
A kápolnai csatáról 
Az 1848^9 -e s for rada lom és szabadságharc 150. évfordulója ismét hozzájáru l t e dicső 

időszak d o k u m e n t u m a i n a k feltárásához. Ezek közé tartozik az a leírás, amelye t az 1849. 
február 26. és 27-i kápolnai csata után Szöghy István kápolnai római katol ikus plébános 
készített és másolt be az egyház História d o m u s á b a . A feljegyzés szövege a következő: 

A kápolnai csata h ű leírása, amint ezt szemeimmel lá t tam, s több előkelő férfiaktól 
hal lot tam, kik az ü tközetben jelen voltak, a hely szűke miatt csak rövid vázla tban e lőadva . 

Az előorök megegyező értesítéseik nyomán a császári sereg mozdulataiból kivehető lévén, hogy ez 
egész tömegben Kápolna felé tart. A magyar bátor inkább mint tapasztalt sereg ezzel szembe szállandó, 
magát a kies Tarna vidékén 1849. február 25-én kezdi kifejteni, ekképp hogy az egész ütközeti térnek 
középpontjául a kápolnai határ választatván, az egész magyar haditestnek a bal szárnyát a káli vidéken 
ellhelyezkedctt hadi csapatok, a jobb szárnyát éspedig a Kápolnától Fel Debrőig elterjedőseregek képezik. 
1 Kápolnáról a centrum Februárias 26-án délutáni egyórakor lelkesítő tábori zene közt indula ki, 
anélkül, hogy a lakosok gyaníthatták volna a leendő ütközetet, s azon tért foglalá ell, rnelly a kápolnai 
szőllők és kompolti határ közt nyugszanak, s a Detki határig terjednek. A lelkesedés a magyar hndseregbe 
nagy, de az erő az ellenfélhez képest sokkal kisebb volt. Az első ágyúlövés a magyar hadsereg 
balszárnyán, a kompolti erdőszélnél történt. Erre a centrum előbbre nyomult, s midőn Balpüspöki felől 
a császári sereg közeledését látta, ezt a magyarok igen hamar használt, ropogó, sűrű lövöldözéseikkel 
fogadták. 

Az elsőviadalt a császári Ulánusok kezdték, kik megtámadván a centrumnál a magyar huszárokat, kik 
mintegy ezerkétszázán voltak, ezektől amazok vissza verettek először, de a megfutamodottak segedelmére 
sok német vasas lova jővén, noha eleintén a sokkal kisebb magyar lovascsapat ezeket is visszanyomta, de 
n szüntelen nevekedő nagyobb erőnek engedni kényteleníttetvén a lovasság hátrébb vonult, ezen össze 
ütközés alkalmával tizenhét ulánus és hat vasas katona maradt halva az ütközet helyén ? midőn a 
magyar huszárok közül még ekkor egy sem esett el, s csak néhányan sebesültek meg. 

A lovasság vissza vonultával a magyar gyalogságnál eleinte hatalmas ellenállásra talált a német 
sereg, de rész szerint a magyar ágyú telepeknél hamar elfogyott lőszerek hiánya, de leginkább a mint egy 
kétszerte nagyobb német sereg túl nyomó ereje miatt a centrum vissza vonulni kényteleníttetvén csata 
rendben, zavar nélkül esti hat és hét óra között jött vissza a faluba. ? A bal szárny azonban még ekkor e 
kompolti erdőnél mozdulatlanul állott, s meg tartotta vitézül magát a helyén. A vissza vonult közép-
ponti katonaság egy része bent a faluban, más része pedig a vendéglő, s Postaház körül a szabad ég alatt 
szállásolt. 

Másnap reggel, Februárius 27-én hét óra tájban a magyar sereget Dembinszky tábornagy rendezé át, 
a centrum a kompolti határtól fel a tófalui szőllőkig nyúlt ell. Hét órakor gróf Schlick Ver pelét nél, hol 
Klapka állott a magyar sereg élén, kezdé meg támadni a magyar sereg jobb szárnyát. A centrumnál is 
elkezdődött az ágyúzás. 9 óra tájban vissza vonult a vendéglőnek. A centrumnál délutáni két óráig 
tartott a vívás. A magyar sereg Kerecsend felé vonult. 

Az ellesettek számát , kik a csata piaczán halva maradtak, s megtalál tat tak, kik hogy mellyik 
sereghez tartoztak, az összeszedés alkalmával már mezít lenek lévén meg n e m esmértet tek. 
Február ius 26-án, 27-én a táborozás miatt az ellesettek össze n e m szedettek ? hanem később ötöd 
napra, s a kápolnai határban és bent a faluban ötven ellesett harezfériak találtattak, kik összeszedetvén a 
temetőbe temettettek ell. ? Az egész Tarna vidékén, amint a többi plébánosok jegyzékéből kitűnik ? 
mintha két részről a kápolnai csata alkalmával több nem esett ell kétszáznál, értvén azokat, kik az ütközet 
helyén maradtak, s általunk temettettek cl küllőn. 

Amint a Plébános Uraknál lévén, a kápolnai csata alkalmával elesettek száma így hallot tam: 
Verpeléten 58, Fel Debrőn 17, AI Debrőn 3, Kálban 5, Vécsen a környéki Pusz tákon és 
Kerecsend felé körülbelül harmincan (estek el). Felső Szólláton 17, Tófaluban 6, Kompol ton 5, 
kik később találtattak meg a pusz tákon hal lomás szerint 9. 
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