemesi lovasezrednek és a 8. sz. gradiskai (hor
vát) határörezred egyik zászlóaljának — biztosí
tási vonalát. Az esti órákra a magyar és horvát 
csapatok — Jánosházán át — a Karakó falunál 
húzódó Marcal keleti partjára vonultak vissza. Itt 
— elsősorban a Marcal töltése mögött, valamint a 
Marcal-hídnál lévő kocsmánál, malomnál és tég
lavetőnél — építettek ki hevenyészett védelmi 
állásokat. Javában dolgoztak a védelem kiépíté
sén, mikor június 8-án késő este — Bérbaltavár 
és Rigács felől — megjelentek az osztrák IX. had
test előrevetett osztagai: a 10. sz. első báni határ
őrezred két zászlóalja (Marcus von Boxich ezre
des parancsnoksága alatt). A két horvát határőr
zászlóaljat azonnal a Gógánfánál létesített bizto
sító vonalba vezényelték, hogy déli irányból fe
dezze a IX. hadtest visszavonuló főerőit. A Veszp
rém megyei nemesi lovasezred ugyancsak Gógán-
fán biztosított június 8-án a késő éjszakai órákig. 
Közben — a június 8-ról 9-re forduló éjszaka — 
megállás nélkül tartott a IX. hadtest csapatainak 
átkelése a Marcalon, s a csapatok csak június 9-
én hajnalban verődtek táborba Tüskevár faluban 
és környékén. 

Elsőnek a hadtest két hadosztálya ért be: 
a Colloredo-hadosztály: 
Lutz-dandár: 61. sz. Saint Julien- és 27. sz. 

Strassaldo-gyalogezredek 3—3 zászlóalja; a 2., 4., 
5. sz. grazi Landwehr-zászlóaljak, az 1. sz. belső
ausztriai önkéntes-zászlóalj. 

Marziani-dandár: 62. sz. Franz Jellasics-gya
logezred 2 zászlóalja; a 4. sz. szluini határőrezred 
egy zászlóalja; az 1., 2. és 3. sz. traunvierteli 
Landwehr-zászlóaljak egy-egy (összesen három) 
százada; a 2. sz. mühlvierteli Landwehr-zászlóalj; 
a 4. sz. hausruckvierteli Landwehr-zászlóalj egy 
százada és a 4. sz. belső-ausztriai önkénteszászló-
alj. 



A Frimont-hadosztály: 
Gajoli-dandár: 16. sz. Lusignan-gyalogezred 2 

zászlóalja; 3. sz. ogulini határőrezred 2 zászlóal
ja; a cilli Landwehr-zászlóalj; 

Kleinmayer-dandár: 19. sz. Alvinczy-gyalogez-
red 3 zászlóalja: a Salamon-, Janusch-, Chiamani-
és Mühlen-gránátoszászlóaljak; 

Bésán-dandár: 2. sz. Hohenlohe-dragonyosez-
red öt százada; az 5. sz. Ott- és 2. sz. József-hu
szárezredek 8—8 százada; 6. sz. Blankenstein-hu-
szárezred 2 százada; 2. sz. Hohenzollern- és 3. sz. 
O'Reilly-könnyűlovasezredek és az 5. sz. Savoya-
dragonyosezred fél-fél századai. 

A Jellasics-hadosztály képezte az utóvédet: 
Sebottendorf-dandár: 10. sz. első báni határőr-

ezred 2 zászlóalja; 25. sz. De Vaux-gyalogezred 
két zászlóalja; a judenburgi Landwehr-zászlóalj; 

Legisfeld-dandár: 32. sz. Eszterházy-gyalogez-
red 3 zászlóalja: 5. sz. körös-varasdi határőrezred 
3 zászlóalja; egy brucki és három salzburgi Land
wehr-zászlóalj. 

A hátráló IX. hadtest mögött délnyugati 
irányból — a francia V. hadtest (pk.: Macdonald 
marsall) előrevetett osztaga: a Grouchy-drago-
nyoshadosztály nyomult előre. A hadosztály 7., 
30. sz. francia dragonyosezredét és az Olasz Kirá
lyi Dragonyosezredét — a Sahuc könnyűlovas
hadosztálytól átirányított — 9. huszárezreddel 
erősítették meg. A Grouchy-dragonyoshadosztály 
a Gógánfa és Jánosháza közti vonalon üldözte a 
hátráló IX. hadtestet. (A francia V. hadtest La-
marque-gyalogoshadosztályának 11 gyalogos
zászlóalja, 6318 gyalogossal, valamint Pully-dra-
gonyoshadosztályának 12 lovasszázada és 12 db 
ágyúja, összesen 1470 lovassal még távol volt, s 
nem lépte át a magyar határt.) 

A hátráló osztrák IX. hadtestre nézve még na
gyobb veszélyt jelentett a Sárvár térségéből elő
nyomuló két francia hadtest támadása Pápa álta
lános irányba. Ennek a csoportosításnak (déli) 
jobb szárnyán támadott a francia VI. hadtest (pk.: 
Paul Grenier altábornagy); a Seras-gyalogoshad-
osztály (11 zászlóalj, 7854 emberrel), a Durutte-
gyalogoshadosztály (23 zászlóalj, 8404 emberrel) 
és a Severoli-gyalogoshadosztály (11 zászlóalj, 
8265 emberrel), s hadosztályonként 12—12 db 
ágyúval. 

A csoportosítás (északi) bal szárnyán támadott 
a francia II. hadtest (pk.: Louis Baraquay d'Hil-
liers altábornagy): a Pachtod-gyalogoshadosztály 
(10 zászlóalj, 6173 emberrel) és az olasz testőr
gyalogos-hadosztály (4 zászlóalj 2362 emberével 
és 14 lovasszázad 2000 lovasával); ezek a had
osztályok is 12—12 db ágyúval rendelkeztek. 

A támadó csoportosítást északnyugati irányból, 
a Szil és Szany faluk körzetében összpontosított 
2. (Montbrun) könnyűlovas-hadosztály két lovas-
dandára (18 lovasszázad, 2815 lovassal és 12 
ágyúval) biztosította délkeleti — Pápa általános 
irányba — tervezett csapással. 

A Lauriston-hadtestcsoportot — a bádeni gya
logoshadosztályt és a 9. (Sahuc)-könnyűlovas
hadosztályt — erre az időre átcsoportosították 
Csorna körzetébe, hogy lekösse a Győrnél össz
pontosított magyar nemesi felkelő csapatokat. 

Június 8-án éjszaka József nádor parancsot 
adott ki, hogy a nemesi felkelő csapatok kezdjék 

meg fokozatosan visszavonulásukat Győr felé. A 
Marcaltőnél összpontosított Veszprém megyei 9. 
sz. gyalogoszászlóaljat és a Zala megyei lovasez
redet Tétre vonták vissza, az ott tervezett cso
portosításhoz. (A csapatok visszavonása csak 
részben sikerült.) A Somogy megyei lovasezredet 
pedig Somlószőllősről Pápára rendelték vissza, az 
ott összpontosított Nógrád megyei lovasezred és 
Zala megyei 8. sz. gyalogoszászlóalj megerősíté
sére. A somogyi lovasezred parancsnoka június 
8-án éjszaka kiadott parancsában elrendelte, hogy 
a kardok múlhatatlanul köszörültessenek; a 
lovak már egyszer mindnyájan patkoltassanak 
meg . . . Minden helységben, hol századok vágy
nak, tartassék egy Lárma-strázsa (riadóőrség, Sz.) 
és két Ordonáncok (hírvivők, Sz.), kiknek min
denkor felnyergelt lovakkal készen kell lenni . . . 
Mihelyst a töltések (töltények, Sz.) vagy a tűzkö
vek megérkeznek, mindjárt osztassanak ki a Vi
tézeknek, és a pisztolyok oly lábra álléttassanak, 
hogy minden órában azokat használni lehessen. 
Az őrségen, vagy ordinántzon való Vitézek min
denkor töltött pisztolyokkal legyenek; a tapasz
talatlanok pedig tanettassanak meg annak töltése 
módjára és minden szerencsétlenségeknek eltá
voztatására, ahol kivált arra kell figyelmezni, 
hogy a pisztolyok sárkánya soha felhúzva ne le
gyen". Az ezredparancs megjegyezte, hogy 
bár már harcra készen kell állnia a lovasezred
nek! — a 2. ezredesfőhadnagyi lovasosztályhoz 
tartozó 1. (baranyai) lovasszázadban még nem osz
tották ki a kardokat. Mindezen felkészületlensé
gek ellenére a Somogy megyei lovasezred a júni
us 8-ról 9-re forduló éjszaka Pápára vonult. Az 1. 
ezredeskapitányi és 3. főstrázsamesteri lovasosz
tályok a város Piac terén táboroztak le, a 2. ezre
desfőhadnagyi lovasosztály 1. (baranyai) lovas
százada pedig a város nyugati szélén őrködött. 
Ugyanezen az éjszakán Pápára vonult be a Zala 
megyei 8. sz. gyalogoszászlóalj is 1124 zalai és 48 
somogyi gyalogosával. 

Június 9-én hajnalban a Veszprém megyei ne
mesi lovasezred — az utóvéd parancsnokának, 
Jellasics al tábornagynak parancsára — gógánfai 
biztosítási vonalából Tüskevárra vonult vissza. A 
reggeli és délelőtti órákban a Pest megyei nemesi 
lovasezred és a 2. sz. József-huszárezred egységei 
szórványos lovassági csatározást folytattak Já
nosháza és Karakó között. A nap végére a ma
gyar lovasság Jánosházára szorította vissza a 
francia 9. sz. huszárezred részeit. 

Június 9-én tovább folyt a IX. hadtest vissza
vonulása a tüskevári táborba. A sebesült és beteg 
katonákat azonban azonnal továbbszállították Pá
pára. A nemesi felkelőket az irgalmas rendi szer
zetesek kolostorában, a sorhadbelieket pedig a 
benedek rendiek kolostorában berendezett kato
nai kórházban helyezték el. i 8 

Június 9-ről 10-re forduló éjszaka a Gógánfa és 
Jánosháza közti biztosítási vonalban a 10. sz. első 
báni határőrezred (horvátok) két zászlóalja (Gó-
gánfánál) és a Pest megyei nemesi lovasezred 1. 
ezredeskapitányi-lovasosztálya, valamint a 2. sz. 
József- és 6. sz. Blankenstein-huszárezredek egy-
egy osztálya (összesen hat lovasszázad), valamint 
a 8. sz. gradiskai (horvát) határőrezred két zászló
alja (Karakónál) helyezkedett védelembe. 
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A védelem második vonalában — Apácatorna 
faluban — összpontosult a pesti lovasezred 2. ez
redesfőhadnagyi- és 3. föstrázsamesteri lovasosz
tálya, a Veszprém megyei lovasezred három lo
vasosztálya, a 2. sz. József-huszárezred két osz
tálya, a 2. sz. Hohenlohe-dragonyosezred ré
szei és egy tüzéregység. 

Az éjszaka folyamán a 8. sz. gradiskai határőr-
ezred katonái — Tarra őrnagy parancsnoksága 
alatt — védelmi állásokat építettek ki Karakó fa
lunál, a Marcal gázlóinak védelmére. Lebontották 
a malom melletti hidat, s annak gerendáiból tor
laszt építettek a keleti parton. A torlasz mögötti 
tüzelőállásokból jól lehetett fedezni puskatüzzel a 
— Marcal nyugati partján — a Karakó faluban 
álló magyar lovas utóvédeket, ha azok az ellen
ség elől — a Marcal lebontott hídja melletti gáz
lón — a keleti partra akarnának visszavonulni. 
Míg a Marcal mentén, az első vonalban esemény
telenül telt el a június 9-ről 10-re forduló éjsza
ka, nagyobb szerencsétlenség történt a második 
vonalban, Apácatorna falunál. Ugyanis Nagy Ig
nác őrnagy és néhány társa egy közeli korcsmá
ba mentek el kártyázni. Mikor éjfél körül — a 
szakadó esőben — visszatértek a táborba, a so
rompókhoz kötött lovak között riadalom tört ki 
valami miatt. A megvadult lovak nagy része el
szabadult és szétfutott az éjszaka sötétjében. Sok 
ló a lábát és a nyakát törte; sok ló elszórta szer
számait, a ráaggatott pisztolyokat. Hunkár Antal 
visszaemlékezései szerint a közeli mocsárba ve
szett a vasas németek kapitányának lova is, a 
nyeregtáskában 1500 forinttal. A zűrzavarban az 
egyik ágyú elé fogott lovak is megvadultak, s az 
ágyú kerekei halálra gázoltak egy földön alvó tü
zért. Mint Gosztonyi János ezredes — a pesti lo
vasezred parancsnoka — feljegyezte: az éjszakai 
zűrzavar felért egy csatavesztéssel! 

Június 9-én Tétnél kialakított csapatösszevonás 
Mecséry altábornagy parancsnoksága alatt öt 
gyalogoszászlóaljból és tíz lovasosztályból (húsz 
lovasszázad) állt. A csoportosítás 7900 emberből 
és 2900 lóból állott, melyet egy lovasüteggel erő
sítettek meg. A csoportosítás hadműveleti felada
ta az volt, hogy biztosítsa a IX. hadtest és az 
Andrássy-dandár visszavonulását Pápáról Győr 
felé. 

Pápától északnyugatra és nyugatra — a Rába 
vonalán — június 9-én már csak kisebb lovas
egységek maradtak. Mersevatnál a Zala megyei 
lovasezred két százada és a 8. sz. Kienmayer-hu-
szárezred három százada; Marcaltőnél pedig a 
nógrádi lovasezred részei és a 7. sz. Lichtenstein-
huszárezred tartalék százada biztosította a Mar
cal, illetve a Rába átkelőhelyeit. Mivel a francia 
csapatok különösen a marcaltöi átkelőt fenyeget
ték, a június 9-ről 10-re forduló éjszaka Marcal
tőre vezényelték még a Pest megyei 2. sz. gyalo
goszászlóalj 1. századát (pk.: Winkler Antal szá
zados). Ezzel egyidejűleg — ettől északra — Les
várra vezényelték a Veszprém megyei 9. sz. ne
mesi gyalogoszászlóalj mind a hat századát. Az 
intézkedéseket az indokolta, hogy Szil és Szany 
körzetében összpontosult június 9-én a francia 
Montbrun-könnyűlovas-hadosztály két lovasdan-
dára, valamint a Colbert-dragonyosdandár, erős 
felderítést végezve a marcaltői átkelőpontoknál. 

Június 10-én egész nap viszonylagos nyugalom 
honolt az egész arcvonalban. Csak az esti órák
ban indultak meg a francia csapatok. A Mont-
brun-könnyűlovas-hadosztály megkezdte Marcal
tőnél az átkelés előkészületeit. Ezzel egyidejűleg, 
a francia VI. hadtest előrevetett egységei — ki
lenc lovasszázad (kb. 1850 lovassal) és egy gyalo
goszászlóalj (400 emberrel) Mersénél — ma Mer
sevatnál — erőszakos átkelést hajtott végre a 
Marcalon. Az itt biztosító két Zala megyei lovas
századot, valamint a 8. sz. Kienmayer-huszárez-
red három századát — szórványos harcok köze
pette — a váti erődbe és Szalók (ma: Nemessza-
lók) faluba szorították vissza. Mivel félő volt, 
hogy a franciák Pápáig törnek előre, s ezzel el
vágják a IX. hadtest visszavonulási útvonalait, a 
Somogy megyei nemesi lovasezredet riadóztatták 
Pápán, s a város nyugati szélére állították fel csa
tarendben. Az áttörés veszélye miatt — június 
10-én éjszaka — a IX. hadtest felszedte táborát 
Tüskevárott, s Kupon át Pápa felé vonultak visz-
sza. Elsőnek a Frimont-hadosztály Bésán-dandára 
érte el Pápát, s csapatai — a 2. sz. Hohenlohe-
dragonyosezred öt százada, az 5. sz. Savoya-dra-
gonyosezred egy- és a 2. sz. Hohenzollern-köny-
nyűlovas-ezred fél százada — Pápától nyugatra 
fejlődött harcrendbe. 

Június 10-én a legerősebb francia támadásra 
Karakó falunál került sor. Reggel 8 órakor a 
francia 1. (Grouchy)-dragonyoshadosztály előre
vetett osztaga (a 4. Colbert-könnyűlovas-dandár-
tól átadott) 9. huszárezred megtámadta a János
háza és Karakó közti mezőkön biztosító pesti lo
vasezred 1. ezredeskapitányi lovasosztályát, vala
mint a 2. sz. József-huszárezred lovasosztályát 
(összesen négy lovasszázad). A Jánosháza felől 
kibontakozó francia lovassági támadás hírére, 
Gosztonyi János ezredeskapitány segítséget kért 
János főhercegtől. Kérte, hogy váltsák le a sárvá
ri harc óta szakadatlanul harcban álló pesti lovas
ezredet, s küldjenek pihent csapatokat és tüzérsé
get a karakói átkelőhelyhez. 

A délelőtti lovassági csatározás után, a déli 
órákban a francia 1. (Grouchy)-dragonyoshadosz-
tály három dragonyosezrede és egy huszárezrede, 
valamint a 4. (Pacthod)-gyalogoshadosztálytól át
adott Abbé-dandár (1., 52., 106. sorgyalogezre
dek) megkezdték a támadást — Tűrje és Jánoshá
za szélességben — a Marcalt biztosító Andrássy-
lovasdandár ellen. Néhány órai harc után a (déli) 
bal szárnyon harcoló 10. sz. első báni határőrez
red két zászlóalja megkezdte a visszavonulást 
Gógánfáról Hossztót és Zalaszegvár felé. 

Közben a francia 9. huszárezred a Pest megyei 
lovasosztályt és a József-huszárok osztályát Ka
rakó faluba szorította vissza. A francia huszárok 
benyomultak a faluba, s a falu közepén mintegy 
félórás lovassági harc alakult ki. Végül is a ma
gyar lovasság kiürítette Karakót, s a Marcal ke
leti partjára vonult vissza. A francia huszárok 
olyan erővel üldözték a hátráló magyar lovassá
got, hogy helyenként azokkal együtt keltek át a 
gázlókon a Marcal keleti partjára. A Marcal part
ján álló — kocsma, malom és téglaégető — épü
leteiben elsáncolt 8. sz. gradiskai határőrezred 
horvát katonái — Tarra őrnagy parancsnoksága 
alatt — olyan heves puskatüzzel lőtték a francia 
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lovasságot, hogy az végül is kénytelen volt visz-
szavonulni. Amint a francia huszárok meghátrál
tak, a magyar nemesi felkelő- és reguláris lovas
ság is megfordult s üldözőbe vette a franciákat. A 
harcban a Marcal gázlójánál több francia huszár 
halva maradt vissza, s több franciát — köztük 
egy tisztet is — Karakó közepén kaszaboltak le 
közelharcban. A pesti lovasosztályból két ember 
és három ló, a József-huszárok közül pedig csak 
három ember sebesült meg. Az üldöző magyar lo
vasság Karakóból is kiverte a francia huszárokat, 
s egész Jánosházáig szorították őket vissza. 

Június 10-ről 11-re forduló éjszaka a 10. sz. el
ső báni határőrezred két zászlóalja Zalaszegváron 
foglalt el védelmi állásokat. Ugyanezen az éjsza
kán a pesti lovasezred 1. ezredeskapitányi lovas
osztályát kivonták a harcból és Apácatorna falu
ba rendelték pihenőre. A 8. sz. gradiskai (horvát) 
határőrezred csapatai azonban továbbra is Kara
kóban maradtak, kiknek megerősítésére az éjsza
ka folyamán Karakóba vezényelték a veszprémi 
lovasezred 2. ezredesfőhadnagyi és 3. főstrázsa-
mesteri lovasosztályait, a 2. sz. József-huszárez
red eddig ugyancsak pihenőben lévő két lovas
osztályát (összesen nyolc lovasszázadot) és öt 
ágyút. A viszonylag nyugodt éjszaka az arcvo
nalban álló csapatoknak 30 vödör bort — és fe
jenként fél font (25 dkg) húst — osztottak ki. 

Június 10-én este 18 órakor a francia Itáliai 
Hadsereg főparancsnoka, Eugène alkirály Sárvár
ról azt jelentette Bécsbe Napóleon császárnak, 
hogy az osztrák II. hadtest főeröi még mindig 
Tüskevár és Kup körzetében táboroznak, s így el
vágásuk a győri tábortól sikeresnek látszik. 

Június 10-én Rába Boldizsár alispán is jelentet
te Veszprémbe a Permanens Deputációnak, hogy 
Pápán még nincs semmiféle katonaság. A reggeli 
órákban a tüskevári tábortól járt ugyan Pápán 
egy osztrák őrnagy, de még a hadtest szálláscsi-
nálói sem érkeztek meg vele. Mivel a franciák 
már előző napon — június 9-én — benyomultak 
Celldömölkre, a francia hadsereg könnyen lero
hanhatja a teljesen védtelen Pápát. Ezért azt ja
vasolta a Deputációnak, hogy a Pápán lévő me
gyei ménlovakat és rabokat sürgősen Veszprém
be kell szállítani. Ugyancsak június 10-én este 
egy Veszprémből kiküldött megyei biztos — Som
lóvásárhelyről — jelentette, hogy János főherceg 
hadai még mindig Tüskevárott táboroznak, s a 
„Franczia pedig amint hallatik, Jánosházán va
gyon!" A Tüskevárott táborozó hadak számára 
nincs sem élelem, sem takarmány. Bár az a hír, 
hogy a hadtest még a nap folyamán Pápára vonul 
el, ,,az ellenkezőt tapasztalom, s úgy gondolom, 
hogy itt lészen az ütközet . . . mivel nyakunkon 
az ellenség".39 A jelentésekkel ellentétben június 
10-én éjszaka János főherceg és táborkara Pápára 
érkezett, s az Esterházy-kastélyban ütötte fel új 
főhadiszállását. Ugyanezen az éjszakán a Veszp
rém megyei Állandó Deputáció is két részre vált. 
Egyik része Veszprémben maradt, másik része 
pedig Pápára költözött. 

A június 10-től 11-re forduló csendes éjszaka 
után, június 11-én reggel megélénkült a francia 
lovassági felderítés. Ezt követően, délelőtt 10 
órakor a francia 1. (Grouchy)-dragonyoshadosz-
tály teljes ereje (hét lovasosztály 14 százada) és 

az Abbé-gyalogosdandár (kilenc zászlóalj) tört 
előre Jánosháza körzetéből részben Kamond, de 
zömmel Karakó felé. A lovasság zöme és két 
gyalogoszászlóalj, valamint két ágyús üteg (12 
db ágyúval) Karakó felé nyomult előre. A francia 
lovastömeg elsöpörte a Jánosháza és Karakó kö
zött biztosító veszprémi lovasezred két lovasosz
tályának, valamint a 2. sz. József- és 6. sz. Blan-
kenstein-huszárezredek egy-egy lovasosztályá
nak biztosítási vonalait. A hátráló magyar lovas
ság — a 8. sz. gradiskai (horvát) határőrezred 
csapataival egyetemben — megkísérelte Karakó 
falu védelmét. A francia tüzérség azonban nyolc 
ágyút állított fel a faluval szemben, s lőni kezdte 
a faluba visszavonult magyar csapatokat. Az 
ágyútűzben a veszprémi lovasság nyolc embert 
és tíz lovat vesztett. A tüzérségi előkészítés után 
hét francia lovasosztály és két gyalogoszászlóalj 
indult rohamra a falu ellen, s az első lendülettel 
a falu közepéig törtek előre. Itt, a falu közepén 
heves harc alakult ki. A magyar és horvát csa
patok makacsul védték a falu keleti felét. A harc
ban Gosztonyi János ezredeskapitány — aki a 
pesti lovasezred elvonulása után is tovább vezet
te Karakó védelmét — és segédtisztje, Clementis 
százados állandóan a harc sűrűjében vagdalko
zott. Kitüntette még magát a karakói utcai harc
ban Horváth Sámuel főhadnagy, a veszprémi lo
vasezred segédtisztje is. A veszprémi lovasezred 3. 
főstrázsamesteri lovasosztályából kitüntették ma
gukat: Lethenyey Antal alhadnagy és Lethenyey 
Imre tizedes, Nemeskéri Kiss Sándor főhadnagy, 
Sülé Mátyás, Huszár István, Horváth György, Esze 
Ferenc, Kónya István és Molnár János közvité
zek. Kitüntette magát Szántó János közvitéz, aki 
— miután lovát kilőtték alóla — gyalogosan vé
dekezett hét rátámadó francia lovas ellen, míg 
csak bajtársai ki nem szabadították szorult hely
zetéből. 

A karakói harcban — ugyancsak a 3. főstrá
zsamesteri lovasosztályban szolgáló — nemes Lö
ké Sámuel (Szalók) közvitéz lovát is agyonlőt
ték. A gyalogosan menekülő Löké Sámuelt két 
francia lovas vette üldözőbe. Ekkor nemes Lőke 
János — Sámuel rokona és földije — vágtatott 
segítségére. Az összecsapásban Löké János kezé
ből a franciák kiverték a kardot. Lőke János en
nek ellenére kitört a franciák közül, s rémületé
ben meg sem állt Somlóvásárhelyig. Onnét Pá
pára menekült, s ott bujkált addig, míg a fran
ciák el nem vonultak június végén. Akkor haza
tért Szalók faluba. Az ugyancsak a főstrázsames
teri lovasosztályba tartozó nemes Bodor Imre 
(Takácsi) közvitéz — miközben francia lovasok 
üldözték — egy árok átugratásakor megsérült, ö 
is — nagy ijedelmében, sérült lovát kantárszáron 
vezetve — Pápáig menekült. Míg a franciák el 
nem vonultak, Tevelen és Takácsiban bujkált. 
Nemes Orbán Ferenc (Tapolcafő) közvitéz és 
Kántor József (Pápa) közvitéz az utcai harcok 
zűrzavarában megrémülve, kitörtek a harcból, s 
elmenekültek a csatából. Pápa-Felsőmajorban 
bujkáltak, míg csak a franciák el nem vonultak. 
A 3. főstrázsamesteri lovasosztályhoz tartozó ne
mes Tóth Mihály (Pápa) káplár így emlékezett a 
karakói harcra: ,,Én a karakói ütközetben, hogy 
az attakérozásra (rohamra, Sz.) a trombitát meg-
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fújták, egy mellettem álló Ott-huszárral az ütkö
zet közepében bele vezettetvén, ámbár eléggé 
tartottuk magunkat, sőt emlékezem, hogy három 
francia huszárt le is vagdaltam, mind azáltal én 
is mind fejbe, mind oldalt több gyenge vágást és 
szúrást kaptam, lovam meg is lökettetvén, kar
dom pedig kezemből ki vágattatván, az mellet
tem levő Ott-huszár keze feje is elcsapatván . . . " 
— végül is kitört a harc forgatagából. Annyira 
megrémült a harc borzalmaitól, hogy Pápáig meg 
sem állt. Míg csak a franciák el nem vonultak, öt 
bajtársával együtt a Tevel és Tapolcafő közti er
dőkben bujkált. A főstrázsamesteri lovasosztály
ban szolgáló nemes Zámbó János (Acsád) közvi
téz — miután lova lábát ellőtték — a franciák 
fogságába került. A franciák a jánosházi kastély
ba hurcolták, ahol ötven fogoly reguláris kato
nával volt összezárva. Miután az ablakon nem 
volt rács, megszökött és hazamenekült. Az ador
jánházi nemes Szalóky Ferenc közvitéz — miu
tán lovát a közelharcban szügyön döfték, s ő 
maga kardvágást kapott a karjára, kitört a csata 
forgatagából, s tekervényes úton hazamenekült.40 

Még Karakó keleti felében dúlt a véres lovas
sági harc, amikor Gosztolányi János ezredeskapi
tány azonnali segítséget kért Andrássy János tá
bornoktól. A dandárparancsnok a Veszprém me
gyei lovasezred — eddig tartalékban álló — 1. 
ezredeskapitányi lovasosztályát és két ágyút kül
dött segítségül Karakóba. 

A déli órákban — rövid szünet után — újra 
fellángolt a harc. Ugyanis a 8. sz. gradiskai határ
őrezred horvát katonái a házak udvarain és 
kertjein át a franciák által megszállt nyugati 
falurészbe lopakodtak. A horvát granicsárok (ha
tárőrök) a házak, kerítések és sövények mögül 
zúdítottak puskatüzet a harc szünetében pihenő 
francia katonákra. A harc újra kitört, s délután 
14 óra után a francia csapatok a magyar és hor
vát csapatokat Karakó keleti feléből is kiverték. 
A hátráló csapatokat a malomban, a kocsmaépü
letben, a téglaégetőben és a Marcal keleti part
ján felhalmozott gerendatorlaszok mögött elsán-
colt horvát granicsárok puskatüze fedezte. A 
horvát határőrök puskatüzet támogatta az a két 
ágyú is kartácstüzével, melyeket a Marcal keleti 
partján állítottak fel. A hátráló Veszprém megyei 
1. lovasosztály (kb. 270 lovas), a József-huszár ok 
egy százada (kb. 70 huszár) és a horvát határ
őrök (kb. 150 gyalogos) nyomában tömegesen 
özönlött a francia lovasság a Marcal gázlóihoz. 
Az előnyomuló lovasság támogatására a franciák 
tíz ágyút vontak előre, s tüzet nyitottak a tégla
égető kemencék kétoldalán felvonuló magyar 
lovasságra. 

A magyar—horvát csapatok Karakóról — a 
Marcal és a Tárna összefolyásánál levő — Dab-
rókai-puszta körzetébe, illetve a Dabrókai csárda 
és a Veszpremgalsa közti Torna patak mögött 
(kb. 6 km hosszan) kiépített sáncok mögé vonul
tak vissza. A Karakóról Dabróka felé húzódó töl-
tésúton elsőnek a horvát gyalogosok vonultak 
vissza. Közben a francia lovasság több ponton át
kelt a Marcalon, s a Marcal vizenyős rétségein 
át igyekezett az úton visszavonulók oldalába ke
rülni. Előnyomulásukat a terepviszonyok nagyon 
megnehezítették: a harcok után még hetekkel is 
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találtak a nádasokban — lovastól együtt — el
pusztult francia katonákat. 

A horvát gyalogság után a magyar lovasság 
több, egymást fedező lépcsőben vonult vissza a 
töltésúton. Az utolsó lépcsőt — a 3. főstrázsames
teri lovasosztálytól — Szőke György főhadnagy 
és tizenhat legénye fedezte. A felkelők keresztbe 
döntögették az úton a kivágott jegenyefákat, s 
azok mögül lövöldözve pisztolyaikból hátráltat
ták a francia lovasság előnyomulását a töltés
úton. Ebben a harcban az utóvédharcban tüntette 
ki magát — Szőke György főhadnagy mellett — 
Csikasz János káplár, Kulcsár Károly őrmester 
és Kovács János közvitéz. 

A visszavonuló Veszprém megyei nemesi lo
vasezred, a 2. sz. József-huszárezred két osztálya 
és a 8. sz. gradiskai határőrezred maradványai a 
Dabrókai-pusztánál egyesültek a — második lép
csőben álló — pesti lovasezred három osztályá
val, s a puszta körül újra harcrendbe fejlődtek. 
Itt állították tüzelőállásba az Andrássy-dandár 
két hatfontos ágyúját és két tarackját. 

A francia 1. (Grouchy)-dragonyoshadosztály 
közben a Karakótól keletre levő téglaégető ke
mencéknél összpontosította erőit, s itt állították 
fel tíz ágyújukat is. A francia ágyúk elsősorban 
a Dabrókai-pusztánál felállított magyar ágyúkat 
vették tűz alá. Ugyanakkor a francia Abbé-dan
dár két gyalogoszászlóalja puskatüzzel fedezte 
— a töltésúton, illetve a töltésűt kétoldalán — 
két, egymás mögötti vonalban előnyomuló fran
cia dragonyosezredeket. 

A tűzharc közepette Gosztonyi János ezredes
kapitány és törzskara a harcvonal (déli) bal szár
nyára lovagolt, és átvette annak parancsnoksá
gát. Itt, a bal szárnyon elsősorban a pesti lovas
ezred csapatai sorakoztak fel. A harcvonal (észa
ki) jobb szárnyán a veszprémi lovasezred három 
lovasosztálya és a 2. sz. József-huszárezred csa
patai álltak csatarendbe. A csatasor közepén állt 
fel a 8. sz. gradiskai határőrezred és a négy lö
vegből álló tüzérség. Közben a francia 1. (Grou
chy)-dragonyoshadosztály főerői — a francia 7. 
és 30. dragonyosezred és az Olasz Királyi Drago-
nyosezred, valamint a 9. huszárezred csapatai — 
keresztülvergődtek a Marcal árterületein, s el
érték a Dabrókai-puszta körüli gyepes mezőt. 
Amint a francia lovasság megkezdte harcrendbe 
fejlődését, a magyar harcvonal jobb szárnyáról 
a 2. sz. József-huszárezred két osztálya gyors 
vágtában megrohamozta a franciák (északi) bal 
szárnyát. A huszárok rohama olyan erős volt, 
hogy a francia lovasság első sorát visszavetette 
a második sorig. Miközben a huszárok a roham 
után visszavonultak és újra harcrendbe fejlődtek, 
a megzavarodott francia lovasságra a veszprémi 
lovasezred 1. és 3. lovasosztályai rontottak rá. 
A francia lovasság azonban ezt a rohamot már 
feltartóztatta. A roham során a gyakorlatlan ne
mesi lovasság úgy összekeveredett, hogy csak a 
legnagyobb nehézségek után lehetett őket újra 
rendbe állítani. A zűrzavarban a francia lovasok 
körülfogták a veszprémi lovasezred parancsno
kát, gróf Zichy Ferenc ezredeskapitányt is, aki 
mellett csak egy Vajajy András nevű közvitéz 
maradt. Az ezredparancsnokot szorult helyzeté
ből Esztergomy Ignác századoskapitány szaba-



ditotta ki a veszprémi 1. ezredeskapitányi lo
vasosztály 1. századával. 

Miközben az Andrássy-dandár jobb szárnyán 
sikertelen maradt a magyar lovasság rohama, 
Gosztonyi János ezredeskapitány a (déli) bal 
szárnyon összpontosított pesti felkelő lovasez
reddel indult rohamra a francia (déli) jobb 
szárny ellen. Ez a lovasroham is teljes kudarc
cal végződött. A túl gyors indítás miatt a ro
hamra induló pesti lovasság mintegy 12 lépés
nyire a francia lovasság első sora előtt leállt. 
A lovasezred segédtisztjét, Clementis századost 
azonban vágtató lova a franciák sorai közé ra
gadta. A ló ott több lövéstől összecsuklott. 
Clementis pedig gyalogosan a francia lovasok 
közé került . Ennek ellenére sem adta meg ma
gát, hanem — két könnyebb sebtől vérezve — 
kardcsapásaival védekezett az őt körülvevő fran
cia lovasokkal szemben. A gyalogosan vagdal
kozó Clementis századosnak Francsics Pál köz
vitéz vitt egy zsákmányolt francia lovat, mely
nek gazdáját ő maga vágta le. 

Javában tombolt a harc a Dabrókai-pusztánál, 
mikor a pusztától északnyugatra, a kamondi er
dőnél a francia 1. (Grouchy)-dragonyoshadosz-
tály egyik ezrede (négy lovasszázad), valamint 
az Abbé-gyalogosdandár két zászlóalja átgázolt 
a Marcalon. A francia csapatok benyomultak 
Kamond faluba, majd Karakószörcsök falu felé 
előnyomulva, északról igyekeztek bekeríteni a 
Dabrókánál harcoló Andrássy-dandár főerőit. A 
pesti 2. sz. gyalogoszászlóalj a kamondi erdő
nél puskatüzzel igyekezett feltartóztatni a táma
dó francia erőket. A francia tüzérség azonban 
a Marcal nyugati partvonaláról több 8 fontos 
ágyú tüzével visszavonulásra kényszerítette a 
pesti gyalogságot. 

Az északi irányú átkarolás veszélye miatt 
Andrássy tábornok parancsot adott a fokozatos 
visszavonulásra. A dandár csapatai — lépcsőze
tesen fedezve egymást — megkezdték a vissza
vonulást. A francia lovasság elsősorban a ma
gyar tüzérségre vetette magát, s a négy ágyú 
közül egyet sikerült is elfoglalniuk. Azonban 
két, Veszprém megyei felkelő — Süke Márton 
káplár és egy Sebestyén nevű közvitéz — a 
tüzérek segítségére siettek, s visszafoglalták 
az ágyút. 

A dabrókai harcban a magyar csapatok vesz
tesége a következő volt: 7-10 ember hősi halált 
halt, húsz ember megsebesült, s 10-12 ember 
francia fogságba került. Ugyanakkor mintegy 30 
ló pusztult el. A franciák veszteségei isme
retlenek. 

Miközben Dabrókánál dúlt a harc, június l i 
en délelőtt 11 órakor János főherceg parancsot 
adott a még Tüskevárnál, illetve Kúpnál tábo
rozó csapatainak a visszavonulásra. Míg a főerők 
a Tüskevár, Nagyalásony, Dáka, Pápa közti úton 
vonultak vissza a Marcal felé, a franciáktól ve
szélyeztetett (nyugati) bal szárnyon egy gyalo
goszászlóalj és két lovasszázad biztosított. A IX. 
hadtest a délutáni órákra elérte Pápát, s a város 
körül szállt táborba. A Dáka, Kéttornyúlak, Pápa 
közti út két oldalán — déli arcvonallal — két 
hadosztály táborozott le: az úttól nyugatra a 
Colloredo-hadosztály, az úttól keletre pedig a 

Jellasics-hadosztály. Pápától nyugatra a Frimont-
hadosztály Bésán-dandára foglalt állást; a had
osztály Lutz-dandára ugyanekkor Pápától ke
letre vert tábort. Az 5. sz. Ott-huszárezred — Vi-
nár, Nemesszalók, Dabrony faluk vonalában — a 
Halyagos-patak mentén alakított ki biztosítási 
vonalat. Két kisebb biztosító különítmény ma
radt Kisszőllősön és Pápasalamonban. 

A dabrókai csata után az Andrássy-lovasdan-
dár Karakószörcsök falu felé vonult vissza. A 
francia Grouchy-dragonyoshadosztály azonban 
Karakószörcsöknél megállt, s nem üldözte to
vább a hátráló magyar és horvát csapatokat. 
Így azok minden zavar nélkül vonultak vissza 
Nagyszőllősre (ma: Somlószőllős). A dandár né
hány órás pihenő után — a június 11-ről 12-re 
forduló éjszaka — Pápasalamonon és Dákán át 
Borsosgyőr faluba vonult vissza, ahol 12-én haj
nalban táborba szálltak. 

Miközben a francia 1. (Grouchy)-dragonyos-
hadosztály Karakószörcsökig nyomult előre, jú
nius 11-én a francia VI. hadtest Seras-, Durutte-
és Severoli-gyalogoshadosztályai is megkezdték 
az átkelést Karakónál a Marcalon. Ugyanakkor a 
francia II. hadtest Olasz Gárdahadosztályának 
és a 9. (Sahuc)-könnyűlovas-hadosztálynak csa
patai — 2000 gyalogos és 400 lovas — tovább 
bővítették a mersevati hídfőt, s estére benyo
multak Nemesszalók faluba. A zalai lovasezred 
két százada és a 8. sz. Kienmayer-huszárezred 
három százada június 11-én éjszaka Borsos
győrig vonult vissza. 

Ugyancsak június 11-én reggel a francia 2. 
(Montbrun)-könnyűlovas-hadosztály és a 4. (Col-
bert)-könnyülovasdandár előrevetett osztagai — 
900 lovas — átkelt a Rábán és benyomult Mar-
caltö faluba. Az itt védő magyar csapatok — a 
7. sz. Lichtenstein-huszárezred csapatai, a somo
gyi lovasezred, a veszprémi 9. sz. gyalogos
zászlóalj hat és a pesti 2. sz. gyalogoszászlóalj 
egy százada — visszavonultak. Miközben a ma
gyar csapatok a Marcaltő É. és Takácsi között 
húzódó Gerence patak mögé hátráltak, a Tétnél 
Összpontosított osztrák—magyar csapatok ellen
lökésekkel kísérleteztek. A Lipszky János vezér
kari alezredes parancsnoksága alá rendelt harc
csoport: a 8. sz. Kienmayer- és 5. sz. Ott-
huszárezredek egy-egy századát, valamint a za
lai lovasezred 1. ezredeskapitányi lovasosztályá
nak 1. századát (pk.: Boross Ferenc százados
kapitány). Annak ellenére, hogy a Zala megyei 
lovasszázad egyik osztaga — Csillagh Ferenc 
hadnagy vezetésével — kétszer is megfutamított 
kisebb francia lovasegységeket, délután 17 órára 
a magyar csapatok Tétig vonultak vissza. Me-
cséry tábornok délután 17 órakor jelentette Jó
zsef nádornak, hogy Téttől délre sikerült egy 
biztosítási vonalat kialakítani a marcaltői híd
főből támadó francia lovasság ellen. A biztosí
tási vonalban három gyalogoszászlóalj és négy 
lovasszázad vonult fel; második lépcsőjében 
pedig ugyancsak három gyalogoszászlóalj és tíz 
lovasszázad összpontosult. Június 11-én késő 
délután elsősorban Gyarmat falunál sikerült a tá
madó francia lovasságot feltartóztatni, s ezzel 
biztosítani a IX. hadtest visszavonulási útvo
nalát Pápáról Győr felé.41 
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A marcaltöi hídfőben összpontosított francia 
csapatok közül a Colbert-lovasdandár (a 7. és 20. 
lovasvadászezredek 4—4 százada) Gyarmaton 
át Tét felé fenyegette az ott biztosító osztrák— 
magyar Ettinghausen-dandárt. Ezzel egyidejűleg 
a Montbrun-könnyűlovas-hadosztály Jacquinot-
és Pajol-lovasdandárai a június 11-ről 12-re for
duló éjszaka megkezdték előnyomulásukat déli 
irányba — Nemesgörzsöny, Nagyacsád, Békás 
falukon át Pápa nyugati körzete irányába. Jú
nius 12-re forduló hajnalon a két francia köny-
nyűlovasdandár Mezőlak és Pápadereske faluk 
vonalán bontakozott szét, arcvonalával — keleti 
irányba — Borsosgyőr és Pápa felé fordulva.42 

A két lovasdandár hadműveleti feladata az volt, 
hogy fedezze a külsővati hídfőből — Pápa ál
talános irányba — előnyomuló francia II . és VI. 
hadtesteket. 

A június 11-ről 12-re forduló éjszaka a fran
cia II . hadtest (pk.: Louis Baraquay d'Hilliers 
altábornagy) 4. (Pacthod)-gyalogoshadosztálya 
(tíz zászlóalj és 12 db ágyú) és olasz testőr
gyalogos-hadosztálya (négy gyalogoszászlóalj, 
tizennégy lovasszázad és 12 db ágyú) szétbon
takozott a Montbrun-könnyülovas-hadosztály 
mögött Mihályháza és Nyárád szélességben — 
arcvonalával ugyancsak Pápa irányába. 

Ezzel egyidejűleg a francia VI. hadtest (pk.: 
Paul Grenier altábornagy) Seras-, Durutte- és 
Severoli-gyalogoshadosztályai (36 gyalogos
zászlóalj, 9 lovasszázad és 36 db ágyú) egész 
éjjel meneteltek a Külsövat, Marcalgergelyi, 
Nyárád, Pápadereske, Kéttornyúlak, Pápa-Öreg
hegy, Nagygyimót és Kisgyimót közti utakon, 
hogy délről, délkeletről és keletről kerítsék 
be Pápát, illetve az ott összpontosított osztrák 
IX. hadtestet és a magyar Andrássy-lovas-
dandárt. 

Június 11-én késő délután és este már nyilván
való volt, hogy a francia csapatok be akarják ke
ríteni a Pápán összetorlódott osztrák—magyar 
erőket. Délután 17 órakor Rába Boldizsár alispán 
izgatott hangú levélben jelentette a Veszprém 
megyei Állandó Deputációnak, hogy a francia 
csapatok mindenfelől közelednek Pápa felé, s 
,,mindenfelül nagy a lárma . . . még talán rajtunk 
üt az ellenség!" Az esti órákban a IX. hadtest 
megkezdte Pápa kiürítését. Elsőnek a nemesi csa
patok kórházát szállították el Kismegyerbe az ir
galmas rendi kolostorból, ahol június 1—12. kö
zött 42 beteg és sebesült nemesi felkelőt ápoltak. 
Ezek után már csak a benedekrendiek kolostorá
ban működő kórház üzemelt tovább, egyaránt fo
gadva a sorhadi és a felkelő csapatok sebesült
jeit.43 

1809. június 12-én reggel 8 órakor az osztrák 
Ettinghausen vezérőrnagy törzskarának néhány 
tisztjével (valamint néhány polgári személlyel, 
köztük Magyarász József pápai plébánossal) a pá
pai nagytemplom nyugati tornyából távcsővel fi
gyelte a francia csapatok — Pápa Ny-i és DNy-i 
térségében kibontakozó — hadmozdulatait. Meg
figyeléseit — Maretich vezérkari őrnagy közvetí
tésével — azonnal jelentette a közeli Esterházy-
kastélyban tartózkodó János és József főherce
geknek. Ettinghausen véleménye szerint a francia 
főerők — kb. 6-7000 lovas, 15-20 000 gyalogos és 

4. ábra. A francia csapatok felvonulása Pápa körül 1809. 
június 12-én 
Figure 4 — La mise en place des unités françaises au
tour de Pápa le 12 juin 1809. 

számos ágyú — a Nyárád és Borsosgyőr közti út 
két oldalán nyomultak előre Pápa felé.44 A való
ságban a francia főerők a várostól délre és délke
letre meneteltek. (Lásd a francia csapatok felvo
nulási vázlatát.) 

A várostól nyugatra, a Nyárád—Borsosgyőr 
közti úton, Mezőlak és Pápadereske szélességben 
a francia 2. Montbrun-könnyűlovas-hadosztály 
két dandára vonult fel: a Jacquinot-dandár (az 
1., 2. és 12. lovasvadászezredek) és a Pajol-dan-
dár (az 5., 7. huszár- és 11. lovasvadászezredek), 
összesen 18 lovasszázad, 2815 lovassal és 12 db 
ágyúval. 

A lovashadosztály mögött, a második vonal
ban, a Nyárád—Pápa, valamint a Dáka—Pápa kö
zötti utakra merőlegesen vonult fel a francia II. 
(Baraguay d'Hilliers) hadtest két hadosztálya; 4. 
Pacthod-gyalogoshadosztály (pk.: Michel Pacthod 
tábornok) egy dandára: az Abbé-dandár: az 1. 
könnyűgyalogezred egy zászlóalja, az 1., 52. és 
102. sorgyalogezredek három-három zászlóalja, 
összesen: tíz gyalogoszászlóalj, (kb. 6175 gyalo
gossal és 12 db ágyúval): olasz gárdagyalogos
hadosztály: Lecchi-gyalogosdandár: négy gyalo
goszászlóalj (2360 gyalogossal) és gárdalovasdan
dár: tizennégy lovasszázad (2000 lovas) és 12 db 
ágyú. 

A hadtest összlétszáma: 4810 lovas és 8540 
gyalogos volt. 

A francia főerő — a VI. hadtest három gyalo-
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goshadosztálya — ezzel egyidejűleg erőltetett 
menetben délről, délkeletről és keletről karolta 
át Pápát: 

Seras-gyalogoshadosztály: Roussel-dandár: 1. 
könnyűgyalogosezred; 20., 23. és 60. sorgyalogez
redek; Moreau-dandár: 8., 18. könnyűgyalogezre
dek; 5., 11. sorgyalogezredek (összesen: 11 gya
logos-zászlóalj 7854 gyalogossal; 4 lovasszázad 
1050 lovassal és 12 db ágyú). 

Durutte-gyalogoshadosztály: Valentin-Dessair-
dandár: 23. könnyű gyalogezred; 62., 102. sorgya
logezredek; Roize-dandár: 79., 81. sorgyalogezre
dek; Julhien-dandár: 1., 2. olasz könnyűgyalogez-
redek; Bertoletti-dandár: 3., 4. olasz sorgyalogez
redek; isztriai vadászzászlóalj; olasz hercegi lo
vasvadászezred; 112. (francia) sorgyalogezred; 
Viani-dandár: egy gránátoszászlóalj és két drago-
nyosszázad (összesen: 23 gyalogos-zászlóalj 8404 
gyalogossal, 4 lovasszázad 670 lovassal és 12 db 
ágyú). 

Severoli-gyalogoshadosztály: Bonfani-dandár: 
1., 2. olasz sorgyalogezredek; Peyri-dandár: 7. 
olasz sorgyalogezred; dalmát ezred; olasz királyi 
lovasvadászszázad (összesen: 13 gyalogoszászló
alj 8265 gyalogossal, 1 lovasszázad 120 lovassal; 
12 db ágyú).45 

A VI. francia hadtestnek azonban nem sikerült 
északkeletről átkarolni Pápát; a déli órákra 
ugyanis az osztrák—magyar csapatok kivonultak 
a városból. 

A francia VI. hadtest átkaroló hadmozdulatát 
déli irányból a Grouchy-dragonyoshadosztály 
Mathier-dandára (7., 30. dragonyosezredek és 
olasz királyi dragonyosezred; összesen 14 lovas
század 2153 lovassal és 12 db ágyúval) fedezte 
Dáka és Kéttornyúlak között harcrendbe fejlődve. 

Miközben folyamatban volt a francia csapatok 
felvonulása Pápa körül, még mindig tartott az 
osztrák—magyar reguláris és felkelő hadak visz-
szavonulása Pápáról — a Takácsi és Gyarmat 
közti úton — Győr felé. József nádor, a magyar 
nemesi hadak főparancsnoka — aki ekkor még 
mindig Pápán tartózkodott (főhadiszállása az Es
terházy-kastélyban volt) — megtekintette a Pá
pán átvonuló IX. hadtest Colloredo-, Frimont- és 
Jellasics-hadosztályait. A visszavonuló csapatok
ról kedvezőtlen véleménye volt: ,,A lovasság na
gyon gyenge, különösen a dragonyosok és a 
könnyűlovasság, de külsejük elég jó. Az én ezre
dem (a 2. sz. József-huszárezred, Sz.) jó állapot
ban van és elég erős. Az Ott-huszárok is (az 5. sz. 
Ott-huszárezred, Sz.), de állapotuk középszerű. A 
gyalogság — az Esterházy-, az Alvinczy-gya-
logezredek és a gránátosok kivételével — gyen
ge, lerongyolódott, sok újonccal. A Landwehr-
zászlóaljak nyomorúságosan öltözöttek, legénysé
gük kiképzetlen."46 

A IX. hadtest elvonulása után Pápán és a város 
körül csak utóvédcsapatok maradtak. A 2. sz. 
József-huszárezred három osztálya (kb. 300 hu
szár) továbbra is Pápától nyugatra állt fel. A vá
ros nyugati kijáratánál, a volt Borsosgyőri-kapu 
hídjánál (a mai Derkovits tér közelében) a 19. sz. 
Alvinczy-gyalogezred I I I . zászlóalja (pk.: Bartho-
lémy százados) sorakozott fel. Az ezred I. és II . 
zászlóaljai ugyanekkor a város keleti szélén biz
tosítottak. Pápától nyugatra — Borsosgyőr nyu

gati-délnyugati szélén — vonult fel a pesti lovas
ezred — kisebb reguláris lovasegységekkel (2. és 
5. sz. huszárezredek részei) megerősítve. Pápa vá
rosában voltak még a Vas, Somogy és Zala me
gyei lovasezredek részei.47 

A reggeli órákban a nemesi lovasezredek is pa
rancsot kaptak, hogy miután június 9-től semmi
féle központi ellátmányt nem kaptak, most lássák 
el magukat kenyérrel , zabbal és szénával. Mind
erre azonban a császári katonai raktártisztek bü
rokratizmusa miatt nem került sor. 

Közben — június 12-én délelőtt 10 óra kö
rül — a Mihályháza, Pápadereske, Dáka vonal
ról erős puskaropogás hangzott fel. Megkezdő
dött a francia előrevetett osztagok és a magyar 
nemesi felkelő csapatok utóvédjei közötti tűz
harc. A puskaropogás hallatára a borsosgyőri 
táborban összpontosított nemesi csapatok — el
sősorban a pesti lovasezred — azonnal nyergelt, 
majd előnyomult Nyárád, Pápadereske és Dáka 
felé. Az előnyomuló francia előrevetett oszta
gok azonban az említett falvak keleti szélén 
megálltak, s ott várták be a delet. Kivételt ké
pezett a Dákától délre előnyomuló francia VI. 
hadtest (pk.: Grenier altábornagy), amely to
vábbra is erőltetett menetben nyomult előre, 
hogy keletről — és ha lehet — északkeletről ka
rolja át Pápát. Mivel Ettinghausen tábornok — a 
pápai nagytemplom nyugati tornyából — ész
lelte ezt a hadmozdulatot, jelentette János fő
hercegnek. János főherceg azonnal parancsot 
adott ki a csapatoknak, hogy gyorsítsák mene
telésüket Takácsi felé. Ugyanakkor ezekben a 
percekben érkezett meg a hír János főherceg
hez, hogy a francia V. hadtest (melynek Gro-
uchy-dragonyoshadosztálya Dáka és Kéttornyú
lak között állt harcrendben) főerői is beérkez
tek. Sümegre érkezett a Lamarque-gyalogos-
hadosztály Huard-dandára (13., 29. sorgyalog
ezredek 3—3 zászlóalja) és az Alméras-dandár 
(a 112. sorgyalogezred 3. és a 42. sorgyalog
ezred 1 zászlóalja), összesen 10 gyalogoszászló
alj (6318 gyalogossal). A gyalogsággal együtt ér
kezett a Pully-dragonyoshadosztály 23., 28. és 
29. dragonyosezrede is 12 db ágyúval (összesen 
11 lovasszázad, kb. 1470 lovassal). A két fran
cia hadosztály Sümegről azonnal tovább foly
tatta előnyomulását Somlóvásárhely felé. János 
főherceg attól tartott, hogy a francia V. had
test (pk.: Macdonald altábornagy) Veszprémen 
és Zircen át az osztrák—magyar erők hátába 
kerül. Ennek megakadályozására egy különít
ményt alakítottak ki a 6. sz. Blankenstein-huszár-
ezred két századából, a Veszprém megyei ne
mesi lovasezred 2. ezredesfőhadnagyi lovasosz
tályából (pk.: Salamon Mihály ezredesfőhad
nagy) i valamint az 5. sz. varasdi és a 3. sz. 
szluini határőrezredek egy-egy zászlóaljából és 
két ágyúból. A csoport parancsnoka — az 5. sz. 
varasdi határőrezred parancsnoka — Franz An
ton von Siegenfeld ezredes volt. A különítmény 
Pápáról — Pápateszéren át — Románd körzetébe 
menetelt, hogy ott elzárja a Veszprém—Győr 
közti országutat. 

Déli 12 óra volt, mikor — az utóvédcsapatok-
nak éppen osztani kezdték az ebédet — dörögni 
kezdtek a francia ágyúk. A francia tüzérségi tűz 
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megnyitásakor a Borsosgyőrtől nyugatra és dél
nyugatra álló Veszprém megyei nemesi lovasez
red 1. és 3. lovasosztályait, a Somogy megyei 
és a Vas megyei lovasezredeket azonnal vissza
vonták Pápára, majd Takácsiba. A Borsosgyőrtől 
nyugatra-délnyugatra kialakított biztosítási vo
nalban csak a Pest megyei lovasezred és az 5. sz. 
Ott-huszárezxed maradt. A tüzérségi tűz támoga
tásával Nyárád és Pápadereske, valamint Dáka 
felől egyre nagyobb francia lovassági és gyalog
sági tömegek nyomultak előre. 

Közben Borsosgyőrtől nyugatra — a Kis-Séd 
vizenyős rétségein át vezető töltésúton — egyre 
nagyobb méreteket öltött a visszavonuló nemesi 
lovasezredek tolongása. Miután a visszavonuló 
nemesi lovasezredek túljutottak Borsosgyőrön, 
illetve elérték Pápát, a Pest megyei lovasezred 
parancsnoka — Gosztonyi János ezredeskapi
tány — parancsot adott az 1. ezredeskapitányi 
lovasosztálynak is a visszavonulásra, azzal a mó
dosítással, hogy ne Takácsi, hanem Vaszar felé 
vonuljanak vissza. Elsőnek a lovasosztály 1. lo
vasszázada (pk.: Fáy Mózes századoskapitány) 
vonult vissza. Mikor a 2. lovasszázad (pk.: Sár-
közy Lőrinc századoskapitány) is parancsot ka
pott a visszavonulásra, olyan tolongás volt még 
a Borsosgyőr felé vezető töltésúton, hogy azt 
lehetetlen volt megközelíteni. Ezért a 2. lovas
század letért az útról, északról megkerülte Bor
sosgyőrt, s csak a falutól keletre tértek vissza 
a töltésútra. Az 1. ezredeskapitányi lovasosz
tály elvonulása után Borsosgyőrtől nyugatra, a 
Nyárád felől előnyomuló francia 2. Montbrune-
könnyűlovas-hadosztály első lépcsőjében előnyo
muló Jacquinot-lovasdandárának (1., 2. és 12. 
lovasvadászezredek) előrevetett csapataival 
szemben a pesti lovasezred 3. főstrázsamesteri 
lovasosztályának két százada, a falutól délnyu
gatra, a Dáka—Pápadereske felől támadó 1. Gro-
uchy-dragonyoshadosztály előrevetett osztagai
val szemben pedig a 2. ezredesfőhadnagyi lovas
osztály két százada állt harcrendben. Mögöttük 

- Borsosgyőr faluban — összpontosult az 5. sz. 
Ott-huszárezred mintegy 250 lovasa. 

Elsőnek a Nyárád felől előnyomuló francia 
lovasvadászok közelítették meg a 3. főtrázsa-
mesteri lovasosztályt. Az ellenfelek — lőtávol-
ba érve — kölcsönösen karabély- és pisztoly-
tüzet zúdítottak egymásra, ez azonban a magyar 
lovasoknak veszteséget nem okozott. Miközben 
a tűzharc zajlott, Dáka felől is előnyomultak a 
francia dragonyosok, s megtámadták a Borsos
győrtől délkeletre elterülő réten felsorakozó 2. 
ezredesfőhadnagyi lovasosztályt. A kétoldali 
francia támadás miatt Gosztonyi ezredeskapitány 
elrendelte a visszavonulást. Hogy elkerüljék a 
torlódást, elsőnek a faluban álló huszárok vonul
tak vissza. Ezt követően a Nyárád felé bizto
sító 3. főstrázsamesteri lovasosztály (pk.: báró 
Orczy Lőrinc főstrázsamester) kapott visszavo
nulási parancsot. Az osztály azonban szétszór
tan és tűzharcban állt, s nem tudott visszavo
nulni. Közben a Dáka felől támadó francia dra
gonyosok megrohanták a 2. ezredesfőhadnagyi 
lovasosztályt (pk.: báró Prónay Lajos ezredes
főhadnagy). A lovasosztály azonban szembement 
a franciákkal, mire azok megálltak, s tüzelni 

kezdtek az előnyomuló magyar lovasságra. Erre 
a magyar lovasság is megállt, szintén tüzelni 
kezdett. Miközben sortüzet sortűz után lőttek 
ki, lépésről lépésre — egymást fedező sorok
ban — hátrálni kezdtek. Lassú visszavonulásuk
kal lehetőséget adtak a 3. főstrázsamesteri lo
vasosztálynak is, hogy elszakadjanak a francia 
lovasságtól. Miután a 3. főstrázsamesteri lovas
osztály átvonult Borsosgyőrön, a falutól nyu
gatra húzódó utat már csak a 2. ezredesfőhad
nagyi lovasosztály biztosította. Mikor a lovas
osztály elérte a falu nyugati szélét, az egyik 
század letért az útról, és északról kerülte meg 
a falut, a másik század viszont a falun át vo
nult vissza. A falu utáni első hídnál a lovas
osztály két százada újra egyesült. Miután en
nél a hídnál még összetorlódva vonult át a pesti 
nemesi lovasezred 1. ezredeskapitányi és 3. fő
strázsamesteri lovasosztálya, a Borsosgyőrön át 
vágtában előnyomuló francia 1. lovasvadász
ezred megrohanta az utóvédet adó pesti 2. ez
redesfőhadnagyi lovasosztályt. A francia lovas
ság rohama olyan erős és gyors volt, hogy szá
mos magyar lovas elesett vagy fogságba került. 

Az első híd után keletre (Pápa felé) követ
kező második hídnál megismétlődött a vissza
vonuló magyar csapatok torlódása. Itt a pesti 
lovasezred 3. főstrázsamesteri lovasosztályának 
egyik százada — Máriássy századoskapitány 
vezetésével — szembefordult a támadó francia 
lovasvadászokkal, majd ellenrohamra indult ve
lük szemben. Így most a túl gyorsan előnyomuló 
franciák kerültek kelepcébe, mert most ök tor
lódtak össze a Borsosgyőrtől keletre lévő első 
hídnál. A híd előtt nagy tolongás és kavarodás 
kezdődött. A közelharcban a pesti lovasok több 
francia lovasvadászt lekaszaboltak, többet pedig 
letaszítottak a hídról a patakba. Az itt vívott 
közelharcban különösen kitüntette magát az 
áporkai Veress Mihály káplár, Hunyadi József 
zászlótartó és Papanek János közvitéz. Az utób
bi megmentette Hegedűs János századoskapi
tányt, miközben egy francia lovasvadászt le
vágott. Béki István közvitéz és három társa 
ugyanakkor kivágta a francia lovasok gyűrű
jéből Májerfi főhadnagyot. A solti Horváth Pé
ter közvitéz átadta lovát Estó József strázsa-
mesternek, majd — Horváth — egy szál kard
dal kivágta magát a franciák közül, sőt magá
val hozta Estó strázsamester lelőtt lováról az 
általvetőt és a pisztolyokat. Kitűnt még Stefa-
novics káplár és Krits Pál közvitéz is, aki végül 
is egymaga verekedett a falu utáni első hí
don, miközben az utóvédszakasz — Prónay La
jos ezredesföhadnaggyal (alezredessel) — visz-
szavonult.48 

A Pápától nyugatra vívott utóvédharcot leírta 
Magyarász József pápai plébános is a plébánia 
háztörténetében: ,,1809-ik évi Június hó 12-tödi-
ke vala a leggyászosabb napjaink egyike: ek
kor ugyanis Nyaradról mintegy 30 000-bül álló 
franczia hadsereg János Fő Herceget üldözőleg 
nyomozván Városunkat ellepé. János Fő Herceg
nek 18 000-nyi fegyveresei küzdtérre kiállottak 
ugyan a városon kívül eső Borsos-Győri úton, 
mintha megütközni készültek volna; azonban 
miután két kisszerű álgyúból néhány vak lö-
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vések elhangzottak, csakhamar visszavonulván, 
Nagy Győr felé irányzák lépteiket, míg a fel
kelő Nemes csapat (: Insurgensek :) szinte nyak
ra-főre Csőt nevű helységnek iramlott. Én, egy 
Cs. Kir. Tábornok (: Generális :) és még többen 
a toronyból szemléltük az egész jelenetet, mind
addig, míg a Várhoz (kastélyhoz, Sz) közelíte
nek; ekkor ugyanis, nehogy valaki lármaharan
got kondítson, mindnyájukat leparancsolám. Lát
tuk a toronyból az egyes harcolókat, láttuk osz
tályokra alakulni a Francziákat, és különbféle 
irányban előnyomulni, mintha Győr felé vonuló 
János Fő Herceget megelőzni volna céljok útjá
ban. János Fő Hercegnek több fő generálisaival 
együtt ezen a napon a Várban (kastélyban, Sz) 
ebédelt, valamint a nálam (azaz a plébánián, Sz) 
szállásoló két Generálisok egyike Lutz nevezetű 
is; míg ellenben Marcziáni Tábornok Urat segéd
jeikkel (segédtisztjeikkel, Sz) nekem volt szeren
csém megvendégelhetni. Egy óra alig volt dél 
után, mindnyájan derekasan mozgásba jőve, Já
nos Fő Herceggel Győrnek indultak."49 

Déli 12-13 óra között a borsosgyőri utat bizto
sító pesti nemesi lovasezred Pápa nyugati szélére 
vonult vissza. A francia lovasság szorosan a 
nyomában volt a hátráló magyar felkelőknek, 
s csak a város szélén, a Borsosgyőri-kapunál 
felsorakozott 19. sz. Alvinczy-gyalogezred III . 
zászlóaljának sortüze állította meg rövid időre 
a francia lovasvadászokat. A franciák tüzérsé
get vontak előre lovasságuk támogatására, s 
kartácstűzzel futamították meg a magyar sor
gyalogságot. A hátráló zászlóalj csak a mai Der-
kovics tér házai között tudta rendezni sorait, 
majd szuronyt szegezve rontottak a francia lo
vasokra, s kétszer vetették vissza őket a Borsos
győri-kaputól a ,,Fabrikáig". Miután löszerük 
végleg elfogyott, a Posta utcán át a Piactérre, 
illetve a nagytemplom körül gyülekező társaik
hoz vonultak vissza. Ott a gyalogság újra egye
sült a József- és Ott-huszárokkal, s újra rohamra 
indultak a Posta utcán, s egy darabon újra visz-
szaszorították a francia lovasságot. Zsoldos Já
nos visszaemlékezése szerint a lövöldözés során 
a Piactérre tóduló kíváncsi polgári lakosok kö
zül egy parasztembert, egy csizmadiainast és egy 
molnárnak a fiát érte halálos lövés.50 Magya
rász József plébános is részletesen megemléke
zik az utcai harcokról: ,,A Pápai ütközet alkalmá
val első napon, a város végén létező vágóhíd 
vagy mészárszék közelében, úgy szinte a város
ban a templom mellett egy kis utósereg volt 
fel állítva Alvinczy ezredébül; mindketten lö
véssel fogadták a Francziákat; az első csapatbé
liek közt (ti. a vágóhídnál lévők közül, Sz.) kü
lönösen megérdemli az említést egy igénytelen 
kinézésű czigánykatona, ki a medve bőrös si-
sakú franczia vadász lovagok előtt kedélyesen 
ficánkoló fő tisztek egyik legfényesebbikére 
mutatván, bajtársainak előre monda: »az a fé
nyes az enyim lesz ám!«; mire harmadszori lö
vés után a fényes generálist csakugyan lováról 
le is ejté, hozzáadván egyszersmind: »Ezt el ne 
felejtsék ám!« Ezen sikerült merénylet után a vi
téz újpolgár életét biztosítandó a Borsó-ház előtti 
híd alá menekült, ahol három egész napig őt a 
jószívű szomszédság élelmezé." A plébános sze

rint a lelőtt francia tiszt — egy generális — 
azonnal meghalt. Zsoldos János főorvos emlék
irata szerint ,,az Alvinczy gyalogezredbül né
hány katona a Borsos-Győri-kapu házainál fel
állottak, s a jámbor Kufár házánál egy cigány 
katona az élen előnyomuló francia lovasvadá
szok Ayét nevű ezredesét (aki Verdun közelé
ben született és már két vitézi rendjellel ren
delkezett) vesén lőtte". Zsoldos szerint a francia 
ezredes még július elején is élt, s túlélte sé
rülését. 

Délután 16 óra körül a francia lovasvadászok 
egyre nagyobb erőkkel nyomultak be Pápára, s 
elsősorban a városból észak felé kivezető uta
kon hátráló osztrák—magyar csapatokat üldöz
ték. A francia lovasok a várkastélytól észak
nyugatra álló régi malomnál több lemaradozott 
magyar Alvinczy-bakának vágták el a vissza
vonulási útját. A harcban — Zsoldos vissza
emlékezése szerint — több magyar gyalogost le
vágtak a franciák. Szerinte egy magyar kato
nának a vérét sokáig kegyelettel mutogatták a 
kastély kőfalán, hol őt a franciák megszorítot
ták. A katona — hátát vetve a kőfalnak — 
szuronyos puskájával védekezett a francia lo
vasok kardcsapásai ellen, míg halálos csapás 
érte. Az Alvinczy-gyalogezred története szerint 
az ezred a Pápán vívott harcban csak két halot
tat és 43 sebesültet vesztett, a súlyos sebesültek 
között volt a I I I . zászlóalj 16. századának pa
rancsnoka, Gyárfás Sándor százados is.51 Más 
adatok szerint egy magyar huszár — nyomá
ban az üldöző francia lovasokkal — a Szent 
László utcán át a mai Kossuth Lajos utcába, majd 
onnan a Piactérre vágtatott. A huszár — mikor 
látta, hogy utolérik — hirtelen visszarántotta 
lovát, s a mellette elrobogó francia lovasva
dászt egy kardcsapással levágta; majd őt is 
lekaszabolták a francia lovasok.52 A belváros
ban dúló harcról Magyarász plébános a továb
biakban így írt: „A fentebb érintett Templom 
(a város központjában álló templomról van 
szó, Sz.) melléki Utósereg is szinte három íz
ben lőtte ki fegyvereit a Csuzinő-féle ház és a 
Rózsa-vendégfogadó közt benyomuló Franczia lo
vasvadászokra, kik csakugyan mindannyiszor 
némüleg vissza is vonultak; azonban a három
szori lövésnek minden eredménye egyetlen ló
nak halála lön; mellynek tulajdonosa nyergét 
és minden szerszámát rögtön összeszedvén egye
nesen hozzám (ti. a templom túloldalán ma is 
álló plébániába, Sz.) jött illy kérdéssel támad
ván meg: »Habt ein Pferd?!« »Van egy lova?!«; 
én pedig egy »igen« felelettel istállómra mu-
taték. A Franczia azonnal ott termett, hol még is 
ragadozó határozatáról azon ürügy alatt, hogy 
még gyöngék paripának, sükerült lebeszélnem; 
és jólehet ő tovább sem szűnt meg erősíteni, 
mondván: »Sind schon gut für ein Chasseur!« 
»Jók ezek egy vadásznak!«; lovaimat mégis 
bántatlanul odahagyá. Mielőtt udvaromat oda
hagyta volna, még egyszer megkérdezte: hol 
kaphat egy paripának alkalmas lovat? Mire én 
az egész városra mutatván, egy ,,dir" szócská
val válaszoltam néki. Minthogy a vitéz nagyon 
felhevült volt, azon biztatással, hogy jó bor
ral megenyhítem őt, kicsaltam istállómból; 
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liqueurt kívánt ő; én pedig egy öveggel égett 
bort (pálinkát, Sz.) hoztam fel pinczémből, 
mellyet megszagulván eme szavakkal »nicht 
gut!« »nem jó!« bosszankodva vissza v e t e t t . . . 
majd tovább iramlott." 

Míg a városban szórványos utóvédharcok ját
szódtak le, a francia 2. (Montbrun) -könnyűlo
vas-hadosztály 1. (Jacquinot)-lovasdandára (az 
1., 2. és 12. lovasvadászezredekkel) és 2. (Pa-
jol)-lovasdandára (az 5. és 7. huszár-, valamint 
11. lovasvadászezredekkel) a városból észak felé 
hátráló osztrák—magyar csapatokat üldözték. 
Heves harcok dúltak a Kanászház és a Kálvária 
között, ahol egy francia főtiszt is elesett. (Erről 
írta Magyarász plébános: ,,Az agyonlőtt Gene
rálist tüstént egy fekete szekérbe vetvén, a Kál
vária körüli téren magok a Francziák el is te
mették, később pedig az ütközeti zajnak meg
szűntekor újólag felásván . . . " — eltemettették.) 
Zsoldos főorvos feljegyzései szerint sok francia 
veszett el lovával együtt a Kanászház melletti 
árokban, nemkülönben a Takácsi felé vezető 
úton, ott, ahol Pápáról menvén, az Ispotályos-
földek jobb kéz felől kezdődtek. Csatatér volt a 
Pápa—Takácsi közti út kétoldala. Az út men
tén hevertek az elesett huszárok és lovak, ki
ket aztán itt az út mentén temettek el később. 

Délután 16 órára véget ért Pápán a harc: ,,Dél
után 4 órakor özönlött be Pápára a Francziák 
serege, Eugène Alkirály vezérlete alatt, ki is 
a Várban szállásolt. Hozzám — írta a plébá
nos — a plébániára bizonyos Boneau Fő Gene
rális és az egész Olasz Armádiának első Ellátó 
Biztosa rendeltetett két segédeivel (segédtiszt
jével, Sz.); ezeknek egyike diákul (latinul, Sz.), 
másika pedig németül jól beszéllett." 

A hátráló osztrák—magyar csapatok utóvédjei 
Takácsitól északra, a Gerence patak vonalán 
szembefordultak az üldöző francia lovassággal 
és fogatolt tüzérséggel. Miután a pesti és zalai 
lovasezredek is visszavonultak a faluból, a fran
ciák tüzérséget állítottak fel a Takácsi körüli 
magaslatokon, s onnét ágyúzták a patakon át
gázoló magyar lovasságot. Az ágyúlövésektől 
— amelyek több lovat elsodortak — olyan 
nagy zűrzavar alakult ki a gázlóknál, hogy a 
zalai lovasezred csak Zsigmondházapuszta felé 
tudott visszavonulni, majd onnét Gyarmat felé 
hátrált. 

Június 12-én késő este a marcaltői hídfő felől 
előnyomuló francia 4. (Colbert)-könnyűlovasdan
dár három lovasezrede (9. huszár-, valamint 7. 
és 20. lovasvadászezredek) és 12 ágyúja be
nyomult Takácsiba, majd több ponton megkezd
te az átkelést a Gerencén. 

A Veszprém megyei lovasezred — június 13-
án hajnali 03 óráig — Gyarmat falu északi 
szélén pihent, majd folytatta visszavonulását a 
Győrtől délre fekvő Kismegyeri-major körze
tébe.53 

1809. június 13-án hajnalban az osztrák—ma
gyar IX. hadtest (20 524 gyalogos és 4003 lo
vas), valamint a magyar nemesi felkelő csapa
tok részei elhagyták Veszprém vármegye terü
letét, s csatlakoztak a Győrtől délre összponto
sított magyar nemesi hadak főerőihez (11 108 
gyalogos és 8839 lovas).54 

Közben — június 12-én 16-18 óra között — 
a Pápára benyomuló francia csapatok szabad 
rablásra kaptak engedélyt. Magyarász plébános 
ugyan csak annyit írt, hogy ,,ezen Generális 
halála (ti., akit a cigány baka lelőtt a Borsos
győri-kapunál, Sz.) nagy rendetlenségnek lett 
szülője: a Francziák ugyanis a felső majorok
ban rablottak, a Kálvária körül lakozó Tímárnak 
borait pedig kieregették. Később ismét hat igen 
ifionc franczia gyalogok vetődtek hozzám azon 
ürügy alatt mintha ők császári katonákat ke
resnének, rabolni szándékozók, kiket azonban a 
jó indulatú diákos francia Tiszt (lásd előbb!) 
azonnal eligazított". Sőt, a plébános leírta, hogy 
egy francia tiszt lezáratta a Kálvária-kápolnát, 
s kulcsait behozta hozzá, illetve figyelmez
tette, hogy onnan hozzon be minden értéket, 
mert „teljességgel nem lehet kezeskednie az 
iránt, hogy a katonák rabolni nem fognak!". 
A plébános és a tanító azonnal kimentek a ká
polnához, s minden értéktárgyat behoztak. Ott 
vették észre, hogy a ,,Kálvária körül tanyázó 
Francziák a statióknál létezett faragványyokat, 
úgymind a Zsidóknak orrait, füleit, sat. le
csonkították, egyedül Üdvözítőnk képét hagyván 
sértetlenül, keresztényi gondolkodásuk és érzel
mük tanúsító jeléül". Ezen epizódok ellenére, 
a francia katonaság két órán át fosztogatta a vá
ros lakosságát. Egy Francsics Károly nevű bor
bély évekkel később így emlékezett erre: ,.Gon
dolhatni lehet, hogy hogy rohant a győzedel
mes ellenség a városi lakásokra! . . . és dúlt, ra
bolt, ahol mit lehetett. Szülőimnél ugyan — mint 
aféle szegény mesterembereknél — nem sokat 
találtak a hozzánk berohanok rabolnivalót; de 
azért egészen mentek nem maradtak, mert egyik 
közvitéz apám ujjáról a még megvolt, arany 
jegygyűrűjét lehúzta, és nyakáról új, fekete se
lyem nyakkendőjét eloldotta. S minekutána az 
ijesztő rabló két óra elmúlt: zörögtek a dobok, 
és a házak az ellenségtől megmenekültek."5 5 

A francia katonák betörtek a református kollé
giumba is, s elrabolták a kollégiumnak — Len
gyel Mihály seniornál megtalált — összes pén
zét: 322 forint 44 krajcárt. Márton István pro
fesszor — közben saját házát hagyva prédául a 
katonáknak! — a kollégiumba sietett, hogy az 
oda betóduló katonák pusztításától legalább a 
kollégium könyvtárát megmentse.56 A fosztoga
tás során öt francia katona betört Zsoldos Já
nos főorvos házába is — miközben a főorvos 
már a katonai kórházban dolgozott. Az orvos 
családtagjai sietve érte mentek a Benedek-ren
diek kolostorában működő katonai kórházba. 
Mire Zsoldos hazaért, a katonák már kifosztot
ták a lakást. Sőt, mikor belépett a házba, a ka
tonák őt is kirabolták. Mivel nem voltak meg
elégedve a zsákmánnyal, pénzt követeltek, azzal 
fenyegetőzve, hogy rájuk gyújtják a házat.. Az 
öt francia katona még a házban garázdálkodott, 
mikor még két francia trombitás is bejött a 
házba. Mivel ők már semmi elrabolnivalót nem 
találtak, lehúzták Zsoldos csizmáit. Azonban ép
pen ezekben a percekben lépett be a házba egy 
francia szálláscsináló tiszt, hogy a lakást Lau-
riston tábornoknak foglalja le. Ez a tiszt rápa
rancsolt a két trombitásra, hogy legalább a csiz-
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máit adják vissza — a francia sebesülteket is 
ápoló — orvosnak. 1809 július végén — a fran
cia csapatok távozása után — a városi Állandó 
Deputáció nagyarányú összeírást végzett a fran
cia katonaság által Pápán végbevit t rablások
ról. Az általános jellegű felmérés szerint első
sorban bort raboltak, illetve ruhaneműeket és 
kisebb értéktárgyakat . Álljon itt néhány például: 
,,18 Akó (1152 liter, Sz) öt és hatesztendős 
somlai bor akóját 30 forintjával számlálván: 
840 forint; 11 Akó (704 liter) Balaton melléki 
két esztendős bor akóját 16 forintjával számlál
ván: 176 forint; stb.; két mente egyik zöld se-
lem posztóbul arany, a másik sötétkék teveszőr 
szerszámmal az ifjabbik fiamé, mind a három 
mente muszka (orosz, Sz.) prémes volt: 40 fo
rint; . . . két nagy köpenyeg egyik a magamé 
a másik pedig az ifjabbik fiamé: 50 forint; egy 
kalpag: 9 forint; egy arannyal kivarrot t paszo-
mántos vörös süveg az idősebbik fijamé: 14 fo
rint; egy öltözet vörös virágos karton hosszú 
ruha: 30 forint; negyven férfi ümög (ing, Sz.) 
a magamé, a fiamé, egyet öt forinttal számlál
ván: 200 forint; stb. Húsz asszonyi ümög a Fe
leségemé és Leányomé, egyet 6 forintjával szám
lálván: 120 forint; stb. Három nagy tábla sza
lonna 30 forintra való; kilenc sunka: 8 fo
rint, stb." 

Az így összeírt károkat a bizottság összesen 
1961 forint 16 krajcárban állapította meg. A 
bizottságnak további 55 pápai polgár nyújtott 
be panaszt kárairól. Például: Francsics László 
(a fentebb említett Francsics Károly apja): 
„mesterségihez való 16 db szál szíjjat elvitték, 
egy 1 forint 30 krajcárnak vévén: 20 forint; 
egy 5 itzés csutorát: 5 forint; egy selem nyak
ravalót: 2 forint; egy ezüst kar ika gyűrűt: 1 fo
rintért; két nagy vizes sajtárt: 2 forintért". 
,,32. numero: Horváth Istvány: egy fél zsák búza 
lisztet elvittek: 12 forint, 6 ludat: 6 forint; 
fölső lepedőt egyet elvittek három keszkenyövel 
és egy karton szoknyával: 13 forint; három ke
nyeret: 3 forint 45 krajcár; egy pár fehér kap-
cát: 2 forint; egy beretvát: 1 forint; nála koszt
ban lévő deák gyerekjeinek kára: 36 forint 30 
krajcár." A Felsőmajorban 151 polgárt raboltak 
ki a katonák, összesen 21 177 forint értékben. 
Alsómajorban 38 polgárt fosztottak ki. Többek 
között Kamondy Ferenc jelentette, hogy ,,az el
lenség bé jövetelének első napján mindjárt a 
házamra ráütvén két sasszér (chasseur = lovas
vadász, Sz.), bankókban 50 forintomat és igen 
könnyen 30 forintokat érő zsebórámat rablás
képen elvitte; ez a kétféle lészen: 80 forint". 
Hering János ezt jelentette: ,,azon szempillan
tásban amidőn bé jött az ellenség, négy lovas 
sasszér megtámadván, a zsebórámtól megfosztot
tak: 120 forint értékben; a bugyellárisombul 
másnap korán reggel lófarkú katonák (ti. lófar-
kas díszítésű sisakos dragonyosok, Sz.) kivettek 
235 forintot". Nagy István elpanaszolta, hogy 
,,folyó 1809-dik Esztendőben Június 12-én a 
Francziák Pápára berontván, és Divisionis Ge
nerális (hadosztályparancsnok, Sz.) Grouchynak 
emberei, Adjutánsa, más két tisztekkel, födeles 
szekerével, társzekerével, két ökör szekérrel, 25 
dragonyossal, kocsis és lovász emberekkel, 42 

lovakkal és 8 ökörrel Házamhoz beszállván: 1. 
no. négy font gyertyát elvitték 1 forintjával 4 
forintért; 2-szor: tíz mázsa szénámat erőszako
san elhordták és megetették, mázsáját azon jó 
tavaszi szénát vévén 5 forintjával: 50 forintért; 
3-szor: 5 mázsa szalmámat is azon 50 darab 
marha alá, mellyekkel az Udvarom tömve volt, 
széjjel szórták és elpazarolták, mázsáját 2 fo
rintjával: ára 10 forint; 4-szer: fél akó bort (kb. 
32 liter, Sz.) megittak 24 forintjával, az 12 fo
rint 48 krajcár; 5-ször: egy nagy viselt magyar 
köpönyeget elraboltak, melly megért: 24 fo
rintot; 6-szor: kamora ajtómat törték, pléhját-
sarkait kifeszegették, elrontották, kocsiládámat 
összetörték, sajtárt, gyertyatartót s több más házi 
eszközöket elhordták; a kár summája: 100 forint 
48 krajcár".57 

Ugyancsak június 12-én délután a fran
cia Itáliai Hadsereg egészségügyi parancs
noka, egy Maison nevű tiszt — mint azt Zsol
dos János főorvos leírta — lefoglalta a 
francia csapatok számára a Benedek-rendi és 
irgalmas rendi szerzetesek kolostoraiban mű
ködő katonai kórházakat. Már másnap, 
június 13-án a Benedek-rendiek kolostorá
ba — melyet a francia Dumont orvostiszt pa
rancsnoksága alá rendeltek — 116 osztrák és 
magyar, valamint 47 francia sebesült katonát 
hordtak be. Ugyanakkor az irgalmas rendiek 
kolostorába 17 osztrák és 16 francia sebe
sültet szállítottak. Ugyanezen az estén 
Maison kórházparancsnok összehívta a pá
pai orvosokat — Zsoldos János és Puchli orvo
sokat, Miskolczi sebészorvost és öt gyógysze
részt —, és utasította őket, hogy dolgozniok kell 
a pápai francia katonai kórházakban. 

Hogy elkerüljék a francia csapatok oktalan 
fosztogatásait, június 13-án egy bizottságot ne
veztek ki gróf Esterházy Imre, Rába Boldizsár al
ispán, Horváth kanonok, Rohonczy János, Vetsey 
Ferenc, Pálffy László, Bartza Ádám, Hanovszky 
János, Káldy János és Oswald Zsigmond részt
vételével. A bizottság biztosokat nevezett ki a 
ruha-, az ágy-, a hús-, a kenyér-, a bor-, a ta
karmány-, a szállásügyek, sőt a temetői ügyek 
intézésére.58 

ÍV. VESZPRÉM MEGYE FRANCIA 
MEGSZÁLLÁSA A GYŐRI CSATA UTÁN 

(1809. június 14—július 1.) 

A Pápa felől visszavonuló osztrák—magyar 
IX. hadtest — valamint a nemesi felkelőkből 
álló Andrássy- és Mecséry-dandárok — június 
13-án egyesültek a Győrtől délre összpontosított 
magyar nemesi felkelő hadak föerőivel. A Pápa 
felől őket üldöző francia II . és VI. hadtestek, 
valamint V. hadtest részei déli irányból, a Lau-
riston-hadtest pedig nyugati irányból június 14-
én megtámadta a Győr és Kismegyer közt harc
rendbe fejlődött osztrák—magyar csapatokat. Az 
osztrák—magyar erők harcrendje a következő: 
volt: a Győrtől nyugatra kiépített erődített tábor
ban a Meskó-hadosztály nemesi csapatai össz
pontosultak (őket francia támadás nem érte); a 
hadsereg jobb szárnyán (Győrtől délre) a Fri-
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5. ábra. A győri csata vázlata (1809. június 14.) 
Figure 5 L'esquisse de la bataille de Györ (Raab) le 
14 juin 1809 

mont-hadosztály Bésán-dandára összpontosult; 
középütt két hadosztály vonult fel. A közép jobb 
szárnyán a Jellasics-hadosztály (Sebottendorf-, 
Eckhardt- és Legisfeld-dandárok: 17 gyalogos
zászlóaljjal); a közép bal szárnyán a Colloredo-
hadosztály (Lutz- és Marziani-dandárok: 17 gya
logoszászlóaljjal). A hadsereg (déli) bal szárnyát 
a magyar nemesi lovasezredekből álló Mecséry-
lovashadosztály (Andrássy- és Gosztonyi-lovas-
dandárai) alkotta, összesen 40 lovasszázaddal. 
A Frimont-hadosztály Gajoli- és Kleinmayer-
dandárai alkották a tartalékot, részben a közép-, 
részben a job szárny mögött. 

A délelőtti előcsatározások után a francia had
sereg déli 12 órakor kezdte meg a támadást. Déli 
(jobb) szárnyán összpontosított három lovas
hadosztályával délről igyekezett átkarolni az 
osztrák—magyar hadsereget. Délután 15-16 óra 
között az egész arcvonalon heves tűzharc és ké
zitusa alakult ki. Elsőnek a déli szárnyat bizto
sító Mecséry-lovashadosztály omlott össze 16 
órakor, s a magyar nemesi lovasezredek Sas
hegyen át Ács felé visszavonultak. Miután a 
IX. hadtestet bekerítés fenyegette, délután 17 
órakor János főherceg parancsot adott az általá
nos visszavonulásra Ácson át Komárom déli 
térségébe. 

A Veszprém megyei lovasezred a Mecséry-
lovashadosztály Gosztonyi-lovasdandárában har
colt, s a visszavonulás során a lovasezred mint
egy 680 embere közül kétszázan szétfutottak. 
Ezek közül 35 lovas Pestig menekült. , ! l A töb
biek szétszéledtek és zömében falujukba mene
kültek, ott rejtőztek el. 

A veszprémi 9. sz. gyalogoszászlóalj (1207 
ember) a hadsereg centrumának (északi) jobb 
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szárnyát alkotó Jellasics-hadosztály első harcvo
nalában, az Eckhard-dandárban vonult fel. A 
csatasor a Pánzsa-ér keleti partvonalán húzó
dott Győrszabadhegy DNy—Kismegyer ÉNy kö
zött. A délelőtti francia ágyútűzben, majd a dél
után 15 órakor meginduló francia támadás során 
a zászlóaljnak veszteségei nem voltak. Amikor a 
francia VI. hadtest 3. (Severoli)-gyalogoshad
osztálya átgázolt a Pánzsa-éren és megrohamozta 
a Jellasics-hadosztály Sebottendorf- és Eckhard-
dandárait, közelharcra került sor. A kézitusá
ban a 9. sz. gyalogoszászlóalj (déli) bal szárnyán 
álló sorzászlóalj meghátrált, s erre a veszprémi 
zászlóalj is visszavonult mintegy 50 lépést. Ek
kor a 32. sz. Esterházy-gyalogezred két zászló
alja szuronyt szegezve újra előretört. Márkus 
József ezredes parancsára a veszprémi gyalog
ság is szuronyt szegezve, egyetlen lövés nélkül 
előnyomult. Az előre-hátra hullámzó harcban 
ezt az előnyomulást a zászlóalj kétszer megis
mételte. Mivel időközben a francia 3. (Seve-
roli)-gyaloghadosztály az Eckhardt-dandár (dé
li) bal szárnyán újra áttört, az Eckhardt-dandár 
megkezdte visszavonulását. A két ellenroham al
kalmával a veszprémi gyalogságból 79 em
ber hősi halált halt, megsebesült vagy francia 
fogságba került. Mint a zászlóalj parancsnoka, 
Márkus József ezredes jelentette: ,,Ezen vissza
vonulás alatt egyetlen ember sem dobta el fegy
vereit, s még a 14-15 éves dobos sem dobját, 
hanem mint öreg katonákhoz illik, megtartot
ták. "l'° A jelentésben közöltektől eltérően, való-

6. ábra. Jelenet a győri csatából. 
Figure 6 — Une scène de la bataille de Győr (Raab) 

jában a gyalogoszászlóaljból még többen szök
tek meg, mint a lovasezredből. Utólagos vizsgá
latok szerint mintegy 490 ember szökött meg 
csak a veszprémi zászlóaljtól. A háború után fel
vett hadbírósági jegyzőkönyv az ütközet számos 
epizódját örökítette meg: ezek között a vitéz
ségnek és a gyávaságnak számos esetét. A lo
vasezred 3. főstrázsamesteri lovasosztályából — 
miután a csata előtt a legénységnek fejenként 
kiosztottak egy-egy meszely (kb. fél liter) bort, 
70 lovas (Kenessey Károly főhadnagy parancs
nokságával) az előnyomuló francia lovasságra 



rontott. A roham során a csoport szétszóró
dott. Nemes Nagy János (Mihályháza), nemes 
Kiss István (Pápa) és nemes Szalóky Antal köz
vitézek — bár zsákmányoltak egy sárga fran
cia lovat — elszakadtak társaiktól. Tizenkét 
francia lovas Táplánypusztán át Szentmárton
hegyéig (Pannonhalma) üldözte őket. Mivel a 
menekülés során több árkot is átugrattak, va
lamennyi pisztolyukat elpotyogtatták nyereg
tokjaikból. Itt, Pannonhalmán a zalai lovasság 
közé kerültek. Ezekkel együtt vonultak vissza 
Homokbödögéig, majd itt a faluban hagyva 
egyenruhájukat, fegyvereiket és lovaikat, lakó
helyükre tértek haza. Egy másik veszprémi lo
vasegység — melynek parancsnoka a francia 
fogságba esett Kemény Dénes századoskapi
tány volt — számos Ott- és József-huszárral 
együtt a francia lovasság közé keveredett . A 
francia lovasok szétverték a csoportot. Né
hány — mihályházi — nemesi felkelő (Katona 
József, Mészáros Péter, Nagy Dániel, Nagy Fe
renc) Gic faluig meg sem állt. Mivel azt a hírt 
kapták, hogy Takácsiban franciák vannak, Ba-
konyszentlászlón át Homokbödögére, onnét Gan-
nára, illetve a kupi vágáson át Mihályházára 
menekültek. Mások — mint pl. nemes Szalóky 
Zsigmond közvitéz (Szalók) — néhány József
huszárral és vasmegyei lovassal Kocson, Ma
gyarszombathelyen (ma: Bakonyszombathely), 
Nagytevelen és Bakonyjákón át Szalók faluba 
futottak. A veszprémi Török János közvitéz — 
miután lovát már előzőleg kilőtték alóla — Ke
mény Dénes századoskapitány parancsára harc 
közben sajtárban hordta a bort bajtársainak. A 
harc forgatatában szerzett magának egy gazdát
lan lovat, majd két társával együtt Veszprém
be menekült. Ugyancsak a 3. lovasosztályban 
szolgáló Kenessey Sándor káplár (Küngös) a harc 
közben lovával együtt árokba fordult, majd 
onnan kivergödve — számos társával együtt — 
Pannonhalmán át Veszprémig menekült. Az em
lített ároknál vívott közelharcban nemes Antal 
Imre közvitéz (Jenő) — miután három francia 
lovast levágott — súlyos kardvágást kapott az 
állán. Miután bekötözték — Halász hadnagy 
utasítására — a táplányi csárdához ment vissza. 
Innét néhány Vas megyei lovassal Palotára, majd 
Veszprémbe menekült. Innét hazatért Jenő falu
ba, ahol a szőlőkben bujkált a franciák kivonu
lásáig. Az ugyancsak a 3. főstrázsamesteri lo
vasosztályhoz tartozó nemes Ihász István köz
vitéz (Nagydém) — Ihász kapitánnyal és más 
lovasokkal — a franciák által körülfogott és szo
rongatott Hunkár Antal századoskapitány se
gítségére vágtatott. A harcban a felkelő lo
vasok szétszóródtak: Ihász István egy árok
ba bukott lovastól együtt, majd onnét kiszaba
dulva Táplánypusztára menekült. Ott találkozott 
újra Ihász kapitánnyal és embereivel, akik
kel együtt az écsi erdőn át Nagydémre mene
kült, s a szőlőhegyen rejtőztek a franciák el
vonulásáig. A lovasok cserbenhagyták Hunkárt, 
aki francia fogságba esett. Megfutamodtak a 
többiek is: nemes Bereczky Péter (Adásztevel), 
Göndöcs Mihály, Kiss Sándor, Bekes János, Bá-
tory Mihály, Kovács Ferenc káplárok, Lampért 
Mihály és más közvitézek Táplánynál abbahagy

ták a harcot, majd Tamásin át hazatértek Adász-
tevelre. Ugyanebben a harcban nemes Gánts Fe
renc közvitézt (Csögle) egy lövés és két kard
szúrás leterítette lováról a földre. Lovát a fran
ciák elragadták, ö maga azonban sebesülten 
kivergődött a közelharcból, s Gicen át haza
menekült. Kovács János közvitézt (Szentgál) is 
letaszították lováról, s miután kivergődött a 
közelharcból — Kovács János, Bognár Ferenc 
és Tamás Bálint nevű szentgáli bajtársaival — a 
Bakonyon át Szentgálra menekültek. Megfu
tamodott a csatából maga Kenessey Károly fő
hadnagy is — aki tizennyolc emberével együtt 
— Dédére, majd onnan Veszprémbe menekült. 
Nemes Győrffy László közvitézt (Görcsöny) — 
kartácslövéstől megvadult lova hazáig ragadta. 
Nemes Biró István közvitéz (Csögle) két regulá
ris huszárral Zircig futott, majd hazatért. Az 
utólagos megállapítások szerint a Veszprém me
gyei lovasezredből (680 lovas) 117 ember szö
kött meg csapatától a csata zűrzavarában. Az 
1. ezredeskapitányi lovasosztálytól 12-en; a 2. 
ezredeskapitányi lovasosztálytól 15-en; a 3. fő
strázsamesteri lovasosztálytól pedig 85-en. A lo
vasezredből hősi halált haltak 22-en, megsebe
sültek 65-en. 

A harcok sebesültjeinek zömét Pápára szál
lították. A június 13-i elöcsatározások sebesült
jei közül 19 sebesült francia katonát hoztak 
Pápára. Mint Magyarász József pápai plébános 
feljegyezte, a június 13-i harcokban az osztrák 
Marziani dandártábornok „lovárul lefordulván 
a Francziák kezébe került", akik a tábornokot 
visszahozták Pápára. Marziani előző szállásadó
jához, a plébánoshoz akart visszatérni. Ott 
azonban a beszállásolt franciák miatt nem ka
pott helyet, s ezért Schwarz kereskedő házánál 
szállásolták el a franciák. 

Június 14—15-én a győri csatatérről a fran
ciák 298 francia és 217 osztrák—magyar sebe
sültet szállítottak Pápára strázsamesteri rangon 
alul. Ezekkel egyidejűleg Pápára hoztak még 30 
francia tisztet is, köztük egy ezredest, aki még 
aznap meghalt. Pápára hoztak továbbá még öt 
osztrák tisztet is: egy kapitányt, három főhad
nagyot és egy alhadnagyot. Mivel a Benedek
rendiek és az irgalmasok kolostorában beren
dezett kórházakban a sebesültek már nem fér
tek el, a közembereket a városi Szent Ilona-
kórházba helyezték el. Mivel a francia tisztek az 
osztrák—magyar tiszteket nem tűrték el maguk 
között, azokat a Benedek-rendiek és az irgal
masok kolostorában egy-egy külön szobában 
helyezték el. Június 15-én a várkastély föld
szintjén is kórházat rendeztek be a sebesült 
francia katonák számára. A francia katonai kór
házak vezető tisztjei a következők voltak: Wol-
lan hadbiztos (Comissarius Ordinátor) és Ro
bert nevű titkára; Maison kórházparancsnok 
(Feő Spitály Comissarius); De Cambis (Hadi 
Comissarius); D. Latour (Tábori belső orvos); 
Babán törzsorvos (Stabilis orvos); Dumond kór
házi ellenőr (Controllor a Spitályban); Pean se
bész (Inspections al-chirurgus). A város térpa
rancsnoka Mathieu volt, segédtisztjei (adjután
sai) pedig Micheau és Rosajo, valamint Barbier 
(Ordonatos Comissarius). A francia város- és 
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kórházparancsnokság már június 13—14-én el
rendelte, hogy minden sebesült és beteg kato
nának naponta kétszer — délelőtt 9 órakor és 
délután 16 órakor — fél font (kb. 22 dkg) főtt 
húst, fél font kenyeret és egy meszely (kb. fél 
liter) bort kell adni a város részéről. 

A francia katonai kórházakban az alábbi pá
pai — majd fokozatosan más városokból és fal
vakból berendelt magyar — orvosok dolgoz
tak: Zsoldos János igazgató-orvos, segédje: Si-
ninger Krisztián, a tolmács: Müller kereskedő. 
Belgyógyász orvosok: dr. Gutrein (Veszprém), 
dr. Birk (Lepsény), dr. Puchli (Pápa). Seborvo
sok: Kunté, Mészáros, Miskolczi (pápaiak), Frá
ter Remigius irgalmas rendi szerzetes, Kiszling, 
Lantzinger, Firinger legények Veszprémből; 
Réczinger, Kántor, Markos, Turmán borbély 
(sebész) mesterek, valamint Müller, Vörös, 
Pucher, Gotang, Halasi borbély (sebész) legé
nyek Veszprémből; Teinger (Celldömöld), Varter 
(Patona), Ulrich (Tés), Nagy László (Németié
vel). Patikusok: Barnabás, Andrasech, Landa-
lin, Korporits, Bisistye. Kötszerszabók és -mo
sók: Heinrich Sturm és Prill. Temetőbiztosok: 
Lazéri, Tislér és Nemes Szűcs. Ruhabiztos: Hor
váth Imre ügyész; ágybiztos: Orsolits. A kas
télyban működő tiszti kórházat a franciák látták 
el, a polgári szervek csak étellel, itallal, kés
sel, fűrészekkel, kötszerrel, gombostűkkel és 
orvossággal látták el őket.''2 

A győri csatát követő vasárnapon a francia 
parancsnokság ünnepi misét rendelt el a plé
bániatemplomban. A misét Magyarász József 
plébános tartotta, mint ezt feljegyezte: ,.Vasár
napon saját személyemnek jutott a szerencse 
misézhetni fél tizenkettőkor a Franczia had
fiaknak. Érdemesnek vélem megérinteni itten, 
hogy a Sanctáriumot (szentélyt, Sz.) és az üres 
tért elfoglaló igen nagy számú katona dobosok 
föltett süvegekben mondhatnám szinte botrá
nyos dobzajjal jelenték szakaszonként az isteni 
szolgálat főbb részeit." 

Ugyancsak néhány nappal — a június 12-i 
pápai harcok után — a francia parancsnokság 
elrendelte a Kálvária közelében hevenyészve el
temetett francia „Generális" exhumálását, majd 
újbóli eltemetését a városi temetőben. Az ügy
intézést ugyancsak Magyarász pápai plébánosra 
bízták: ,,Az agyonlőtt Generálist . . . később pe
dig az ütközeti zajnak megszűntekor újólag fel
ásván, papi segédlet és minden harangok zúgása 
mellett, a Szerzetes férfiak, a polgári és Franczia 
Katonaság kíséretében egész egyházi díszlettel 
általam eltakaríttatták a nélkül, hogy fáradságo
mért csak szóbeli köszönettel is fizettek volna. 
A holt tetemnek letételekor szokásos háromszo
ros tisztelet lövéseket a polgári katonaság (helyi 
polgárőrség, Sz) egyedül végezé." Itt jegyezte 
fel a plébános annak okát, hogy miért nem szere
pelnek a plébánia halotti anyakönyvében a vá
rosban — mai napig is ismeretlen számú — meg
halt francia katonák. ,,Fel akarván jegyezni a 
holtak anyakönyvében mind ezen Generálist 
mind pedig a Francziák közül minden általam 
eltemettetteket, tudakoztam nevük- és rangjuk
ról; de ezeknek megtudhatásától azon egyszerű 
feleletük által, hogy az efféle jegyzeteket maguk 

teendők, részbeni műtételemre semmi szükségük 
nincsen, pusztára elüttettem. És itt fekszik tulaj
donképpen oka annak is, hogy a városunkban 
eltemetett Francziák nevei a holtak könyvében 
írva nincsenek."63 

A győri csata idején — június 14-én és azt kö
vető napokban — a francia V. hadtest egy része 
(a Grouchy- Pully-dragonyoshadosztályok) részt 
vettek a csatában, egy része — a Lamarque-gya-
logoshadosztály — pedig Pápán öszpontosult. A 
gyalogoshadosztály bevonulását követően, a had
test parancsnoka: Macdonald altábornagy is Pá
pára érkezett. Érkezésekor felkereste a plébánián 
elszállásolt Bonneau tábornokot, és ott bizalmas 
tárgyalást folytatott vele. Magyarász plébános 
ezt az esetet is feljegyezte háztörténetében: 
„Utóbb Boneau Generál Úrhoz látogatóképpen 
Macdonald az Olasz Ármádia Generálja érkezett; 
a két Generálnak titkos közleményeik lévén egy
mással, a szemfülesség gyanúját kikerülni akar
ván, egyedül hagyám őket szobámban; mellybűl 
midőn kilépni akarok, ajtóm előtt egy Chasseurt 
(francia lovasvadász katona, Sz.) pillantok meg, 
ki, miután őt szemeimmel merően megmértem, 
ezeket szollá hozzám tisztán magyarul: »mit néz 
Tisztelendő Ür olly feszesen szemem közé?« 
»Atyafi! — válaszolám én erre — azt nézem ki 
a kend szemébül, hogy kend magyar!«, s e sza
vakra néma gyorsasággal hagyá oda állomását." 
Magyarász plébános teljes elismeréssel emléke
zett meg Bonneau tábornokról: „Bonneau Tábor
nok talpig becsületes jó ember vala, még hogy 
a boraimat a Bátsi szöllőmbűl és a Somlai hegy-
rűl haza vitethessem, bátorság okáért bizonyít
ványt is adott, mintha az ispotály (kórház, Sz.) 
számára vitetném azokat . . . (s mikor eltávozott) 
Hogy pedig teljes bátorságban legyen a Plébánia 
ház, ugyan ő maga rendelte hozzám az álgyú-
telepi Ezredesét is (a tartalék tüzérség parancsno
kát, Sz.), ki nem csekély alkalmatlanságul szol
gált egész tisztikarával együtt, ennek minden 
egyes tagjait hozzám híva meg reggelire, ebédre 
és vacsorára is. Reggelire csupán kávé kielgítő 
nem volt, hanem az ízlések különbfélesége sze
rint ezt mindenkor írósvaj, lágytojás, vajrénye, 
bor, pecsenye előzé meg; az ebédet nagyszerű úri 
lakomának nevezhetném, sőt még vacsorára is 
szorosan megkívánták a kávét. Eközben a számos 
őrök sajtár számra hordták pincémbül a bort, 
és míg belülről a falakra raggatott gyertyák fé
nyénél kedélyesen mulattak, addig külről a ház 
előtt esti zene hangzott . . . Miután ennyi alkal
matlanságból utóbb menekültnek kezdem hinni 
magamat (ti. a francia tüzértisztek távozása után, 
Sz.), reményem újra csalódott; újabb vendégem 
most valamely Vollyán nevű Ordinateur Comis-
seur): rendelkező biztos:) vala; egy mondhatat
lan durva modorú francia ember, ki még estve 
is megszagolta az asztalkedőt ha váljon friss mo
sott-e? Ez sokszerű gorombaságaival annyira ke-
seríté napjaimat, hogy se ehetném se alhatnám. 
Utóbb barátságossá vált irántam, s a következő 
napon a bizalom simább hangjain iparkodva szól-
lani mondván: »ingens pügna est ad Raab« (»rop
pant nagy csata van Győrnél!"«), s egyszersmind 
kezével mutatá »ita iacent cadavera in campo« 
(»így feküdtek a hullák a mezőn«.)04 
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Azon a napon — június 12-én — amikor a 
francia VI. és II. hadtestek föerői benyomultak 
Pápára, s a francia V. hadtest Lamarque-gyalo-
gos- és Pully-dragonyoshadosztályai Somlóvásár
hely körzetében vonultak fel, Veszprém városa 
rendkívüli közgyűlést hívott össze: „Minthogy 
az ellenség a folyó Júniusnak 10-dikén Fö 
Herczeg János seregét Tüskevári környékben 
utói érvén, már a szomszédságban csatázna, sőt 
mint hallik, tegnap és ma Pápa városáig benyo
mult, onnét a mi seregeinket kihajtotta, maga 
pedig Pápát megszállotta . . ., méltán tarthatni 
tőle, hogy erejét . . . ezen környékre, s városba 
is kiterjeszteni fogja." A városnak ezért fel kell 
készülni a francia megszállásra: ,,Hogy pedig a 
belső bátorság annyival is inkább fenntartasson, 
naponként a Város, a Nemes Vármegye a Quár-
tély-házakhoz hat és hat strázsát kirendeltetnek, 
kik ott éjjel-nappal készen lenni, s a parancso-
lattul várni fognak."h0 

Június 13-án a francia 2. (Lamarque)-gyalogos-
hadosztály két dandára Pápáról Győrszentmárton 
felé nyomult előre, hogy délről karolja át az 
osztrák—magyar erőket. Ezzel egyidejűleg a 3. 
(Pully)-dragonyoshadosztály egyik ezrede Somló-
vásárhelyről Nagyvázsony, illetve Városlőd felé 
nyomult előre. Június 13-án délután Salamon 
Miklós nagyvázsonyi inspector azonnal levelet 
küldött Veszprémbe a megyei Állandó Deputáció-
nak, hogy a faluba 1200 főnyi francia lovasság 
vonult, s a franciák Veszprémen át Székesfehér
vár felé akarnak vonulni.hB Június 13-án Veszp
rémben nem tartózkodtak osztrák—magyar csa
patok, bár az előző napon még voltak: a katonai 
raktár iratai szerint a Somogy megyei nemesi lo
vasezred egyik osztagának 84—84 porció szénát 
és zabot, a es. kir. 102-ik ,,Divisiónak" pedig 
24—24 porció szénát és zabot utaltak ki.b7 

Végül is nem Nagyvázsony, hanem Városlőd 
felől érték el először Veszprémet a franciák. Jú
nius 14-én reggel egy 25 dragonyosból álló fel
derítő osztag nyomult be a városba. A városi 
jegyzőkönyv feljegyzése szerint: (a francia egy
ség): ,,ebben a szempillanatban ide is érkezett". 
Egy ismeretlen levélíró jelentése szerint ,,Egy 
francia dragonyos csapat Városlődön ott tanyáz
ván, annak egy osztálya Veszprém felé tartana; 
el is érkezett nem sokára 25 francia dragonyos 
egy 2.-ik kapitánnyal, a kik minek után az egész 
várost kivont fegyverrel sebesen által futották 
volt . . . Vármegye házunk (a mai Törvényszék 
a várban, Sz.) előtt rendbe állottak. A kapitány 
feljővén a Deputációhoz, szénát, zabot, bort, ke
nyeret és húst kért a legénysége számára, me
lyeket felhozatván, zabot töltöttek egyedül lo
vaik eleibe, és magok is az oda hozott kenyér, 
borral és pecsenyével vacsoráztak; a tiszt feljő
vén az első kapitány és a maga számára sötétzöld 
posztót kért, elértvén kérését 25 rőffel neki el-
küldöttünk. Ezután felülvén lovaikra megköszön
ték a mit néki adtunk, és Városlőd felé vissza 
elsiettek, azt mondván, hogy regveire Győrött 
kell nékik lenni."bH Miután a francia lovascsa
pat elvonult, a városi tanács utasította Kupricz 
Mihály komisszáriust, hogy a vázsonyi, veszpré
mi, palotai, siófoki, lepsényi és zirci raktárakba 
azonnal hordasson be elegendő szénát, zabot, 

valamint készíttessen elő elegendő mennyiségű 
kenyérporciókat. Egyúttal utasították, hogy a 
megyében maradt fegyvereket is gyűjtesse össze 
és zárassa biztonságos helyre, „nehogy szeren
csétlenség történjék".69 Miután a francia felderítő 
lovasosztag elvonult, június 15-én visszatértek 
Veszprémbe az osztrák—magyar biztosító csa
patok, elsősorban az 1. sz. Caiser-vértesezred 
egyik osztaga, melynek június 15—19. között a 
veszprémi katonai élelmezési raktár naponta 24— 
28 porció zabot és szénát utalt ki. 

A visszatérő császári vértesekkel egyidejűleg, 
június 15-én Veszprémbe érkezett Pápáról az 
ottani francia katonai parancsnokság megbí
zottja. Követelte, hogy a Veszprém vármegyei 
Állandó Deputáció küldjön át — a kapcsolatok 
fenntartására Veszprémből — néhány személyt 
Pápára. Ugyanakkor követelte, hogy más
nap — június 16-án — indítsanak a küldöttséggel 
együtt élelmiszert Pápára. Küldjenek a pápai 
francia katonai kórházakba egy belgyógyász és 
tizenhat sebészorvost. Továbbá a franciák által 
Pápára berendelt napi 400 szekér kiállításában 
vegyen részt a veszprémi és cseszneki járás is 
(a devecseri és pápai járások segítségére). Az 
utasításnak megfelelően — június 16-án reggel — 
elindult Veszprémből Pápára a franciául jól be
szélő Horváth János kanonok és Hasznossy János 
táblabíró. Balassa László esküdt vezetésével ma
gukkal szállítottak ötven hordó lisztet és 500 po
zsonyi mérő zabot. A küldöttséggel utazott 
Putwein Antal belorvos, valamint Raizinger, 
Markos és Kántor seborvosok négy borbélyle
génnyel. A vármegye a belorvosnak napi 6, 
a sebészeknek napi 4 és a borbélylegényeknek 
napi 3 forintot fizetett. Az orvosokkal együtt 
— mivel volt bőven — tépéseket és kötszert is 
útnak indítottak Pápára. Intézkedtek arról is, 
hogy veszprémi és cseszneki járások falvai na
ponta 100—100 szekeret állítsanak ki Pápára.70 

Ugyancsak június 15-én a Veszprém városi tanács 
elrendelte, hogy a városi mészárosok mészárszé
keikben állandóan elegendő húst, a polgári la
kosság pedig otthon annyi frissen sült kenyeret 
tartson készenlétben, amennyit a franciák bevo
nulásakor azonnal össze lehessen hordatni. Egy
idejűleg Veszprémet négy beszállásolási körzetre 
osztották, s egy bizottság azonnal összeírta a ka
tonai szállásokat (kvártélyokat). Még el sem tá
vozott a francia megbízott, máris jött a követ
kező hadikövet. A pápai katonai kórházakban 
elhelyezett sebesült és beteg katonák számára 
Veszprém városától azonnal 200 rőf (156 méter) 
gyolcsot, 50 paplant, 50 matracot, 50 szalmazsá
kot, 100 vánkost és 100 lepedőt követelt. A város 
megbízottai még a nap folyamán végigjárták a 
várost, s a lakosságtól — nyugta fejében — ösz-
szeszedték a kért tárgyakat. 

Június 15-én a Veszprém vármegyei nemesi 
lovasezred parancsnoka, gróf Zichy Ferenc ez
redeskapitány levelet írt a megyei hatóságoknak 
a győri csatából megszökött nemesi felkelők 
ügyében: „Ámbátor ugyan Pápa, Karakó és Győr 
alatt ez napokban történt ütközetekben a vezér-
ségem alá bízott vitézek közül, kiknek számukat 
mindazáltal még mind ekkoráig bizonyosan nem 
tudhatom, több számmal elvesztenek, és kimu-
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tátott vitézségek által életeket kedves hazájukért 
feláldozni készek voltának. Mindazonáltal azt is 
sajnossan tapasztalni kénytelenéttetém, hogy a 
tüskevári főhadiszállásnak idejétűl fogva, többek 
vitézeink közül az ezred zászlóját melyhez esküd
tének, törvénytelenül elhagyván, minden jelentés 
és tőlem kért engedelem nélkül tőlünk elmaradni 
nem irtóztanak légyen. Melyért a Tekéntetes Ne
mes Karokat és Rendeket hivatalosan kérem, 
méltóztassanak az emiétett vitézeinket, kik akár
mely okbul magukat félre vonták, és ne talán la
kások helyére térvén, vagy a Nemes Megyében 
szerteszét lappangván a Nemes Ezrednek nyilván 
való megbecstelenittését, ügy a Hazai Törvé
nyeknek megsértését ebbéli tetteikkel eszközöl
ték, felkerestetni, és őket öszve szedvén, szoros 
vigyázat alatt a Nemes Ezredhez, érdemlett kato
nai büntetéseknek el vétele, s a Haza eránt tar
tozó kötelességeknek további teljesíttése végett, 
vissza utasíttani. '" ' Június 16-án Kulisszay Fe
renc tiszttartó is levelet írt a megyei deputáció-
nak Rédéről, melyben jelentette, hogy ,,úgy 
megy az futó insurgens Rédei határban körösztül-
kasul kiki hazája felé, mint a csibefi; ezektül fé
lünk legjobban!'"2 Rendkívül érdekes a 
Veszprémből a pápai francia parancsnokság ké
résére (a franciául jól beszélő) Pápára küldött 
Horváth János kanonok levele a megyei Depu-
tációhoz, melyet június 16-án déli 12 órakor írt 
Városlödön: ,,Herendre alig érkeztünk, már a 
rossz híreket kezdettük hallani. A kocsma előtt 
állott egy szentgáli asszonyoktul és emberektül 
körülvett ugyan szentgáli születésű insurgens 
(nemesi felkelő, Sz.): megálltunk, kérdezünk: 
honnét jön? A mészárszékrül! — úgymond. Kér
dem tovább, hol volt az ütközetben?! Szabad
hegynél! - felele. Miért hagyta oda a sereget? 
Mert — úgymond — a tisztek is mind elfutottak. 
A legény Boronkay kapitány úr svadronyábul 
(századából, Sz.) való volt. Kérdeztük továbbá: 
Hát a többi insurgensek hol vágynak? Mind el
futottak, akik életben vannak, Komárom felé, 
mert legelsőbben is a regulárisok retiráltak. (Az
az a sorkatonák vonultak vissza, Sz.) Hát a várost 
megvette-e? Győrt — mond — még be nem vette, 
de a népet körüle elnyomta. Ezt hallván a körü
lötte levő szentgáliak: így szenvednek — 
mond— a szegények; a grófok, nagyurak csen
dességben, békességben költik a jövedelmöket! 
Más herendi ember beszélé, hogy midőn az erdő
be ménének, látta, hogy az insurgensek minden 
felől szállonganak haza felé! A fenn emiétett in
surgens beszéli azt is, hogy a pestiek, bara
nyaiak, tolnaiak, fejérváriak, kik életben marad
tak, mind elfutottak. Ily rémítő hírekkel töltettek 
el itt a faluk; a közbátorság fenntartására talán 
jó volna a hír hintegetöket összeveszedni, s rege
mentjeikhez (ezredeikhez, Sz.) vissza utasítani. 
Városlődre érkezvén a franciákrul kérdezősköd
tem, akiknek egyik csoportja Veszprémbe is be
rándult; ezek a kocsmán 125 forintig való költsé
get tévén a falunak, tegnap reggel, azaz csütör
tökön ismét elmentek Pápa felé. Tisztelendő 
Plébános Úr beszélett két gyalog Veszprém vár
megyei insurgenssel, kik azt mondták: hogy ők 
Győrtül tegnap jöttek el, hol a vigyázótorony 
legelsőbben is belövettetett, külső város felgyúj-
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tátott, és a belső város is, már akkor, hogy el
jöttek, meggyújtották. A két legény Szpetykó 
kapitány kompániájábul (századából, Sz.) való 
volt. Plébános Úr azt beszéli, hogy az egyik le
génynek a csákója által volt lőve, ábrázattya tele 
puskaporral, keze-lába agyaggal besározva. A 
fegyverek nálok volt mind a kettőjüknél. Ezek 
mondták azt is, hogy a mieink minden ágyúikat 
elvesztették. Tekéntetes Deputátió! Ezeket a le
gényeket alázatos vélekedésem szerint minél 
előbb összve kellene szedni, ne hogy a rémítések 
s az általok elszéledett fegyverek, s az elégedet
len s zúgolódó, nemcsak parasztság, hanem sze
gényebb nemesek kezekben is a belső csendes-
ségnek háborgató eszközeivé váljanak. '" ' 

A tömeges szökések miatt június 17-én a 
Veszprém városi tanács is kénytelen volt az ügy
gyei foglalkozni. Az ülés jegyzökönyve megje
gyezte, hogy híre jött, hogy az elmúlt napokban 
a megyében több helyen jelentek meg a nemesi 
felkelés katonái. Az a gyanú, hogy ezek „hite
szegett és zászlójukat gyalázatosan elhagyó szö
kevények!" A törvények szerint ezeket, mint 
szökevényeket el kell fogatni, s ezredükhöz visz-
sza kell szállítani. Azonban ezek az emberek egy 
vesztett csata után szóródtak széjjel, s ezért a ha
ditörvények ezen szakasza rájuk nem vonatko
zik. Azokat, akik hazatértek — és lovukat, fegy
vereiket, ruhájukat megőrizve - - tisztességesen 
viselték magukat, a megye újra fegyverbe fogja 
hívni. Szökevénynek csak az minősülhet, aki la
kóhelyétől távol, erdőkben stb. bujkál. Ezekre a 
haditörvények szigorával fognak lesújtani. Az 
Állandó Deputáció javasolta, hogy a szökevé
nyeknek nem minősíthető felkelők menjenek 
Székesfehérvárra, s onnét vissza csapattestük
höz. '4 A megyei Állandó Deputáció kellő kar
hatalom hiányában - - a szökevények erőszakos 
összegyűjtését nem tudta végrehajtani. „Az utol
só Győr vidékén tartott ütközetnek szerencsétlen 
kimenetele — írták június 17-én - több nemes 
felkelőket széllel osztott; ezek nagy része a mi 
Vármegyénkben — az ide valók ugyan lakhelyei
ken, a külsők erdőinkben, szőlőhegyeinkben 
bujkálnak. Sokak lovaik ellövetvén maguk tér
tek vissza, sokak fogságba esvén mindenükből 
megfosztva jöttek . . ." Azt a parancsot, hogy a 
szökevényeket a megye szedesse össze, „erő
szakkal semmi erőnk nem lévén és itt az ellen
ség torkában vélek nem bánhatunk . . . méltóz
tassék ezért nekünk kegyesen utassétást adni, 
mit tegyünk ezen igen szoros környülállásban, 
hogy minden tekéntetben kötelességünknek meg
felelhessünk.""' Június 17-én a megyei Állandó 
Deputáció kérvénnyel fordult a veszprémi püs
pökhöz is, hogy a szökött felkelőket ő is szólítsa 
fel — plébánosai útján — a visszatérésre."' 

Időközben június 15—17-én - a Győrtől 
nyugatra kiépített erődített táborból a (magyar 
nemesi felkelő csapatokból álló) Meskó-hadosz-
tály kitört, és Zalaegerszeg felé nyomult előre. 
Miközben a hadosztály június 15-én megközelí
tette Ukk falut, Nagykanizsa felől megjelent az 
osztrák—magyar VIII . hadtest előrevetett osz
taga, a 9. sz. Frimont-huszárezred néhány szá
zada. A huszárezred egyik osztaga (pk.: Földessy 
András kapitány) benyomult Sümegre. Miután a 



7. ábra. A Meskó-hadosztály visszavonulása 
Figure 7 — La retraite de la division Meskó 

francia V. hadtest Lamarque-gyalogos- és Pully-
dragonyoshadosztályai Pápán át Győr felé elvo
nultak, Sümegen csak francia ellátócsapatok ma
radtak. A francia katonák erőszakoskodásai, fosz
togatásai — a katonák lelövöldözték a mezőn 
legelő szarvasmarhákat, erőszakkal elvették a 
polgárok és parasztok lovait, szekereit — felbő
szítették a sümegieket. Néhány sümegi polgár — 
egy Spinitzhofer József nevű személy vezetésé
vel — fegyvert fogott és csatlakozott a huszá
rokhoz, akik a június 15-ről 16-ra forduló éjsza
ka megrohanták a városban levő francia őrséget. 
Egy Mihályfai István nevű huszár leszúrta az ott 
strázsáló francia őrszemet, majd megtámadták a 
franciákat. A váratlan támadás olyan riadalmat 
keltett a franciák között, hogy azok — vissza
hagyva szekereiket — megfutamodtak. A huszá
rok és a sümegiek Káptalanfánál érték utói a 
franciákat, s a tűzharcban két francia tisztet is 
megsebesítettek. Június 16-án éjszaka a huszá
rok és a felkelők benyomultak Somlóvásárhelyre, 
s megtámadták a nagyvendéglőben elszállásolt 
franciákat. A vendéglő egy olasz származású 
pincérének segítségével — akiben a francia és 
olasz katonák megbíztak — a támadók elfogták 
Zanardini mérnökkari alezredest és Assalini 
törzsorvost. A huszárok és a sümegiek — foglya
ikkal együtt — Ajkarendekre vonultak. Itt azon
ban — valószínűleg árulás folytán — megtámad
ták és elfogták őket a franciák. Azonban még 
ezen az éjszakán egy banderiális magyar huszá
rokból álló egység nyomult a faluba, akik meg
futamították a fanciákat, s kiszabadították fogsá
gukból a magyarokat. Ezek után a sümegi láza
dók — a 9. sz. Frimont-huszárezred részeivel 
együtt — Keszthelyre vonultak, s itt jelentkez
tek Meskó József vezérőrnagynál. A tábornok 
Spinitzhofert hadapródként felvette a Frimont-
huszárezredbe.77 

A győri csatát követő napokban is szállítot

ták a csata sebesültjeit Pápára. Június 16-án 
134 francia és 285 osztrák—magyar, június 17-én 
144 francia és 527 osztrák—magyar sebesültet 
hoztak Pápára. Az utóbbi szállítmánnyal érkezett 
Pápára Eugène alkirály és főparancsnok adju
tánsa — a tomporán sebesült — Corotini ezredes 
is, akit azonban már másnap Bécsbe szállítottak. 
Június 18-án további 220 francia közkatonát hoz
tak Pápára. Ezen a napon a szállítható sebesültek 
zömét Sárvárra szállították. Az újonnan hozott 
sebesülteket a kastélyban operálták (elsősorban 
a francia Babán és Patris törzsorvosok), majd az 
irgalmas rendiek kolostorába szállították őket. 
Június 19-én újabb 49 franciát és 214 osztrák— 
magyar sebesültet hoztak. A franciák között volt 
egy lovasvadász főtiszt, akinek a gyomra volt 
keresztüllőve. A tisztet a kórházzal szemben lakó 
özvegy Lévainénál szállásolták el, s a tiszt rövi
desen meg is halt ott. Június 20—21-én újabb 
133 franciát és 236 osztrák—magyart hoztak Pá
pára. Ezen a napon viszont 291 sebesültet Sár
várra szállítottak. Ezek után csak az irgalmasok 
kolostorában és a katolikus iskolában maradt 
373 sebesült katona. Június 22-én újabb 102 sebe
sült francia katonát hoztak, de másnap hét tisztet 
és sok közkatonát Sopronba szállítottak, viszont 
megint hoztak öt sebesült franciát. Június 24-én 
újabb tíz sebesült franciát hoztak, s így pápán 
ekkor összesen 157 sebesültet kezeltek. Június 
22-én a francia orvosok zöme eltávozott Pápáról. 
Elment az igen jó emlékezetű Latour és Babán. 
Viszont itt maradt az — egészséges szemű, de 
mindig oculáron (szemüvegen, Sz.) át nézelődő — 
lármás, rongyosan jött, de cifrán távozó, tudatlan 
Peyan alorvos, továbbá a becsületes Dumond ka
tonaorvos, aki rövidesen forrónyavalyában meg
halt.78 

A rengeteg sebesült miatt a pápai francia pa
rancsnokság egyre nagyobb követelésekkel lé
pett fel a veszprémi Állandó Deputációval szem
ben. A túlzott követelések miatt a deputáció már 
június 17-én kénytelen volt jelenteni, hogy több 
gyógyszert már nem tudtak küldeni, elküldtek 
már mindent. A gyógyszereket ugyanis Bécsből 
szokták megrendelni, de a háborús idők miatt 
— amit senki sem látott előre! — a patikáriusok 
nem rendeltek a szokottnál többet. Egyúttal je
lentették, hogy a kért ágyneműket a nap folya
mán már elindították Pápára. Matracokat azon
ban nem küldhettek, mert azt errefelé nem isme
rik. Egyébként a küldött anyagokért legalább 
átvételi el ismervényeket kértek. Ugyanis a nap 
folyamán — június 17-én — a pápai francia kato
nai parancsnokság szigorú utasítására a kívánt 
patikaszereket, 200 röf fehérített vásznat, 50—50 
matracot, szalmazsákot és paplant, 100—100 
vánkost és lepedőt, 4 akó égetett bort (50,8 liter 
pálinkát), 3 akó ecetet, tíz pozsonyi mérő árpát a 
deputáció Veszprémben megvásárolt és Pápára 
küldött.80 A nagy kereslet miatt súlyos vissza
élésekre is sor került. Június 17-én tárgyalta a 
veszprémi tanács Blau Simon veszprémi keres
kedő és társainak ügyét. Ezek ugyanis az enyingi 
uradalomtól megvásároltak 4000 pozsonyi mérő 
zabot, majd megvásárlásra felajánlották a veszp
rémi Császári Magazinnak (katonai raktárnak). 
Mivel a raktár azonnal nem tudott fizetni, félő 
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volt, hogy a kereskedők a zabot másutt adják 
majd el. Ezért a megyei deputáció elrendelte: ,,a 
nevezett kereskedő zsidók kemény büntetés alatt 
intetnek és köteleztetnek, hogy azon 4000 mérő 
zabjokat, pozsonyi mérőjét (62,5 liter) 8 forinttal 
számolva a Nemes Vármegye számára fent tart
sák, és senki másnak eladni ne bátorkodjanak". 
A megye ,a kereskedőknek most kifizetett 6000 
forintot, a többit majd akkor fogják kifizetni, ha 
a pénz a császári-királyi kincstárból megérke
zik.8' 

Június 18-án Veszprémbe érkezett József ná
dor — június 15-én keltezett parancsa —, amely 
elrendelte, hogy a győri csatában szétszéledt fel
kelőket, akik „törvényes kötelességükről és le 
tett hitekről elfeledkezvén, a táborozó sereget 
elhagyván haza tértek", a megye szedesse össze 
és azonnal kísértesse a komáromi táborba. Ezért 
a június 18-i tanácskozáson a megyei deputáció 
elrendelte, hogy ezeket az embereket — akkor is, 
ha fegyvereiket, lovaikat, ruhájukat elvesztették 
— ide Veszprémbe behozzák. Utána pedig — öt
napi zsoldjuk kifizetése után — Székesfehérvárra 
kellett őket kísérni. A megye mentegetni igyeke
zett a szökevényeket: „Minthogy pedig ezen 
mostani elszéledések rész szerént gyakorlatlan 
katonai tapasztalásnak, és tudatlanságnak, rész 
szerént pedig az elszéledésből származó kéntelen-
ségnek tulajdoníttatnak, bizonyosabbá tétetnek, 
hogy ők minden büntetéstől mentesek lesznek . . . 
Azon esetre azonban, ha mastanában szépségesen 
vissza nem térendenek, mint szökött katonák 
tekintetni, és az ezekre kiszabott Törvényes Bün
tetés alá vetetni fognak." A szökevények össze
gyűjtésére a veszprémi járás felső részén Or-
szágh Pál főbíró, az alsó részen pedig Karátsony 
István táblabíró, a cseszneki járásban pedig Bo-
ronkay Ferenc főbíró kapott utasítást. Feladatuk 
volt, hogy az erdőkben, szőlőkben, falvakban lap
pangókat — megnyugtatva őket, hogy bántódá
suk nem lesz! — szólítsa fel a jelentkezésre. A 
szökevények összegyűjtésében segítséget kellett 
kérniök a plébánosoktól és a protestáns lelké
szektől. Figyelmeztetniök kellett a szökevénye
ket, hogy az, aki más társait is rábeszéli a jelent
kezésre, az jó pontnak számít. Az ellenkezője — 
ha társait is további bujkálásra biztatja — az 
„sanyarú büntetés alá veti magát!" Kihirdették, 
hogy az ötnapi zsoldpénz a más megyebeli szöke
vényeknek is megjár. A sebesült felkelők pedig 
— míg csak vissza nem térhetnek ezredükhöz — 
Mólik és Harpacher veszprémi seborvosok által 
ingyen kezeltetnek, s Németh Jakab táblabírótól 
a napi zsoldot is megkapják.82 

Mivel június 14 óta Veszprém környékén fran
ciák nem mutatkoztak, június 19-én a városi 
tanács elrendelte, hogy Zircre, Rédére, Bakony-
szombathelyre és Csépre két-két lovas futárt kell 
kiállítani, hogy azok „a tudósításokat (ti. a fran
ciákra vonatkozóan, Sz.) egész sietséggel ide 
Veszprémbe az Állandó Deputátióhoz meghoz
zák". Az intézkedésre az adott okot, hogy a pápai 
francia parancsnokság utasította a megyét, hogy 
rövidesen egy 40 ezer főből álló francia sereg ér
kezik Veszprém vármegyébe, melynek ellátásá
ról a megyének kell gondoskodnia. A francia 
parancsnokság ezen a napon a pápai városi depu-

tációnak már át is adott egy követelést 30 ezer 
porció kenyérről. Ezt a pápaiak azonnal a megyé
nek továbbították. Egyúttal elküldték a megyé
nek a francia megszálló csapatok által elkövetett 
rablások jegyzékét is. A súlyos követeléseknek 
a megye csak úgy tudott eleget tenni, hogy el
rendelte, hogy mindazok, akik az 1807. évi sub-
sidiumot (hadiadót) nem fizették még be, azok 
most annak egynegyedét akár pénzben, akár ga
bonában azonnal fizessék be.8 ! 

A pápai francia parancsnokság — ha el is tú
lozta a közeledő francia csapatok létszámát — 
igazat mondott. Ugyanis a — Tirolból Horvátor
szágon át közeledő — osztrák VIII . hadtest (pk.: 
Chasteler altábornagy) csapatai június 15-én el
érték Varasdot (ma: Varasdin), majd a Dráván 
és a Murán átkelve, június 19-én benyomultak 
Nagykanizsára és egyesültek a magyar nemesi 
csapatokból álló Meskó-hadosztállyal. A két oszt
rák—magyar csapattest egyesülése hátbatáma
dással fenyegette a Győr körül összpontosított 
francia Itáliai Hadsereget. Ezért a francia had
vezetés a Bécs mellett álló I I I . francia hadtest
től azonnal a Dunántúlra — Sümeg, Városlöd, 
Veszprém körzetébe — rendelte a francia Maru-
laz-könnyűlovas-hadosztályt, amely öt lovasez
redből állott.84 A francia Marulaz-könnyűlovas-
hadosztály június 19-én elérte Zalaudvarnokot, 
majd elővédjei benyomultak Városlődre. A fran
cia csapatok közeledésének hírére, június 20-án 
reggel a Veszprémben állomásozó osztrák 1. sz. 
Caiser-vértesezred osztaga azonnal elmenekült a 
városból. „Az Császár Vasas Regementbéli vi
gyázó őrállóknak, kik 20 Juny elszaladtak, ada
tott . . . 154 porció zab és 154 porció széna" — 
jegyezték fel a veszprémi katonai élelmezési rak
tárban.85 

Június 21-én a francia Marulaz-könnyülovas-
hadosztály Zalaszentgrótról Városlődig nyomult 
előre csapataival: 1. lovasdandára (pk.: Nicolas-
Martin Thiry tábornok): 19., 23. lovasvadászez
redek (3-3 századdal); 2. lovasdandára (pk.: Bert
rand-Pierre Castex tábornok): 3. és 14. lovas
vadászezredek (3-3 századdal); 3. lovasdandára 
(pk.: Nagel tábornok): az 1. bádeni (német) dra-
gonyosezred három- és az 1. hesseni testőr-lovas
ezred két százada. 

Június 22-én reggel 08 órakor a francia felde
rítők Városlődről Veszprémig nyomultak előre: 
„sebes nyargalást bé jött egy Franczia lovas se
reg előljáró csapatja Városunkba". A csapat ki
vont fegyverekkel végignyargalta a város utcáit. 
Utána őröket állítottak a Zirc és Palota felé ve
zető utakhoz, egy osztaguk a Séd hídjánál („az 
nagy hídnál") letelepedtek (a mai kisegítő iskola 
melletti téren), ezeknek a városi katonai élelmi
szer-raktár 64 porció zabot és 20 porció szénát 
utalt ki. A másik lovascsapat felnyargalt a várba, 
a vármegyeháza (a mai Törvényszék) elé, s ott 
letelepedett. (Mint az említett feljegyzés írta: 
,,Az első bé érkezett két tisztből és huszonegy 
köz emberből álló Csapatnak kik az Vármegye
házánál letelepedtek, adatott: 44 porció zab, 12 
porció széna.")8t) A csapat két tisztje bement a 
vármegyeházára, az ott ülésező megyei Állandó 
Deputációhoz. Utasították a deputációt, hogy 
azonnal küldjenek ki Márkóra — a lovashadosz-
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tály parancsnokához — hódoló küldöttséget. A 
küldöttség azonnal Márkóra ment, ahol a lovas
hadosztály parancsnoka — Jacob-François Maru-
laz lovassági tábornok — tisztjeitől körülvéve, 
már várta őket. A deputáció vezetője kérte a tá
bornokot, hogy katonáinak tiltson meg minden 
erőszakos rekvirálást, és ne háborgassák a város 
lakosságát sem személyükben, sem vagyonúk
ban. A tábornok mindent megígért azzal, hogy 
,,ők nem jöttek a föld népe ellen hadakozni!" En
nek ellenére azonnali parancsot adott, hogy 
Veszprém városa azonnal adjon 2000 porció szé
nát és 2000 porció zabot, 1800 porció kenyeret, 
továbbá húst, bort és pálinkát. A deputáció azt is 
megtudta, hogy a lovashadosztály öt ezredből 
(regimentből) áll: a német 1. bádeni dragonyos-
és 1. hessen—darmstadti lovastestőr-ezredekből, 
továbbá a 3., 14. és 19. lovasvadászezredekből, 
összesen kb. 1200 lovassal. (Az 1. Thiry-dandár 
23. lovasvadászezrede nem érkezett Veszprémbe, 
valószínűleg utóvédként Városlődön maradt.) A 
fogadás után Marulaz tábornok és tisztikara be
vonult Veszprémbe és a püspöki palotában szállá
solt el, ahol azonnal ebédet is követeltek ma
guknak. A veszprémi deputáció küldöttsége is 
visszatért Márkóról Veszprémbe (a tábornok ad
jutánsának, David tábornoknak a kíséretében), s 
ők is a püspöki palotába vonultak. Itt a püspöki 
palotában tovább folytak a tárgyalások. Az adju
táns az Állandó Deputációtól húst, kenyeret, za
bot és szénát követelt a városon kívül letáborozó 
csapatoknak. Egyúttal bejelentette, hogy a vá

rosba bejövő francia katonáknak pénz nélkül sem 
a boltokban, sem a korcsmákban, se másutt sem
mit ne adjanak. A katonák csak pénzért vásá
rolhatnak. A francia tábornok egyúttal kérte a 
Deputációt, hogy a megye adjon le jegyzéket 
az előzőkben végrehajtott francia katonai rekvi-
rálásokról. 

Közben a lovashadoszrály a város mellett tá-
bozotott le. A tilalom ellenére sok katona özön
lött a városba; ellepték a kocsmákat, sőt a város 
szélső házaiban erőszakkal rekviráltak, sőt ra
boltak is. Az utólagos megállapítások szerint a 
francia katonák a város lakosságától összesen 
nyolc lovat raboltak el. Bár a tábornok írásos 
parancsot adott ki a lovak visszaszolgáltatására, 
a lovakat az emberek nem kapták vissza. Blau 
Simon veszprémi kereskedőtől pedig ötven akó 
pálinkát vettek el (akóját 40 forintban számolva, 
összesen 2000 forint értékben, melyet utólag Blau 
a vármegyén akart megtéríttetni). A délutáni 
órákban egy francia rekvirálóbizottság kereste 
fel a Deputációt, s 30 mázsa (50 kilogrammos bé
csi mázsában számolva) vasat, 12 ezer patkó
szeget, majd 40 ezer porció kenyeret követelt. 
A Deputáció a nép szegénységére hivatkozva 
enyhítést kért, de „hasztalan, a parancsolatoknak 
engedelmeskedni kelletik". Június 22-én, éjfélkor 
a francia tábornok azonnal maga elé rendelte 
Nedeczky apátot és Bezerédy György főjegyzőt. 
Bejelentette nekik, hogy a hadosztálynak azonnal 
tovább kell vonulnia, mert Győr kapitulált. Ezért 
az előző napon megrendelt 40 ezer porció kenye-

8. ábra. A francia Itáliai Hadsereg II., VI. és V. hadtesteinek támadása és a császári IX. hadtest visszavonulása 
Dunántúl északnyugati térségében (1809. június 1—július 5.) 

Figure 8 — L'attaque des 2P, (f et if corps d'armée français de l'Arméée d'Italie, et la retraite du 9e corps d'armée 
impérial en le territoire nord-ouest de la Transdanubie (du 1 juin à 5 julillet 1809.) 
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ret a Deputációnak a Győr alatti táborba kell 
majd elszállítania. Ugyanakkor útravalónak öt
ven zsák zabot követelt magának. Június 23-ra 
virradó hajnalon a Marulaz-könnyűlovas-hadosz-
tály öt lovasezrede valóban elvonult Veszprém
ből. A csapatok zöme Zirc felé vonult, néhány 
kisebb egység azonban Ösi és Palota fele lova
golt. Sőt, egy kis részük még egész nap a város 
körül kószált. A Deputáció vezetője azonnal je
lentést írt az eseményekről Komáromba, a levél 
végén megjegyezve azt, hogy a francia csapatok 
további céljáról semmit nem tudhatott meg, 
,,mert minden tisztnek beszédje ellenkező volt a 
másikéval". *7 

A franciák távozása után, június 23-án, reggel 
— Marton Gábor úr vezetésével — megindultak 
Veszprémből a szekerek a tízezer porció kenyér
rel Győr felé. A Deputáció utasította Martont, 
hogy csak Veszprémvarsányig menjen a szeke
rekkel, s ott érdeklődjön, hogy kik veszik át tőle 
a kenyeret. Ha az ügy zavaros, úgy térjen vissza 
az egész szállítmánnyal Veszprémbe. Ugyanis az 
előző napon a Pápai Deputáció segítséget kért a 
megyétől, mivel ők már kifogytak teljesen a ke
nyérből és zabból. A megye június 23-án útba 
indított Pápára 5000 porció kenyeret és 500 po
zsonyi mérő zabot. Mivel a pápai francia pa
rancsnokság a kórházak számára 250 inget is kért 

A lágerban: a Darmstadt Regimentnek 
19. Regimentnek 
Badeni Regimentnek 
3. Regimentnek 
14. Regimentnek 
14. Regimentnek 
3. Regimentnek 

A városban a franczia kommendánsnak 
Az adjutánsnak a rezidenciához 
David generálisnak 
A n. vármegye házánál lévő két francia 
tisztnek 
Tanuló háznál lévő francia tisztnek 
Vásárállási forsponton levőknek 
A kazárnyában levő strázsáknak 
Ütra valóra adott 50 zsák zab 
Blau Simon magasinumából 
erőszakkal elvett 
Egy ezredesnek (óbesternek) 
Egy franczia lovasnak aki a generális 
után megy 
Az adjutáns rendelésére a forspontnak 

összesen: 

A Veszprémből elvonuló francia Marulaz-
könnyülovas-hadosztály egyik, oldalbiztosító 
egysége — 42 lovas egy kapitánnyal és két had
naggyal — június 23-án délelőtt benyomult Ösi 
faluba. Szénát és abrakot követeltek, maguknak 
pedig inni- és ennivalót. Megittak 95 icce bort, 
de egyéb kárt nem tettek. Utána a Zirc felé 
vezető út után kérdezősködtek, majd elvonultak 
öskün, Perén és Olaszfalun át Zirc felé.90 

Közben a lovashadosztály főerői — Zircen 
át — június 23-án elérték Bakonyszentkirályt. 
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(annak felét Veszprém városától), a városi bíró 
által összeszedett 125 inget is Pápára küldték. 
Egyúttal a városi hatóságok azonnal megtorolták 
a visszaéléseket is. Ugyanis a helybeli kereske
dők és mások is mindent azonnal felvásároltak a 
francia katonáktól — ezzel lopásra buzdítva azo
kat. A megye ezért súlyos büntetést helyezett ki
látásba mindazok ellen, akik a francia katonáktól 
bármit is megvettek. A nap folyamán végére jár
tak egy másik súlyos visszaélésnek. Ugyanis 
Weiss Mózes veszprémi kereskedő — azon a cí
men, hogy neki szerződése van gabonavásárlásra 
a megyétől — megvett a tihanyi uradalomtól 400 
pozsonyi mérő rozsot (mérőjét 14 forintért) és 
200 pozsonyi mérő búzát (mérőjét 17 forintért), 
majd utána az említett gabonát 22—26 forintos 
áron árusította a szűkölködőknek Veszprében. 
Bűnét még azzal is tetézte, hogy a megyének csak 
100 mérő gabona vásárlását jelentette be. Ezért 
a megye elkobozta tőle a vásárolt gabonát, és 
húsznapi börtönre ítélte. Az elkobzott gabonát 
pedig a vételáron árusították ki a szűkölködő 
lakosságnak.HH 

A francia csapatok elvonulása után kimutatást 
készítettek el a ,,Magdonal Corpusának Wesp-
rimi Station kiszolgáltatott zab, széna és kenyér 
portióknak consignatiója" címmel (1809. június 
21—22.):H9 

porció 
kenyér zab széna 

170 170 170 
340 340 340 
240 240 240 
330 330 330 
185 185 185 
185 185 185 
330 330 330 
60 64 60 
H 8 8 
18 18 18 

2 2 
— 16 — 
— 6 6 
— 16 16 
— 800 — 

752 
— 6 6 
— 1 1 
— — 200 

1866 3479 2097 
Itt a lakosságtól 11 db — 2—2 ökörrel vont — 
szekeret és egy négy ökrös szekeret (összesen 
24 ökörrel) vettek el.91 

Június 24-én — miután Győr kapitulált — a 
francia csapatok elvonultak Pápáról. A városban 
csak egy parancsnokság maradt és kb. 200 se
besült katona a kórházakban. A francia csapa
tok zöme áttolódott Veszprém megye északke
leti negyedébe. Mivel ezek után erre a körzet
re nehezedtek a legjobban a háború terhei, jú
nius 24-én a Veszprém megyei Állandó Depu-



táció egy bizottsága Rédére települt, gróf Ester
házy Imre kastélyába. Tagjai voltak: Bésány Ist
ván, idősb Hunkár Mihály, Ányos Ignác, Po-
tyondy István, Stehenits László táblabírák, Sza
badhegyi János és ifjabb Hunkár Mihály szol
gabirák. Ugyanakkor a Veszprémben maradt 
Deputáció is tovább dolgozott: június 24-én Né
meth Jakab a pápai francia katonai kórházak 
részére 200 röf vásznat, 100 fehérneműt és 100 
lepedőt vásárolt. Egyidejűleg — mivel a deve-
cseri járást már teljesen kiélték a francia csapa
tok — a megye utasította Kupricz Mihályt, 
hogy szállíttasson 500 pozsonyi mérő zabot és 
5000 porció kenyeret Városlődre, ahol a szállít
mányt Fodor Imre devecseri szolgabíró átveszi 
és továbbszállíttatja. A problémákat növelte, 
hogy az osztrák VIII . hadtest — Keszthely kör
zetében összpontosított csapatainak — elővédjei 
Siófokig nyomultak előre, s oda is kellett gabo-
nát-takarmányt szállítani.92 Június 25-én a me
gyei deputációhoz érkezett a Veszprém megyei 
nemesi lovasezred parancsnokának (gróf Zichy 
Ferencnek) és a 9. sz. nemesi gyalogoszászló
alj parancsnokának (Márkus Józsefnek) levele, 
melyben sürgették a szökevény nemesi felkelők 
összegyűjtését és a komáromi táborba szállítá
sát. Ezért Tatay Imre és Balassa Ignác tábla
bírák, Szentgály Mihály főhadnagy, Szelestyey 
Ferenc vármegyei főhadnagy parancsot kaptak, 
hogy menjenek el Szentgálra, Mencshelyre, 
Leányfaluba, Nagyvázsonyba, Tótvázsonyba, Vá
mosra, Szentkirályszabadjára, Vörösberénybe, 
Sólyba és Rátótra, s szedjék össze a szökevé
nyeket. Ugyanezt a feladatot kapták a járási 
szolgabírák is. Utasították őket, hogy a szöke
vényeket állítsák elő Veszprémbe az Állandó 
Deputáció elé. Különös szigorral léptek fel a 
felkelő csapatoktól megszökött két veszprémi 
seborvos ellen: ,,Halassy és Greiner alseborvo-
sok pedig, akik az emberségről megfeledkezvén, 
a Nemes Felkelő Vitézeket sebjeikben ott hagy
ták, keményen megdorgáltatván, tüstént vissza 
küldessenek, az engedetlenség esetén pedig va
son vitessenek vissza."93 Június 25-én a megye 
felhívást adott ki a szökevény nemeseknek: 

„Felséges Nádor Ispányunk azt méltóztatik pa
rancsolni, hogy mindazok, akik az utolsó győri 
ütközetben elszéledtek vagy elfogatván haza 
érkeztek, zászlójukhoz vissza utaséttassanak. Ne
mesek! Ha a zászlóhoz letett hitnek szentségét, 
ha Nemzetünk dicsőségét, ha a Hazának vé
delmét meggondoljátok, lehetetlen, hogy ezen 
parancsolatnak gyorsan ne engedelmeskedjetek! 
Ne féljetek attul, hogy a mostanyi elszéledés-
tek valami büntetést hozna fejetekre, a szeren
csétlen ütközetnek szomorú következése volt 
ez, de ha mos t . . . nem engedelmeskednétek, 
örökös gyalázat és a hitetlen szökevények fe
jére kiszabott halálos büntetés fog lenni jutal
matok! Ugyan azért fontos kötelességül adatik 
minden Elöljárónak, hogy ők az alattok való, 
ide haza lévő Nemeseket öszveszedjék, ide 
Veszprémbe hozzám mentül előbb bé állítsák, 
ahol nekik öt napi zsold és tartás, és utazó 
levél fog adatni, hogy Fehérvára elérkezvén, 
elhagyott zászlójukhoz vissza térhessenek . . . 
Akik lovukat, fegyverüket, ruhájukat az ellen

ség előtt elvesztették, azoknak a Nemes ezred
nél új fog adatni . . . ö r ö k hálaadás és jutalom 
fogja azokat követni, akik pajtásaikat magok 
példáikkal . . . mentől előbb bé állétyák. Ellen
ben, ha valaki szent kötelességérül elfeledkez
vén még őket lebeszélni merészelné, a haza
árulás kemény büntetését várhatja fején."94 

Június 25-én a francia katonai parancsnok
ság is elköltözött Pápáról, csak a katonai kór
házak maradtak továbbra is a városban. Mivel a 
franciák elvonultak, a nap folyamán a megye 
a begyűjtött kenyér nagy részét a franciák ál
tal kirabolt pápai és devecseri járások lakossá
gának oszttatta ki ingyen.95 

Miután a francia csapatok elvonultak a me
gyéből, a cseszneki hatóság azonnal jelentette 
a megyei Deputációnak — június 27-én —, hogy 
a bakonyoszlopi jobbágyok szembeszegültek az 
Esterházyak cseszneki uradalmának elöljáróival. 
Krascsendics Vendel uradalmi tiszt jelentette, 
hogy az oszlopi parasztok megtagadták az ura
dalmi tisztek parancsát, hogy dologra (robotba) 
menjenek. Ugyanakkor marháikat az erdőbe — 
éspedig az idei és tavalyi vágásba — hajtot
ták, s azt ,,úgy leetették, hogy abból soha jó 
erdő nem lészen". Mikor az erdőkerülők a 
marhákat a tilosból ki akarták hajtani, az ,,őr
zök azt mondták, hogy hallgassanak, mert más
kép agyonverik őket". A ,,hitszegett jobbágyok 
fő hangadója" Jelencsik Mátyás volt, aki Faragó 
József erdőkerülőnek és Brajjer Gáspár áren
dásnak azt mondta, hogy még az uraság gabo
náját is ők fogják learatni! Babernics Pál pe
dig, midőn dologra parancsolták, azt mondta 
Faragónak, ,,hogy ők már nem mennek, mert már 
a franciáké (ti. minden, Sz.), és valamint más 
helyekben 8-9 hetektől fogva nem dolgoznak, 
szinte ők se fognak dolgozni". A jelentés sze
rint a ,,lázadás" legfőbb vezetője a helybeli plé
bános, Miller József, ,,aki az ott lévő franciák
nak panaszkodva beszellette, hogy Oszlopon a 
parasztoknak semmiek sincsen, mert az Uraság 
minden földjeiket elfoglalta; hanem menjenek 
Koromiára és Cseténybe, ahol az Uraságnak éle-
tes házai (magtárai, Sz.) vágynak, és ott mindent 
kapnak! Ezen szavaira a plébánosnak a francziák 
lóra ültek, és Cseténybe mentek, s ott mind az 
Uraságtól, mindig pedig a jobbágyoktól zabot 
exequáltak. A többi között azt is beszellette a 
plébános a franciáknak, hogy az oszlopi la
kossokat az Uraság egész héten robotra hajtja, 
s ha az egyik munka elfogy, tehát mindjárt más 
dolgot ád nékik — melyre a francziák azt mond
ták a jelen lévő jobbágyoknak, hogy nem tar
toznak robotozni, és bolondok lesznek, ha robot
ra mennek; ha pedig ez után az Uraság embere 
jön hozzájuk, tehát fogjanak durungot, s üs
sék agyon őket". Krascsenics jelentette, hogy 
utasítását az oszlopi jobbágyok semmiben sem 
veszik, parancsára nem jelennek meg előtte, ,,sőt, 
akit hivattam, még azok is elbújtak, akiket a 
hajdú odahaza ta lá l t . . . Ami pedig nagyobb, még 
a bíró (Baumann Ferenc) se merészel hozzám 
bejönni, avagy bátran beszélleni, és az igazságot 
kivallani, mert azzal fenyegetik az emberek, 
hogy ha tőlük eláll, tehát megverik őtet". Vé
gül arra kérte az intéző a vármegyét, ,,hogy 
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egynéhány Vármegyei katonákat avagy pandú
rokat Oszlopra rendelni és őket mind addig 
ott tartani méltóztasson, miglen azon dühösség 
a lakossokbul ki nem mégyen".96 

Június 27-én a császári VIII . (Chasteler)-had-
test előőrsei a Rum, Kám, Hosszúpereszteg, Já
nosháza, Tüskevár vonalon álltak. Az elővéd
ben álló 2. sz. Hohenzollern-könnyülovasezred 
egy lovasjárőre megközelítette Pápát, ahol egy 
200 gyalogosból és 60 lovasból álló francia utó
véd tartózkodott még. A franciákat észlelve, a 
császári lovasok visszahúzódtak Dákáig, s ott 
töltötték el a 27-ről 28-ra forduló éjszakát. Jú
nius 28-án egy negyvenfőnyi francia lovasosz
tag a császári svalizséreket Pápasalamonig szo
rította vissza, s miután a császáriak Sümegig 
vonultak vissza, a francia lovasság Somlóvásár
helyig nyomult előre. Fodor Imre borszörcsöki 
bíró jelentette Veszprémbe, hogy június 28-án 
délelőtt „mikor mindenki a templomban volt, 
berukkolt ide Szörcsökbe egynéhány (francia ka
tona), a többi pedig az ország uttyán (Somló) 
Vásárhelyre bé ment. Mennyi lehetett, bizo
nyosan nem írhatom, de egynéhány százra le
hetett számlálni". Ugyanezen a napon Devecser-
ből is jelentették, hogy ,,a Franczia sereg a nya
kunkon van . . . A francziák forspontjai (elő
őrsei) Káptalanfáig már állnak. Somlyó-hegye 
körüláll franczia néppel. Isten tudja mi lesz 
belőlünk". Az említett Fodor Imre bíró egy má
sik levelében írta: „Tegnap estve (azaz 28-án 
este) a Nyavaládon (Zalaerdőd) fekvő Hohenlóhe 
regimentbeli lovasok (Somló) Vásárhelyig jöt
tek forspontra (előőrsre), de ismét visszamen
tek. Jánosházán és környékén fekszik már Schat-
ler (Chasteler) ármádiája. Félelem és rettegés 
között vagyunk ismét. Az ajánlott 200 mérő rozs 
sem érkezett meg Városlődre. Kenyerünk pe
dig kevés van, a szegénység pedig nem adhat." 

Közben június 28-án a császári 2. sz. Hohen
zollern-könnyülovasezred egyik csoportja (60 
svalizsér, báró Walterskirchen őrnagy parancs
noksága alatt) Székesfehérvár felől benyomult 
Veszprémbe, majd tovább folytatták útjukat Aj
karendek felé. Az előrevetett 12 lovas (pk.: 
Dimmerling káplár) Ajkarendeknél 120 francia 
lovassal ütközött meg. A kialakuló karabélytüz-
harc során 16 francia és 2 ló megsebesült, de a 
szorult helyzetbe került tizenkét lovast csak a 
Sümeg felől előnyomuló — ugyancsak a 2. sz. 
Hohenzollern-könnyülovasezredhez tartozó — 20 
svalizsér (pk.: Rottmayer hadnagy) mentette 
meg, akiknek fedezetével a svalizsérek Sümeg 
felé vonultak vissza.97 

Június 28-án, éjfél körül a francia elővédek be
nyomultak Zircre is. A faluba 20—26 francia 
lovas érkezett egy Matkovics János nevű „Fran
czia Comissárius" vezetésével, aki egy leadott 
lajstrom alapján takarmányt és élelmet rekvirált. 
Boronkay szolgabíró jelentette, hogy — mivel 
Eugène alkirály főparancsnok által aláírt rendelet 
megtiltott minden egyéni rekvirálást — elutasí
totta Matkovicsot és a franciákat. A francia osz
tag másnap — június 29-én — erőszakhoz folya
modott. A cisztercita főapátság magtárából 400 
pozsonyi mérő gabonát szórtak szét utcahosszat 
lovaik elé, 42 akó bort pedig megittak, illetve 

elvittek magukkal. Boronkay Ferenc a jelentés
ben kitért az oszlopi jobbágyzendülésre is, mivel 
őt bízta meg a vármegye az ügy kivizsgálásával. 
Ugyanakkor jelentette azt is, hogy hasonló zen
dülés zajlott le Porva faluban is az ottani Mester 
(tanító) vezetésével. A megyétől utasítást kapott, 
hogy „ha a Mester valóban bűnös, azt Zircen 
bűnének megfelelő pálcaütésekkel büntesse 
meg".98 Június 29-én — a Zircen garázdálkodó 
francia katonákat — osztrák (tiroli) vadászok 
támadták meg, s rövid tűzharcban megfutamítot
ták őket. Matkovicsot fogságba ejtették és a 
helyszínen agyonlőtték.99 A zirci kudarc ellenére, 
a franciák tovább folytatták előnyomulásukat, s 
június 29-én, este 21 órára hatvan francia lovas 
megközelítette Veszprémet, s a város határában 
letáboroztak. A csapat parancsnoka azonnal élel
met és takarmányt követelt a várostól. Egyúttal 
bejelentette, hogy osztaga nyomában még egy 
ötezer főnyi hadosztály közeledik, azok élelme
zéséről is gondoskodjon a város.100 Június 30-án 
a francia V. hadtest (pk.: Macdonald altábornagy) 
egyik hadosztálya — valószínűleg a Marulaz-
könnyülovas-hadosztály — Kisbér körzetéből 
több irányba nyomult előre. Egyik lovasosztaga 
Bodajkra és Mórra vonult be, egy másik lovas
osztaga pedig a délutáni órákban behatolt Palo
tára, ahol elfogtak néhány szekeret, melyek ta
karmányt és élelmiszert szállítottak Fehérvárról 
a Lepsény felé előnyomuló osztrák VIII . hadtest 
csapatainak. Ugyancsak a délutáni órákban a 
francia csapatok zöme Kisbér felől — Bakony-
szombathelyen át — Rédére vonult be, azzal a 
szándékkal, hogy Bakonyszentkirályon át Zircre 
vonulnak, ahol éjszakára táborba szállnak. Né
hány francia tiszt már előre felkereste Rédén 
gróf Esterházyt, aki a tisztek társaságában a fran
cia parancsnokságra ment. Ott bejelentette, hogy 
minden kívánságukkal forduljanak a Rédén mű
ködő Deputációhoz, amely mindenben teljesíti 
kívánságaikat. Június 30-án estére a francia csa
patok Németszentkirály falu előtt letáboroztak. 
A francia szállásmester azonnal a legkülönbözőbb 
követelésekkel állt elő: ökröket, bort, kenyeret, 
zabot stb. követelt. Végül is gróf Esterházy abban 
egyezett meg vele, hogy átad nekik 14 db meddő 
tehenet, 100 akó bort, 8000 porció kenyeret, 30 
pozsonyi mérő zabot, egy borjút és két bárányt. 
A sietség miatt a fenti élelmet elsősorban Szent
király és Csesznek falukban szedték össze, azzal 
az ígérettel, hogy azok árát a vármegye utólag 
megtéríti. A két falu ugyanakkor tizennyolc ök
rös szekeret is kiállított, melyeket a franciák 
azonnal elindítottak Györszentmárton felé. Ezzel 
egyidejűleg a franciák a Veszprémvarsányban 
tárolt 8000 porció kenyeret is lefoglalták, s ez
után még behajtottak a rédei Deputáción további 
6000 porció kenyeret. Június 30-án éjszaka — 
egy ismeretlen személy Esztergárból — azonnal 
levelet írt Veszprémbe a megyei Deputációnak, 
s riasztotta őket: „Tekintetes Deputáció! Egy csa
pat franczia Csesznekben és Szentkirályban va
gyon, Gyirótról jött, kétség kívül Veszprém felé 
igyekezik. írom Esztergáron pénteken estve azaz 
30 Júny 1809." (Olvashatatlan aláírás.) 

A francia csapatok azonban a június 30-ról 
július l-re forduló hajnalon nem vonultak tovább 
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Zircen át Veszprém felé, hanem váratlanul meg
fordultak, s a veszprémvarsányi úton Győrszent
márton felé vonultak el. A vonuló csapatok azok
ban a falvakban, melyeken keresztülvonultak, de 
még azok környékén is, „temérdek sok károkat, 
húzásokat és vonyásokat tettek". 

Június 30-án a Somló hegy körül táborzó fran
cia csapatok — melyeknek zöme, kb. 1500 lovas 
és gyalogos a dobai erdőben összpontosult —, 
annak ellenére, hogy a polgári hatóságok min
den kívánságukat teljesítették, ,,mégis rablások 
által sok károkat tettek". Többek között kirabol
ták Horváth Zsigmond uraság és a vendéglős 
pincéjét. Június 30-án 150 francia lovas Sümeg-
Rendek felé nyomult előre, s ott összecsaptak az 
osztrák VIII . hadtest előőrseivel, a 2. sz. Hohen-
lohe-dragonyosezred elővédjeivel. A tűzharcban 
két francia katona elesett; az osztrákok két lovat 
vesztettek.101 

V. A FRANCIA ITÁLIAI HADSEREG 
VISSZAVONULÁSÁTÓL A BÉKEKÖTÉSIG 

(1809. JÚLIUS 1—OKTÓBER 14.) 

1809. június 30-án, délután a francia Itáliai 
Hadsereg csapatai — a Gönyü, Ács, Réde, Zirc, 
Somlóvásárhely vonalon — parancsot kaptak a 
visszavonulásra. A visszavonulás oka azonban 
nem a Komárom körzetében összpontosított oszt
rák—magyar IX. hadtest és magyar nemesi fel
kelő hadak, valamint a Sümegnél összpontosí
tott osztrák VIII . hadtest várható támadása volt. 
Napóleon ugyanis Bécs körzetébe vonta össze 
minden haderejét — köztük a Dunántúlon össz
pontosított Itáliai Hadsereget is —, hogy döntő 
csatában számoljon le a Bécstől északra össze
vont osztrák főerőkkel. 

Június 30-án estére a Somlónál összpontosított 
francia csapatok Pápára vonultak vissza, s a vá
rosban gyülekeztek. Mint a pápai plébános írta 
a háztörténetben: ,,Még egyszer meglepték ez
után Pápa városát a Francziák igen nagy számú 
sereggel, s ekkor Chasteler Generál is szinte hír 
szerint 30 ezerrel vala közelítendő. Lovaikat a 
Francziák a templom körüli láncszemekhez kö
tözték, az Alsó-Majorok vége felé egy csapat 
tanyázott, sőt még a bitófánál is egy francia ló
háton leste az érkezendő Chastelernek seregét." 
A plébániára is sok francia tiszt szállásolt be, 
„ezek között ollyan is vala, aki Spanyol Ország-
bul érkezvén Napóleon által lett Schönbrunnban 
Tisztnek kinevezve. Ezeket is tőlem telhetően 
megvendégeltem, s ők éppen nem vonakodnak 
vala még poharaikat is az enyémmel összeütni, 
azon megjegyzés mellett, hogy a Spanyol papok 
korántsem olly őszinte barátságosak? kik ha 
alkalom nyíllik, készek őket titkon is meggyil
kolni." 

A parancsnak megfelelően, a július l-re virra
dó hajnali 2 óra körül a francia lovasság rend
kívüli gyorsasággal kiürítette Pápát, s Takácsin 
át Győr felé visszavonult. Magyarász pápai plé
bános így írta le a visszavonulást: „némelyek 
(ti. a nála beszállásolt francia tisztek, Sz.) éppen 
vetkőző félben voltának, egy s ezt nyomban kö
vető, és még általam is észrevehetlen titkos má

sodik jeladásra, miután ezeknek egyike a jel
adóval ablakon által szótváltott, gyorsan fel
készülvén lehető legnagyobb csenddel eltakarod
tak. Kivonulásukat a városból talán ki sem véve 
észre kívülem, mert azt olly nevezetes gyor
saság jellemzé, miszerint egyike a nálam szállá
soló Tiszteknek, még lovagló korbácsát is nálam 
oda feledé".102 

A Pápáról elvonuló francia csapatok a város
ban működő katonai kórházakból 33 szállítható 
sebesültet magukkal vittek Győrbe. A franciák 
elvonulása után az irgalmas rendiek rendházában 
127 sebesült és beteg (francia és osztrák—ma
gyar), a katolikus iskolában pedig négy közem
ber és négy tiszt maradt (ezek is vegyesen fran
ciák és osztrákok). A 145 ember közül 102 katona 
volt szállíthatatlan — zömében amputált —- sebe
sült. Zsoldos János pápai főorvos számításai sze
rint 1809. június 12. és július 1. között a pápai ka
tonai kórházakban kezeltek:1"' 

1. irandákat: 
közkatonákat és altiszteket: 1960 embert, 
tiszteket: 85 embert, 

2. osztrákokat és magyarokat: 
közkatonákat és altiszteket: 1924 embert, 
tiszteket: 5 embert. 

összesen: 3974 embert. 

A francia csapatok elvonulása után — július 
2-án — Zsoldos János kérte a megyei Deputá-
ciót, hogy Veszprém környékéről küldjenek 
Pápára chirurgusokat (sebészeket), mert a pápai 
sebész súlyos beteg, a két ott dolgozó veszprémi 
sebész (Reizinger és Kántor) pedig a rengeteg 
munka miatt teljesen kimerült már. A sebesül
teket ugyanis borbélylegényekre nem lehet bíz
ni, csak mesterek kötözhetnek. Ugyanis, ,,ha 
rosszul kötöznek valakit az vérzik, rothad, abból 
pedig az ispotályra, azután a városra rossz kö
vetkezik". A betegek mellett teljesített szolgá
latot négy reguláris katona. Ezek közül kettőnek 
most vissza kell térnie ezredéhez, kettő pedig 
betegen fekszik, élet és halál között. A faluról 
berendelt segédszemélyzettel nem tud mit csi
nálni, mert azok akkor hagyják ott a kórházaikat, 
mikor végre beletanulnak munkájukba. Kéri a 
megyét, hogy fogadjanak fel — németül beszélő 
— nyugdíjas öreg katonákat, legalább 25 embert. 
Egyúttal jelentette, hogy a pápai és devecseri 
járásokban, a falvakban, minden segítség nélkül, 
nagyon sok sebesült katona hever a házaknál. 
Még a franciák ittlétekor Sininger Krisztián és 
Mathieu francia kapitány a pápai járást, Petrasitz 
Ferenc pedig a devecseri járást végigjárta. A 
szállíthatatlan sebesülteket helyben kezelték, a 
szállíthatókat pedig szekereken a pápai kórházak
ba hordták.104 

A visszavonuló francia csapatokat az osztrák 
VIII . hadtest (pk.: Chasteler altábornagy) előre
vetett osztagai nagyon óvatosan követték. Július 
2-án az osztrák 6. sz. Lichtenstein-vértesezred 
egy osztaga (pk.: Devanger főhadnagy) benyo
mult Rédére. Az osztrák katonák a franciáknak 
a faluban összehordott élelmét és takarmányát 
erőszakkal lefoglalták (még csak átvételi elis-
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mervényt sem adtak róla), majd Mórra, illetve 
Kisbérre szállíttatták.105 

A Somlóvásárhely felöl előnyomuló osztrák 
2. sz. Hohenzollern-könnyűlovasezred egyik 
előrevetett osztaga pedig július 3-án közelítette 
meg — а щаг kiürített — Pápát. Az egyik osztrák 
káplár néhány lemaradozott francia katonát el
fogott. A jelentés szerint 3 francia gyalogost és 
2 lovasvadászt ejtett foglyul, akik egy francia 
generális szekerét őrizték; az öt franciát a káplár 
Sümegre kísérte.106 Az osztrák felderítők azon
ban Pápa alól visszavonultak Nyavaládra (Zala
erdődre). Csak egy osztrák tiszt, Lackovszki őr
nagy — Chasteler törzskarától — ment be Pápára 
július 3-án, s átadta az altábornagy levelét Rába 
Boldizsár első alispánnak. Chasteler utasította 
Rábát, hogy derítse fel, Bodajk körzetében van
nak-e francia csapatok? Egyúttal megüzente, 
hogy másnap — azaz július 4-én — elővédjei 
(avantgardája) Káptalanfáig nyomul előre. Más
nap, július 4-én Rohonczy és Barcza pápai urak 
— a generális fogadására — Káptalanfára utaz
tak, de ott senkit sem találtak. Csak annyit tud
tak meg, hogy az osztrák csapatok Körmend felé 
vonultak el. Egyúttal azt is megtudták, hogy a 
francia csapatok a Dunántúlon csak Győrt tart
ják megszállva, csapataik mindenütt Pozsony és 
Bécs felé vonulnak vissza.107 A tájékozatlanságra 
jellemző, hogy július 5-én az osztrák VIII . had
test egyik osztaga, amely a Balaton déli part
vidékén nyomult előre Székesfehérvár felé, 
Siófokra érkezett. A pozsonyi nemesi felkelők
ből álló egység parancsnoka, Pauli kapitány fu
tárt küldött Veszprémbe és a megyétől kért tájé
koztatást a francia csapatok helyzetéről.108 

Ugyancsak július 5-én Pápára érkezett a VIII . 
hadtest két embere, majd ezt követően az éjszaka 
Pápára bevonult — Szentgrót felől a hadtestnek 
alárendelt magyar Meskó-hadosztály — pesti 
nemesi lovasezred ötven lovasa egy hadnagy pa
rancsnokságával. Rába Boldizsár kénytelen volt 
jelenteni az első alispánnak, hogy az insurgense-
ket alig lehetett megfékezni, mert ki akarták ra
bolni a város kórházaiban visszahagyott szállít-
hatatlan francia sebesülteket. Ugyanezen az é j 
szakán — Veszprém felől — ugyancsak Pápára 
vonult be a Vas megyei nemesi lovasezred is. 
Zsoldos János is megemlíti ezt, hozzátéve, hogy 
a nemesi lovasság a nagytemplom és a várkas
tély közti téren táborozott le. ö is említette, 
hogy az insurgensek háborgatták a városban 
maradt franciákat, többek között Ayét ezredest 
az ágyából kitaszították és kitüntetéseit elvet
ték.1 Magyarász plébános leírása szerint a vá
rosba elsőnek a 2. sz. Hohenlohe-dragonyosezred 
egy osztaga nyomult be. ,,Másnap, midőn éppen 
Barcza Prefectus Úrhoz mentem, Chasteler Gene
rál emberei közül tizenkét vasasnémet érkezett 
Pápára; ezeket mi öröm tapsok közt éljenezve 
fogadtuk; a Griffhez címzett vendéglőben ők egy 
beteg franczia ezredesnek szolgájával, ki éppen 
Urának vala akkor ebédet viendő, találkozván, 
vele harcba bocsájtkoztak, miután pedig az Ezre
dest mentek kizsákmányozni."1 1 0 

Július 7-én Karácsony József Pápáról jelentést 
írt az alispánnak Veszprémbe, s közölte, hogy: 
„Azon ágyúzás mellyet a gyepesiek hallottak, 

nem Kiscell (ma: Celldömölk) körül, hanem 
amint a Somló-hegyre hallatódott, Bécs körül 
történt, amint is könnyen elhihetjük, me r t . . . 
tegnap érkezett Bécsbül Pápára (egy bécsi keres
kedő), aki azt beszéllette, hogy a nagy két ármá
dia vasárnap kezdtek el Bécsen felül verekedni." 
Így értesült a megye a július 5—6-án lezajlott 
— és a franciák döntő győzelmével végződött — 
wagrami csatáról. Az említett bécsi kereskedő 
azt is elmondotta, hogy Bécsből — Sopronon és 
Kapuváron át jövet — franciákat sehol nem lá
tott.1" Ugyancsak július 7-én reggel Pápára vo
nultak a Vas megyei felkelők újabb csapatai, 
valamint a győri nemesi lovasság részei. A ható
ság kiadta nekik a követelt zabot, annyit, hogy 
,,a városban semmi sem maradt". Ezzel egyidejű
leg az ötven pesti lovas továbbvonult Győrszent
márton felé. Július 8-án, reggel Pápára érkezett 
Chasteler al tábornagy egy hadnagya, s jelentette 
Rába Boldizsárnak, hogy még ma délben a vá
rosba bevonul a VIII . hadtest, de másnap már to
vábbvonul Győr felé."2 Ugyanezen nap — július 
8-án — reggel Peschovár Ádám jelentette a me
gyének, hogy ma reggel 8 órakor Chasteler gene
rális egész seregével nagy sietséggel vonult át 
Középiszkáz falun. Chasteler és egy másik gene
rális kocsin ültek; a kocsi előtt az 5. sz. Ott-hu-
szárezred emberei, a kocsi körül pedig a 2. sz. 
Hohenzollern-könnyűlovasezred katonái lovagol
t ak . " ' A VIII . hadtest csapatai július 8-án a kora 
esti órákban vonultak be Pápára. A pápaiak csa
lódtak a hadtest létszámát illetően, mint Magya
rász plébános írta: ,,Később érkezett meg maga 
Chasteler Generál is, de nem több mint valami 
négyezerre való szedett-vedett vert haddal." A 
hadtest a bevonuláskor a következő erőkkel ren
delkezett: Marschall-dandár: 27. sz. Strassaldo-
és 2b. sz. Hohenlohe-gyalogezredek 3-3 zászló
alja; Fenner-dandár: a brucki, judenburgi, vil-
lachi és klagenfurti Landwehr-zászlóaljak marad
ványaiból összeállított két zászlóalj; a 2. sz. 
Hohenzollern könnyűlovas- és 2. sz. Hohenlohe-
dragonyosezredek összesen öt lovasszázada. 

A hadtest állt összesen 8 gyalogoszászlóaljból 
(kb. 3500 gyalogossal), 5 lovasszázadból (kb. 380 
lovassal) és 12 db ágyúból (ebből 2 ágyú és egy 
tarack a Meskó-hadosztálytól volt). Pápán csat
lakozott a hadtesthez a Schmidt-dandár: az 53. 
sz. Jellasics-gyalogezred és a 11. sz. második 
báni határőrezred két-két zászlóalja. A Pápára 
bevonuló hadtest azonnal leadott 30 beteg kato-
nát a korházaknak. Chasteler generális és 
törzskara az Esterházy-kastélyban szállásolt el, a 
3500 főnyi katonaságot pedig a polgárság házai
ban kvártélyozták be. A csapatok még ki sem 
pihenhették magukat, mikor július 9-én hajnali 
3 órakor az osztrák Déli Hadsereg parancsnoka, 
János főherceg parancsa érkezett Chasteler al
tábornagyhoz, hogy csapataival július 9-én kora 
reggel folytassa menetét Bakonybánk községbe. 
A csapatok a parancsot végrehajtották, s elvo
nultak Pápáról. Ezzel egyidejűleg a Vas megyei 
nemesi lovasezred is elvonult Pápáról a Marcal 
és a Rába vonalának megfigyelésére."6 

A VIII . hadtest csatlakozott a — Győrt körül
záró és a Rába vonalán felvonuló — osztrák IX. 
hadtesthez és a magyar nemesi felkelő hadakhoz. 
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A császári hadvezetés terve az volt, hogy az 
osztrák—magyar Déli Hadsereg egy tehermen
tesítő támadást indít Sopron általános irányba. 
A felvonulás még tartott, mikor a — wagrami 
csatában vereséget szenvedett — osztrák fő
parancsnok, Károly főherceg generalisszimus vá
ratlanul — és a császár tudta és hozzájárulása 
nélkül — Znaimban fegyverszünetet kötött a 
franciákkal. Habsburg I. Ferenc császár nem volt 
hajlandó tudomásul venni a — tudta nélkül meg
kötött — fegyverszünetet, s utasítást adott a ter
vezett tehermentesítő támadás végrehajtására. 
Július 12-én reggel — Pápa és Győr szélesség
ben — megindult az osztrák—magyar Déli Had
sereg (VIII., IX. hadtestek és a magyar nemesi 
felkelő hadak) támadása a Rábán át Sopron álta
lános irányba. A támadás első lépcsőjében a 
VIII . hadtest csapatai nyomultak előre. 

A támadás kezdetekor a Vas és Győr megyei 
magyar felkelő lovasezredek Pápára vonultak 
vissza. Miközben a csapatoknak 175 pozsonyi 
mérő zabot kellett adni, a VIII . hadtest után is 
kellett küldeni 100 pozsonyi mérő zabot, 20 má
zsa húst, 8000 porció kenyeret és 30 akó bor t ." 7 

Ugyanezen a napon — július 13-án — a Vas 
megyei lovasezred parancsot kapott arra, hogy 
a Pápán ápolt francia sebesülteket — a megye ál
tal kiállítandó szekereken — szállítsák bizton
ságosabb he lyekre . " 8 A csapatok között július 
17-én terjedt el a znaimi fegyverszünet híre, 
melyet július 19-én I. Ferenc császár király is 
aláírt. A fegyverszüneti egyezmény értelmében 
a két ellenséges hadsereg közti demarkációs vo
nalat a Holies—Pozsony közti sávban jelölték 
ki; onnét a Duna vonala volt a határ Győrig 
(amely város és erősség a franciák kezén ma
radt), majd Győrtől Szentgotthárdig a Rába vona
la volt a demarkációs határvonal. Az említett 
vonaltól nyugatra a francia Itáliai Hadsereg hat 
dandára vonult fel. A Rábától keletre és délre 
pedig az osztrák—magyar reguláris hadsereg és 
a magyar nemesi felkelés csapatai helyezked
tek el. 

A reguláris VIII . hadtest zöme Győrtől délre 
összpontosult, a IX. hadtest pedig Sárvár—Szent
gotthárd körzetébe vonult. így a középső szakasz 
— ezen belül Veszprém vármegye területe — 
szinte kizárólag a magyar nemesi csapatok meg
szállása alá került. 

A Mecséry-lovashadosztály főerői — a Keg-
levich-, Gosztonyi-, Andrássy-, Vay- és Dobozy-
lo vasdandár ok — Komárom és Győr megyékben 
táboroztak; Veszprém megyében a Meskó-lovas-
dandár (parancsnoksága Téten) vonult fel: a 
veszprémi lovasezred hat százada (ezredparancs
nokság: Téten) Szemere, Mórichida, Rábaszent
miklós, Kisbabot, Rábaszentmihály, Mérges, Gyo
moré, Fel- és Kispéc falvakban; a Vas megyei 
lovasezred (ezredparancsnokság: Takácsi) hat 
lovasszázada pedig: Vaszar, Gyarmat, Csikvánd, 
Üjmalomsok, Marcaltő falvakban szállásolt el. 

A Hadik-hadosztály (Luzsénszky-dandára Vas 
megyében összpontosult), Csekonics-dandára 
(dandárparancsnokság: Jánosházán települt) pe
dig Veszprém megyében táborozott: szabolcsi 
lovasezred (parancsnoksága: Somlóvásárhelyen) 
hat százada: Devecser, Borszörcsök, Kisjenő, 

Tüskevár, Torna, Oroszi, Dóba, Karakószörcsök 
falvakban; szatmári lovasezredének (parancsnok
sága: Pápasalamon) hat lovasszázada: Nyárád, 
Nemes- és Pórszalók, Dabrony, Nagyalásony, 
Vid, Vecse, Kup, Kovácsi és Nóráp falukban szál
lásolt be. 

Az egyetlen gyalogosegység (mivel a gyalo
goszászlóaljak Komárom—Szőny körzetében tá
boroztak) a Márkus-gyalogoscsoport volt, mely
nek Fejér megyei 10. gyalogososztálya (két szá
zad) Pápán, veszprémi 9. sz. gyalogoszászlóaljá
nak hat százada pedig Mezőlakon állomásozott. 
A nemesi felkelés tüzérsége (54 db ágyú) Borsos
győr, Kéttornyúlak, Dáka és Dereske falukban 
összpontosult."9 

A nemesi hadak főparancsnokának (József 
főherceg nádor tábornagynak) főhadiszállása a 
pápai Esterházy-kastélyban volt, melynek őri
zetét a szabolcsi lovasezred látta el. 

A nemesi csapatokra sok volt a panasz. Július 
20-án Rába Boldizsár alispán jelentette a vár
megyének, hogy a hadsereg nagyon igénybe 
veszi a lakosságot. Csak a pápai főhadiszálláson 
a futároknak (kuríroknak) naponta ötven szekér 
széna kell, s különböző munkákra naponta 400 
embert rendel be a parancsnokság. Ugyanakkor a 
katonák — bár van elegendő tűzifájuk — ,,a 
gyümölcsfákat is sok helyeken levagdalták, és 
rablottak, le nem írhatom a sok kárt" . 

Július 20-án Tüskevár—Somlóvásárhely kör
zetébe beérkezett a császári VII I . (Chasteler)-
hadtest több egysége is. Ezen a napon — déli 13 
órakor — Tüskevárra érkezett a császár öccse, 
Habsburg János főherceg tábornagy is (a csá
szári Déli Hadsereg parancsnoka) és a tiszttartó 
házánál ebédelt.120 

A fegyverszünet és a francia hadseregnek a 
(Rába mögé történő) visszavonulása után is a vár
megye legnagyobb problémája továbbra is a 
győri csatából megszökött nemesi felkelők össze
gyűjtése volt. Június 29-ig a veszprémi 9. sz. 
gyalogoszászlóaljhoz — az 1207 ember közül 
megszökött 490 felkelő — alig néhányan tértek 
vissza. Egy megyei jelentés szerint addig csak 
egy tiszt (Babos Bálint főhadnagy, Borszörcsök) 
és 27 közember tért vissza a zászlóaljhoz. A szö
kevények összegyűjtésével megbízott Szentgálly 
Mihály alhadnagy felháborodottan jelentette, 
hogy ennél többen is jelentkeztek Veszprémben. 
Itt felvették a beígért ötnapi zsoldot, majd mikor 
megtudták ,,az elindulás óráját általam . . . azon
nal eltűntek". A jelentés szerint ezek 56-an vol
tak, és szinte valamennyien szentgáli nemesek.121 

Június 30-án a veszprémi zászlóalj parancsnoka, 
Márkus József ezredes újabb levelet írt a vár
megyének, s kérte, ha 40-50 ember együtt van, 
azonnal indítsák el őket Komáromba a zászló-
aljhoz.122 

Előfordult, hogy a bujkáló insurgensek szembe
fordultak az őket összeszedni akaró hatóságok
kal. A legnagyobb ilyen zavargásra Csöglén ke
rült sor július 2-án. Mikor Papp György bíró 
felszólította a faluban bujkáló szökevényeket, 
hogy jelentkezzenek Veszprémben, valóságos 
lázadás tört ki. A bandába verődött insurgensek 
káromkodtak, lövöldöztek: ,,Az Isten őrizte, 
hogy egy embert és egy leánt agyon nem lőttek; 
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a helység házánál (községházánál) húst, bort, 
mindent elprédáltak; Molnár Istvánnak háza 
ajtaján belőttek; az én (ti. Papp György bíró) 
házamra seregestül jöttek, hogy be lüdözzenek és 
felgyújtsák; a jármos lovakat elvitték; sokkal 
rosszabbak a rajtunk uraskodó ellenségnél." Az 
insurgerlsek erőszakkal betörtek József Sámuel 
árendás (bérlő) kocsmájába, s elvittek tőle 42 
icce (50 liter) bort, 3 verdung pálinkát, levágták 
két ürüjét, s útiköltség címén elvettek tőle 164 
forintot. Utána — fegyveresen — végigjárták a 
falu házait, s ugyancsak útiköltség címén erő
szakkal összeszedtek a lakóktól 14 forintot, vala
mint 248 icce (298 liter) bort 57 forint értékben. 
Végül a községházáról elrabolták az ott őrzött 
zálogtárgyakat. Az okozott kár összesen 235 
forint 52 krajcár volt. Ezután benyomultak a 
községháza épületébe, és elrabolták a község 
szekerét azon a címen, hogy azon mennek be 
Veszprémbe. Mikor ezért Bolla Pál községi elöl
járó tiltakozott, őt is arra kényszerítették fegy
verrel, hogy tolja a szekeret. Mikor ellenkezni 
próbált, Bolla Pált összevagdalták kardjaikkal. 
A falu bírájának feljelentésére a katonai tör
vényszék 1809. augusztus 27-én Téten hozott 
ítéletet a csöglei zendülés ügyében. A július 3-i 
rablások és erőszakoskodások vezetőit: Barcza 
Mihályt (aki a veszprémi gyalogoszászlóaljban 
szolgált) és Biró Ferencet (aki a veszprémi lo
vasezred 3. főstrázsamesteri lovasosztályában 
szolgált előzőkben) golyó általi halálra ítélték és 
főbe lövették. A többieket — 16 személyt — há
romhavi börtönre ítélték, azzal súlyosbítva, hogy 
minden éjszakát kurtavasban kellett tölteniök, s 
minden harmadik napon csak kenyeret és vizet 
kaptak. Ráadásul minden okozott kárt meg kel
lett téríteniök.123 

Július 4-én Márkus József ezredes jelentette 
Veszprém vármegyének, hogy a 490 szökevény 
közül újra megérkezett 22 ember, s velük együtt 
megérkezett a szökevény Halassy és Graner seb
orvos is. Márkus bejelentette, hogy a két szöke
vény sebészt csak a megye tisztes neve miatt 
nem állíttatta hadbíróság elé.214 Július 5-én a 
megyegyülés is foglalkozott a szökevények ügyé
vel. Jegyzőkönyvbe foglalták, hogy nagyon sok 
szökött insurgens még most sem hajlandó ezredé
hez visszatérni. A türelmi határidő letelt, s ezért 
a megye közhírré tétette, hogy a továbbiakban a 
csavargó insurgensek ,,desertőröknek" (katona
szökevényeknek, Sz.) tekintendők, s bárki elfog
hatja és megkötözve Veszprémbe szállíttathatja 
őket. Minden egyes behozott szökevényért a 
megye azonnal kifizet 24 forintot. A kifizetett 
pénzt aztán az elfogott insurgens vagyonából 
utólag behajtják. Mivel a legtöbb szökevény 
szentgáli volt, a megye határozatot hozott, hogy 
a hamarosan Veszprémbe érkező nemesi lovas
ezred segédletével erőszakkal fogdossák össze 
a faluban és annak határában a szökevényeket. 
Mikor másnap a Veszprémben állomásozó egy
séget Szentgálra akarták kivezényelni, azok be
jelentetté1,., hogy a legfelsőbb parancs nélkül 
nem adnak karhatalmat. A megye ezért azonnal 
levelet írt a nádornak, hogy adjon ki ilyen pa
rancsot.125 Ugyanakkor a szentgáli elöljáróság is 
kérte a vármegyét, hogy hosszabbítsák meg a 

jelentkezési határidőt. Ugyanis nagyon sokan a 
falutól távoli tanyákon dolgoztak, s azokat nehéz 
volt értesíteni. A vármegye méltányolta a kérést, 
s a jelentkezési határidőt július 9-ig elnapolta.126 

Márkus József ezredes, a gyalogoszászlóalj pa
rancsnoka július 8-án újabb jelentést írt a vár
megyének, melyben bejelentette, hogy július 
6-án 23-an, 7-én 46-an, 8-án pedig 22-en jelent
keztek a zászlóaljnál. Ugyanezen a napon — 
július 8-án — az elszéledt felkelők közül még 
56 embert szedtek össze és kísértek be Veszp
rémbe. Beszállítottak még Veszprémbe ötven lo
vat is. Július 8-án a Veszprém megyei nemesi 
lovasezred parancsnoka, gróf Zichy Ferenc ezre
deskapitány is levelet írt a vármegyéhez. Beje
lentette, hogy a győri csata után lovasezrede két
száz emberrel megfogyatkozva ért Komáromba. 
„De valameddig a Nemes Ezredhez tartozó, és 
leginkább a győri ütközetnek alkalmatosságával 
elszéllyedt s honjaikba visszatért Vitézeink egy-
tül-egyig ide bé nem érkeznek, mindaddig a Te
kintetes Nemes Karoknak és Rendeknek töké
letes híradást az ez ideig akár a csaták piacain 
maradott, akár az ellenség fogságába jutott, és 
elveszett Vitézeinkről nem tehetek!" Végül kérte 
a vármegyét, hogy a tartalékokból a 200 főnyi 
hiányt azonnal pótolja. lM 

1809. július 14-19 között megkötötték a fegy
verszünetet. Ennek értelmében a francia hadsereg 
újra megszállta a Rába vonaláig Nyugat-Magyar
országot. A Rábától keletre eső térségben pedig 
a magyar nemesi felkelő csapatokból álló II. 
tartalék hadtest (pk. József nádor tábornagy) 
vonult fel. Július 22-re befejeződött a csapatok 
felvonulása. Veszprém vármegyében részben a 
Mecséry-lovashadosztály Meskó-dandárának 
csapatai vonultak fel: a Vas megyei lovasezred 
hat százada (Takácsi, Vaszar, Gyarmat, Csikvánd, 
Üjmalomsok, Marcaltő) és a soproni lovasosztály 
két százada (Görzsöny, Acsád.) A Hadik-lovas
hadosztályból a Csekonics-lovasdandár részei 
voltak még a vármegyében: a szabolcsi lovas
ezred hat százada (Somlóvásárhely, Devecser, 
Borszörcsök, Kisjenő, Tüskevár, Torna, Oroszi, 
Dóba, Karakó- és Szegszörcsök), valamint a szat
mári lovasezred hat százada (Salamon, Nyárád, 
Nemes- és Pórszalók, Dabrony, Vid, Nagyalá-
sony, Vecse, Kup, Kovácsi, Nóráp.) A Fejér me
gyei 10. sz. gyalogoszászlóalj két százada Pápán, 
a Veszprém megyei 9. sz. gyalogoszászlóalj hat 
százada pedig Marcaltőn állomásozott; a hadtest 
tüzérsége (54 db ágyúval) Borsosgyőr, Kéttor
nyúlak, Dáka és Derecske falukban összpon
tosult.129 P 

1809. július közepére egyre több olyan jelen
tés érkezett Veszprémbe, hogy a bujkáló insur
gensek rabolnak, fosztogatnak. Július 16-án Sze-
lestey Ferenc megyei főhadnagy jelentette, hogy 
Kádárta, Rátót, Lókút és Olaszfalu lakosságának 
kirendelésével ,,meghajtotta . . . az gonosz csa
vargók és szökevények eránt az erdőket". Szöke
vényeket azonban sehol sem találtak.130 Mivel 
közben panasz érkezett, hogy tizenöt szentgáli 
szökevény a káptalani uradalomból elrabolt né
hány bárányt, július 17-én a vármegye újabb 
hajtóvadászatot rendelt el az éhségükben rabló 
insurgensek ellen. A Bakony rengetegeiben lap-
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pangó szökevények ellen a Fejér vármegyei 10. 
sz. gyalogososztály egyik — Fejér vármegyei — 
századát rendelték ki. (Parancsnok: Pribék József 
százados, 4 tiszt, 26 tiszthelyettes és 216 közle
gény.) Rövidesen ki kellett rendelni a gyalogos
osztály másik — Tolna megyei — századát is: 
Benyovszky Károly századost, 4 tisztet, 26 tiszt
helyettest és 144 közembert. A Pápán összpon
tosított két századot augusztus 4-én Ugodra ren
delték ki, egy ott fosztogató rablóbanda ellen. 
A tűzharcban Kreskay Imre főhadnagy elesett. 
Néhány nappal később, augusztus 8-án az emlí
tett karhatalmat a dabronyi vadászházhoz ren
delték ki, ahol szökevény nemes és nem nemes 
insurgensek és juhászok mulattak. A katonák 
körülvették az épületet. Mikor ezt a mulatózok 
észrevették, néhányan, mint pl. egy Magyar Is
tók nevű szökevény insurgens, akinél két fegyver 
is volt, az ablakon át lövöldözni kezdtek a kato
nákra. A katonák is tüzet nyitottak, majd le
rohanták az épületet, és elfogták a részegen 
mulatozó társaságot. A foglyok között volt Ven-
czel Mihály nemtelen személy is (aki a homok-
bödögei nemes Fekete József helyett ment kato
nának), továbbá Doma Péter gyalogos insurgens. 
Mindketten a győri csatából szöktek meg fegy
veresen. A Téten — 1809. augusztus 27-én — 
hozott hadbírósági ítélet Venczel Mihály két 
részben kiszabandó 60 pálcaütésre, továbbá két 
hétig tartó kurtavasban töltendő — másnapon
ként böjtre fogott — börtönre ítélte.1 '1 A több
szörösen letelt határidő miatt — és mivel a szö
kevények többsége még mindig nem jelentke
zett! — július 30-án a megye elrendelte, hogy 24 
órán belül a karhatalom szedesse össze a szöke
vényeket — még az ágyban fekvő betegeket és 
sebesülteket is! —, s szállítsa őket Veszprém
b e . ш 

Mivel július 24-én a pápai katonai kórházak
ban újra 852 beteg és sebesült katona feküdt, 
határozat született, hogy ezek nagy részét Veszp
rémbe kell átszállítani. A Veszprémbe átszállított 
beteg katonákat elsősorban a várban helyezték 
el. Lefoglalták számukra a piaristák gimnáziumát, 
a szemináriumot, a piaristák és a ferencesek ko
lostorait. Csak a vármegyeházát nem adták át a 
hadseregnek. A városi hatóságok nagyon aggód
tak, hogy a várban ,,a hely kicsinysége miatt 
annyira egymásra vannak építve a házak, itt 
lévén minden templomok, az egész város Isteni 
szolgálatra ide jár, úgy hogy egyetlen egy raga
dó nyavala döghalált terjeszthet közükbe". Au
gusztus 5-re a veszprémi katonai kórház annyira 
megtelt beteg katonákkal, hogy több helyet a 
város adni már nem tudott. A megyegyülés java
solta, hogy más helyekre — pl. Füredre — szál
lítsák a betegeket. Ugyanakkor a katonai kórház 
halottait az amúgy is szűk temetőben eltemetni 
nem tudták. A megyei deputáció elrendelte, hogy 
a városi hatóságok jelöljenek ki új temetőhelyét. 
Augusztus 12-én egy bizottság a Jutási út mellett 
és a Völgyi-kút árka között fekvő Grisits-féle 
földet — amely Tümmler Henrik majorja felett 
feküdt — vizsgálta meg. A tulajdonos a földért 
300 forintot kért. A tárgyalás 1810. februárig 
elhúzódott, de eredménnyel nem járt.133 A halott 
katonákat ezért továbbra is a városi kórház mel

letti alsóvárosi temetőben hantolták el. Pedig 
augusztus 5-ig a veszprémi katonai kórházakban 
összesen kilenc katona halt meg. A tömeges halá
lozások csak ezután kezdődtek. 1809. december 
31-ig bezárólag Veszprémben a kórházban 261, 
a kórházon kívül 487 katona — összesen 748 
ember — halt meg. l i 4 A halottak az alábbi ezre
dekből valók voltak: 61. sz. Saint Julien-gyalog-
ezred: 54 ember; 6. sz. Blankenstein-huszárezred: 
50 ember; 16. sz. Lusignan-gyalogezred: 47 em
ber; 19. sz. Alvinczy-gyalogezred: 36 ember; 27. 
sz. Strassaldo-gyalogezred: 31 ember; 53. sz. 
Jellasics-gyalogezred: 26 ember; 32. sz. Esterhá-
zy-gyalogezred: 24 ember; kocsisok: 23 ember; 
osztrák Landwehrek (ismeretlen alakulatok): 13 
ember; 1. sz. likkai határőrezred: 11 ember; 2. sz. 
ottocsáci határőrezred: 11; 3. sz. ogulini határ
őrezred: 12; Vukasovics-gyalogezred: 8; a zalai 
insurgens csapatok: 13 ember; 6-6 katona halt 
meg a 4. sz. szluini és a 11. sz. második báni 
határőrezredböl, valamint a 6. tüzérezredből; 
5-5 katona hunyt el a 25. sz. De Vaux-gyalog-
ezredből, a salzburgi Landwehr- és vadászzászló
aljakból stb. A tapolcai kórházban 41 katona halt 
meg: 8 katona a 61. sz. Saint Julien-, 3-3 а 45. sz. 
De Vaux- és 27. sz. Strassaldo-, l - l pedig a 43. 
sz. Simbschen-, a 19. sz. Alvinczy-, az 53. sz. 
Jellasics-gyalogezredekből stb. A nagyvázsonyi 
kórházban 11 katona halt meg; tetemeik a pulai 
út melletti Francia-keresztnél nyugszanak. Süme
gen hat meghalt katonát temettek el. 

Miközben a megyében számos helyen működtek 
katonai kórházak, a nemesi felkelő csapatok egyik 
kórházát Pápára vezényelték augusztus 4-én. A 
kórház 1810. január 15-ig működött itt, s ezen idő 
alatt 641 sebesült és beteg nemesi felkelőt ápoltak 
itt.'3» 

1809. július 27-én királyi parancs rendelte el a 
sorezredek számára az újoncozást. Veszprém me
gyének 348 keresztény és 26 zsidó újoncot kellett 
kiállítani (járásonként), az alábbi lélekszámok 
szerint (a zsidó újoncokat a megye 1858 zsidó fér
filakosából állították ki): 

veszprémi főbírói járás (9788 fő) 51 katona, 
veszprémi vicebírói járás (12 060 fő) 64 katona, 
pápai főbírói járás (11011 fő) 58 katona, 
pápai vicebírói járás (5854 fő) 31 katona, 
cseszneki főbírói járás (8620 fő) 46 katona, 
cseszneki vicebírói járás (6069 fő) 32 katona, 
devecseri főbírói járás (4581 fő) 25 katona, 
devecseri vicebírói járás (7699 fő) 41 katona. 

összesen: 65 682 fő 348 katona.1'11' 

A parancs értelmében a toborzásokat 1809. 
augusztus 7-én meg kellett kezdeni. Felszólították 
a plébánosokat, lelkipásztorokat, bírókat, uradal
mi tiszteket, hogy tudassák a fiatalsággal, hogy 
őfelsége mindazoknak, akik a háborúban kitün
tetik magukat, azoknak: ha nemtelenek, nemes
séget, ha már nemesek: adománybirtokot, illetve 
arany- és ezüst érdempénzt fog adni. A toborzás
kor pedig mindenki 30 forintot kap jelentkezés 
esetén. Az önkénteseket a háború végén azonnal 
leszerelik a hadseregtől, s a jövőben többet kato
náskodniuk nem kell. 
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A reguláris hadseregbe való jelentkezéssel egy
idejűleg — a nemesi csapatok kiegészítésére — 
un. önkéntes lovas- és gyalogososztályokat („vo-
lon"-osztályokat) is toboroztak. Veszprém vár
megye felállított egy 319 főből álló gyalogos „sza
badosztályt" és egy 227 főből álló lovas „szabad
osztályt." A toborzáskor a vármegye „Selestyey 
Ferenc Fő Hadnagynak, mint Ver bung Vezetőnek 
160 forintot" fizetett. A „Tánczoló legényeknek 
egy-egy pár új, és annyi fejelés csizmánként 129 
forint 30 krajcárt" adott. A 319 főnyi gyalogos 
regrutának kézipénzül (toborzási pénzül) kifi
zettek: 9570 forintot; a 227 lovas regrutának (fe
jenkénti 20 forinttal) kifizettek: 4540 forintot. 
Lóvásárlásokra 74 218 forint 51 krajcárt fizettek. 

A lovasosztály felszerelésére az alábbiakat fi
zették: 

300 pokrócért és 292 övért: 
171 fanyeregért: (á 6 frt) 
110 pisztolyért (á 30 frt): 
pisztolytokokért, zsinórokért: 
212 vasas kardért (à 26 frt): 
kardok javításáért a lakatosnak: 
tarsolyokért: 
nyeregszerszámokért: 
egyenruhákért , csákókért, 300 db 
facsutoráért, csizmákért stb. 
fuvarra és élelmiszerekre 
Mogyoróssy Ferencnek a regruták 
kiképzéséért: 

5644 frt 
1140 frt 
3365 frt 
1275 frt 
5512 frt 

95 frt 
675 frt 

7525 frt 

3 048 frt 
1218 frt 

18 frt; 

a tiszteknek (Schendli és Kun János kapitányok
nak, Szigfrid és Nemes József hadnagyoknak, egy 
seborvosnak) „segedelem pénzt" kifizettek: 9450 
frt 24 krajcárt. '17 A megye augusztus 7-én hatá
rozatot hozott, hogy a megyében még működő 
három puskamüvesre (mivel a többi a felkelő csa
patoknál dolgozott) okvetlenül szükség volt: az 
új lovasosztálynak 300 pár pisztolyt kellett hely
reállítani. Augusztus 10-én pedig elrendelték, 
hogy ugyancsak az új lovasosztály számára min
den járásból össze kellett szedni akár a „rezes", 
akár a „vasas" kardokat és pisztolyokat, megfelelő 
térítés mellett. Augusztus 11-re az új lovasosztály 
felállítása már olyan stádiumban volt, hogy a me
gye József nádortól egy tisztet és néhány gyakor
lott közembert kért Veszprémbe, az új legénység 
kiképzésére. A reguláris katonaság kiállítása ne
hezebben haladt, mert augusztus 12-re még csak 
70 újoncot toboroztak, de fogadópénzüket ezek 
sem kapták meg (fejenkénti 30 forintot).138 

Közben — 1809. augusztus 17-én Mosonmagya
róváron — megkezdődött a béketárgyalás a fran
cia és osztrák—magyar megbízottak között. Mi
vel a tárgyalások — október 14-ig — elhúzódtak, 
s a háború folytatásának veszélye továbbra is fenn
állott, augusztus 24-én a magyar nemesi felkelő 
csapatok főhadiszállását (pk.: József főherceg ná
dor, altábornagy) Pápáról (az Esterházy-kastély
ból) Kisbérre helyezték át. Pápán csak a — Marcal
tőtől Sárvárig biztosító — Meskó-dandár (pk.: 
Meskó József báró vezérőrnagy) hadiszállása ma
radt. József főherceg nádor gyakran járta a csapa
tokat, s tartott szemlét felettük. Szeptember 15-én 
Bakonyszombathelyen megszemlélte a szabolcsi 
lovasezredet és a 9. sz. veszprémi gyalogoszászló

aljat. Szeptember 25-én újra megszemlélte a Ta
tán — a Vogel-dandár kötelékében lévő — 9. sz. 
gyalogoszászlóaljat. Közben a csapatok disz-
lokációját is változtatták. Szeptember 28-án Pá-
pócról Görzsönybe vezényelték a soproni lovas
osztályt, viszont a veszprémi lovasezredet Pápóc-
ra irányították. Itt csatlakozott a lovasezredhez az 
újonnan felállított veszprémi önkéntes lovasosz
tály szeptember 30-án. Éppen a békekötés napján 
— október 14-én — tartotta egyik legnagyobb 
szemléjét József nádor. Ezen a napon a Takácsinál 
táborozó Vay-lovasdandárt szemlélte meg a nádor 
(akinek szállása a Noszlopy uraságnál volt), a sza
bolcsi lovasezred közepesen szerepelt, a pesti 
lovasezred pedig kimondottan rosszul hajtotta 
végre feladatait: nem volt rend és fegyelem, sem 
lendület a gyakorlatban. A nap végére a nádor 
Pápára tért vissza, majd másnap — október 15-én 
— Nyaradon a Gosztonyi-lovasdandárt szemlélte 
meg. Mind a szatmári, mind a torontáli lovasezred 
megnyerte a nádor tetszését. Még ezen a napon 
a nádor megtekintette a Marcal átkelőjét — Mer-
sevatnál — védő sáncrendszert. Ezután Celldö
mölkre utazott a nádor, a Meskó-dandárhoz. Itt 
érte a futár azzal a hírrel, hogy október 14-én 
Bécsben megkötötték a békét. A hírre József nádor 
azonnal Pápára utazott, ahol a szabolcsi nemesi 
lovasezred zenekara „török muzsikával" (katona
zenével) fogadta.140 

A békekötés után — október végére — az oszt
rák—magyar csapatok új elhelyezési körzetekbe 
vonultak. A — Győrtől Sárvárig terjedő — Rába
vonalon továbbra is a I I . tartalék hadtest (zömé
ben magyar nemesi felkelő csapatok) helyezked
tek el. A Mecséry-hadosztály (pk.: báró Mecséry 
János altábornagy; főhadiszállása: Pápa, majd 
Veszprém) csapatainak zöme — a Keglevich-, a 
Gosztonyi-, a Hertelendy-, a Vay- és a Dobozy-
dandárok — Fejér vármegyében táboroztak. Csak 
két dandár összpontosult Veszprém vármegyében. 
Az Andrássy-dandár (pk.: Andrássy János vezér
őrnagy; Várpalota) zalai lovasezrede Várpalotán, 
somogyi lovasezrede pedig Mezőkomáromban 
állomásozott. A Meskó-dandár (pk.: Meskó József 
vezérőrnagy; Marcaltő) veszprémi lovasezrede 
Lovászpatonán, Vas megyei lovasezrede Marcal
tőn, és soproni lovasosztálya (két század) Pápán 
táborzott. A Hadik-hadosztály Splényi-dandára 
teljes egészében, Hoffmeister-dandára pedig zö
mében Fejér vármegyében összpontosult. A Hoff-
meister-dandár parancsnoksága viszont Veszprém
ben volt, s itt a megyében volt még két zászlóalj: a 
Vas megyei 6. sz. gyalogoszászlóalj Cseszneken, 
a zalai 8. sz. gyalogoszászlóalj pedig Vörösberény-
ben táborozott. Reguláris alakulat csak egy volt 
a vármegyében: a 2. sz. Hohenlohe-dragonyos-
ezred (pkság: Keszthelyen), melynek 2. alezredesi 
osztálya Veszprémben és Peremartonban, 3. őr
nagyi osztálya pedig Tapolcán, Türjén és Zala
szántón állomásozott.141 Az ezred október végén 
tért vissza békeállomáshelyére: Pécsváradra. 

Miután november 17—18-ra a francia csapatok 
is visszavonultak Nyugat-Magyarországról, no
vember 17-én megkezdődött a nemesi felkelést 
lezáró nagy díszszemle Székesfehérvárnál. Az 
első napon a tiszántúli lovasezredek szemléje zaj
lott le I. Ferenc király jelenlétében, majd a csapa-
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tok megkezdték a hazavonulást. November 18-án 
a veszprémi 9. sz. gyalogoszászlóalj harcszerű 
lőgyakorlatával lezajlott a gyalogság szemléje is. 
A harmadik napon — november 19-én — a dunán
túli lovasezredek (köztük a veszprémi is) katonai 
parádéja zajlott le. A szemle után a lovasezredek 
visszatértek szálláskörzetükbe, a veszprémi lovas
ezred is visszatért Lovászpatonára. 

A nemesi felkelés hivatalos befejezésére 1809. 
december 18-án került sor, amikor is József főher
ceg nádor körlevélben értesítette erről a várme
gyéket. Egyes dunántúli csapatok azonban még 
ennek ellenére is fegyverben maradtak. A Bakony-
csernyén állomásozó Vas megyei 5. sz. gyalogos
zászlóalj (773 gyalogos) december 16-án Pápára 
menetelt, s csak 1810. január elején vonult haza 
Vas vármegyébe. 

A nemesi csapatok leszerelése után Veszprém 
megyében csak reguláris császári csapatok marad
tak. A megye területét a császári-királyi V. had
testnek alárendelt Schusteck-hadosztály: Har-
degg-dandára (4. Levenehr-dragonyosezred hat 
százada, a 6. sz. Károly főherceg légió zászlóalja 
és az 1. sz. morva önkéntes zászlóalj), valamint a 
Vinczent-hadosztály: Klebelsberg-dandára (a Ká
roly ulánusezred hat százada, a 8. sz. gradiskai hor
vát határőrezred két zászlóalja, valamint az oszt
rák 3. és 4. vadászzászlóaljak) szállták meg. 

A háború végével Veszprém vármegye Állandó 
Deputációja — mielőtt leköszönt megbízatásáról 

1. JÓZSEF nádor iratai. (Magyarország Újabbkori 
Történetének Forrásai. Kiadta: Domanovszky Sán
dor.) III. kötet. 1807—1809. Budapest. Kiadja a 
Magyar Történelmi Társulat. 1935. 323., 326., 329., 
331., 332—333., 348. (továbbiakban: JÓZSEF nádor 
iratai). Vö.: DOMANOVSZKY Sándor: József ná
dor élete. Budapest, 1944. I. kötet II. rész 218— 
219. Vö.: JÓZSEF nádor iratai, op. cit. III. 366— 
367., 372—377., 386., 389—390. 

2. Veszprém Megyei Levéltár (VeML). Veszprém vár
megye nemesi közgyűlésének iratai (IV. 1.). A ne
mesi felkelés iratai (IV. 1. f.). Insurrectionalia, 
1809. XV/136. sz. irat (1809. február 7.). 

3. JÓZSEF nádor iratai op. cit. 395—396. 
4. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) 1. In

surrectionalia, 1809. XV/131. sz. i. (1809. április.) 
5. Ibidem XVI/169. sz. i. (1809. március 26.) 
6. Ibidem XIV/l 11. sz. i. 
7. Ibidem XIX/473. sz. i. 
8. Ibidem XVI/171. sz. i. 
9. Ibidem XVI/174. sz. i. 

10. R. KISS István: Az utolsó nemesi felkelés. Buda
pest, 1909. I. kötet 28., 36., 61., 42—43. II. kötet 
(Budapest, 1911) 35. 

11. VeML. Veszprém megye közgyűlési iratai, 1809. 
59/1809. május 21., IV. 1. f. XX/485. sz. irat. 
XIV/122. sz. irat. 

12. Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos 
Gyűjteménye. Pápa. A volt főiskolai levéltár ira
tai. 148. sz. irat. Vö.: VeML. A nemesi felkelés ira
tai (IV. 1. f.) 1. Insurrectionalia. Fasc. Num. 171., 
174. sz. i. 

13. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) 1. In
surrectionalia. XIV/107. sz. i., Vö.: Ibidem: Pro-
tocollum Inc. Comitatus. Anno 1809. 169—170. 

— végelszámolást készített el a francia hadsereg 
által beszedett élelmiszer-, takarmánymennyiség
ről, illetve annak értékéről. 

Pápai járás: 22 502 porció kenyér, 1797 mérő 
zab, 100 mérő búza, 68 hordó liszt, 650 üres zsák; 
összesen: 12 146 forint értékben. 

Devecseri járás: 11 767 porció kenyér, 1166 mé
rő zab, 20 hordó liszt, 208 üres zsák; összesen: 6029 
forint 57 krajcár értékben. 

Cseszneki járás: 12 002 porció kenyér, 1230 por
ció széna, 200 mérő zab, 10 hordó liszt; összesen: 
3552 forint 24 krajcár értékben. 

Veszprémi járás: 1926 porció kenyér, 2343 por
ció széna, 477 mérő zab, 4 öl fa, 12 db gyertya, 
221 üres zsák; összesen: 3243 forint 49 krajcár 
értékben.142 

A francia hadsereg mellett Veszprém vármegye 
jelentős mennyiségű élelmet és takarmányt adott a 
császári hadseregnek is. Ezek voltak: 976 akó bor, 
4718 font hús, 117 619 porció kenyér, 52 977 por
ció zab, 66 252 porció széna, 1869 bécsi mázsa szal
ma, 590 öl tűzifa és 357 font gyertya, összességé
ben tehát a megye a császári hadseregnek több 
naturáliát fizetett, mint a francia hadseregnek. A 
császári hadsereg — akár a megszálló francia had
sereg is — soha nem rendezte a számlát; Veszprém 
vármegye 26 évvel a háború után, 1835-ben is kö
vetelte a fent felsorolt élelmiszerek és takarmány 
árát a hadseregtől — de hiába, a hadsereg soha 
nem fizetett ki semmit.143 

14. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) 1. In
surrectionalia XIV/114. sz. i. 

15. Ibidem XVI/182. sz. i. 
16. Ibidem XV/137. sz. i. 
17. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.J Pro-

tocollum Inc. Com. op. cit. 170. 
18. Ibidem 178—179. 
19. Ibidem 184. 
20. Ibidem 189. V 
21. VeML. Veszprém vármegyei közgyűlési iratok, 

1809. 8/1809. május 13. Vö.: A nemesi felkelés 
iratai (IV. 1. f.) L. Insurrectionalia XIV/I15. sz. i. 

22. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) Pro-
tocollum Inc. Corn. op. cit. 199—200., 205. Vö.: 
A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) 6. 1809-es ira
tok. 1809. No. 3. ,,A Millitia Lajstroma vagy 
quittungja a Mely Nap Szám szerént fog íródni." 
1809. május 16—21. 

23. VeML. Veszprém vármegye közgyűlési iratai, 1809. 
58/1809. május 21. 

24. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV 1. f.). Proto-
collum Inc. Corn. op. cit. 203—205. 

25. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) 1. In
surrectionalia XIV/118. sz. i. Vö.: Állandó De-
putáció Iratai, 27. sz. i. (Pápa, 1809. máj. 30.); Vö.: 
Protocollum Inc. Com. p. cit. 208—209. 

26. VeML. Veszprém vármegye közgyűlési iratai, 1809. 
86/1809. május 25. Vö.: Protocollum Inc. Com. 
op. cit. 209. 

27. VeML. A nemesi felkelés iratai (IV. 1. f.) 1. In
surrectionalia XV/132., XV/168. sz. i. Vö.: Veszp
rém vármegye közgyűlési iratai, 1809. 148/1809. 
május 31. 

28. VeML. Protocollum Inc. Com. op. cit. 224., 232. 
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Állandó Deputáció Iratai. 15/1809. sz. i. 
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CSABA VERESS D.: 

LE DÉPARTEMENT DE VESZPRÉM ET 
LA GUERRE FRANÇAISE DE 1809 

La guerre éclatée entre l 'Autriche et la France en av
ril de 1809 (et que l 'Autriche a lancée dans une situa
tion de politique extérieure qu'elle avait jugée favo
rable pour elle-même aboutit à une nouvelle victoire de 
l'armée française. 

Au cours des opérations militaires, pour la première 
fois qui était aussi la dernière pendant les guerres qui 
se répétaient entre 1792 et 1815, l 'armée française s'en
fonça dans les régions ouest de la Hongrie. 

Les combats qui se développaient à partir du début 
du mois de juin de 1809 ont transformé en champ de 

bataille une partie du département de Veszprém (du 10 
au 13 juin de 1809) et ensuite le département fut occupé 
par les troupes du corpe d'armée français V jusqu'au 30 
juin. Bien qu'il ait été reconquis, pour une durée ayant 
commencé le 1 juillet et terminé par la conclusion de la 
paix (le 17 novembre), par les troupes régulières et ir
régulières (l 'insurrection des États généraux) de l'ar
mée austro—hongroise le département de Veszprém 
continuait d'être zone opérationnelle tant que l'armée 
française ne s'en fut pas retirée. 
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