
Van Zala megyében, a Göcsej szívében egy 
falu, Kustánszeg, ahol régi hagyomány, 
hogy március 15-én a község apraja–nagyja 
a temetőbe zarándokol, és fáklyás felvonu-
lás, valamint ünnepi műsor közepette meg-
koszorúzza a szabadságharc egyik honvéd 
őrnagyának sírját.2 A kustánszegiek az ere-
deti, elkorhadt fakereszt helyén 1989-ben 
állított új síremlék mellett idézik fel évről 
évre 1848/1849 felejthetetlen eseményeit, 
tisztelegve „Boldi bácsi”, azaz a Vas megyei 

születésű Barcza Boldizsár honvéd őrnagy 
emléke előtt.3 

Hősünk a nagyalásonyi Barcza család-
ból származott, amelynek tagjai a 18. szá-
zad derekán több dunántúli vármegyében, 
így Veszprémben, Fejérben, Zalában és Vas-
ban is tekintélyes birtokokkal rendelkeztek. 
A nagyalásonyi Barczák a neves genealó-
gus, Kempelen Béla szerint 1718-ban,  
III. Károlytól nyertek birtokadományt 
a Veszprém megyei Szentkirályszabadján. 
Balogh Gyula, Vas vármegyei levéltárnok 
adatai viszont azt mutatják, hogy Barcza 
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  1 Írásom az alábbi tanulmány javított, bővített válto-
zata Molnár András: Barcza Boldizsár honvéd 
őrnagy, 1812–1895. In: Előadások Vas megye törté-
netéről. 3. Szerk. Tilcsik György. Szombathely, 
2000. 365–375. p. (Vas megyei levéltári füzetek; 9.) 
Munkám pontosításához és kiegészítéséhez nyúj-
tott segítségéért ezúton is köszönetet mondok Her-
mann Róbert barátomnak, valamint Kemény 
Krisztiánnak, a Hadtörténelmi Levéltár, Németh 
Györgynek, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára, és Kulcsár Bálintnak, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Zala Megyei Levéltára levéltárosának. Her-
mann Róbertnek és Kulcsár Bálintnak köszönettel 
tartozom kéziratom átnézéséért, korrigálásáért is!  

  2 E nemes hagyomány az 1910-es évek elején vette 
kezdetét Kustánszegen. Akkoriban évről évre több 
száz lelkes diák és felnőtt vonult ki a március 15-ei 
ünnepség keretében, zászlókkal és zeneszóval 
a helybeli temetőbe, hogy megkoszorúzzák Barcza 
Boldizsár honvéd őrnagy, valamint az  ugyanott 
nyugvó közhonvédek, Kustán János, László György 
és Páti Mihály sírját. Vö. Heti hírek. Megyeiek. 
a  színmagyar kustánszegi lakosok ... = Magyar 
Paizs (továbbiakban MP), 1910. márc. 17. 5. p.; Heti 
hírek. Megyeiek. Márczius 15. Kustánszegen. = MP, 
1911. márc. 16. 4. p.; Heti hírek. Megyeiek. Már -
czius 15. ünnepély Kustánszegen! = MP, 1912. 
márc. 21. 4. p. 

  3 Barcza Boldizsár korábbi, rövidebb életrajzai: Novák 
Mihály: Zalavármegye az  1848–49. évi szabadság-
harczban. 2. bőv. kiad. Zalaegerszeg, 1906. 345–346. p.; 
Hellebronth Kálmán: A  magyar testőrségek név-
könyve, 1760–1918. Bp., [1939.] (továbbiakban: Hel-
lebronth, 1939.) 76–77. p.; Bona Gábor: Vas megyei 
48-as honvéd törzstisztek nyomában. = Vasi Szemle, 
1984. 3. sz. (továbbiakban: Bona, 1984.) 395–396. p.; 
Uő: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban, 
1848–49. 2. bőv. jav. kiad. Bp., 1987. (továbbiakban: 
Bona, 1987.) 99. p.; Barcza Boldizsár 1848-as honvéd 
őrnagy életútja. In: Kustánszegi kalendárium búcsú-
tól búcsúig. Kustánszeg, 1992. (továbbiakban: Barcza 
Boldizsár életútja, 1992.) 62–64. p.; H. Szabó Lajos: 
Negyvennyolcas emlékművek, honvédsírok Pápán és 
Környékén. Pápa, 1994. (továbbiakban: H. Szabó, 
1994.) 98–100. p. (Pápai füzetek; 11.); Molnár András: 
Kustánszeg honvéd őrnagya. = Zalai Hírlap, 1999. 
márc. 13. 6. p.; Béres Katalin: Az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc emlékhelyei Zala megyében. 
In: A  szabadságharc emlékei Zalában 1848–1849.  
2. jav. bőv. kiad. Szerk. Uő. Zalaegerszeg, 1999. 53–
167. p.; Teke András: Magyargencs krónikája 1268–
2008. Magyargencs község történetének áttekintése, 
kronológiája és adattára. Magyargencs, 2008. 93. p.; 
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. 
évi szabadságharcban. 4. bőv. kiad. Miskolc, 2015. 
(továbbiakban, Bona, 2015.) 1. köt. 171–172. p. 
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Boldizsár ősei az 1681-ben Kemenesszent-
mártonban, 1751-ben pedig Nemesmagasi-
ban élő Barczák lehettek.4 

Barcza Boldizsár 1812. január 27-én szü-
letett, az evangélikus vallású Barcza István 
táblabíró és jákfai Gömbös Zsuzsanna gyer-
mekeként, az  akkor még Vas (ma már 
Veszprém) megyéhez tartozó Magyargen-
csen, anyai őseinek birtokán. A család kiter-
jedt rokoni és baráti kapcsolatokkal rendel-
kezett Kemenesalján, így Boldizsár 
keresztszülei között ott találjuk a környék 
tekintélyesebb birtokosait, nevezetesen 
a  Kisfaludy és a  Vidos famíliák egy–egy 
képviselőjét is.5 A Barcza család csakhamar 
elhagyta Magyargencset; egy himlőoltási 
bizonyítvány tanúsága szerint 1815 nyarán 
már az ugyancsak Vas vármegyei Uraiújfa-
luban – a családfő szülőfalujában – laktak. 
A kis Boldizsár iskoláiról keveset tudunk, 
csupán az  bizonyos, hogy tanulmányait  
17 éves korában – egészen pontosan 1829-
ben – a pozsonyi (ma: Bratislava, Szlovákia) 
evangélikus líceumban fejezte be, a filozó-
fiai osztály kiváló eredményű elvégzésével. 
A latin mellett németül is megtanuló, szálas 
termetű fiatalembert katonának szánta 
az apja. 

Barcza István táblabíró 1832. február 
24-én Vas vármegye közgyűléséhez folya-
modott, kérve, hogy támogassák fia felvéte-
lét a bécsi királyi testőrséghez. A vármegye 
támogató ajánlással fordult a királyi kancel-
láriához és a Magyar Királyi Nemesi Test-
őrség parancsnokához,6 a  kérés kedvező 
elbírálására azonban – valószínűleg azért, 
mert addig nem történt üresedés – másfél 
évet várniuk kellett. Közben, 1832. augusz-
tus 16-ától Barcza Boldizsár hadapród lett 
a cs. kir. 32., Esterházy Miklós herceg nevét 
viselő gyalogezredben.7 1833. június 26-án 
azután arról tudósította az ezredtulajdonos 
Vas vármegyét, hogy az uralkodó felvette 
Barcza Boldizsár kadétot a Magyar Királyi 
Nemesi Testőrséghez.8 

Barcza a bécsi testőrségnél 1833. augusz-
tus 1-jétől 1838. július 31-éig alhadnagyi 
rangban teljesített szolgálatot, és 1836-ban 
tagja volt az uralkodó – V. Ferdinánd – prá-
gai koronázására kirendelt testőrkülönít-
ménynek. 1838 nyarán a cs. kir. 62. gyalog-
ezredbe osztották be, innen azonban szinte 
azonnal, augusztus 1-jével a cs. kir. 2., József 
főherceg nevét viselő huszárezredhez 
került. 1839. március 1-jén ugyanitt főhad-
nagy lett, ám mivel 7 év elteltével sem lép-
tették elő kapitánnyá, 1846. március 31-én 
rangjának megtartásával kilépett a hadse-
regből.9 Bona Gábor korábban tudni vélte, 
hogy Barcza ezután vármegyei hivatalnok 
lett, azt azonban nem tudjuk, hogy hol, 
mivel Vas vármegye közgyűlési jegyzőköny-
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  4 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és 
nemzedékrendi táblákkal. 1. köt. Pest, 1857. 190. p.; 
Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai. Szom-
bathely, 1894. 13. p.; Siebmacher: Wappenbuch des 
Adels von Ungarn. Bd. 1. Nürnberg, 1889. 39. p., 31. t.; 
Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. köt. Bp., 
1911. 400. p.; Szluha Márton: Vas vármegye nemes 
családjai. 1. köt. A–K. Bp., 2011. (továbbiakban: 
Szluha, 2011.) 107. p. 

  5 Kemeneshőgyészi evangélikus egyházközség keresz-
telési anyakönyve 3/1812. https://www.familysearch. 
org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVH-Y9PJ-H?i=95&cat= 
199109. (Megtekintve: 2021. november 15.) Kivo-
nata: Magyar Nemzeti Levéltár (továbbiakban: 
MNL) Vas Megyei Levéltára (továbbiakban: VaML) 
Vas vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz-
gyűlési iratok (továbbiakban: kgy. ir.) 389/1832.; Vö. 
H. Szabó, 1994. 98. p.; Szluha, 2011. 107. p. 

  6 MNL VaML Vas vármegye nemesi közgyűlésének 
iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek (továbbiakban: 
kgy. jkv.) 389/1832.; MNL VaML kgy. ir. 389/1832. 

  7 Kriegsarchiv (továbbiakban: KA) GBBL Husaren 
Regiment No. 2., Abgang Klasse 4–6. 1841–48. Heft 6. 
Seite 189. Barcza Boldizsár törzskönyvi lapja 
(továbbiakban: Grundbuch 2. HR 1841–48. Abg. Kl. 
4–6. 6/189.); Vö. Bona, 2015. 1. köt. 171. p. 

  8 MNL VaML kgy. jkv. 1297/1833.; Hellebronth, 1939. 
76. p. 

  9 KA Grundbuch 2. HR 1841–48. Abg. Kl. 4–6. 6/189.; 
Hellebronth, 1939. 76. p. 
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veiben 1846 és 1848 között nem található 
erre utaló bejegyzés.10 

Amikor 1848 májusában Pesten kezde-
tét vette a honvéd önkéntesek toborzása, 
Barcza Boldizsár az elsők között jelentke-
zett. Mint közel másfél évtizednyi szolgálati 
tapasztalattal rendelkező, képzett katona-
tisztet, Batthyány Lajos miniszterelnök és 
István nádor június 19-én századosnak 
nevezte ki a Pécsett szerveződő 8. honvéd-
zászlóaljhoz.11 Barcza pályafutása ettől 
kezdve szorosan összefonódott a 8. honvéd-
zászlóaljéval, s a fegyverletételig osztozott 
az alakulat katonáinak sorsában. 

A 8. honvédzászlóalj önkénteseinek 
toborzása 1848. május 25-én kezdődött. 
A zászlóalj toborzási körzete Bács, Baranya, 
Somogy és Tolna vármegyére terjedt ki. 
Az alakulat létszáma július végére mintegy 
770 főt tett ki.12 A 8. honvédzászlóalj legény-
sége között magas volt a művelt, valamilyen 
értelmiségi foglalkozást űző fiatalemberek 
aránya. Barcza Boldizsár beosztottjaként, 
a 3. században szolgált mint káplár Búsbach 
Péter – a  zászlóaljparancsnok későbbi 
segédtisztje –, aki naplóban örökítette meg 
a 8. honvédzászlóalj viszontagságos törté-
netét. Búsbach 1848. július 25-én az alábbi-
akat írta naplójába – a tiszttársaival együtt 
„derék, kedves úriember”-ként jellemzett – 
századparancsnokáról: 

„Tegnap volt az első gyakorlatunk, egész 
századdal, fegyverben. A  mi Barczánk ért 
hozzá; alighanem granatéros [gránátos] 
baka volt. Úgy összeteremtettéz néha ben-
nünket, mint a  krumplit. Nem fáj, mert 

utána megint a legjoviálisabb ember a vilá-
gon. Elmondja egyszer-másszor: 

– No, ti tintanyalók, hogy ízlik? – s 
azután nagyot nevet, ha panaszkodunk, 
hogy nagyon fárasztó mulatság. 

– Ebadta tintanyalói – mondja azután –, 
csak szokjatok hozzá, mert megjön az ideje, 
mikor éjjel-nappal kell masíroznunk, csak 
annyi pihenéssel, hogy pár falatot ehes-
sünk.”13 

A Pécsett alakított, felruházott, felfegy-
verzett és kiképzett 8. honvédzászlóalj ren-
deltetéséről augusztus folyamán ellent-
mondó utasítások érkeztek az  alakulat 
parancsnokához, Vitalis Ferenc honvéd 
őrnagyhoz. Míg Csány László királyi biztos 
elsősorban a Dráva-vonal védelmét akarta 
velük erősíteni, Mészáros Lázár hadügymi-
niszter a szerb felkelők elleni támadásban 
számított rájuk. Csány kétszer is az eszéki 
(ma: Osijek, Horvátország) vár megerősíté-
sére küldte a zászlóaljat, a vár parancsnoka 
azonban nem engedte be a honvédeket, így 
kerültek végül szeptember 9-én a szentta-
mási (ma: Srbobran, Szerbia) szerb sánco-
kat ostromló magyar táborba, Ókérre (ma: 
Zmajevo, Szerbia).14 

A 8. honvédzászlóalj egészen 1849 janu-
árjáig Bácskában, az ókéri táborban állo-
másozott. Harmadnaponként 24 órás elő-
őrsi szolgálatot adtak, máskor pedig 
fegyvergyakorlatokkal töltötték az  időt, 
vagy éjszakai kémszemléket tartottak. 
A honvédek a mostoha elhelyezési körülmé-
nyek miatt egyre többet áztak–fáztak, sora-
ikat járványszerű kolera tizedelte. A katona-
élet dicsőségéből egyelőre nem sok jutott 
nekik. Szenttamás ellen mindössze egyet-
len alkalommal – az immáron harmadik 
támadás során –, szeptember 21-én indítot-

vas i  s z e m l e  |  2022.  1 .  szám |  a m ú lt n a k k ú t j a

10 Bona, 1987. 99. p. 
11 A  ministerelnök előmbe terjeszett javaslatára … 

[István nádor honvédtiszteket nevez ki] = Közlöny, 
1848. jún. 21. 49. p.; Urbán Aladár: A nemzetőrség 
és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. 
(továbbiakban: Urbán, 1973.) 399. p.; Hellebronth, 
1939. 76–77. p.; Bona, 1984. 396. p.; Bona, 2015.  
1. köt. 172. p. 

12 Urbán, 1973. 261. p. 

13 Búsbach Péter: Egy viharos emberöltő. Korrajz.  
1. köt. Bp., 1898. (továbbiakban: Búsbach, 1898.) 61–
64. p. 

14 Urbán, 1973. 322–323. p. 
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ták meg a 8. honvédzászlóaljat, ám a rosz-
szul manőverező magyar csapatok ered-
ménytelenül tértek vissza táborukba.15 
A  zászlóalj november 18-án este újabb 
támadásra készülődött. Barcza Boldizsár 
magához hívatta az akkor már őrmester-
ként szolgáló Búsbach Pétert, és az mondta 
neki: „Petikém, holnap reggel 5 órakor 
az egész század házam előtt – ő a faluban 
van beszállásolva – az  utcán indulásra 
készen álljon; ezt adja ki parancsul a sza-
kaszkáplároknak azon utasítással, hogy 
erről reggel a felköltés percéig senkinek egy 
szót se szóljanak.”16 Búsbach végrehajtotta 
az utasítást, a támadás azonban elmaradt, 
mert a készülődést éjszaka ellenséges felde-
rítők zavarták meg. 

A 8. honvédzászlóalj három százada  
– köztük a Barcza Boldizsár által vezetett is – 
november 29-én, a szenttamási szerb tábor 
elővédjét képező szőregi sáncoknál esett át 
a  tűzkeresztségen. A  támadásra induló 
magyar csapatok első rohamoszlopát  
a 8. honvédzászlóalj három százada alkotta. 
A  szerbek azonban felkészülten várták 
a  rohamot, és olyan erős ágyú-, valamint 
puskatűzzel fogadták a 8. zászlóalj honvédeit, 
hogy azok kénytelenek voltak visszavonulni. 
Bár az egész roham és visszavonulás alig tar-
tott tovább negyedóránál, az ellenség jelentő-
sen megtizedelte a zászlóalj sorait.17 A tűz-
keresztség után néhány nappal – december 
4-én – 1 hétre ideiglenesen Barcza Boldizsár 

százados vette át Ókéren a 8. honvédzászlóalj 
parancsnokságát.18 

1849 januárjának közepén a  magyar 
csapatok kiürítették a mindaddig véres har-
cok árán ellenőrzés alatt tartott Délvidéket. 
A  bácskai hadtest – kötelékében 
az Igmándy Sándor őrnagy parancsnoksága 
alatt álló 8. honvédzászlóaljjal – Szegedre 
vonult vissza. A  következő hetekben  
a 8. zászlóalj is Szegedet, illetve a környező 
falvakat védte az ismétlődő szerb–osztrák 
támadásoktól.19 A „Figyelmező” című hírlap 
február elején számolt be róla, hogy a csa-
nádi parasztok „egy Barcza nevű, ott baran-
goló honvéd kapitány [minden bizonnyal 
Barcza Boldizsár] parancsára”20 elfogták és 
Debrecenbe kísérték a  Solti járás egyik 
esküdtjét, amiért az császári manifesztu-
mokat terjesztett. 

1849. február 13-án ellentámadás indult 
a magukat Szőregre befészkelő, és ott azon-
nal sáncokat emelő szerbek ellen. A hadmű-
veletet Igmándy őrnagy vezényelte. 
A Tiszán átkelő 8. honvédzászlóalj a jobb-
szárnyon, Szőreg délnyugati sarkánál 
támadta az  ellenséget. A  magyar oldalon 
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15 Búsbach, 1898. 66–78. p.; Országos Széchényi 
Könyvtár (továbbiakban: OSZK) Kézirattár (továb-
biakban: Kt.) Quart. Hung. 1117. Gózon Imre: Emlé-
keim. (továbbiakban: Quart. Hung. 1117.); OSZK Kt. 
Quart Hung. 2038. Gózon Imre: 1848–1849. Napló-
jegyzetek. (továbbiakban: Quart Hung. 2038.); Vö. 
Béres Katalin: Gózon Imre honvédtizedes vissza-
emlékezése az 1848–49-es szabadságharcra. = Pan-
non Tükör, 1998. 2. sz. (továbbiakban: Béres, 1998.) 
30–31. p. 

16 Búsbach, 1898. 79. p. 
17 Búsbach, 1898. 81–83. p. 

18 MNL Országos Levéltára (továbbiakban: OL) H 75. 
Hadügyminisztérium. Általános iratok (továbbiak-
ban: H 75. HM Ált. ir.) 9086/1848. Barcza Boldizsár 
százados, „ideiglenes parancsnok” támogató nyilat-
kozata Vojnics Géza tizedes hadnagyi előléptetésé-
hez. Ókér, 1848. december 4.; Hadtörténelmi Levél-
tár (továbbiakban: HL) Cs. kir. aradi rendkívüli 
katonai törvényszék iratai, 1849–1850 (továbbiak-
ban: Aradi kat. tvsz. ir.) 113/10. doboz 2/347. 742. fol. 
Barcza Boldizsár százados, „ideiglenes parancs-
nok” által kiadott útlevél és bizonyítvány Krobáth 
Ferenc százados részére. Ókér, 1848. december 11. 

19 Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harc 1848–
1849-ben a Délvidéken. Bp., [1901.] (továbbiakban: 
Olchváry, 1901.) 142. p.; Szántó Imre: Szeged 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. 
Szeged, 1987. 1987. (továbbiakban: Szántó: 1987.) 
111–114. p. (Tanulmányok Csongrád megye törté-
netéből; 11.) 

20 Csörgettyű. […] A solti járásnak egyik esküttjét … = 
Figyelmező, 1849. febr. 4. 51. p. 

21 Olchváry, 1901. 142–143. p.; Szántó, 1987. 114. p. 
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küzdő 60. (Wasa) gyalogezredbeli 2. zászló-
alj és a 8. honvédzászlóalj ismételt rohamai 
után meghátrálásra kényszerültek a szer-
bek, számos halottat és sebesültet hagyva 
hátra a  csatatéren.21 A  sáncokat elfoglaló 
honvédek zsákmányoltak két ágyút, a falut 
pedig porrá égették, hogy oda ne térhesse-
nek ismét vissza a szerbek. „A vezetés ügyes, 
a diszpozíciók jók voltak; tüzéreink, továbbá 
a Wasák és a 8. zászlóalj nagyon jól viselték 
magukat”22 – jegyezte fel naplójába Bús-
bach Péter. 

A 8. honvédzászlóalj 1849. március 15-
én ünnepélyes zászlószenteléssel emléke-
zett meg Szegeden a pesti forradalom első 
évfordulójáról. A  zászlóalj parancsnoka 
ekkor már – Búsbach naplója szerint – 
Barcza Boldizsár honvéd őrnagy volt, noha 
az Igmándy Sándor őrnagy által már 1849. 
január 6-án – a cs. kir. sorgyalogságnál és 
lovasságnál letöltött 17 évnyi erélyes szolgá-
lata, valamint szolgálati jártassága és egyéb 
szükséges képzettsége alapján – törzstiszt-
nek ajánlott Barczát23 hivatalosan csak ápri-
lis elején léptették elő, illetve nevezték ki 
zászlóaljparancsnokká.24 Gózon Imre,  
a  8. honvédzászlóalj egyik tizedese így 
emlékezett később az új zászlóaljparancs-
nokra: „Barcza – tudtomra – aranyos 
[paszományos] gallért soha sem viselt, egy-
szerű atilla vagy bekecsben járt (csupán 
»Őrnagy úr« címet fogadott el). Hivatalos 
teendőinket nála végezvén, azon túl barátja-
inak szólított bennünket, dohány s szivarral 
kínált. A csatákban mindig előttünk s köz-

tünk volt, s a magától soha el nem hagyott 
kétcsövű puskájából lövöldözött.”25 

1849 márciusának második felében 
a Perczel Mór tábornok vezette IV. hadtest 
– így a 8. honvédzászlóalj is – visszatért 
a Bácskába. Az alakulat honvédei március 
26-án Barcza őrnagy vezetésével, elszánt 
szuronyrohammal foglalták el Gyála (ma: 
Ðala, Szerbia) község északnyugati részét. 
Hadosztályparancsnokuk, Igmándy Sándor 
őrnagy az  Országos Honvédelmi Bizott-
mány elnökéhez intézett aznapi jelenté -
sében kiemelte Barcza Boldizsárt, a 8. hon-
védzászlóalj ideiglenes parancsnokát is, aki 
„zászlóaljával – mely kitűnőleg viselte 
magát – rohammal vette be a  szőlőt és 
falut”.26 

A magyar csapatok április 3-án újabb, 
immáron sikeres támadást indítottak 
a szenttamási szerb sáncok ellen. A 8. hon-
védzászlóalj Barcza Boldizsár parancsnok-
sága alatt, a  magyar sereg balszárnyán 
indult rohamra. A sánc előtt húzott mély 
árok, valamint a mögötte emelkedő magas 
földtöltés eleinte megakasztotta a rohamo-
zókat, és a  heves tüzérségi tűzpárbajban 
Barcza lovát is eltalálta egy gránát. 
Az őrnagy azonban nem sebesült meg, és 
ismételten rohamra vezényelte katonáit. 
Közben a  másik magyar támadó oszlop 
bejutott Szenttamásra, s a  védők két tűz 
közé kerültek. A  8. zászlóaljjal szemben 
egyre gyöngült az ellenállás, majd a szerbek 
visszavonultak, így Barcza honvédei is 
átjuthattak a sáncokon, elesett a szerb fel-
kelés egyik fellegvára. A 8. honvédzászlóalj 
drágán fizetett a győzelemért; Búsbach sze-
rint 60–70 halottat és sebesültet veszített 
az ostrom során.27 
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22 Búsbach, 1898. 94. p. 
23 MNL OL H 147. Az 1848/49-i minisztériumi levéltár. 

Vegyes iratok, 1848–1849 (továbbiakban: H 147.)  
11. doboz i/17. Igmándy Sándor őrnagy előterjesz-
tése a 4. hadmegye főparancsnokságához. Kiskér, 
1849. január 6. 

24 Búsbach, 1898. 93., 95–96. p.; Bona, 1984. 396. p.; 
Bona, 1987. 96. p.; Bona, 2015. 1. köt. 172. p. 

25 OSZK Kt. Quart. Hung. 1117.; OSZK Kt. Quart. 
Hung. 2038.; Vö. Béres, 1998. 31. p. 

26 Igmándi, a 4-ik hadtest második hadosztályának 
parancsnoka Szegedről f. hó 26-ról következő tudó-
sítást küldött a honv. bizottmány elnökéhez. = Köz-
löny, 1849. ápr. 1. 243. p.; Olchváry, 1901. 154–156. p. 

27 Búsbach, 1898. 97–99. p.; Olchváry, 1901. 161–162. p.; 
Béres, 1998. 32. p. 
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Amikor 1849 áprilisának elején alezre-
dessé és a  bácskai hadtest hadosztály-
parancsnokává nevezték ki Igmándy Sán-
dort, a 8. honvédzászlóalj addigi őrnagyát,28 
egyidejűleg – március 16-ától számítandó 
ranggal és illetménnyel – őrnaggyá léptet-
ték elő Barcza Boldizsárt. A  Közlönyben 
megjelent – talán téves? – közlemény sze-
rint Barcza ekkor a  – Tolna vármegyei 
önkéntes nemzetőrzászlóaljból 1848 őszén, 
Szekszárdon megalakított – 41. honvéd-
zászlóalj parancsnoka lett, ezt a tisztséget 
azonban nem vette át, így továbbra is 
korábbi alakulatát, a 8. honvédzászlóaljat 
vezette.29 

Szenttamás bevétele után a  bácskai 
magyar hadtest a  szerbek által elhagyott 
római sáncokon át Titel irányába nyomult 
előre. Április közepén azonban elálltak Titel 
tervezett ostromától, elhagyták a katonai 
határőrvidéket, és Újvidékre (ma: Novi Sad, 
Szerbia), majd Törökbecsére (ma: Novi 
Bečej, Szerbia) vonultak vissza. Április 
utolsó hetében Nagybecskerek (ma: Zrenja-
nin, Szerbia) körül vívtak kisebb harcokat. 
Megannyi sáncostrom és helységharc után 
április 29-én Melencénél (ma: Melenci, 
Szerbia) a nyílt síkon támadó szerb–oszt-
rák csapatokkal is megütköztek a 8. hon-
védzászlóalj honvédei. A késő délután kez-
dődő és sötétedésig tartó ütközet után 
az ellenség hagyta el a csatateret.30 

Melencétől Nagybecskereken át a Temes 
folyóig nyomult előre a magyar IV. hadtest. 
Alighogy átkeltek a Temesen, Tomasevác és 
Uzdin között ismét nyílt támadást intéztek 
ellenük a császáriak. Az ellenség Uzdin felé 
húzódott, és a  községre próbált támasz-
kodni, ezért a 8. honvédzászlóaljat a  falu 
elfoglalására vezényelték. Búsbach Péter 
naplója így örökítette meg az  alakulat 
Uzdinnál, május 7-én, Barcza Boldizsár 
vezetésével vívott harcát: „Nekünk [a 8. hon-
védzászlóaljnak] a  falut rohammal kellett 
bevennünk, és az  ellenséget onnan kiker-
getni. Azonban a falu egyik végén – szemben 
a mi balszárnyunkkal – vala egy szélmalom, 
e mellé néhány ágyút helyezett az ellenség, és 
rendes vadászcsapattal szállotta meg, s ezek 
sok kárt tettek bennünk. Őrnagyunk  
– Barcza – két századot, Thassy[-Becz] Béla 
százados parancsnoksága alatt, rohamra 
vezényel ezen ágyúk és azok fedezete ellen. 
A rohamot eréllyel vezeti Thassy, de válta-
kozó szerencsével. Ekkor őrnagyom hozzám 
kiált: 

– Peti, küldjön még egy századot támo-
gatásul, azt a pontot el kell foglalnunk, ettől 
függ a csata sorsa! 

Én rögtön egy századot Thassyék után 
vezényeltem a szélső balszárnyról, és magam 
is velük tartok. Ez a  roham megingatta 
a vadászokat, és meghátráltak a falu felé. 
Az  egyik ágyújokat elfogták a  mieink. […] 
Amint ezt a pontot elfoglaltuk és a vadászok 
meghátráltak, nyomban beállott a  zavar 
az  ellenség soraiban; a  mieink hatalmas 
rohamokkal támadták a falut minden oldal-
ról, és az ellenséget onnan kiverték.”31 

Perczel Mór tábornok Kossuth Lajos 
kormányzóelnökhöz Uzdinról, május 8-án 
intézett jelentésében számolt be a település 
elfoglalásáról, kiemelve mindazokat, akik 
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28 Bona, 2015. 1. köt. 323. p. 
29 Kinevezések 8634. szám. A magyar honvédsereghez 

kineveztetnek: … = Közlöny, 1849. ápr. 4. 251. p.; HL 
Aradi kat. tvsz. ir. 113/5. doboz 2/302. Barcza Bol-
dizsár vallomása.; Vö. Bona, 2015. 1. köt. 172. p.; 
A 41. honvédzászlóaljról: Rendeletek. II. 6375/n.ö. 
Tolna megyében Szekszárdon most alakult, és 41-
ik számmal megjegyzett honvédi zászlóaljhoz 
következendőleg kinevezett tisztek … = Közlöny, 
1848. okt. 26. 677. p.; Barcy Zoltán – Somogyi Győző: 
A szabadságharc hadserege. 1848/49 katonai szer-
vezete, egyenruhái és fegyverzete. Bp., 1986. 97. p. 

30 Búsbach, 1898. 100–111. p.; Béres, 1998. 32–33. p. 

31 Búsbach, 1898. 112–114. p.; Vö. N. Szabó Gyula: 
Amikor még pipás nemzet voltunk. = Zalai Közlöny 
(továbbiakban: ZK), 1927. ápr. 17. 3. p. 
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különösen dicséretet érdemeltek, s meg-
említette Barcza őrnagyot is a 8. honvéd-
zászlóaljból.32 

A győztes uzdini ütközetet követően 
a  IV. magyar hadtest mélyen behatolt 
a katonai határőrvidék területére, egészen 
Pancsováig (ma: Pančevo, Szerbia), ahova 
május 10-én vonultak be a 8. zászlóalj hon-
védei. Őrnagyuk, Barcza Boldizsár már 
ezekben a napokban „a muszkák betöréséről 
beszélt”33 este a tábortűznél. 

„– No, Peti – fordult segédtisztjéhez, 
Búsbach főhadnagyhoz –, még csak ezután 
kezdődik ám az igazi haddelhadd, ha az oro-
szok bejönnek.”34 

Búsbach értetlenkedése után Barcza így 
folytatta: 

„– Hát úgy látszik, hogy az a sok lengyel, 
aki nálunk szolgál, szálka a  szemükben; 
azután az a Függetlenségi Nyilatkozat! Mik-
lós cár megcsontosult hőse a legalitásnak, 
a históriai jogoknak és az uralkodó dinasz-
tiák fennállásának. Mi szükség volt e detro-
nizáló nyilatkozatra?!”35 

Búsbach naplója szerint Barcza őrnagy 
már régtől fogva emlegette az oroszok vár-
ható támadását, egészen azóta, hogy a len-
gyel Dembińskit fővezérré nevezték ki, 
továbbá „Bem Erdélyben oroszokkal küzdött 
s őket onnan kiverte”,36 és amióta lengyel 
légió is harcolt a magyarok oldalán. 

Május 20. körül Pancsováról a Bácskába 
vonult vissza a IV. magyar hadtest, és meg-

próbálták elfoglalni a szerbek legerősebb 
támaszpontját, a  titeli fennsíkot. Május 
22-én és 25-én a 8. honvédzászlóalj is részt 
vett a  támadásban. Mindkét alkalommal 
rendkívül erős ágyú- és puskatüzelés 
fogadta Barcza honvédeit. 25-én négyszer 
rohamozták meg az ellenséges sáncokat, de 
a legnagyobb áldozatok árán sem sikerült 
azokat elfoglalni.37 Május 31-én Perczel 
tábornok Újvidékre vonta vissza hadtestét, 
majd június 4-én a Péterváradot (ma: Pet-
rovaradin, Szerbia) délről körülvevő ost-
romzárat kísérelte meg áttörni. A Pétervá-
rad és Karlóca (ma: Stermski Karlovci, 
Szerbia) között húzódó sáncoknál vívott 
ütközetben Barcza őrnagy dandárparancs-
nok volt, zászlóalját az  egyik százados 
vezette. A 8. zászlóalj honvédei véres har-
cok árán bevették ugyan az ellenséges sán-
cokat, ám a túlerő végül mégis visszaszorí-
totta őket.38 

A Barcza Boldizsár vezette 8. honvéd-
zászlóalj 1849. június 7-én, Kátynál (ma: 
Kać, Novi Sad része, Szerbia) vívta legvére-
sebb, legszörnyűbb ütközetét; hadtestpa-
rancsnokuk, Perczel Mór ugyanis az ellen-
ség létszámának alábecsülése miatt 
háromszoros túlerővel szemben indította 
támadásnak a  IV. hadtest honvédeit. 
A támadás élén a cs. kir. 62., Turszky sor-
gyalogezred 3. zászlóaljából lett 122. hon-
védzászlóalj körülbelül 250 embere haladt, 
és közvetlenül mögöttük rohamozott 
a mintegy 700 főből álló 8. honvédzászlóalj. 
A  tömör négyszögben előre nyomuló  
8. zászlóalj soraiban hatalmas pusztítást 
vitt végbe az  ellenség tüzérsége. Amikor 
a  megingó magyar rohammal szemben 
a császári lovasság ellentámadást indított, 
futásnak eredt Perczel lovassága és tüzér-
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32 HL Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc 
iratai (továbbiakban: 1848–1849.) 26/297.; Vö. Hiva-
talos tudósítás. 6919/k. Perczel Mór tábornok 
Uzdinból május 8-áról az ország kormányzójához 
következő tudósítást küldött: … = Közlöny, 1849. 
máj. 15. 389. p.; Német fordításban közli: Von der 
Revolution zur Reaktion. Quellen zur Militärge -
schichte der ungaricshen Revolution 1848–49. Bearb. 
von Róbert Hermann, Thomas Kletečka, Elisabeth 
Gmoser, Ferenc Lenkefi. Bp.–Wien, 2005. 387. p. 

33 Búsbach, 1898. 115. p. 
34 Búsbach, 1898. 118. p. 
35 Búsbach, 1898. 119. p.  
36 Uo. 

37 Búsbach, 1898. 119–120. p.; Olchváry, 1901. 190–
191. p. 

38 Machay Antal: A karloviczi és kácsi csata. = A Hon-
véd. Első magyar katonai lap, 1868. szept. 7. (továb-
biakban: Machay, 1868.) 288. p. 
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sége, sorsára hagyva az  elszántan küzdő 
gyalogságot. Ebben a válságos helyzetben, 
hogy megmentsék a IV. hadtest zömét, a 8. 
és a 122., Turszky zászlóaljat használták fel 
a visszavonulás fedezésére. A két honvéd-
zászlóalj lassan hátrálva, négyszöget for-
málva igyekezett kivédeni a császári nehéz-
lovasság meg-megújuló rohamát, miközben 
ki volt téve az ellenség gyilkos ágyútüzének 
is. A  sűrű tömegben majd minden golyó 
talált, így a honvédek megbomló alakzata 
egyre kevésbé tudott ellenállni a lovasroha-
moknak. Barcza már az ütközet kezdetén 
leszállt lováról, és a  honvédek közé állva 
buzdította embereit.39 (A kátyi ütközetről 

készített ábrázolásokon Barcza még lóháton 
– középen, kivont karddal – látható a   
cs. kir. vértesek rohama ellen szuronnyal 
védekező honvédek négyszögében.)40 
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39 OSZK Kt. Fol. Hung. 1419/1. Galsai Kovách Ernő: 
Naplóm. 1. rész. Az 1848/9 évi magyar szabadság-
harczból és fogságom első részéből Zimonyban. 
(továbbiakban: Fol. Hung. 1419/1.); Machay, 1868. 
288–289. p.; Kovács Ignác: Visszaemlékezések 
az 1848/9-ik évi szabadságharczra. Székesfehérvár, 

1897. (továbbiakban: Kovács, 1897.) 6–7., 30. p.; Bona, 
1984. 396. p.; Hermann Róbert: Az  1848–1849-es  
szabadságharc nagy csatái. Bp., 2004. (továbbiak-
ban: Hermann, 2004.) 264–268. p. 

40 Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok. 
Grafikai Gyűjtemény Ltsz. 84.131. Perczel Mór kátyi 
csatája, 1849. június 7. Ismeretlen osztrák mester 
litográfiája. Reprodukcióját közli – téves azonosítás-
sal, „Lovas csata Perednél 1849 junius 20-án” fel-
irattal: Ezernyolczszáz negyvennyolcz. Az 1848/49-
iki magyar szabadságharcz története képekben. 
Szerk. Jókai Mór, Bródy Sándor, Rákosi Viktor. Bp., 
1898. (továbbiakban: Jókai – Bródy– Rákosi, 1898.) 
271. p.; Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Hadtörté-
neti Múzeum. Képzőművészeti Gyűjtemény 
1407/Kp. A kátyi ütközet 1849. június 7-én. Johann 
Kratschmer színezett fametszete. Reprodukcióját 
közli Hermann, 2004. 265. p.; Tóth Ágoston honvéd 
ezredes, a katona és a térképész, 1812–1889. Szerk. 
Hermann Róbert, Tóth László. Bp., 2015. (további-
akban: Hermann – Tóth, 2015.) 83. p. 
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Kovács Ignác, a 8. honvédzászlóalj Káty-
nál súlyos sebesüléseket szenvedett főhad-
nagya41 visszaemlékezése szerint az  őket 
körülvevő császári lovasság fehér kendők 
lobogtatásával jelezte, hogy megkegyelmez-
nek a honvédeknek, ha megadják magukat. 
„Mindannyian őrnagyunkra [Barcza Boldi-
zsárra] néztünk – idézte fel a  jelenetet 
Kovács. – Az őrnagy arca nyugodt, változat-
lan volt, mintha nem vett volna észre sem-
mit. […] 

– Őrnagy úr! – kiáltott föl a sorból egy 
főhadnagy –, az  ellenség kegyelem-jelet 
tűzött ki! 

– Főhadnagy úr, oldja le a kardját, s adja 
át a profosznak [börtönőrnek]! 

A zászlóalj harsogó éljene helyeslé 
az őrnagy szigorát.”42 

„A kétségbeesés tusája még csak most 
kezdődött”43 – emlékezett az ezután történ-
tekre az  alakulat másik főhadnagya  
– az ütközet idején még csak hadnagya –, 
Machay Antal. „Két zászlótartónkat már 
elsodorta az ágyúgolyó, a másodiknak eles-
tével őrnagyunk, a rettenthetetlen, hős lelkű 
Barcza Boldizsár ragadta meg a  zászlót, 
remélvén, hogy ezen lelkes, buzdító példájára 
honvédei ismét sorakozni s négyszöget 
képezni fognak. Ez azonban teljesen lehetet-
len volt; a reánk záporként omló ágyúgolyó 
ezt végképp meghiúsítá. Amikor a már biz-
tonságban lévő hadtestparancsnokság 
néhány huszárt küldött ki az utóvédharc fel-
derítésére, s azok távolodni kezdtek, Barcza 
őrnagy »rárivallt a vezénylő huszártizedesre, 
mondván, hogy jöjjön vissza, különben 
agyonlövi.«”44 A huszár visszafordult, mire 

Barcza e szavakkal adta át neki a 8. honvéd-
zászlóalj megtépázott zászlaját: 

„– Vidd ezt tábornokodnak, s mondd, 
hogy zászlónkat megmentettük, magunk 
pedig hősileg veszünk el”45 – emlékezett 
később zászlóaljparancsnokára Machay 
főhadnagy. 

A gyötrelmes visszavonulás során, 
az  ellenség jól irányzott ágyútüzében és 
az  elkeseredett utóvédharcok közepette  
a 8. honvédzászlóalj legnagyobb része ele-
sett, megsebesült, fogságba került vagy 
szétszóródott, kisebb részben pedig még 
idejekorán elfutott. Mire az ütközetet követő 
éjszakán utolérték a hadtest zömét, Machay 
főhadnagy szerint a zászlóalj mintegy tized-
része maradt csupán együtt. (Az ütközet 
estéjén állítólag Barcza őrnagy is azt jelen-
tette Peczelnek, hogy ő zászlóalj nélkül 
maradt.) Nem volt elég azonban, hogy 
a  parancsnokság utóvédül használta, és 
sorsára hagyva, áldozatul dobta oda  
a 8. honvédzászlóaljat, még gyávasággal is 
vádolták őket, amiért elhagyták zászlajukat; 
a  huszárok ugyanis azt hazudták, hogy 
az  ellenségtől vették vissza az  elhagyott 
zászlót.46 Machay emlékezése szerint Gál 
László honvéd ezredes, hadosztályparancs-
nok az  alábbiakat felelte a  hírre, hogy  
a 8. honvédzászlóalj „kilencven századrésze 
elveszett”, őrnagyuk viszont mégis életben 
maradt: „– Hogy a zászlóalj elveszett, azt 
sajnálom, de hogy Barcza Boldizsár él, azt 
ismét sajnálom!”47 Ilyen kijelentések után 
nem csodálkozhatunk, hogy Machay főhad-
nagy kifejezetten a dandár- és hadosztály-
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41 Bona Gábor: Századosok az 1848/49. évi szabadság-
harcban. 1. köt. A–K. Bp., 2008. 588–589. p. 

42 Kovács, 1897. 6–7. p. 
43 Machay, 1868. 289. p. Machayról lásd Bona Gábor: 

Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabad-
ságharcban. 2. köt. H–Q. Bp., 1998. 420. p.  

44 Machay, 1868. 289. p. 

45 Uo.  
46 Uo.; Vö. Kerekes Zoltán: Az 1848–49-es forradalom 

és szabadságharc hadi zászlói. 2. rész. = Hadtörté-
nelmi Közlemények, 1972. 2. sz. (továbbiakban: 
Kerekes, 1972.) 298. p.; Barcza Perczelhez intézett 
jelentésére hivatkozik Gelich Richárd: Magyar-
ország függetlenségi harcza 1848-49-ben. 3. köt. 
Bp., 1889. 456–457. p.  

47 Machay, 1868. 290. p. 
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parancsnokok rosszindulatának tulajdoní-
totta a 8. honvédzászlóalj feláldozását. Sze-
rinte felettesei „a nyíltszívű, szókimondó 
Barcza Boldizsár őrnagyot szerették volna 
láb alól eltenni”,48 pedig éppen „Barcza Bol-
dizsár volt azon hősi egyén, ki előtt minden 
igaz hazafinak tisztelettel kell meghajol-
nia”.49 

Galsai Kovách Ernő őrnagy a 30. hon-
védzászlóalj parancsnokaként vett részt 
a  kátyi ütközetben, s alakulatával kisebb 
veszteségek árán, viszonylag rendezetten 
vonult vissza. Visszaemlékezése szerint 
az ütközet másnapján, június 8-án csatlako-
zott a magyar sereghez a 8. honvédzászlóalj 
maradványa: „Az egészen elveszettnek tar-
tott 8-ik honvédzászlóaljbul az őrnagy Barcza 
Boldi, mintegy 200-ad magával a táborba 
érkezett. Ők, amint tőlünk elvágattak, egye-
nest Temerin s Járek elpusztult falvak felé 
hátráltak, az ellenséges lovasság őket nyom-
ban követte a nélkül, hogy sok kárt okozott 
légyen; de egy lovas üteg is követte őket, mely 
egy pár száz honvédet közülük elpusztított, 
a többiek meg a falukban szétszórva kóbo-
rolnak.”50 

A 8. honvédzászlóalj létszáma 1849 tava-
szán, illetve nyarán – a hivatalos had- és 
harcrendek szerint – a sorozatos véráldo-
zatok ellenére is állandóan 800 fő körül 
mozgott. 1849 márciusában 800 fővel sze-
repeltek a  Szegeden állomásozó hetedik 
hadosztály 1. dandárjában. Május 16-án 850 
főt tűntettek fel a IV. hadtest első hadosz-
tályának 1. dandárjába tartozó, Pancsován 
állomásozó 8. honvédzászlóalj létszámada-
taként, míg június 22-én csak 758 fővel sze-
repeltek a IV. hadtest első hadosztályának 
kötelékében, Csantavéren (ma: Čantavir, 
Szerbia). Július 14-én, a  kishegyesi (ma: 
Mali Iđoš, Szerbia) ütközet idején a 8. zász-

lóalj 800 emberét tüntették fel Szeghegy 
(ma: Lovćenac, Szerbia) előtt.51 A kimutatá-
sok vagy nem a tényleges állapotot tükröz-
ték, vagy folyamatosan kiegészíthették 
a  zászlóalj keretét, így pontosan nem 
ismerjük a 8. honvédzászlóalj kétségkívül 
nagy veszteségeit. 

A Bona Gábor szerint mintegy 500 főre 
olvadt 8. honvédzászlóalj 1849 júliusában 
még részt vett a IV. hadtest Guyon tábornok 
által irányított győztes bácskai hadjáratá-
ban.52 Barcza Boldizsár – Igmándy Sándor 
visszaemlékezése szerint, valószínűleg 
a Kátynál elszenvedett sebesülése miatt – 
„fekvőbeteg lévén, nem lehetett jelen” 
a Guyon-hadtest július 6-án, Kishegyes és 
Verbász (ma: Vrbas, Szerbia) között vívott 
összecsapásában,53 alakulata honvédeinek 
azonban oroszlánrésze volt a  július 14-ei 
kishegyesi ütközetben aratott győzelemben. 
Kossuth kormányzóelnök közleménye sze-
rint különösen kitüntette magát „az 5. és  
8. honvédzászlóalj, melyek a verbászi elsán-
colt hidat ostrommal vették be”.54 2 héttel 
később, 1849. július 29-én Kossuth Szege-
den tartott szemlét Guyon bácskai hadtes-
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48 Uo. 
49 Uo. 
50 OSZK Kt. Fol. Hung. 1419/1. 

51 HL 1848–1849. 31/449.; MNL OL H 2. Miniszter-
elnökség. Országos Honvédelmi Bizottmány. Kor-
mányzóelnökség iratai 7243/1849.; HL 1848–1849. 
51/19. A IV. hadtest harcrendje. Törökbecse, 1849. 
június 22. Kísérőlevele: MNL OL H 75. HM Ált. ir. 
1849. 163. doboz. Vegyes iratok, dátum szerint.; 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kt. Tört. 
Ívrét 300.2.4. A IV. hadtest a kishegyesi ütközetben. 
Kishegyes, 1849. július 14. A két utóbbit közli Her-
mann Róbert – Németh György – Süli Attila: Iratok 
Tóth Ágoston 1848–1849. évi működésének történe-
téhez. In: Hermann – Tóth, 2015. 268–270., 294–
295. p.; Olchváry, 1901. 186. p. A IV. hadtest 1849. 
május 16-ai hadrendje. 

52 Bona, 1984. 396. p. 
53 Igmándy Sándor: Válasz Thajman József honvéd 

főhadnagy felhívására. = A Honvéd, 1868. jan. 27. 
30. p. 

54 Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai, 1849. április 
15. – augusztus 15. S. a. r., bev. Barta István Bp., 
1955. 733. p. (Kossuth Lajos összes munkái; 15.); Vö. 
Kerekes, 1972. 298. p. 
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tének felvonuló alakulatai felett. „Amint a 8. 
zászlóalj áthaladt, a kormányzó megállást 
parancsolt, és a dicséretnek nehány hízelgő 
szavát intézte a zászlóaljhoz, és lobogóját 
a 3. osztályú érdemjellel ajándékozta meg, 
nagy szolgálatainak elismeréséül”55 – örökí-
tette meg az eseményt a IV. hadtest napló-
jának ismeretlen krónikása. 

Közben Barcza Boldizsár még július 21-
én, Péterváradon 2 hónapnyi szabadságot 
kapott Vetter Antal altábornagytól, hogy 
egészsége helyreállítása érdekében fürdőbe 
menjen, a 8. honvédzászlóalj parancsnoksá-
gát pedig ekkor Nagy László százados vette 
át.56 Alakulata így nélküle lett részese 
az augusztus 9-ei temesvári (ma: Timișoara, 
Románia) csatavesztésnek, majd augusztus 
20-án, Borosjenőnél (ma: Ineu, Románia) 
tette le a fegyvert. A szintén Borosjenőnél 
hadifogságba esett Barczát augusztus 24-én 
Aradra vitték,57 s novemberben ott állították 
hadbíróság elé. Hasonló büntetést kapott, 
mint a honvédseregben szolgáló, volt cs. kir. 
tisztek többsége: Aradon, 1849. december 6-
án golyó általi halálra, valamint vagyonel-
kobzásra, tiszti rangjának és katonai kitün-
tetéseinek elvesztésére ítélték. Halálos 
büntetését Haynau táborszernagy Pesten,  
6 nappal később, december 12-én „kegye-
lemből” 16 évi, vasban letöltendő várfog-
ságra mérsékelte.58 Barcza 2 nap múlva, 

december 14-én a Zala vármegyéből szár-
mazó, Pesten vizsgálati fogságban lévő 
Török János honvéd őrnagy mellett tanús-
kodva arról állított ki Aradon bizonyítványt, 
hogy hamisak a Török elleni vádak, amelyek 
szerint Zombor (ma: Sombor, Szerbia) város 
térparancsnokaként néhány szerbet lövetett 
agyon a Bácskában.59 

Barcza Boldizsár büntetése 1849. 
december 18-án, az  aradi várbörtönben 
vette kezdetét.60 Ottani rabtársa, Galsai 
Kovách Ernő honvéd őrnagy szerint Barcza 
„magas, szikár, jó kedélyű, a tréfát szerető 
egyén” volt, s a  „helyzetét türelemmel 
viselte”.61 Barcza 1850-től Munkács (ma: 
Mukacsevo, Ukrajna) várában rabosko-
dott,62 s onnan szabadult amnesztiával, 
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55 Deák István: Guyon Richárd délvidéki hadjárata 
a szabadságharc utolsó heteiben egy kiadatlan had-
test-napló tükrében. 1849. június 26–július 30. = 
Századok, 1981. 3. sz. 1981. 585. p. 

56 HL Aradi kat. tvsz. ir. 113/5. doboz 2/302. Barcza 
Boldizsár útlevele. Pétervárad, 1849. július 21.; MNL 
OL H 147. 11. doboz 4. tétel. 

57 HL Aradi kat. tvsz. ir. 113/5. doboz 2/302. Barcza 
Boldizsár vallomása. 

58 HL Aradi kat. tvsz. ir. 113/5. doboz 2/302. Barcza 
Boldizsár hadbírósági ítélete. Vö. OSZK Kt. Fol. 
Hung. 1419/4. Galsai Kovách Ernő: Naplóm. 4. rész. 
Az aradi magyar 1848/9 politikai foglyok személyes 
jellemzései 1849–1856 évekből. (továbbiakban: Fol. 
Hung. 1419/4.); Bakk Endre: A  szabadságharcz 
aradi elítéltjeinek és foglyainak emlékezete. = 

1848–49. Történelmi Lapok, 1892. okt. 1. 200. p. 
Ordas Iván a Sztankó Soma honvéd őrnagy életéről 
szóló történelmi dokumentumregényében idézi 
Sztankó aradi zárkatársa, Barcza Boldizsár alábbi 
– valószínűleg fiktív – kijelentését, melyet állítólag 
az ítélet kihirdetésekor tett rabtársai előtt: „Hol lesz 
Haynau és bandája tizenhat év múlva? Különben is, 
akkor még csak ötvenhárom éves leszek! De ne félje-
tek, előbb meglátom én Magyargencset, a szülőfalu-
mat, semmint ezek szeretnék!” Ordas Iván: Az elfe-
lejtett őrnagy. Történelmi dokumentumregény. Bp., 
1990. 139–140. p. 

59 Abafi Lajos: Török János része a magyar szabadság-
harcban. Adalékul az 1849-ki déli hadjárat történe-
téhez. = Hazánk. Történelmi Közlöny, 1886. 6. köt. 
3. füz. 636. p.; Török Jánosról lásd Bona, 2015. 2. köt. 
568. p. 

60 HL Aradi kat. tvsz. ir. 113/5. doboz 2/302. Barcza 
Boldizsár hadbírósági ítélete. Vö. Honvédek könyve. 
Történelmi adattár az 1848-ki és 1849-ki magyar 
hadjáratból. Kiad., szerk. Vahot Imre. Pest, 1861.  
2. köt. 142. p. „Névjegyzéke az aradi várban fogva 
volt honvéd tiszteknek”.; Kászon Impérfalvi Csutak 
Kálmán: Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848/9. 
évi szabadságharc, különösen az  Erdély havasai 
ellen vezetett hadjáratról. Pest, 1868. 186–187. p. 
„Az aradi vár falai közt szenvedett foglyok névsora”. 

61 OSZK Kt. Fol. Hung. 1419/4. 
62 Lehoczky Tivadar: Munkács város új monográfiája. 

Munkács, 1907. 1907. 272. p. A munkácsi várban 
1850-ben fogva tartott, haditörvényszék által elítélt 
hazafiak névsora. 
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1852. június 16-án.63 Mivel sem vagyona, 
sem családja nem volt,64 fivérénél, Barcza 
Zsigmondnál, a Vas vármegyei Nemesma-
gasiban telepedett le, majd 1853 áprilisának 
végén testvérével együtt a Zala vármegyei 
Kerecsenybe költözött. A császári hatóságok 
hozzájárultak az áttelepüléshez, ám előírták 
a  zalai tisztviselők számára, hogy a  volt 
honvédtisztet állandó felügyelet, ellenőrzés 
alatt kell tartani.65 A Kapornaki járás főszol-
gabírója 1853 áprilisának végétől rendsze-
resen küldte Barcza magaviseletéről szóló 
jelentéseit Zala cs. kir. megyefőnökéhez. 
Bertalan Lajos főszolgabíró 1854. január 31-
ei jelentéséből tudjuk például, hogy Barcza 
bérlőként gazdálkodott Kerecsenyben. 
Magaviselete nyugodt, csendes volt, tartóz-
kodott mindenfajta politikai véleménynyil-
vánítástól.66 Noha 1856 júliusában Barczát 
is mentesítették a vagyonelkobzás bünte-
tése alól, így visszakaphatta volna konfiskált 
javait,67 ilyenekkel azonban nem rendelke-
zett, ezért anyagi helyzete változatlan 
maradt. Valamikor az 1850-es évek második 
felében Csonkahegyhátra költözött át test-

vérével együtt, és ott a Tuboly Zsigmond-
féle birtokot művelték. Fivére, Barcza Zsig-
mond 1860. augusztus 1-jén történt öngyil-
kossága68 után teljesen egyedül maradt, és 
később sem alapított családot.69 Az 1861. évi 
választói összeírás már Csonkahegyháton 
vette számba,70 s 1867 végéig biztosan ott 
gazdálkodott haszonbérlőként. (1867 de -
cemberében kigyulladt az  ottani cseléd-
háza, azonban két vármegyei foglár segít-
ségével sikerült a  tüzet eloltani.)71 
A kiegyezést követően létrehozott országos 
honvédsegélyező alapból Barczát is anyagi 
támogatásban (végkielégítésben) részesítet-
ték 1868 márciusában.72 

Az egykori honvéd őrnagy végül Kus-
tánszegen telepedett le, és ott a Pap Istók-
féle birtokon gazdálkodott.73 1868 körül 
tagja lett a Zala megyei honvédegyletnek,74 
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63 Szabadulásának pontos dátumát egykori rabtársa, 
Galsai Kovách Ernő visszaemlékezéséből ismerjük. 
OSZK Kt. Fol. Hung. 1419/4.; Vö. Hellebronth, 1939. 
77. p.; Bona, 1984. 396. p.; Barcza Boldizsár életútja, 
1992. 64. p. 

64 HL Aradi kat. tvsz. ir. 113/5. doboz 2/302. Barcza 
Boldizsár vallomása. 

65 MNL Zala Megyei Levéltára (továbbiakban: ZML) 
Zalai cs. kir. Megyehatóság iratai. Megyefőnöki 
elnöki iratok (továbbiakban: Megyefőnöki eln. ir.) 
651. doboz 1853. VIII. 104., 1853. VIII. 181.; MNL 
ZML Zalai cs. kir. Megyehatóság iratai. Megyefő-
nöki általános iratok 1853. VI. B. 264. 

66 MNL ZML Megyefőnöki eln. ir. 651. doboz. 1853. 
VIII. 28. Bertalan Lajos főszolgabíró jelentése 
Bogyay Lajos megyefőnökhöz. Kapornak, 1853. 
április 30., 659. doboz. 1854. VIII. 109. Bertalan 
Lajos főszolgabíró jelentése Bogyay Lajos megyefő-
nökhöz. Kapornak, 1854. január 31. 

67 A) Jegyzék azon egyéne[k]ről, kiknek elkobzott 
vagyonuk visszaadatik. = Pesti Napló, 1856. júl. 16. 
[3.] p.; Vö. A) Jegyzéke azon egyéneknek, kiknek 
a vagyonelkobzás elengedése megadatik: = Politikai 
Ujdonságok, 1856. júl. 23. 256. p. 

68 Pusztaszentlászlói evangélikus egyházközség 
halotti anyakönyve, 8/1860. https://www.familyse-
arch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C33C-MXQ2-
W?cat=135292. (Megtekintve: 2021. november 15.) 
Az Orosztonyban, 1860. augusztus 4-én eltemetett 
Barcza Zsigmond halálának okaként ezt írták be: 
„ideg-láz”. 

69 Barcza Boldizsár életútja, 1992. 64. p.; Vö. H. Szabó, 
1994. 99. p. 

70 MNL ZML Zala megye Központi Választmányának 
iratai. Választói névjegyzékek, 1861. Baksai válasz-
tókerület. Csonkahegyhát 11. sz. 

71 MNL ZML Zala vármegye főispánjának iratai. 
Elnöki iratok 1868. sz. n. Kisfaludy Móric főcsend-
biztos jelentése Szapáry Géza főispánhoz. Zalaeger-
szeg, 1868. február 1. A jelentés melléklete: Pogáts 
István csendbiztos összefoglalója. Zalaegerszeg, 
1867. december 31. 

72 A honvédsegélyző alapból segélyzendők közé felvett 
volt honvédek, özvegyek és árvák névjegyzéke. IV-ik 
utalványozás. = Budapesti Közlöny, 1868. márc. 17. 
785. p. Utánközlése ugyanezzel a címmel: A Hon-
véd, 1868. ápr. 6. Melléklet [2.] p. 

73 Barcza Boldizsár életútja, 1992. 64. p.; Vö. H. Szabó, 
1994. 99. p. 

74 Mikár Zsigmond: Honvéd schematismus, vagyis 
az 1848–49. honvédseregből 1868-ban még életben 
volt főtisztek névkönyve. Pest, 1869. 106. p.; Uő: 
Honvéd névkönyv, az 1848–49-ki honvédseregnek 
1890-ben még életben volt tagjairól. Bp., 1891. 359. p.; 
Vö. Bona, 1984. 396. p. 
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1870 szeptemberében pedig, mint egykori 
honvédtiszt, állami ellátási díjért folyamo-
dott, mert bérlőként szerény jövedelme volt, 
és semmi vagyonnal nem rendelkezett.75 
Élete hátralévő részét Kustánszegen töl-
tötte. Utolsó éveiben „nem akart másoknak 
terhére lenni, visszavonult, és csekély nyug-
díjából igen nagy szegénységben élt” – írták 
róla a nekrológok. 76 

Barcza Boldizsár 83 éves korában, 1895. 
április 1-jén, végelgyengülésben hunyt el 
Kustánszegen.77 Halálhírét a zalai hírlapok 
mellett több fővárosi lap, köztük a „Vasár-
napi Újság” is közölte.78 Mivel nem voltak 
hozzátartozói, Zala vármegye fizette 
a  temetési költségeket.79 Búcsúztatására 
április 3-án került sor „a vidék általános 
részvétele mellett”. 80 A kustánszegi önkéntes 
tűzoltó egyesület testületileg vett részt 
a  temetésen. A  barabásszegi református 
egyházközség halotti anyakönyvébe a követ-
kezőket jegyezték be – a foglalkozás meg-
jelöléseként – Barcza Boldizsár neve után: 
„1848–49. honvéd őrnagy úr”.81 

Barcza csaknem fél évszázaddal túlélte 
a  szabadságharc katonai leverését, életét 
azonban derékba törte a  fegyverletételt 
követő megtorlás. Katonai hivatásától meg-
fosztva, céltalanul peregtek mindennapjai, 
talán csak az egykori bajtársakkal való talál-
kozások és 1848/1849 emlékei éltették. 
Egyike volt azon katonatiszteknek, akik 
a döntő pillanatban a forradalom mellé áll-
tak, s ezzel egész jövőjüket kockára tették. 
A  jellemzés, amelyet egykori tiszttársa, 
Búsbach Péter honvéd százados írt róluk, 
egyben Barcza Boldizsár honvéd őrnagy 
szabadságharc alatti érdemeit is méltókép-
pen fejezi ki: „Férfiak, kik az osztrák sereg-
ben főhadnagyok, századosok voltak, nevel-
nek újoncokból hadsereget; annak erős 
szervezetet és fegyelmet adnak; nevelnek […] 
honvédzászlóaljakat, […] és ezekkel nagy 
csatákban vernek meg tapasztalt, rendes, 
betanult hadsereget, kik számra legalább 
nem voltak csekélyebbek, mint ők; vernek 
meg tábornokokat és stratégákat, kik egy 
hosszú életen át mindig a  katonai tudo-
mánnyal foglalkoztak”.82
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75 MNL ZML Zala vármegye alispánjának iratai. Köz-
igazgatási iratok (továbbiakban: Alisp. ir. Közig. ir.) 
4778/1870. 

76 Egy szabadsághős halála. = Pesti Hirlap (továbbiak-
ban: PH), 1895. ápr. 11. 7. p.; Hírek. Egy szabadság-
hős halála … = ZK, 1895. ápr. 13. 2. p.; Vö. Nagy idők 
tanui. = Budapesti Hirlap, 1895. ápr. 5. 6. p.; Egy 
szabadsághős halála. = PH, 1895. ápr. 19. 7. p. 

77 Barabásszegi református egyházközség halotti 
anyakönyve (továbbiakban: Barabásszegi ref. hal. 
akv.) 23/1895. https://www.familysearch.org/ark:/ 
61903/3:1:939K-RQGG-Q?i=173&cc=1858355&cat= 
85414 (Megtekintve: 2021. november 15.); Vö.  
H. Szabó, 1994. 99. p. 

78 Halálozások. Barcza Boldizsár, … = Vasárnapi 
Újság, 1895. ápr. 14. 244. p. 

79 MNL ZML Alisp. ir. Közig. ir. Betűrendes mutató, 
1895. Barcza Boldizsár temetésére 40 forintot utalt ki 
a vármegye, az erről intézkedő irat azonban – MNL 
ZML Alisp. ir. Közig. ir. 18.466/1895. – hiányzik. 

80 Helyi, megyei és vegyes hírek. Nagy idők tanúja. = 
Zalamegye, 1895. ápr. 6. Melléklet [1.] p. 

81 Barabásszegi ref. hal. akv. 23/1895. 82 Búsbach, 1898. 118. p.
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