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ELŐSZÓ.

A  magyar függetlenségi harc 1848— 1849-ben a dél-magyar
országi hadszinhelyen kezdődött s ugyanott nyert tragikus 
befejezést.

Munkám ama hadműveleteket tárgyalja, melyekben a 
magyar hadak a fölkelő szerbek s utóbb az egyesitett osztrák
szerb csapatok ellen harcoltak.

A z ellenfél részéről ezen hadműveletek politikai alapon 
két külön epochát képeznek, —  a szerb vajdaságért, majd az 
egységes monarchiáért való harc á lta l; de miután ezeknek 
katonailag csak egy közös céljok vala: a magyar hadsereg 
leverése, e két időszakot magyar hadtörténeti munkámban külön 
választani fölöslegesnek tartottam.

Eme hadműveletek néphadak és rendes csapatok kisebb 
és nagyobb szabású vállalatait s a déli magyar hadseregnek 
a déli osztrák hadsereg ellen intézett küzdelmeit tárják elénk.

Fontos részei ezek a magyar haditörténetnek, melyekből 
okulhat az utókor. A  kisebb és nagyobb vállalatok igen alkal
masok arra, hogy az ifjabb katonai nemzedéknek a csapat- 
vezetésben tanító iskolául szolgáljanak.

A  délvidék harcterületeit bejárván, megösmerjük Szt.- 
Tamásnak 1848-ban európai hírnévre alig érdemes szereplését. 
Az uj nemzedék megjegyzi magának, hogy a gyászos polgár
harcban Fejértemplom, Periasz, Strázsa (Lagerdorf), Jarkovácz, 
Hegyes, Mosorin, stb. a magyar fegyver-dicsőség maradandóan 
emlékezetes helyei.

A  honvéd zászlóaljak egy része (ezek közt a híres vörös 
sipkás 9-ik zlj.) a délvidéken nyerte a tűzkeresztséget, a férfias



küzdelem első. iskoláját; e zászlóaljak már itten s utóbb a 
főhadszinhelyen (a Tiszától az osztrák határig) s Erdélyben is, 
vitézkedésükkel bámulatba ejték a müveit világot.

Az itthon volt magyar ezredekből az egri Wasak, a nagy
váradi Mihály nagyherceg —  ma József főhercegünk ezrede, a 
debreczeni Don Miguelek, —  Ferencz-Károly, Turszky s a 
többi ezredek zászlóaljai, mind meg annyi hősök, már a dél
vidéken küzdötték ki a nem múló fegyver dicsőség hervadha
tatlan babérjait.

Ezredjök nevelte e vitéz csapatokat s ezek képezték a 
honvédeket, nevelvén bennök a katona legszebb erényét a vitéz
séget, melyet az ellenségben is becsülnünk és tisztelnünk kell.

A  kiváló erkölcs mellett tárgyilagos önbirálattal, fogyat
kozásainkat is a hazai történelemből ismerhetjük csupán, —  
mig a hadműveletek a haza földjén tájékoztatnak bennünket.

A  fentiekből kitetszik, hogy munkámat nem a politikus
nak, de a hadtörténelem kedvelőinek írtam. A  délvidéken tartóz
kodván, több harcterületet szemrevételezés folytán megösmer- 
tem. Ezeket s a rendelkezésre álló —  ugyan bőséges, de még 
mindig hiányos —  adat anyagot tanulmányozva, a dél-magyar- 
országi hadszinhelynek eddig kevés részletességgel tárgyalt hadi 
eseményeit tanulmányszerüleg —  s úgy vélem —  tárgyilagosan 
megírva —  adom át az olvasónak.

Szabadkán, 1901. szeptember hónapban.
Olchváry 0.



Földrajzi, történelmi és hadműveleti viszonyok 
áttekintése.

Azon földrajzi terület, melyen az 1848—49-ki magyar füg
getlenségi harc délvidéki hadieseményei lezajlottak, északon 
a Maros folyó, Szeged, Szabadka, Baja városokat összekötő 
vonal, nyugaton és délen a Duna folyam, keleten az erdélyi 
hegység által van határolva. Ezen terület a Száva és Bossut 
folyók közzé eső részek által kiegészítve, a Dél-Magyarországi 
hadszinhelyet alkotja. Ennek legfontosabb része a tulnyomólag 
szerb lakta Bácska és a Bánát. Földje kiválóan termékeny, 
fekete s részben homokos. Tavak, vadvizek, lomha folyása 
magas partu erek, lápok, mocsarak, nagy kiterjedésű nádasok, 
sással benőtt nedves rétség s a vizek levezetésére, valamint 
közlekedésre szolgáló csatornák, - gyér —  főleg akác- és 
nyárfaerdő részlegek és füzesek, —  alkotják a körvonalozott 
terület fontos jellegét.

A  Tisza mocsárszalagos árterületeivel a Dél-Magyaror
szági hadszinhelyet nyugati és keleti szakaszra osztja, a had
műveletek irányára határozott befolyást gyakorol. A  magyar 
szabadságharc idején itt működő seregtestek és csapatokra nézve, 
mint közlekedési vonal és átkelési akadály vonal jön szóba. 
Átkelő pontok : Szegeden állandó hajóhíd volt, 0 -  és Török- 
Kanizsán, Zentán, Adán, O - és Török-Becse közt és Titelnél1) vizi 
jármüveken, de a hadműveletek idején épült liajóhidakon is 
keltek fit. A  zsablyai átjárónál csak kompon közlekedtek. - 
A  hadszinliely nyugati szakaszán a Ferencz csatorna mely 
a Dunát és a Tiszát Bezdán és Bács-Földvár között kapcsolja 
össze 40— 230x széles 2—3.8 m. mély, —  a hadműveletek idő
szakában mint jó  védvonal jelentékeny szerepet játszott.

A  keleti szakaszban a Temes folyó és a Bega csatorna,

! ) Titelnél is állandó lia jólüd vala. De a perlaszi tábor szétveretése 
után a Titelbe m enekült szerbek  fölszedték, s utóbb 1849-ben aug. elején 
Jelasics bán táborszernagy a bánatba átteendö seregének veretett Titelnél 
hidat.



néhol magas, néhol mocsaras partok közt, jelentékeny terep
akadályt képezének.

A  Bega csatorna Temesvártól le átlag 40x széles 1— 3 111. 
mély. A  Temes folyó szabályozott vonalában —  Újlak alatt a 
közép és alsó folyáson 40— 50x széles 0T>— T6 m. mély.

A  Karas folyócska 0'3— 1'3 m. mély alsó folyásában 20— 30x 
széles, rendes vízállás mellett, csupán egyes pontokon gázol
ható át.

A  Verseczi csatorna a verseezi nagy vizenyős területtel 
figyelemreméltó terepakadály.

Dél-keleten a kincstári homokpuszták, vagy a Deliblati 
futó homok, annak idején műveletlen, járatlan homoksivatag volt,

A  Duna folyam a déli hadszinhely körletén közlekedési 
vonal, de egyszersmind nagy hadi gát. Mindazáltal a fölkelő 
vidék hát mögé eső területével az állandó összeköttetésnek 
hadianyag és kisebb csapatok átcsempészetének akadályt nem 
képezett.

A  magyarországi szerbek a Dunán át a szomszédos Hor- 
vát-Szlavoiv területről és Szerbiából segélyben részesültek s 
ugyanoda átmenekülhetének.

A  hadszinhely nyugoti területén a Titeli fönsik a Tisza 
és a Duna folyamok összefutó szögében fekszik ; magas, füg
gönyszem  oldalait keleten 10 km. vonalon a Tisza m ossa; délen 
a Dunával érintkező mocsarak, észak és nyugaton a mosorin —  
vilovoi mocsarak övedzik.

A  fönsik 30— 40 méterre emelkedik ki a környező nedves 
rónaságból; hullámos felülete 16 km. hosszúsággal és 4— 8 km. 
szélességgel bir.

April elejétől julius elejéig a környező mocsarak folytán 
a fönsik csak is Titelnél s a vilovo- és mosorini töltésutakon 
közelíthető meg. A z övező mocsárszalag legkisebb szélessége 
az 1000 lépést meghaladja, Forró nyáron, ha ki is szárad, a 
tüzérségnek és lovasságnak jelentékeny akadályt képez, sőt a 
gyalogsági tömegeket is a rendelkezésre álló utakra kényszeríti. 
A  fönsik hátránya a vízhiány, továbbá, hogy a nap heve ellen 
nem ad árnyékot s a mocsári levegő a közegészségre káros 
hatással lehet.

1849. évben a szerbek teljes vereség után ide menekültek 
s a fönsik —  néhány futólagos védsánccal erősbitve —  a győztes 
magyarok hadműveleteit megakasztotta, s utóbb az osztrák és 
szerb csapatok hadműveleteinek kiinduló pontja lön.

A  nagy- és kis-római sáncok, —  bástyaszerti magas véd
vonalok —  Cfoszpodincze községet háromszög alakban veszik 
körül ; a háromszög átfogóját 10 km. vonalban, a nagy-római 
sánc, két befogóját 6 és 8 km. hosszúsággal a kis-római sánc



alkotja. A  fő védelmi vagy is arcvonalat a nagy-római sánc 
képezi, ennek jobbszárnyára Csurog, balszárnyára Káty, köze
pére (íoszpodincze esik.

A  nagy-római sáncok mellvéd magassága 5'70 m. vastag
sága 11‘40 m .; a kis-római sánc kisebb mérettel bir.

A  nagy-római sánc Járek Groszpodincze és Csurog táján 
közlekedés céljából át van törve.

A  Dél-Magyarországra beköltözött szerbek csapatai, a 17-ik 
század végén gyakran menekültek ide a török elől, s itt 
táboroztak a 18-ik század első tizedében és a Rákóezy fölkelés 
ellenében. Ezen védvonalak közé eső terület hagyományszerü 
hadi tanyája lön a szerbeknek. 1848-ban is ide gyülekeztek a 
szerb fölkelő csapatok, ide eepelték a Titelben harácsolt, vala
mint a Szerbiából, Horvátországból és Airsztriából nyert hadi
anyagot. Mondhatjuk, ez volt hadműveleteik alappontja.

A  hosszú védvonalak csapatok gyülekezését ugyan födik, 
de s z í v ó s  védelemre alkalmatlanok.

A  déli hadszinhely állandó erődítményei valának:
Arad, Temesvár és Pétervárad. Előbbiek osztrák kézben, 

az utóbbi magyar kézben vala.
A  szerb fölkelők maradandó tábor helyeiket rendszerint 

futólag megerősítették. így  volt erődítve a Ferencz-csatorna 
mellett Szt.-Tamás és Turia; a Begánál a perlaszi tábor; a 
verseci vizes rét délnyugati sarkán Alibunár; a Karas folyónál 
az Ördöghidja; a Temes folyó mellett Tomasevácz, a Duna 
partján Pancsova.

A  szerbek általában a terep minden akadályait saját biz
tonságuk és védelmük céljaira felhasználták. így  például a 
Karas melletti táboruk arcvonalát a folyó, baloldalukat és hát
vonalukat járatlan futóhomok tenger, az Ördöghidjánál zárt 
sánc födte; jobb oldalukba esett Palánk község és a Duna 
folyam.

Alibunárt észak-keleten a verseczi nagy vizesrét, dél-kele
ten a kincstári homok puszta födözte.

Szt.-Tamást délről a Ferencz-csatorna, észak és keletről a 
Krivaja lomha folyású ere övezte, minek folytán a szt.-tamási 
tábor csak nyugati oldalán volt szárazon megközelíthető.

A  titeli fönsik kora tavasztól nyár derekáig mint a kör
nyező mocsár róna fölött uralgó sziget, csupán a töltés utakon 
volt megtámadható.

A  hadszinhely tereprészleteinek járhatlansága, a sima fu- 
ratu ágyuk korában a védelmi harcot nagy mérvben segélyezte; 
a támadólagos hadműveletnek sok akadálylyal kell vala küz
denie; mindazáltal ez akadályok éppenséggel nem voltak le- 
győzhetlenek, s mint. a lefolyt, hadi események példái igazolják,



a győztes támadó fél annál nagyobb anyagi- és erkölcsi .sikert 
vívott ki.

Belháboruban a hadszinhely egyszersmind a hadakozó 
ellenfelek hadműveleti alapját képezi. Ezen területen belül szá
mot kell vetnünk a hadműveleti pontokkal és vonalakkal, mint 
nem különben a hadműveleti alap mögé eső azon (saját, vagy 
idegen) országrészszel, honnan a hadakozó felek csapatokban s 
mindennemű hadianyagban tápot nyernek.

A  szerb fölkelő csapatok hadműveleti alappontjai valának 
a hadszinhely nyugati szakaszában: a római sáncok Goszpo- 
dincze középponttal, Szt.-Tamás a Ferenez-csatorna mellett 
s végül a Titeli fensik ; a keleti szakaszban a perlaszi tábor 
és Alibunár, utóbb Tomasevácz a Temes folyó mellett, s m ö
götte Pancsova.

A  fölkelés erkölcsi tényezőinek gyökérszálait azonban 
a Dunán túl Karlocán kell vala keresnünk.

A  hadműveleti alap mögé eső földrajzi terület: Szerbia és 
Horvátország, a határőrvidéket alkotó Szerémséggel. Ezen tarto
mányok népe, a magyarországi szerbek faj rokonai s politikai 
törekvéseiknek szövetséges társai valának.

A  szerb fölkelő csapatok hadműveleteinek kiinduló pontja, 
a hadszinhely nyugati szakaszában a római sáncok; hadműve
leti vonalaik: 1. Goszpodincze, Ó-Becse, Szeged. 2. Goszpodincze, 
Szt.-Tamás, Szabadka, Szeged; 3. Goszpodincze, Zombor, Baja.

A  nyugati szakaszban: 1. Periasz, N.-Beeskerek, N .-K i- 
kinda, Szeged; 2. Pancsova, Alibunár, Yersecz.

Temesvár és Arad a szövetséges osztrák kezekben vala.
Ezúttal meg kell jegyeznünk, hogy a szerbek politikai tö

rekvése volt a szerb vajdaság megalkotása s hódítási vágyuk 
keleten a Marosig, nyugaton Szeged, Szabadka, Baja vonaláig 
terjedt. Ezen körülményt szemelőtt tartva mondhatjuk, hogy az 
osztrák politikai és hadműveleti ezélok mellett a szerbek a ma
gyarokkal szemben hadászati lekötő csoport valának.

A  magyar hadak természetes alappontjai: Szeged, Sza
badka, Baja ; a keleti szakaszban Arad esetleg Temesvár. De 
mert ez utóbbi két vár osztrák kézben vala, a fölkelés közép 
vonalába eső Szeged lön a szervezkedés főhelye, hová és hon
nan a csapatokat s azok szükségleteit a Tiszán gyorsan és ké
nyelmesen lehete a délibb vidékre szállítani. A  fölkelő szerbek 
gyülekezési helyéhez közel előretolt hadműveleti pontokká lő
nek a Tisza és a Ferenez-csatorna mentén Ó-Becse és Verbász, 
—  a Bégaés Verseczi csatorna mentén N. Becskerek és Yersecz.

Az emlitett alappontokról hadműveleti vonalakként mutat
koznak: 1. Baja, Zombor, Pétervárad, Zim ony; 2. Szeged, Bács-



(Tisza)-Földvár, Titel (vagy Pétervárad), Z im ony; 3. Szeged, 
Nagy-Beeskerek, Pancsova; 4) Versecz, Alibunár, Pancsova.

A  törökországi Szerbia ugyan éltető eleme volt a magyar 
szerbek lázadásának; mindazáltal az osztrák hadak betörése 
folytán, a délvidék csak mellék hadszinhely jelentőségével bír
ván, az ottani magyar hadak hadműveleteinek okszerű végcélja 
Pétervárad —  Titel, —  illetőleg Zimony és Pancsova lehete.



Hadszervezet, harcászat.

A  fölkelő szerbek csapatainak magvát a határőrség alkotá. 
Ezek szolgálati kötelezettsége 20 éves kortól 60 éves korig tartott s 
habár a tábori szolgálat csak 50 éves korig volt kötelező, a 
nemzeti ügy iránti lelkesedésből 20 évnél fiatalabb s 50 évnél 
magasabb kornak is részt vettek a magyarság elleni küzde
lemben.

A  magyar határőrvidék 1. a Károly város— varasd— báni,
2. a szlavóniai, 3. a bánáti-tábornokságra tagozódott s vala
mennyi ezredkerületekre volt felosztva, A  titeli csajkás kerület 
egy külön zászlóalj kiegészítő területét képezte.

Rövidség okából csupán a fölkelést kezdeményező határ- 
őrvidékkel foglalkozunk.

Ez volt a szlavóniai határőrvidékhez tartozó péterváradi 
ezred s a bánáti határőrvidék a) német-bánáti és b) illir-bánáti 
ezrede. s végül a csajkás kerület.

Minden ezred 2 zászlóaljból s ez utóbbi 6 századból állott, 
Ha egy zászlóalj hadjáratba vonult, nyomban a 3. szükséghez 
képest, a 4. tartalék zászlóalj állíttatott fel, szintén 6 szá
zaddal.

A  század 206 emberből állott. Ezen felül minden ezred 
létszámában 50 tüzér löveg szolgálatra volt beosztva.

A  titeli csajkás zászlóalj 6 századot s ezek mindegyike 
187 embert számlált,

A  zászlóaljnak lövegkezelési szolgálatra 139 tüzére vala.
Ha a zászlóalj tábori szolgálatba lépett, a csajkás kerület 

egy 2 szászadból álló tartalék osztályt s a szükséghez képest 
még egy második osztályt is f'elállita.

A  fegyveres szolgálatban képzett határőrökhöz csatlakoz
tak a szerb lakosok önkéntes tömegei mint nemzetőrség, to
vábbá a törökországi Szerbiából Bosznia-Hercegovina sőt Mon
tenegróból osztagonkint, bevonult kalandor önkéntes csapatok.

Ezek rendszerint század és zászlóalj tömegekbe lőnek 
egyesítve.

A  határőrök az osztrák csapatok mintájára voltak fölfegy



verezve. A  nemzetőrök rendes, részint szükségbeli fegyverzettel 
válának ellátva.

A  törökországi szerb önkéntesek saját fegyverzettel birtak, 
mely egy hosszú keleti puskából, az övben két pisztoly és egy 
yatagánból állott. A  vezérek törökösen görbe kardot viseltek, 
kés helyett. Némelyek saját lovon vonultak ki.

A  szerb fölkelők kezdetben a csajkás kerület titeli raktár 
készletéből látták el magukat tüzérségi löveg- és lőszer anyag
gal. Lövegeik közt találunk tábori szolgálatban 6, 12, és 18 
fontosokat, de nagy számmal 3, sőt 1 fontos ágyukat is. Löveg 
kezelési szolgálatra elsősorban a titeli csajkásokat alkalmazták.

A  csapatok élelmi szükségletét s az előfogatokat (nagy 
számmal) a községek szolgáltatták.

A  legtöbb segélyt nyujtá pénz, lőszer és fegyverben a 
szerb fejedelemség.

A  szerbek lovassággal nem rendelkeztek. Ezen körülmény 
folytán inkább védelmi harczra valának utalva.

Figyelemre méltó azonban, hogy csapataikat hadműveletek 
céljából előfogatokon szálliták. Táboraikban több száz paraszt 
szekér állott készenlétben s a kocsira fölkapott csapatokkal 
50— 70 km. utat tettek meg egy hazamban. Az ellenségtől meg
felelő távolságban a csoportokba osztott szekerek, rendszerint 
növény födözék —  az alföldön nagyban termelt kukurica 
mögött vonultak f ö l ; a csapatok leszállva, pihent erőben vonul
tak harcba. Az előfogaton menekült csapatot a magyar lovas
ságnak is bajos volt üldözni.

A z előfogatok élemi szerek harácsolására s a zsákmányolt 
vagyon fölmálházására is szolgáltak.

Egy szemtanú szerint: ..Csaknem minden nap több száz 
ilyen szekér vad kinézésű harczosokkal megrakva látható a 
Bánságban. Szilaj vágtatással, nyomukban óriási porfelhővel 
törtetnek keresztül sikon, mezőn át, nem egyszer meglepve s 
zavarba hozva a mieinket. Ez a sajátságos rendszer nagyon 
megkönnyíti csapataik liarezképességét. Gyorsan érik el a ki
tűzött célt, e mellett nincsenek a gyaloglástól elcsigázva, mi
dőn támadásra kerül a sor.

A  kocsikat a rác gazdák, kiknek erős s jó  lovaik van
nak, rendszerint önként és ingyen bocsátják a fölkelők rendel
kezésére. Fuvardíj fejében, a hol lehet, ők is zsákmányolnak.“

Egy ily szekéren 5— 6 harcos foglalt helyet. A  hadjárat 
későbbi szakában, midőn a magyar sereg java része az osztrák 
hadak ellen a Bácskából és a Bánátból kivonatott, a visszama
radt csapatok a védelmi képesség fokozása céljából gyakran 
szállíttattak elő fogatokon.



A  sorgyalogság 58 ezredéből csupán 15 ujoneozott Magyar- 
ország s Érdél}' területéről.

Háborúban a német ezredek mindegyike 2 gránátos szá
zadból s 3 zászlóaljból állott 6— 6 századdal; —  az ezred 
kötelékébe tartozó 2 pótszázad külön osztályt képezett. Ezen 
felül minden német ezrednél egy 1-ső s egy 2-ik Landwelír 
zászlóalj 6— 6 századdal volt felállítható. A  sorgyalogezredek 
századai 218 embert, a Lajidwehr századok 138 embert szám
láltak.

A  magyar ezredeknél a századok liadi létszáma 198, a 
gránátos századok létszáma általában 175 emberből állott.

A  tiroli vadász ezred 4 zászlóaljból —  12 századdal, s ez 
utóbbiak mindegyike 185 emberből; mig a tábori vadász zász
lóaljak 6— 6 századból, s ezek mindegyike 246 emberből állott. 
Háborúban minden zászlóalj egy tartalék századot állita fel.

A  lovasság 8 vértes, 6 dragonyos, 7 ehevauxlegers, 12 
huszár s 4 dzsidás ezredet számlált. A  vértes és dragonyos ezre
dek 6— 6 századból —  ez utóbbiak mindegyike 177 lovasból, — 
s a háború esetén felállított tartalék század 193 emberből, —  
mig a huszár ehevauxlegers és dzsidás ezredek 8 — 8 századból 
— ez utóbbiak 206 lovasból, —  ellenben háború esetén a tarta
lék osztály 354 emberből —  állott. A  székely huszár ezred szá
zadai 184 lovast, mig a tartalék osztály 234 embert számlált.

A z osztrák tüzérség 5 ezredből állott. Tábori használatra 
12 fontos és 6 fontos gyalogsági valamint 6 fontos lovassági 
ütegek szolgáltak. A  6 lövegből álló ütegben rendszerint 2 7 
fontos terack is volt beosztva.

A  röppentyű ütegek 6 és 12 fontos röppentyűkkel bírtak.
A  magyar hadsereg sorezredbeli és honvéd zászlóaljakból 

valamint nemzetőrszázadokból alakult. A  századok .120— 200 
főnyi létszámmal bírtak. 2 század képezett egy osztályt ; egy 
zászlóaljban 3 osztály volt.

A  huszár ezredek számát utóbb 1.8-ra. emelték. Minden 
ezred 4 osztályból, illetőleg 8 századból állott, —  ez utóbbiak 
120— 180 lovassal.

A magyar ütegeknek 6 lövegből s 2 mozsárból kellett 
volna államok, de gyakran csak 6 löveggel alakultak, 6 és 12 
fontos, de sokszor csak 3 fontos ágyukkal.

A  műszaki csapatok —  úgy az osztrák mint a magyar 
seregben —  utász, árkász és aknász csapatokból állottak.

A  gyalog, lovas és vegyes fegyvernem ü. seregtestek dan
dár, hadosztály és hadtestekben valának alakulva s harcászati 
szempontból rendesen zászlóalj, század és üteg egységekben 
alkalmazva.

Az 1848-49-ki ütközeteknek a lőkem harcászat képezi



főjellémvonását. Az ütközetet rendesen a lövegtüzharc vezette 
be. A  6 századból álló első vonalbeli zászlóaljak 1— 2 százada 
gyönge rajvonalat s támcsapatot alkota; ezek vívták a puska 
tűzharcot; a zászlóalj többi osztálya zárkozott oszlopalakzat
ban vagy tömegben mint tartalék követte az előre tolt raj vo
nalat. A  harc későbbi szakában a rajvonalhoz fejlődve fölzár
kózott osztagok a tűzharcot össztüzadással gyarapiták s végűi a 
zászlóalj tartalékok, illetőleg a hátulról előnyomuló zárt rendű 
tömegek az elsővonalbeli csapatokat rohamra sodriták előre, 
hogy szuronyt szegezve törjenek az ellenség állásába.

A  szerb fölkelők harcát főleg gyér rajvonal mögött nagy 
tömegek előnyomulása jellemzi.

A  sima furatu ágyuk hatásos lőtávolsága az ürméret 
szerint 6— 800x, mig az elöltöltő golyós puskák hatásos 
lőtávolsága 250—300x vala.

Figyelemre méltó, hogy oldaltámadásra és megkerülésre 
lovas századokat rendeltek ki, mely célból azok mellé néhány 
löveget vagy lovassági üteget osztottak be.

A  lovasság a magyar seregben jelentékeny szerepet ját
szott, illetőleg még ott is alkalmazták, hol ezen fegyvernemtől 
érdemleges eredményt várni okszerűtlen vala. Ellenben földerítő 
szolgálatban s az ellenség üldözésében alig használtatott fel 
kellően.



ELSŐ RÉSZ.

A szerbek fölkelése. A magyar kormány ellen- 
müveletei. Kisebb harcvállalatok.

(I. az 1. számú áttekintő vázlatot)

Midőn 1848 tavaszán a magyar alkotmány általános öröm 
és lelkesedés közt életbe lépett, az osztrák minisztérium ellen
szenvvel fogadta s a magyar kormány ellen állást foglalt.

A  magyar liazát lakó testvérnemzetiségek eleinte örömmel 
látták a közös szabadságot, utóbb azonban féltékenységök föl
gerjesztetvén, a magyar kormánynyal szemben tulvérmes követe
léseket támasztottak s a mennyiben ezek a magyar állami egy
ség szempontjából teljesíthetők nem valának, fegyvert ragadtak 
a közös haza ellen, s bevezetői lőnek ama gyászos küzdelem
nek, mely a magyarokat s a velők érző német ajkú polgár
társakat előbb önvédelemre, utóbb pedig az osztrák kormány 
közbelépése folytán, a magyar haza függetlenségéért való 
harcba kényszeritette.

A  nemzetiségek forrongásában és küzdelmében a szerbek
nek volt legaetualisabb, legfontosabb szerepűk. A z általuk 
támasztott követelésekből ki kell emelnünk, hogy szabad és 
független vajdaságot akartak az osztrák ház és a magyar korona 
fenhatósága alatt, a Szerémség, Határőrvidék, Baranya, Bács 
megyék, a sajkások kerülete és a temesi bánságból alkotni.

Szoros politikai szövetségbe kívántak lépni Horvát- Tót- és 
Dalmátországgal. Tehát egy külön test akartak lenni az anya
ország határain belől egy oly terület kisajátítása által, melynek 
szerb lakosai a többi magyar, német, oláh, tót és bolgár lakó
sok összegének Vsét képezték.

A  bécsi kormány a szerbek ezen követeléseit a magyarok
kal szemben erkölcsileg, pénzzel, katonsággal és hadiszerek
kel —  eleintén titokban, utóbb nyilvánosan támogatta.



A  forrongásba hozott szerbek politikai vezérei valának 
Stratimirovics György az Odbor (nemzeti bizottság) elnöke és 
Rajasics József karlóczai érsek.

Nemzeti vajdává utóbb Suplukácz István ogulini ezredest 
választották, ki Radeezky alatt az olaszországi osztrák seregben 
harcolt, de az osztrák kormány közbenjárása folytán a fölkelő 
szerbekhez haza bocsájtatott.

A  szerb forrongás első kitörése 1848 ápril 24-én N agy- 
Kikindán s 26-án Ó-Becsén mutatkozott. Előbbi helyen az ott 
állomásozó Hannover huszár ezred egy százada, a vérengző 
tömeg rabló dulásait pem birta megfékezni. Utóbb a kormány 
úgy Kikindára, mint G-Becsére erős karhatalmat rendelt ki.

A  szerb fölkelés további szitásában a fiatal korú, lelkes és 
tehetséges Stratimirovics György nagy tevékenységet fejtett 
ki. Legelőször május 24-én szólitá fel a szerbeket adományok 
nyújtására s fegyverkezésre, —  junius 4-én már Karlóczára 
való gyülekezésre, meghagyván, hogy minden harcos három 
napi élelemmel lássa el magát. Junius 12-én pedig az egész 
szerb nemzetet általános fölkelésre szólította, mondván, hogy 
kitört a fajharc.

Ezen lázitó felhívások nem téveszték el hatásukat. A  dél
vidéki szerbek, ifjak és fegyverképes öregek, valamint a határ- 
őrvidék otthon levő csapatai a testvérekhez csatlakozva, junius 
közepéig számottevő fegyveres erővel, védelmi és kitörő tábo
rokba gyülekeztek.

A  péterváradi határőrezred 1. zászlóalja Olaszországban 
harcolt Radeezky alatt. A  2. zászlóalj útban volt Olaszország 
fe lé ; de visszatért s csatlakozott a fölkeléshez. A  3. zászlóalj 
utóbb a tartalékból beidéztetvén, szintén a fölkelőkhöz pártolt.

U g y a n . igy a német és illir-bánsági határőrezredek —  
olasz földön alkalmazott egy-egy zászlóaljuk kivételével —  föl
lázadtak s a fölkelő szerb néppel egyesültek.

A  titeli csajkás zászlóaljnak 2 százada Olaszországban, 
4 százada idehaza volt.

Junius 15-én Stratimirovics a Duna gőzösön 500 fegyve
ressel Titelbe evezett, Molinári őrnagyot, a helyőrség parancs
nokát elfogta, a fegyvertárból számos ágyút, 2000 puskát elvitt. 
A z otthon levő csajkás századok mind hozzá csatlakoztak s a 
római sáncokban alakuló táborba vonultak.

A  szerb-bosnyák-lrercegovina sőt montenegrói kalandor 
önkéntesek 80— 100 főnyi fegyveres csapatokban jöttek át 
Magyarországba, hogy szerb testvéreik segélyére legyenek s a 
gazdag idegen földön zsákmányolhassanak.

Karagyorgyevies Sándor Szerbia hercege, a belgrádi oszt
rák főkonzul közbenjárása folytán utóbb Retrovics István kor



mánytanácstag vezérlete alatt, kit hozzátartozói Knicsanin ezre
desnek szólitottak —  4000 hareost küldött a szerb testvérek 
támogatására. Ezen hadak és az önkéntes törökországi szerbek 
létszáma később 10— 12000 főre emelkedett.

Ezeket nálunk a magyarországi szerbektől való megkülön
böztetés okáért Szervianusoknak nevezték.

A  szerbek első tábora a patriarka székhelyének védelmére 
Karlóczán alakult szerémségi bács-bánáti fölkelőkből, kikhez mint
egy 100 főnyi szerviánus önkéntes csatlakozott. A  tábor létszáma 
kezdetben 3000, utóbb midőn már a rendes határőrcsapatok 
is a fölkelők pártjára állottak, 15.000 főre is emelkedett. Ezek 
vezére kezdetben maga Stratimirovics György vala.

A  második tábor Bácskában a nagy- és kis-római sáncok
ban Goszpodinc-ze táján gyülekezett Joannovics Izsák nemzetőr 
ezredes parancsnoksága alatt. Ezek létszáma 6000, utóbb 8000 
főre szaporodott. Csurog, Goszpodincze, Kács alakuló és gyüle
kező helyek valának.

A  római sáncokba még kezdetben 150 főnyi szerviánus 
vonult be.

Az emlitett két tábor a Dunán át Pétervárad alatt K  ovii
nál közlekedett. A  csajkás kerület és a szerémség második köz
lekedő pontja Szlankamen vala. E célra a lefoglalt „Duna“ gőzös 
szolgált.

Junius közepén a szerémségben Kamenicz, Bukovecz, Cse- 
revicz és Ilok szintén kisebb táborok gyülhelye lön.

A  szerbek harmadik nagy tábora Periasz közelében alakult 
Drakulics János nyugalmazott cs. kir. hadnagy, most szerb 
nemzetőr ezredes parancsnoksága alatt.

A  pancsovai, vagyis német bánáti határőr ezred zöme ide
vonult be. A  tábor julius elején 3000 embert, julius közepén, 
(mielőtt a szerbek Éeska ellen indiútak), 5000 határőrt, 300 
szerviánus önkéntest számlált.1) A  többi fegyveres hazai szeri) 
fölkelő vala. A  tábort négyszög alakú zárt sánc övezte. A  
külső árok 1 öl (1.9 m.) mély 2 öl (3.79 m.) széles vala. Ezen 
felül előre tolva lövészárkok is védelmezték a táborhelyet.

A  negyedik tábor Yersecz— Fejértemplom ellen Alibunáron 
gyülekezett. Szervezője Sztanimirovics Dömötör, annak előtte 
verseczi kereskedő, most odbori biztos vala. Itt parancsnokolt 
Koics előbb cs. kir. nyug. főhadnagy, most szerb nemzetőrségi 
őrnagy. A  tábor junius végén alakult meg. Zömét az illir— bá
náti határőrezred csapatai képezték. Egy csapat szerviánus ön
kéntes ide is csatlakozott, kik aztán —  mint egyebütt —  a

p  Die Erlebnisse eines k. k. O ffiziers —  in den Jahren 1848— 1849. 
21. lap.



hazai fölkelő szerbek közt vezérszerepet játszottak. A  tábor lét
számát adataink 4— 5000 főre teszik.

Junius második felében a római sáncok előretolt müve 
gyanánt alakult meg a Szt-Tam ási tábor. Ezen nagy község
ben, mely 10— 12000 lakost számlált, Bosznies Todor volt cs. 
kir. őrmester, most szerb nemzetőrtiszt szervezte a fölkelést. A  
tábor magvát a péterváradi határőr ezred 2. zászlóaljának 
csapatai, a titeli csajkások és a szerviánus önkéntesek, zömét 
a fölfegyverzett lakosok képezték.

Az emlitett táborok létszáma a hadműveleti vállalatok sze
rint nőtt, vagy apadt.

Ezeken felül a szükséghez képest más táborhelyek is ala
kultak. íg y  Fejértemplom ellenében Yracsevgájon, azután a 
Karas mellett az Ördög-hidjánál és a Lokvai erdős hegyekben. 
Midőn továbbá .a magyar hadak a perlaszi és alibunám tábo
rokat szétverték, Pancsova fedezése czéljából Tomasovácon a 
Temes folyó mögött is alakitának a szerbek egy erős védelmi 
tábort s végül magát Pancsovát is megerősítették.

A  magyar kormány a szerbek ezen céltudatos, az állam 
rendjét s a közbiztonságot veszélyesen fenyegető mozgalmával 
szemben eleintén a sorezredbeli csapatokat helyőrségi szolgá
latra s karhatalom céljából a délvidéki városok és községek 
védelmére lerendelte; majd nemzetőr csapatokat szervezvén, a 
föllázadt területet őrvonallal elzárta egyrészről, hogy a fölke
lésnek korlátot vessen, másrészről, hogy az őrvonal mögé eső 
vidék békés lakosságának életét és vagyonát oltalmazza a szerb 
fölkelők vállalatai ellenében. Modanunk se kell, hogy a 30 mfd. 
hosszú őrvonal a kívánt célnak nem felelt meg.

A szerb fölkelők is, hogy hadikészületeiket eltakarják, őr
vonalat állítottak a magyarokkal szem ben; s igy történt, hogy 
az anyaországgal megszakadt az érintkezés, mialatt Szerbiával a 
Dunán át szabadon közlekedtek.

Midőn aztán a fölkelés erőteljes és határozott jelleget öl
tött, a magyar kormány a szerb táborokkal szemben ellentá
borokat alakított. Ezekben a csapatok magvát a sorkatonaság 
zászlóaljai s az ujjonan alakult honvéd zászlóaljak s az összes 
létszám másik felét nemzetőr csapatok képezték.

Ezúttal megemlítendő, hogy az első felelős magyar minisz
térium idejében, a magyar és az osztrák hadügyi kormányok 
közt, a hatáskör és rendelkezési jogkör a részletekben még nem 
volt szbályozva. A magyar hadügyminiszter a Magyarországon 
állomásozó csapatokat ugyan a szükséghez képest a délvidékre 
irányította s összpontosította; de viszont a területi főliadpa- 
rancsnokok a bécsi hadügyminiszternek is lévén alárendelve, 
érzületük s az onnan vett utasításokhoz képest a csapatparancsno-

O lchvárv : M agyar függetlenségi harc. -



kok, de sőt a magyar kormány szándékaira is minden a szer- 
bek ellen való műveletekben látszólag csititó, de valójában hát
ráltató befolyást gyakoroltak. Ily módon a szerbek akadálytala
nul gyülekeztek és fegyverkeztek. A  junius hónap forrongásban, 
erőgyűjtésben s kalandor vállalatokban telt el. Egész nyájakat 
a szerb táborba elhajtottak. Egyes községeket fegyveres csapatok 
kiállítására kényszeritettek. A  mely község a szerbekkel nem 
tartott, fegyveres csapat kiállítását, előfogatok, élelmi- s egyéb 
szükségletek kiszolgáltatását megtagadta, azt ellenségül tekint
vén megtámadták s az ingóságot elszállítva, a házakat felgyuj- 
ták. A  vérfagyasztó kegyetlenkedések napirenden voltak. A  ki 
tehette, az menekült.

A  szerbek kegyetlenkedése a magyarokat is vérbosszúra 
ingerelte.

Ezen mozgalmas időben O-Becsén találjuk a Zanini olasz 
ezred egy zászlóalját. B'jvidékre junius 5-én vonult be az Észtéi 
Ferdinand magyar ezred egy zászlóalja, mig a János főherceg 
lovas ezred csapatai a Bácskában voltak elszórva. Ezek együtt
véve mintegy 2200 gyalogost és lovast számláltak.

Szegeden a kormány egy 10000 főből álló nemzetőrsereg 
alakításához fogott. Péterváradon a várőrség éppen hogy elegendő 
volt a vár védelmére.

A  Bánságban Nagy-Beeskereken, Yerseczen és másutt 
valának: a Hannover huszárezred századai, a Sclnvarzenberg 
dzsidások, a Rukavina gyalogezred 4 százada, a Ferencz Károly 
ezred 3 százada, a Don-Miguel ezred 4 százada, a Lipót gy. ezred 
4 százada s egy 6 fontos üteg.

Ezen csapatokból Blomberg dzsidás-ezredes parancsnoksága 
alatt Verseezen feküdt:

A  Rukavina gy. ezred 3. zászlóalja, a Schwarzenberg dzsidás 
ezred 4 százada, 2 huszárszázad és 4 6 fontos ágyú. Körülbelől 
1200 ember.

A  többi fönt elsorolt csapatok 2500 főnyi létszámmal, Kiss 
Ernő huszár-ezredes parancsnoksága alatt Nagy-Becskereken és 
környékén tanyáztak.

Megyék és városok nemzetőrcsapatok fölállítására kötelez- 
tettek.

Mint föntebb emlitém, a főhadparancsnokok, kiknek a 
magyar állameszmétől eltérő más politikai elvök s célzatuk volt, 
a szerb fölkelők erőszakos elnyomását nem engedték, nehogy 
—  mint mondák —  még nagyobb baj származzék belőle.

Ennek folytán Osernovies Péter kir. kormánybiztos a szer- 
bekkel való egyezkedés s a nép nyugalma érdekében a fölkelők
kel fegyverszünetre is lépett. Ezen kötés azonban ismét csak a 
magyar kormány erőtlenségét igazolta.



Zsákmányból s haráesolásból táplálkozó hadakkal fegyver- 
szünetet kötni s a fölingerelt néphadat békességre kényszeríteni 
akkor, midőn élete s vagyona veszélyben forog —  bajos dolog.

így aztán a fegyverszünet dacára nem volt békesség, azt 
mindkét fél megsértette s a szerbek tovább folytatták hadi 
készületeiket.

Nem lehet célunk, hogy ezen apróbb események részletei
vel foglalkozzunk. Csak tájékoztatásul egyet-kettőt érintünk belőle.

Június 26-án Újvidéken a képviselő választás miatt szerbek 
és magyarok közt véres verekedés történt, melynek 12 magyar 
esett áldozatul, mert a szerbek fölfegyverkezve jöttek a válasz
táshoz.

Szt.-Mihály község a főodbor parancsára 50 fegyverest 
küldött az alibunári táborba; utóbb az engedelmességet meg
tagadva ezeket visszavonta, s hogy a biztos támadást megelőz
zék, Urményháza, Szt.-János és Zichifalva községek lakosságá
val egyesülvén, mintegy 800-an az alibunári táborra ütöttek s 
az ott talált szerbeket a városig üldözték.

A  magyar politikai hatóság említett községekben 2 század 
gyalogost s 2 század dzsidást helyezett el. —  Julius 1-én a 
szerbek 3 ágyúval fölszerelve Szt. Mihályt megtámadták, de az 
ott elhelyezett katonaság által visszaverettek. Mindazáltal a falut 
a szerbek felgyújtották, minek folytán az porrá égett.

Hogy Fejértemplomot könnyebben hatalmukba ejtsék, a 
szerbek a városhoz közel —  Vraescvgájon fiók tábort alaldtottak 
s junius 18-án előbbit megadásra szólították. Majd junius 22-én 
Sztanimirovics és Koics vezérlete alatt mintegy 1000 ember 
vonult a város alá s azt újból megadásra szólította. A  fejér
templomiak erről hallani sem akartak; de minthogy a várt 
segély Verseczről nem érkezett, Dreyhan alezredes ottani katonai 
parancsnok a város megbízásából alkuba bocsátkozott a szerbek
kel s az egyességet létre is hozta oly módon, hogy a városban 
volt 3 ágyút, 3 lőszerkocsit, 215 puskát a szerbeknek kiszolgál
tatta s a városban tanyázó egy tartalék határőr századot a föl
kelőkhöz átbocsátotta. A  kötött egyezség önönmagát bírálja.

M inthogy a szerbeknek határozott céljuk volt a hadviselés, 
szakadatlan erélylyel folytatták hadi készületeiket, ellenben a 
magyar kormány a békülést keresve, csupán a szerb hadi készü
letek nyomása alatt lassan szaporitá haderejét a délvidéken. Az 
ellentáborok haderőben szaporodva, utóbb a hadműveletek kiin
duló pontját képezték s a hátmögé eső színhely védelmére 
szolgáltak.

A z erőviszonyokat tekintve a haderők létszáma inkább csak 
összetesen és nagyjában állapítható meg a szerbeknél, valamint 
a magyaroknál.



Az előbbieknél a szervi tagozás főleg az első időben kez
detleges vala. A z adatokban nem harcászati egységekről, de 
fegyveres csapatok létszámáról van szó.

A  magyar hadaknál viszont vannak harcászati egységek, 
a melyekből a fegyveres létszámot hozzávetőleg megállapíthatjuk, 
de csak a sorhad és honvéd csapatoknál, a nemzetőrségnél 
kevésbé. Holott e háromféle csapatnem a szerbek ellen viselt 
hadjáratban gyakran emlittetik együttesen. A z  erőviszonyok 
meghatározása tehát nem egészen biztos és kevésbé áttekinthető.

Junius közepe táján a magyarok hadereje —  a harcban 
többé kevésbé alkalmazható nemzetőrséggel —  11— 12000 gyalo
gos és lovasból s 36 lövegből állott. Ezzel szemben a fölkelő 
szerbek 20.000 embert számláltak elegendő ágyúval, de lovasság 
nélkül.

Julius első tizedében a szerb hadak ereje és elhelyezése 
a következő va la :
Osereviezen K a r l ó c z á n ......................................................  8000 e.
A  római sáncokban Kács, Goszpodincze, Csurog és

100 kisebb-nagyobb kaliberű ágyúval fölszerelve, de lovas 
csapatok nélkül.

Utóbb a szerbországi rendes segélyhadakkal együtt ezen 
haderő 40000 főre emelkedett.

A  magyar haderő a szerb fölkelők táboraihoz párhuzamo-. 
san, hasonló széttagolt csoportokban volt elhelyezve. Ezek had
állásait a hadszinliely nyugoti szakaszában a Ferencz'csatorna, 
keleti szakaszában a Bega, m ajd ,a verseezi csatorna jelölte; 
amott Vcrbász-Földvár, illetőleg O-Beese, emitt N .-Becskerek
—  Versecz támpontokkal.

A  jobb szárny azonban a szerbhadállásokat átkarolva, Ver- 
básztól délre O-Kér— Temcrin— Jarek s Újvidéken át Péter- 
váradig terjedt.

Julius 18-án ezen hosszú vonalon 13 zászlóalj gyalogság 
(ebből 8 magyar ezredbeli, 3 honvéd és 2 Vilmos főherceg- 
nevét viselő osztrák ezredbeli zászlóalj) 4 lovas ezred (Császár- 
Hanover Estei-Ferdinand főherceg huszárok, Sehwarzenberg 
dzsidás ezred, és egy osztály (2 század) W rbna-féle cheveauxtle- 
gers) 6 üteg 36 löveggel, kerekszámban 15000 ember katonailag 
jelesen képzett haderő, s azon felül a helyi- és őrvonal-szol gá
láira alkalmazott nemzetőrség szintén vagy 15000-nyi létszámban
—  volt elhelyezve.

Szt.-Tamáson 
Perlaszon . . . 
Alibunáron. . .

11000 e. 
5000 e. 
5000 e.

Összesen . . . 29— 30000 e.



Megjegyzendő, liogy a nemzetőrség időszaki fölváltással 
rendeltetett ki más-más megyékből a eordon szolgálatra.

E jelentékeny haderő Br. Bechtold cs. kir. altábornagy 
parancsnoksága alatt 4 dandárba tagozódott, melyből W ollen- 
liofer tábornok dandára Verbászon, Eder tábornok dandára 
Ó-Becsén, Kiss Ernő huszár ezredes dandára N.Becskereken 
s Blomberg dzsidás ezredes dandára Verseczen tanyázott.

Bechtold főhadi szállását Ó-Becsén tartotta.
Pétervárad erődben 3 zászlóalj gyalogság, 2 század vártüzér, 

V* század utász, majd utóbb 4 zászlóalj gyalogság s ahhoz 2 
század lovasság képezte a várőrséget.

Temesvárott tüzérséggel és tüzérségi anyaggal bőven ellátva, 
eleinte 4 zászlóalj, utóbb 7Va zászlóalj és 6 lovas század —  
(össze-vissza a két várban 8300 ember) képezte a várőrséget1)

Péterváradon a magyar Hrabovszky altábornagy, Temes
várott az osztrák Rukavina altábornagy volt a várparancsnok. 
Utóbbi helyen állomásozott Piret altábornagy is, ki a Bánátban 
vezénylő tábornok vala s szintén az osztrák kormánynyal tartott.

A  magyar hadsereg egy 200 km. hosszú vonalat tartott 
megszállva, a miből kitetszik, hogy egyformán széttagolt álla
potában sem erélyes támadásra, sem okszerű védelemre nem 
vala képes. Ezen felül Piret és Bechtold altábornagyok betiltot
ták az alparancsnokoknak a támadólagos föllépést, minek foly
tán a magyarok hadműveletei —  mint azt látni fogjuk —  inkább 
szenvedőleges jellegűek valónak, mig a szerbek neki báto
rítva merészkedő vállalatokba bocsátkoztak.

Ezen bevezető politikai és hadműveleti események fölött 
sokan —  szakértők és nem szakértők —  mondtak már több
nyire helyes, bár nem mindig méltányos Ítéletet.

Minthogy a történelem a népek oktató mestere, részünk
ről ezúttal az eseményekből s azok természetes következmé
nyeiből okulást szerezni óhajtunk.

A  politikai események arra tanítanak bennünket, hogy 
veszélyes jellegű lázongással szemben, midőn a békéltető szónak 
nincsen eredménye, a politikai hatóságnak már kezdetben hatá
rozott erélylyel szükséges közbelépnie. A  nyers erőt csak kar
hatalom s ítélkezés birja megfékezni. Ily módon a magyar 
kormány a véres polgárháborúnak elejét vehette volna.

Az őrvonal (eordon) csempészek vagy ragály behozatalá-

!) D ér National Krieg' in U ngarn stb. v. G eorg K lapka 2. k. 14. 1. 
— és V etter Antal az 1848— 49. szerb támadás. H azánk 4. k. 548. 1. T em es
vár védőrség-e akkor szaporodott fe l 7V2 zljra s 6 lov. századra, m időn a 
dzsidások és W rbna-féle lovasság-, valamint a Rukavina-féle oláliajku 
gya logság kivált a m agyar seregből s Tem esvárra az osztrákokhoz vonult 
vissza.



val szemben jó lehet ; de katonai vállalatok ellen céltalan erő 
pazarlás.

Midőn a fölkelő szerbek táborai már megizmosodtak, a 
magyar sereg passiv magatartása és némely kísérletező vállal
kozása csak bátorságot öntött az ellenfél szivébe. Azért is a 
hosszú őrvonal egyik pontján az erőket tömöríteni s nem törőd
vén azzal, hogy másutt veszély fenyeget, határozott erélyes 
támadással a szerbeket megrohanni kellett volna.

A  fő hadműveleti tárgy ott volt, hol az ellenség legna
gyobb hadi ereje agyonnyomható vala; ezzel kapcsolatban egy 
katonailag fontos pont birtokába juthatott volna a magyar sereg. 
A  hadvezérletnek csekély eredményekkel megelégedni s nagyob
bak fölött édelegni, nem szabad. Mig egy csapat veszélyes vagy 
kártékony ellenséget látunk a hadszinhelyen, addig önelégedett 
nyugalomnak helyt nem adhatunk, ha még annyi babér is 
k o szorozza fegyvereinket.

A  magyar sereg hadműveleti irányát a már kezdetben 
fölsorolt hadműveleti vonalok jelölték. Ezen hadműveleti 'vona
lokon feküdt Alibimár, Pcrlasz, a római sánc, Szt.-Tamás s 
végül Karlócza.

Minden körülmények között a felkelő szerbek táborait 
egymásután szétverni s erélyes kézzel őrködni a béke és a 
közbiztonság fö lött— volt a fő feladat. Ezt a magyar sereg oly 
módon érhette volna el gyorsabban és kevesebb áldozattal, ha 
a liadszinhely keleti szakaszában az egyik tábort —  de neve
zetesen a Perlaszi tábort (mint az meg is történt) szétveri s 
késedelem nélkül Panc-sovát ejti hatalmába; a másik tábor aztán 
könnyen megadta volna magát vagy világgá fut.

A  liadszinhely nyugoti szakaszában a római sánc volt a. 
szerbek hadműveleti központja. Szt-Tamás ugyan védelemre 
képesebb vala, mindazáltal csak egy csücske volt a szerb fö l
kelésnek. Ha a magyar sereg Temerinben összpontosul s Gosz- 
podincze-nél a római sáncokat áttöri, Szt.-Tamás soká nem 
tarthatja magát. A Titeli fönsik őszkor és télben hadműveleti 
szempontból kevésbé veszélyes.

Mindazáltal, hogy a liadszinhely nyugoti szakaszával 
összeköttetésbe léphessünk, a római sánc áttörése után Titel 
várost kell vala birtokba venni. Ennek utána került volna a 
sor Karlóczára. Esetleg -  - ha a nyugoti szakaszban hajtjuk 

‘végre első sorban a döntő csapást, Titelből áttörhetünk a keleti 
szakaszba. A  haderők lekötő és támadó csoportokra való elosztása 
az általános helyzetből folyik.

Csakis határozott támadó föllépés vezetett volna biztos 
eredményre s a bécsi kormányt is actiójában megakasztja vala.1)

x) M időn K iss Ernő ezredes a perlaszi tábort szétverte, Karlóczan 
összepakkoltak, h ogy  Belgrádba m eneküljenek.



A  bevezető események s az általános helyzet jellegzése 
után áttérünk a hadműveletek, s.harc-vállalatok előadására.

KarJóeza megtámadása
junius 12-én.

A  szerb fölkelés gyupontja ..a szerb központi bizottmány“ 
székhelye Karlóeza volt.,

E bizottmány Karlóczán 5— 6000 fegyverest gyűjtött össze; 
Péterváraddal szemben erősitett állásba előcsapatokat helyezett 
el, szerb egyházi és községi pénztárakat lefoglalt, a dunai 
hajózást megakasztotta, a postai közlekedést feltartóztatta, szóval 
a magyar állam ellenében nyíltan ellenség módjára lépett föl.

Miután br. Hrabovszky altábornagy péterváradi várparancs
nok intő figyelmeztetései mit sem használtak, a magyar kor
mány unszolására elhatározta, hogy a szerbeket megfenyíti.

E czélból junius hó 12-én hajnalban a következő csapato
kat indította Karlóeza ellen :

Parancsnok; Stoin Miksa százados.
A  Don Miguel ezredből 7 század, az Estei Ferencz Ferdi- 

nand ezredből 1 század, a péterváradi honvédekből (Landwehr) 
1 század, a császár huszárokból 46 lovas 1 szárny, tüzérség 1 
hat fontos üteg. Összesen 9 gyalog szászad, 1 szárny huszár, 1 
hat fontos üteg, körülbelül 1100 ember.1)

Karlóeza a Duna jobb partján —  Péterváradtól 5— 6 km-re 
—  a Fruskagóra hegység keleti lábánál, gyümölcsfákkal, szől- 
lővel beültetett magaslatok oldalán négy összefutó kis völgy- 
nyílásban fekszik. A  Duna folyam és a hegység lábvonala közt 
keskeny lapály húzódik, mely a város alatt 8— 900 lépés széles.

Az országút Péterváradtól Karlóczára, mindenütt a hegy
oldalban vezet.

A  már föntebb említett fölkelő fegyveres had a péterváradi 
ezred, a esajkás kerület emberei, továbbá a szerémség, a bácska 
és a bánát felizgatott lakossága valamint törökországi szerb 
önkéntesekből verődött össze.

Ezek fölött Sztratimirovics György parancsnokolt.
A  péterváradi különítmény elővédjéhez 2 löveg osztatott 

be, s az élen egy tiszt lovagolt, ki az illyr nyelvet birta, s ren
deltetése volt a szerbeket békiteni, s ha lehet, velők békés meg
egyezést kötni.

p  A  cs. és kir. 39. sz. egyk or D on M iguel ezred története (41!i. 1.) 
szerint, a kiilönitm ény parancsnoka K rantner ezredes volt s a Péterváradon 
ellielyzett csapatok : 10 század D on M iguel, a 32. és 33. gy.-ezred , valamint 
a 22. gy .-ezred  eg y  zászlóalja, 2 lov. század és 2 üteg vonult K arlóeza ellen. 
E z azonban tévedés, mert a várat csapatok nélkül hagyni bajos lett volna.



A  különítmény első sorban a karlóczai tábor biztosítása 
céljából Pétervárad felé előre tolt védállást szándékozott hatal
mába ejteni; de azt üresen találta, s zavartalanul folytatta 
útját Karlócza felé.

Midőn a magyar csapat a várost megközelité, a felkelők 
a Dunaparti lapályon gyakoroltak, s a meglepetés benyomása 
alatt a város délnyugati kijárata felé a magaslatokra mene
kültek.

Sztratimirovics György a szerviánusokat hamar egybe
gyűjtve Karlócza észak-nyugati szegélyén bokrok mögött, s 
házak fedelén helyezte el, maga a város délkeleti kijáratánál a 
magaslatokon gyülekező csapatokhoz sietett, hogy azokat ren
dezze. Midőn a magyar csapat elővédje harchoz fejlődve a vám
ház korlátján kivül eső dűlőn a házsort átkutatta, az épületeket 
elhagyottan, zárva találta, de a nádtetők és a sövény kerítések 
mögül a szerbek élénk tüzelést indítottak a magyarok ellen, s 
a legelső házak mögött rejtve állott csapatok az elővédet meg
rohanták.

Ennek folytán az elővédhez beosztott két löveg az utón 
lemozdonyzott, s az utcában szemközt tömörült szerb csapato
kat kartács tűzzel széjjel szórta.

A  háztetőkről intézett tüzelés folytán a gunyhószerü 
épületek lángba borultak. A  főcsapat is harchoz fejlődött, s miu
tán a várost a tüzérség gránát lövedékei több ponton felgyúj
tották, a magyar gyalogság tömegei szuronyt szegezve törtek a 
városba, s a szerviánusokat a segélyökre érkezett többi karló
czai csapatokkal együtt visszanyomták. A  gyalogság támadása 
alatt a lovas csapat a Duna felé kerülve nyomult be a városba, 
s a főpiacig hatolt.

A z Odbor és seregei elhagyták a várost, s a szerbek mint
egy 60 halottat veszítettek, mig a magyaroknak 1 halottjuk, 7 
sebesültjük volt, ezek között W einliengst hanagy, —  s ugyan
csak 70 foglyot vittek magukkal Péterváradra. Mindazálta] a 
támadás célhoz nem vezetett, a kivivott előnyök biztositásáról 
nem gondoskodott a csapatparancsnokság.

A  magyarok különitménye mint karhatalom a főúton tört 
be a városba, hogy a lázadókat, megfenyítse —  s a jobb olda
lába eső magaslatokat figyelmen kivül hagyta. —  Ezen körül
mény aggasztó fordulatot vehetett volna, ha Stein százados ideje
korán nem vet számot helyzetével.

Ugyanis a szerbek a támadás kezdő szakában félreverték 
a harangokat s a szomszédos Bukováe község lakosai segítségre 
jöttek. A  város délkeleti magaslatain gyülekező fölkelőket Stein 
szintén megtámadni szándékozott, de azok a várost észak-nyu-



gotnak megkerülve a magaslatok mentén a magyarok vissza- 
vonnlását fenyegették.

Ennek folytán a különítmény parancsot kapott a vissza
vonulásra, s a nélkül, hogy üldöztetett volna, Péterváradra 
bevonult.

A  fenyíték nem hozta meg a várt eredményt. A  szerbek 
dühe és bosszú vágya csak fokozódott, s a. lázadás az egész 
alvidéken kitört.1)

Ha Péterváradon elegendő haderő áll Hrabovszky rendel
kezésére, a különyitmény állandóan megszállhatta volna Karló- 
czát. E célból a támadást már eleve két oszlopban lehetett 
volna intézni oly módon, hogy a bal oszlop az utón, a jobb 
oszlop az üteggel együtt a várost nyugatról övező magaslato
kon nyomul előre. Ha a szerbek kiüzettek, egy zárt sánc a 
magaslaton, s a várostól délnyugatra egy két lövész árok s z í v ó s  
védelmet biztosit vala a megszálló magyar csapatoknak.

Karlócza magyar kézben, a szerbeknek anyagi veszteség 
mellett főleg erkölcsi szempontból súlyos vereség lett volna.

A  békekötés mit sem használt; az ellenséges felek nem
hogy közeledtek volna, de sőt megegyezés dolgában távolabb 
mentek egymástól.

Julius első tizedében a szerbek készen állottak a harcra. 
Julius második tizedében megkezdték a támadólagos hadműve
leteket.

A Verséczi harc
ju lius 11-én.

Versecz és az alibunári szerb tábor közt már julius elején 
megkezdődött a csatározás.

Vlajkovecz község —  mely az alibunár —  verseczi utón 
fekszik, Versecztől 8 kmre —  julius 5-én a szerb felkelőkhöz 
csatlakozott. Julius 8-án a verseczi magyar csapatok ezen köz
séget visszafoglalták s felgyújtották. Ugyanezen időben tör
tént, hogy a szerbek a Pauíisban volt határőröket, mert velők 
nem tartottak, megrohanták s belőlük többet levágtak.

Ennek folytán a vidék községei lassankint átpártoltak a 
szerbekhez s a harcképes férfiak az alibunári táborba szállin
góztak.

A  vlajkoveozi események után a szerbek Versecz közvet
len környékéről az alibunári táborba vonultak vissza. De mint

1 j E kkor intézte Sztratim irovics lázitó felhívását a szerbekhez m ond
ván, liogy  ..kitört a fa jharcz“ s reá következőleg a (-sajkások, a péterváradi, 
a német és illyr bánáti határőrök nyíltan a felkelőkhöz csatlakoztak.

Téves volna azonban hinni, h ogy  Karlócza megtám adása okozta a 
lázadás kitörését. Nem, —  csak siettette.



hogy időközben ;i tábor hadi népe tetemesen fölszaporodott, 
elhatározták, hogy julius hó 11-én Yerseczet fogják megtámadni.

Kilátásuk volt a győzelemre, mert hadierejök jóval felül
múlta a város helyőrségét, s azon felül az ottani szerb lakósok 
nagyobb részének támogatására is számíthattak.

Ez időben Ycrsecz helyőrsége Blomberg dzsidás ezredes 
parancsnoksága alatt, a következő haderőkből á llott: a Ruka
vina gyalodezred 8 százada, —  a Sehwarzenberg ulilániisok 2 
százada, és a Hannover huszárok 2 százada, 4 hat fontos ágyú, 
(2 tűzmester, 10 aradi, 16 verseczi nemzetőr tüzér kezelése alatt); 
továbbá az oda vezényelt lippai, vingai, szt-andrási és zádorlaki 
nemzetőrök századai s végül 1 zászlóalj verseczi nemzetőr 6 
századdal, kizárólag német és magyar polgárokból alakulva, 
1200 főnyi létszámmal.

Blomberg a város biztonságáról előőrsök kiállítása által 
gondoskodott, Paulisra egy osztag dzsidást és 800 nemzetőrt 
különített ki.

Július hó 11-én délelőtt ValO óratájban a paulisi utón kiállí
tott tábori őrs észrevette, hogy Ylajkoveez felől az utón nagy 
porfelleg kavarodik, s mozog Versecz felé s néhány perccel 
későbbb egy szerviánus járőr közeledett a tábori őrséghez, de 
annak tüzelésére hirtelen visszavonult, A  látottakról a tábori 
őrség jelentést küldött a városba.

Délelőtt 11 órakor Blomberg ezredes a laktanyában azon 
határozott jelentést kapta, hogy egy nagyobb hadcsapat nyo
mul Ylaikoveez irányából Ycrsecz felé.

Az ezredes azonnal riadót hivatott, átvették a sor gyalog- 
és nemzetőr csapatok dobosai, s csakhamar megkondult a róni. 
kath. templom harangja is. A lig telt bele egy félóra, s a hely
őrség sorakozva együtt volt, s indíttatott Ylajkoveez felé.

Blomberg a verseczi nemzetőrök legnagyobb részét vissza
hagyta a város nagyobb beltérein, hogy a szerb lakosságot 
szemmel tartsa, s esetleges fölkelését megakadályozza, A  kisebb 
rész és az idegen nemzetőrség a város külső árkait és a rác 
temetőt szállottá meg.

A  szerbek ellen csupán 300 Rukavina és 100 nemzetőr 
gyalogságot Kohlmann őrnagy alatt, 200 Hannover huszárt 
Eszterházy őrnagy, 200 Blomberg dzsidást Schirding őr
nagy alatt s 4 darab 6 fontos löveget —  vezérelt, összesen 
körülbelül 1200 főnyi létszámmal. Csapata a versecz -  alibunári 
utón nyomult elő.

A  szerbek Alibunár, —  Károlyfalva környékéről reggeli 5 
óra tájban indultak Koics nemzetőrségi őrnagy, —  előbb nyug
díjazott cs. kir. főhadnagy vezérlete alatt. Seregük 8800 főt 
tett k i ; ezekből 2000-nél több granicsár s mintegy 500 szerviá-



mis va la ; a többiek a környékbeli felkelők valónak. A  sereg 
6 darab kis űrméretű ágyúval volt ellátva.

Az elővédet a szerviánusok képezték Tadies kapitányuk 
vezérlete alatt; Koics őrnagy a derékhadnál tartózkodott.

A z ellenséges csapatok a Keverés patak jobb partján talál
koztak s az alibunár —  verseczi utat közvevőleg — ott hol 
ma a kép szobra áll *) — . fejlődtek harchoz. Az ütközet kezde
tén Paulison a lakósok a magyarok jobboldali nemzetőr kiilö- 
nitményét bekerítették, s belőlük .sokat levágtak és megsebe
sítettek.

Blomberg harczalakzatban nyomult elő. A  sorgyalogság és 
nemzetőrség egy csapatban az utón haladt, jobb szárnyon "az 
üteg V-2 század dzsidás födözettel, —  balszárnyon a huszárok 2 
századával. A  többi dzsidás (IV 2 század) az úttól 1500 -2000 
lépésre Paulis felé a szederfa kertben volt elrejtve azon rendel
tetéssel, hogy azon esetben, ha az ellenség Paulis felől nem 
támad, a szerb főcsapat oldalát és hátát támadják meg.

A  fő ut mentén a tüzérség vezette be a harcot. A  szer- 
bek ágyúi alantabb fekvő helyen voltak felállítva s lövedékeik 
eredménytelen hullottak az eperfa ültetvények közé.

A  velők szemben álló aradi nemzetőr tüzérek viszont oly 
sikerrel működtek, hogy első lövéseik leszerelték az ellenség 
két ágyúját, majd utóbb pedig a Keverés patak mellett az 
országút szélén volt, a szerbek által megszállva tartott csárda 
egyik sarkát rombolták le.

A  szerbek nagy kiabálással nyomultak elő. E pillanatban 
a dzsidások rejthelyükből kitörve, a szerbek bal oldalába és 
hátába ütöttek, mialatt a huszárok a jobb oldalt támadták.

A  lovasság rohama teljesen szétbomlasztotta a szerbek 
harcsorait s azok szétugrasztva a közeli kukorica földeken 
rejtőztek el. Most azonban a gyalogság felfűzött szurony
nyal, valamint a nemzetőrök nyomultak elő a kukoricában, s 
a szerbek hátrálása vad futássá fajult. A  harc, mely közvetlen 
délután kezdődött, 2 órakor be volt fejezve. A  futók üldözését 
Blomberg ezredes betiltotta.

A szerbek 350 embert veszhettek. Elesett Tadies százados 
a szerviánusok vezére is. Magyar részről a szentandrási nem
zetőrök századosa és 17 nemzetőr vesztette életét Paulison s 
néhány dzsidás és huszár elestéről emlékeznek adataink.

A  magyarok 169 foglyot, köztük 120 szerviánust e jt e t t e k .  
Fogságba esett maga Koics őrnagy is a fővezér valamint Sztani- 
mirovies odbori biztos, ki a szerb csapatot az ütközetbe követte.

M E képszobor je lz i a harcban elesett szerbok sírhelyét.



Hadi zsákmányul esett 4 ágyú, 2 lőszerkoesi, nagymennyiségű 
fegyver, kész töltények, 200 ágyú golyó s 8 zászló.1)

Szt-Tamás első ostroma
ju lius hó 14-én.

Mészáros Lázár hadügyminiszter a délvidéki magyar hadak
nak már junius hó elején fővezért keresett. Hosszas keresés 
után a Kassán állomásozó báró Beclitold altábornagyra esett 
választása, ki azon időben mint legjobb lovas vezető —  a 
reményteljesebb vezérek közé soroltatott.3)

Bechtold altábornagy a, megbízást elfogadta s j unius 10-én 
vette át a parancsnokságot O Becsén, hol a főhadiszállás s a 
magyar hadak zöme összpontosítva volt.

A  szerbek Szt-Tamáson is szervezték a fölkelést s junius 
hó második felében, a magyar csapatok tőszomszédsága dacára 
a várost földsáncokkal megerősítették.

Szt-Tamás a Ferencz-esatorna balpartján fekszik s azon 
időben 1600 lakó-házzal 10 -12000 lakossal bírt. A  Krivaja 
iszapos vize több kanyarulatot téve, a várost északi oldalán védi 
s Turiánál egyesül a Ferencz-csatornával. Ez utóbbi Szt-Tamás- 
nál 100— 150 lépés széles s 2— 3 méter mély. A  Krivája 3— 4 
méter magas partok között kanyarog, 30— 50 lépés széles, a 
meder feneke iszapos, e fölött a viz átlagos mélysége l .3 m. 
Mindkét viz folyása lomha. A  Ferencz-esatorna a város déli 
bejáratánál át van hidalva. Ugyanott az ut Verbász, O-Kér, 
Temerin és Turia felé elágazik. E Ilidtől nyugatra Szt. 
Tamás délnyugoti sarkán zsilipmü köti össze a két partot. 
A  Krivaja a Feketehegyre és Ó-Becsére vezető utakon és Turia 
közelében van áthidalva.

A  természetes akadályok következtében Szt. Tamás az 
említett hidakon kiviil műszaki előkészület nélkül, csak is O- 
Verbász felől a Ferencz-esatorna és a Krivaja közt, egy kilo
méter széles nyílt területen közelíthető meg. A  szerbek, hogy 
Szt-Tamást ez irányból elzárják, a Ferencz-csatornától Krivajáig 
több kiugró szögben bástyázott, a belső oldalon haránt gá
takkal fölszerelt mellvédet emeltek széles és mély védőárokkal. 
Kis lőszertáraik szorosan a mellvéd alatt épültek.A város 
nyugoti kiszögelése a mellvédtől 80 lépés távolságra esett. A

r) K özlön y  1848. 69. szám  336. lap M iliőkor. V ersecz sz. k. város tör
ténete II. k. X V III . szám 1. r. Horváth M. M agyarország függetlenségi har
csának története I. k. 368— 370. lap.

-)  M észáros hadügym in iszter a hadseregnek több m agyar származású 
törzstisztjét és tábornokát kérte fel ez á llá sra ; de azok az ajánlatot nem 
fogadták el.



mellvéd mögé eső szabad területen földdel borított deszka
sátrak épültek a csapatok számára.

A  Ferencz-csatorna hidját a jobb parton hidfő zárta el. Ezt, 
minthogy a péterváradi utón épült, péterváradi hídfőnek nevezték. 
Ezen sánc-ólat belső oldala fatörzsekkel volt burkolva. Egyébként 
a Verbászi sáncokhoz hasonlóan készült.

A  város észak-keleti oldalán a Krivaja behajlásán átvezető 
ó-becsei utat szintén sáncok zárták el. Ezen behajlás torkolatán 
egy négyszög alakú, sarkain gömbölyűén bástyázott zárt mii 
épült. E gy-egy arclék hossza 50 lépés, a mellvéd vastagsága 2 
öl (3'79 m.) a védő árok mélysége 1 öl (T90 m.) vala. Ezen 
magrészt egy alacsonyabb külső-mellvéd és védőárok övezte oly 
módon, hogy lépcsőzetes tüzhatás mellett a sikam pásztázható 
vala. A  bejárat S alakban készült haránt gáttal. Ezen kis 
váraesban több napi élelem és lőszer volt felhalmozva. A  zárt 
mü dél-nyugoti és dél-keleti sarkától, a Krivaja behajlás nyugoti 
és keleti ágáig menő egyszerű egyenes védsánc zárta el a bel
területet. E védmüvet a szerviánusok készítették a magok szá
mára és ..Srbobranu-nak ,, Szerb védő lí-nek nevezték el.

Szt-Tamás keleti kijáratához körülbelöl 400 lépésre, a Tímára 
vezető dűlő ut mellett szintén épült egy kisebb zárt mü. Ezt 
azonban, minthogy Turia födte, csak egy kisebb űrméretű ágyú
val szerelték föl s rendszerint gyakorlatlan fölkelők tartották 
megszállva.

A  feketehegyi utat külön épült sánc nem zárta el. Itt a 
Krivaján átvezető Ilid és tovább az ut, mélyebben fekvő szorost 
képez; ezt s az egész előterepet a városnak amúgy is maga
sabban fekvő szegélyéről falkerités mögül ágyukkal lőhették.

Szt-Tamás keleti bejáratát a Krivaján Turia község zárja 
el. Ez utóbbit északi és nyugoti oldalán a Ferencz-csatorna, 
továbbat a Krivaja és Béla bara iszapos.vize is védelmezi.

Minthogy Turia dél-kelet valamint dél-nyugatról támad
ható, a szerbek ugyanott — a jelentéktelen keritésfalak mentén 
kisebb földmüveket is emeltek. Szt-Tamásról Turián át közle
kedtek a római sáncokkal.

Az Almáska bara mocsaras partján van a Szőregi major. 
Itt vezet a legrövidebb ut Ó-Becséről Pétervárad felé. A  major
nál egy négyszögü zárt müvet építettek a szerbek, arccal O-Kér 
és Temerin felé, 200 ember és 2 ltíveg számára s „N asiiigu“-  
nak nevezték el.1)

Ily módon Szt. Tamás, Turia és a Szőregi major egy kisebb- 
szertien erődített háromszöget képeztek.

A  térképvázlatból kitűnik, hogy Szt-Tamás a verbászi

9  Din Erlebnisse eines k. k. Offiziers in den Jahren 1848---1849. 45— 56. 1.



sáncok felől volt a legkönnyebben megközelíthető. Azért is a 
szerbek legtöbb gondot fordítottak ezen vonal védelmére.

Szt-Tamás és Tnria közt a Krivaja és a Ferencz-esatorna 
álltai bezárt terület 1848-ban még legelő volt. Ma gondos mű
velés alatt áll. Szt-Tamástól északra a Krivaján tnl elterülő 
mezők kukoricával, voltak beültetve s az oly annyira megnőtt, 
hogy néhol a lovas is alig látszott ki belőle.

Bechtold altábornagy tudomással bírt arról, hogy a szerbek 
Szt-Tamást erősitik. Mondják, hogy kikocsizott a helyszínére 
s lovagló ostorával megfenyegette az embereket annak jeléül, 
hogy megfogja őket fenyiteni, ha föl nem hagynak az erődítéssel.

Mindazáltal mitsem tett arra nézve, hogy megakadályozza 
őket a munkálatokban. Egy hónapi ottléte után végre a magyar 
kormány utasítása folytán elhatározta, hogy Szt-Tamást meg 
fogja támadni.

Ebbeli szándékát nem titkolta s a vidéken már napokkal 
előbb tudva volt, hogy a magyarok julius 14-én Szt-Tamás és 
Turia ellen támadólag fognak fellépni. Természetes, hogy ez a 
szerbek előtt sem maradt titokban.

így  a szerbek nyugodtan folytatták előkészületeiket. Bosznics 
Todor volt cs. kir. őrmester most nemzetőrtiszt julius 11-én a 
péterváradi határőrezred 2-ik zászlóaljának 400 emberét a római 
sáncokból Szt-Tamásra vezette s ugyanott a védmüveket lövegek- 
kel fölszerelte s a szükséges lőszerről is gondoskodott. A  véd- 
müvek ágyúit a csajkás zászlóalj tüzérei kezelték.

Mire a nyilvános haditerv kivitelre jutott, Szt-Tamáson és 
Turián a fegyveres lakosságon kívül 3000 határőr és 2000 szer- 
viánus várta a magyarok támadását.

Ezek után magától értetődik, hogy Bechtold hadműveleti 
tervét komolyan venni bajos dolog.

Az altábornagy julius 13-áról 14-ére menő éjjel sorakozótfu- 
vatot. A  hadosztály a Szt-Tamásra vezető utón gyülekezett s 
éjféltájban 4 hadoszlopban, —  és pedig 3 hadoszlop Ó-Becséről, 
1 hadoszlop Kis-Hegyesről indult Szt-Tamás-Turia ellen.

A z egyes hadoszlopok alakulása és irányítása a következő
v a la :

1. hadoszlop.

Parancsnok: Éder Frigyes tábornok.

2 század Don Miguel-, 4 század Vilmos főherceg-, 3 
század honvéd-gyalogság, l 1/2 század Ferdinand-huszár, 7a 6 
fontos üteg. Összesen 9 század gyalogság, 172 század lovasság, 
V2 6 fontos üteg indult Ó-Becséről a Bela-bara és a Krivaja 
északi partját érintő utón Szt-Tamás ellen.



2■ hadoszlop.

Parancsnok: Bergmann százados.

1 század Ferenez Károly-, 4 század honvéd-gyalogyság, 
2 6 fontos löveg. Összesen 5 század gyalogság, 2 6 fontos löveg 
indult Ó-Becséről Szt-Tamás ellen. Az Eder hadoszlopa ‘után 
tartalékviszonyba vala jutandó.

3. hadoszlop.

Parancsnok: Kollowrat huszárezredes.

Összesen 6 század Ferdinand-huszár 1 6 fontos lovassági 
üteg indult Kis-Hegyesről B. Feketehegyen át Szt. Tamásra, 
hogy ott egyesüljön Eder hadoszlopával. A  Kollowrat hadoszlop 
útiránya Szt-Tamás észak-nyugati bejáratához vezetett.

4. hadoszlop.

Parancsnok: Damjanics őrnagy.
2. század Ferenez Károly- 3 század honvéd-gyalogság, 

1ii század Ferdinand-huszár, 1 6 fontos üteg. Összesen 5 század 
gyalogság, Va század lovasság, 1 6 fontos üteg. Indult Ó-Becséről 
a Bela-bara és a Ferencz-esatorna közt vezető utón, Turia ellen.

Főösszeg 19 század gyalogság, 8 század lovasság, 17 6 fontos 
löveg., Összesen 2400 gyalogos, 700 lovas és vagy .160 tüzér.

. Ó-Becsén 2 század honvéd és nemzetőr csapatok maradtak 
vissza, Csuha alezredes alatt. Mondják, hogy a magyar csapatok 
az éjjeli menet és álmatlanság folytán fáradtan érkeztek Szt- 
Tamás alá. Erre meg kell jegyeznünk, hogy lelkes érzületű, 
kötelesség tudó s jó  kézben levő csapatokat egy éjjeli menet, 
főleg nyár szakában nem nyomhat el. Meleg nyáron kellemesebb 
éjjel, mint nappal menetelni. Csak lágy kezekben s ott, hol a 
hadműveleteket céltudat hiánya bélyegzi, üti ki magát a bágyadt 
egykedvűség a csapatokon. Derekasan vezérelt harc mindenkit 
fölvillanyoz.

Eder tábornok hadoszlopa reggeli 7 órakor érkezett Szt- 
Tamás alá, ugyan azon időben, vagy tán előbb is Kollowrat 
ezredes lovassága. Ez utóbbi, hogy a hadoszlopok felvonulását 
födözze az ó-becsei sáncokkal szemben fölfejlődék. A z üteg Fritz 
főhadnagy parancsnoksága alatt a lovasság jobbszárnyán moz
donyzott le. Bágyadt tűzharc után a szerb előőrsök vissza
vonulván, demaskirozták a földsáncokat. Ez utóbbiakkal szemben 
a magyar csapatok félkör alakban zárták el a Krivaja behajlását.

Az első harc vonalban a jobbszárnyon a Vilmos gyalog



ezred századai, balszárnyon a Don Miguelek s egy század 
Ferencz Károly, összesen 7 század, ellenben a 2-ik harcvonal
ban ugyancsak 7 honvéd gyalog-század volt elhelyezve. A  
lovasság élőről visszavonulván, a 3-ik harcvonalat képezte. Az 
1-ső harcvonal balszárnya a Krivajára támaszkodék.

A  tüzérség megosztva elől a térközben az utat közvevőleg 
és a jobb szárnyon foglalt állást, —  s miután a harcot fölvette, 
azt tovább is egyedül folytatta.

Az ó-kéri táborból egy szakasz Este gyalogság, egy osztály 
császár-huszár, továbbá tolnai, szabadkai, bajai, zentai, és bács
almási nemzetőrök a péterváradi hídfő elé vonultak s a csatorna 
jobb partján tétlen hallgatói valának az északi oldalon folyt 
ágyuliarenak. Ezen csapatok a föntebb említett összes létszám
ban nincsenek fölvéve.

Szerb részről Zsivkovics főhadnagy, ki az ó-becsei sánco
kon parancsnokolt, kezdettől fogva a védvonal összes ágyúit 
tűzharcba vitte a magyarok ellen.

Bechtold altábornagy a Vilm os gyalogosok 4-ik osztályát 
(7. és 8 . század) 2 löveget és 1 szárny lovasságot Piers száza
dos parancsnoksága alatt kikiilönitett azon utasítással, hogy ez 
a v í z  (Krivaja) mentén valamely Ilidig előnyomuljon s ottan 
átkelve egy diversiót intézzen Szt-Tamás ellen. A  különítmény 
átjárót nem talált. De midőn födve a sáncot megközeliteniök 
sikerült, azon az osztrák császári lobogót pillanták meg. Ezen 
körülmény a tisztekre és a legénységre mély benyomást gya
korolt.

Piers százados ezután eredménytelenül tért vissza eredeti 
állásába.

Most Souvent Lajos W asa ezredbeli hadnagy a dandár 
utász osztag parancsnoka Bechtold utasítása folytán szemre
vételezte a földsánc vizes árkát1) s valószínűleg magát a Kri- 
vaját is, s úgy találta, hogy azt sem átlépni, sem áthidalni 
nem lehet.

Bechtold ennek folytán a támadás végrehajtásától elállóit 
s habár a Vilmos gyalogság előtt a hadtestparancsnok ellenére 
önkéntes magyar csapatok alakultak rohamhoz, délben kiadatott 
a parancs, hogy a tüzet be kell szüntetni s a csapatok állomá
sukra vonuljanak vissza.

A  három óráig tartó ágyúzás részünkről 6 halott, 12 se
besült s 8 ló veszteségbe került. A  szerbeknél 1 közlegény m eg
sebesült, 3 ló és egy csikó lövetett agyon.

’ .) E z a külső árok v o lt ;  de abba vizet ereszteni a K rivajából aligha 
lehetett, m ert a terep m agasan, ellenben a K rivaja  vize m élyen fekszik. 
Valószínű tehát, h ogy  Souvent magát a K rivaját szem revételezte.



Damjanics hadoszlopa Tirnán át megérkezve, a Ferenez- 
csatornán a hidat fölszedve találta, s a mennyiben műszaki 
eszközökkel a csatorna áthidalásához nem rendelkezett, szintén 
felhagyott a támadási kísérlettel s a főtámadó csoporttal egye
temben, visszatért, Ó-Becsére. Az ó-kéri tábor csapatai még d. e. 
10 óra tájban utasittattak, hogy Verbászra vonuljanak. A  csapa
tok visszavonulását a lovasság födözte.

A  vissza,m enet tanyákon, részint kukorica földeken át tik
kasztó melegben történt Ó-Becsére. Az előzetes 20 kméternyi 
éjjeli menet s a csatatéren 6 óráig történt ácsorgás s ennek 
kapcsában a visszavonulás étlen-szomjan, a csapatok fegyelmét 
szerfölött próbára tette. A  legénységet különösen a Vilmos ez
redben a tisztek alig birták sorban és rendben tartani.1)

Az előadottakból kitetszik, hogy a magyar csapatok táma
dási iránya úgy Szt-Tamás mint Turia ellen kedvezőtlen volt. 
Előbbi helyen, ha az ó-becsei sáncokat sikerül összelövetni s a 
védőrséget visszavonulásra kényszeríteni, még útban áll a Kri- 
vaja mint terepakadály. Utóbbi helyen pedig előbb a Ferenez- 
csatornát kell vala átlépni, hogy közeli harcra kerüljön a sor.

A  támadó művelet csak lanyha kisérlet vala s azt igazolja,, 
hogy a fővezérletnek fogalma sem volt a terep nehézségéről s 
az erőditési viszonyokról, mert a harchoz fejlődve, az ellensé
ges ágyuk előtt jött rá csupán, hogy ott nem lehet támadni. 
De a vállalat a kémszemle kellő eredményével sem birt; mert 
hiszen a verbászi sáncok, s a péterváradi hidfő sem lett földe
rítve, pedig a nagyszámú lovasságnak a harmadik harcvonalban 
félnapon át ácsorogni céltalan vala.

A  téveteg apró félintézkedés a fővezérlet részéről sem te
hetségre, sem határozottságra nem vall.

A  magyar tüzérség még csak egy szeget sem veszített s 
nem tette ki magát azon veszélynek, hogy az ellenséges tüzér
séget s annak védsáncait összelőni megkisérelje.

Piers kutatott, de nem tudott át kelni a Krivaján. Pedig 
azt a hosszú görbe vizet, ha mqg annyian lettek volna a szt- 
tamásiak, mindenütt nem védelmezhették s a mérhetlen kuko
rica ültetvények leple alatt, meglepően működhetett volna a külö
nítmény. Végre, hogy az utászosztag parancsnoka Souvent had
nagy véleménye dönti el a vállalat sorsát, azt a hadseregparancs
nokság magas és nagy dolgokra képesített állásával m egegyez- 
tethetőnek nem találjuk.

i) K özlön y  1848. 40. sz. 173., 177. 1. és 41. sz. 181. 1. —  H orváth M. 
M agyarország függetlenség i harcának története 1848. és 1849-ben I. K . 
376— 377. 1. —  E rzherzog  J o h a n n : G eschichte des k. k. Infant. R eg . E rz
herzog W ilh em  Nr. 12. II. Theil. 27— 31. 1. —  Thim  József. D élm agyaror- 
szág önvédelm i harca 1848— 1849-ben. 105— 107. 1.
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Hadműveleti szempontból véve kérdezhetjük, elegendő volt-e 
a magyar sereg ama célra, hogy Szt.-Tamást hatalmába ejtse ? 
—  Relatív kérdés, a melyre Jgen'"-ne 1 és „ n m u-mel felelhetünk.

A  második kérdés az, hogy julius első tizedében lehetett 
volna nagyobb sereget összpontosítani Szt-Tamás ellen'? Hatá
rozottan felelhetjük, hogy ..igen11. De ha Bechtold úgy vélte, 
hogy ..nem", az esetben a karhatalom kirendelésének elvéből 
kifolyólag sem volt megengedhető, hogy Szent-Tamás ellen 
föllépjen.

Bechtold altábornagy az eredménytelen vállalatról jelentést 
tett a magyar hadügyi kormánynak s az erősen megszállott s 
jó  védelmi állapotba hozott Szt-Tamás megvételére csapatokat 
s ostromágyukat kért, s azok megérkeztéig O-Beesén védőleges 
magatartásba helyezkedett.

A  nemleges eredmény erkölcsi veresége volt a magyarok
nak, kik felcsigázott reményeikben csalódva, röstclték a kudar
cot, s viszont bátorító oktatás a szerbeknek, hogy ne féljenek; 
a mire ezek még nagyobb erélylyel szervezkedtek is.

Az écskai harc
ju lius 15-011.

A  nagy-becskereki magyar tábor előre tolt őrállása Ecskát tar
totta megszáll va. Ezen község nemcsak azér volt fontos, mert Zsig
mondiéivá és Lázárfölddel egyetemben, előre tolt őrállását ké
pezte a magyar, tábornak, de mert az egyébként átgázolhatlan 
Bega csatorna Ecskánál át van hidalva s ezen visz a legrövi
debb ut Perlaszról Aradáczra s onnan a Tiszának zsablyai át
kelőjéhez, nevezetesen pedig a délről előnyomuló ellenséget 
könnyű szerével juttatja Nagy-Becskcrek birtokába, melynek 
belvárosa a Bega jobb partján van — s tovább Nagy-Kikindán 
át Szegedre.

Ecska a Bega balpartján fekszik ; dél-keleti szegélye a 
perlaszi útra kiszögei s ezért a perlaszi rác tábor támadásával 
szemben védelemre kevésbé alind más. A z előterep sík, csekély 
részben mérsékelten hullámos s nyugatról a Bega csatorna, 
észak-keletről az átléphető Petrabara által van határolva.

Az a kis ér, mely a képszobornál folyik a Begába, 1848-ik 
év nyarán ki volt száradva. Ebből következik, hogy a Petrabará- 
ban sem volt sok nedvesség;.

A  magyar őrállásnak Ecskán a Bega hidját s a csatorna 
balpartján N. Becskerekre vezető utat kelle födöznie. A  magyar 
tábort alkotó rendes csapatok nagy része a szt-tamási vállalat 
folytán N. Becskerekről el vonatott s Kiss Ernő ezredes a város 
védelmét jobbára a békési és pécskai nemzetőrségre bízta, mi-



alatt ő maga 5 század gyalogsággal, 2 század Hannover huszár
ral, 1 század Schwarzenberg uhlánussal és 1 G fontos üteggel 
az écskai őrállás védelmére kelt. Ha a gyalog századokat 140 
fővel, a lovas századokat 100 fővel számítjuk, összesen 1100 
emberrel.

Rajasies patriarka. Gr. Mugent Albert és Stratimirovics 
hadi tanácsot tartván elhatározták, hogy a perlaszi táborból az 
écskai magyar őrállást megfogják támadni, liogy ISag}-Becske
reket elfoglalják s N.-Kikindán át a Maros folyó ig terjedő 
szerb lakta országrészt meghódoltassák.

A  magyarok szt-tamási kudarca után, Stratimirovics György 
július 15-én"reggeli 3 h-kor 8000 emberrel és 20 kisebb űrmé
retű ágyúval indult a perlaszi táborból Ecska ellen. A z el-őljár- 
őrt. Jancsa kapitány alatt zserviánusok képezték. Ezek után a- 
péterváradi határőr ezred egy zászlóalja mint előhad Stefánovies 
cs. kir. főhadnagy parancsnoksága alatt, majd az elővéd tartalék 
ürakulics nemzetőrezredes, végül a derékhad Stratimirovics 
vezérlete alatt következett. ,

Midőn az előhad éle —  Ecskálioz 2 kméterre — a képszobornál 
megérkezett, Kiss ezredes csapatai a falu délkeleti szélén harc
hoz fejlődtek. A  csapat a Kálvária domb és a téglaégető kö
zötti dűlő utón vonult ki a faluból s a gyalogság az úttól jobbra, 
mig a tüzérség 3 löveggel az úttól balra sülyesztett löveg állás
ban mellvéd mögött mozdonyzott le. A  tüzérségtől balra a 2 
század huszár, mig a balszárnyon kívül 1 század Schwarzen
berg uhlanus vala.

A  magyarok védállása a Kálvária domb és a téglaégető
közé esett, ' E gy kisebb gyalogosztag a téglaégetőt is meg
szállva tartotta, ellenben a jobbszárnyon kívül a Bega jobb 
partján a füzes mögött gyalog járőrök küldettek ki, hogy a csa
tornát megfigyeljék. Ezek később a gyalogság tűzharcában is 
részt vettek.

A  szerbek tüzérsége Petrovics István parancsnoksága alatt 
előre sietett s Ecskával szemben a terephullámon (W iesen 
Äkeer) felvonnia. Reggeli 6 11 tájban kezdetét vette a löveg tűz
harc s körülbelül 4 órán át tartott a nélkül azonban, hogy
számba vehető eredményt ért volna el.

Az előhad Stefánovies alatt zászlóalj oszlopba alakulván, 
az említett terephullám mögött födve nyomult elő, bog}' a ma- 1 
gyarok tüzérsége a zászlóaljat ne lőhesse. E  zászlóalj aztán a 
téglaégető felé vette az irányát s az első harcvonal jobb szár
nyára jutott. A z ágyuhare alatt a terep hullámmélyedésében 
liuzta meg magát s előtte az emelkedésen Jánosa szerviánusai 
csatárláncot képeztek. A  zászlóaljtól balra az écskai utón egy 
század péterváradi határőr nyomult elő ; ezt valószínűleg Draku-



lics tolta maga elé, kinek az elővédtartalékkal természetszerű
leg szintén az első harcvonalba s ily módon a balszárnyra kel
lett jutnia. A  második harcvonal a derékhadból volt alakulandó.

Időközben a magyaroknál még 2 ágyú vonult he a harc- 
vonalba s a falu közepe előtt a már emlitett dűlő ut közelében 
mozdonyzott le.

Délelőtt 10 h felé az ágyuharc sziinőben vala. A  huszárok 
Stefánovies zászlóalja ellen rohamra törtek; de a nélkül, hogy 
a rohamot befejezték volna, visszafordultak.

Most a zászlóalj fölkerekedék s a már megállóit huszárok 
mögött egy szélmalmot vevén irányul, előre haladt. Tőle jobbra 
Jancsa szerviánusai mint csatárlánc, balról pedig Drakulics 
csapata nyomult elő. A z előmenet Stefánovies zászlóaljában 
megbontá a zárt rendet s a tömeg ékalakká deformálódott. Ezen 
alakzatban tüzelni kezdtek a huszárokra. De azok 5— 600 x- 
nyire visszavágtattak s újból arcot vőnek.

A  zászlóalj az által, hogy messzire előre nyomult, a sülyesztett 
gátony mögött álló magyar tüzérség hosszantozó (enfllir) ágyu 
füzébe jutott s az első golyó az élen haladó zrepalyai századnak 
több emberét megölte. Itt aztán a századok teljesen összekeverőd- 
tek. Midőn 200 x-re megközeliték a huszárokat, újból rohamra 
indultak ellenök. A  huszárok hátat fordítva egész a szélmalomig 
visszavonultak.1) A  zászlóalj ez oktalan hajszában teljesen ki
merült s balról Drakulics csapatától is elszakadt. Ez utóbbi a 
magyarok jobb szárnyától megfelelő távolságban visszamaradva 
tűzharchoz látott. Egyedül Jáncsa kapitány szerviánusai valának 
Stefánovies zászlóaljával egy magasságban.

Hátul a másodvonalbeli zászlóaljak csapatai —  mint Stefá- 
novics Írja —  vándorló hangyaboly módjára a távol mezőkön 
szórványosan követték is nem is, az első harcvonalbeli csapa
tokat. Sehol egy rendezett zártrendü osztag nem volt látható. 
A  nagy hőségben az emberek körül fogták a talált mezei ku
takat, hogy szomjukat oltsák. Az Idvorra vezető utón a rác 
hadak kocsioszlopa állott. Közelükben az idvori és szakulai 
szerbek templomi mozsarakat sütögettek, hogy rémitsék véle a 
magyarokat.

A  magyarok gyalog és tüzér csapata helyt állott.
Stefánovies főhadnagy zászlóalját egy alaktalan tömegbe 

gyülekezteté s visszafelé vonult a képszobor irányában. Vele 
és utána hátráltak a többiek is. A  huszárok nem üldözték a 
szerbeket, mig az uhlánusok a harc egész tartama alatt kerül
ték az összeütközést. Ellenben a Bega jobb parti füzesből élénk

')  E szélm alom  azóta lebontatott, mert sem  a terepen, sem  a térképen 
nem  található. A nnak idején  a téglaégető környékén  lehetett.



csatár tűz követte a hátralékát. Délután 4 éra felé teljesen 
megszűnt a csatározás. A  szerbek mint valamely rosszul sikerült 
manőver után a fegyelmetlen csapatok, apró csoportokban s 
egyenként tértek vissza a perlaszi táborba. Este az egész had 
mély álomba merült. Egy őr sem volt kiállítva, mely a perlaszi 
tábor nyugalmát biztosította volna.

Így végződött a nagy reményen épült écskai vállalat. A  
szerbek 17 halottat vesztettek, s 80 emberük megsebesült. A  
magyarok vesztesége ismeretlen.

A futaki harc
jú liu s

Délen a Duna mellett a szerbek cerevic-i táborával szem- 
bem Futakon magyar nemzetőr csapatok tanyásztak, hogy lehe
tőleg gátat vessenek a szerte portyázó szerb fölkelők rabló vál
lalatainak.

Jul. 16-án —  némelyek szerint 500 —  mások szerint 1000 
főnyi szerb fölkelő Begecsnél átkelt a Dunán s Futak ellen 
nyomult, hol herceg W oronieezky Miczisláv parancsnoksága 
alatt körülbelül 880 szabadkai nemzetőr képezte a helyőrséget. 
Ezek útját állottak ugyan az átkelt csapatnak, de aztán a túl
nyomó erő előtt, Újvidékre, mely Untakhoz 10 km-re esik, 
vonultak vissza, időközben egy század —  120 fő —  Don Miguel 
gyalogság és 30 császár huszár érkezet Újvidékről a megszorult 
nemzetőr csapat segélyére s az egyesült erők 2 órai harc után 
a rácokat megverték s a Dunán át szorították. Ez alkalommal 
a sorbadbeli csapatot Foulé főhadnagy vezette s Woronieezky 
herceg hősies bátorságot, tanúsított, melyért a szabadkaiak ovatiot 
rendeztek tiszteletére. A szerbek körülbelül 34 halottat és sebe
sültet veszítettek s midőn nyakra-főre siettek át a Dunán, 
huszáraink még 24 foglyot ejtettek s beszálliták Újvidékre.

A magyarok vesztesége 2 halott és 10 sebesült vala1.)

A báes (tisza) földvári harcok
jú lius 14 -17.

A nagy római sáncokat a (-sajkások tartották megszállva 
oly módon, hogy közvetlen a mellvéd mögött 20 30 főnyi 
csoportok egyenlő térközökkel állottak, mint sáncőrségek, ezek 
mögött hátrább erősebb osztagok, mint főőrségek, egész hátul 
a főbb pontokon a tulajdonképeni csapattáborok valának.

1848 július közepe táján a magyar kézben volt Pétervá-

M K ö z lö n y  1848. 48 sz . 198. 1. T liim  J ó z s e f  id. in. T. le. 108. 1.



rád- Újvidék ellenében Kácsott, Jovanovies Csiesa nemzeti 
ezredes parancsnoksága alatt, mig a jobb szárnyon, Bács-Föld- 
vár— O-Becse ellenében Usurogon Szurducski es. kir. százados 
parancsnoksága alatt, volt a szerb fölkelőknek egy-egy tábora.

Bács-Földvár a Ferencz-csatorna beömlésénél a nagy 
római sánc északi bejáratához 3 km.-re, Turiához 13 km.-re, 
Szeged- O-Becse— Újvidék közt, a legrövidebb menetvonalon 
fekszik. F hely a mély és széles csatorna két partján kellően 
megerősítve a magyaroknak kettős hidfőül szolgálhat vala. Kis 
csapat kezében jelentékeny gát a. szerbek vállalataival szemben ; 
támadólagos célból kiválóan előnyös hadműveleti pont délnek 
a nagy római sánc, nyugatnak Turia— Szt.-Tamás ellen.

Ezen körülményekből kifolyólag a magyarok Földvárt 
megszállottak, de mint látni fogjuk, a fővezérlet nem fektetett 
rá kellő súlyt. Ha a magyarság ott tömöriti haderejét, a nagy 
római sánc nyílt szárnyán törhet be s Káesig söpörheti ; Turia, 
Szt.-Tamás maguktól esnek. Ezen lehetőséget érezték a szerbek, 
azért véres harcot vívtak, Földvár birtokáért.

B.-Földvárt a Ferencz-Károly ezred egy zászlóalja Berg- 
mann százados alatt, a még újonc 2. honvéd zászlóalj Mariássy 
százados parancsnoksága alatt nehány kisebb űrméretű ágyú
val, s körülbelül egy század Ferdinand huszár, tartotta meg
szállva.

A nagy római sánc északi szárnyán Usurogon Szurducski 
százados parancsnoksága alatt kir szerint 10000 szerb fölkelő 
tanyázott.

Földváron magyarok és szerbek laktak. Miután a védőrség 
gyönge vala1) a községnek csupán a magyarság által lakott 
nyugati részét birta megszállani s biztonság céljából magát 
előőrs vonallal övezte, mely a magyar negyedet a szerbektől 
elválasztó utcánál kezdődök s a déli kijáratot érintve a község 
nyugoti szegélye mentén a csatorna liidjánál végződött. A  köz
ségen kívül őrszemek voltak kiállítva. Talmin a község észak
keleti sarkánál zsilip van. Ezt egy század gyalogság tartotta 
megszállva, hogy azt védje s a szerbek átkelését megakadályozza. 
A  fenyegetett állásban a csatornának egyetlen ingó hidja 
képezte a különítménynek visszavonulási útját.

A  szt-tamási vállalat befejezése után julius 14-éről 15-ére 
és 15-éről 16-ára menő éjjel a szerbek kitörtek a római sáncok
ból s Földvárt megtámadták.

A  földvári különítmény parancsnoksága a szerbeknek 
éjszakánkint megújuló rajtaütését a főhadi szálláson bejelentő

x) A  cs. és kir. 12. gyalog ' ezred története a különítm ény erejét körül
belül 800 gya logosra  és 1UU lovasra teszi. 35 1.



s erősbitést kért, Bechtold altábornagy' julius lö-éről 16-ára 
menő éjjel a Vilmos gyalogosok 4. osztályát rendelte ki, Piers 
százados parancsnoksága alatt a földváriak erősbitésére.

Ó-Becse 10 km.-re van Földvárhoz. Piers különítménye 
21/2 órai menet után szakadó esőben reggeli 6 órakor érke
zett Földvárra, 16-án déli 12 órakor az előörsvonai megszállá
sára rendeltetett ki.

A  községben a szerbeket a magyaroktól külön elválasztó 
utca vonalát a V2 8. század s a község déli kijáratát (esurogi 
ut) —  hol egy löveg is volt felállítva —  s a Temerinre vezető 
kijáratot a 8 . század másik fele, Földvár nyugoti szélét a 
1,/2 7. század —  szállottá m e g ; végre az Ó-Becsére vezető ut 
füdözése céljából a csatornát, illetőleg annak hidját Drobnik 
főhadnagy tartotta megszállva a 7. század másik felével.

A  fél századok egy-egy főőrsöt képeztek; a. tábori őrsök 
a község szélére, illetőleg a bejáratokra tolattak, mig az őrsze
mek a falun kivül állottak. A julius 14— 15-ki éjjeli rajtaüté
sek idejében a magyarok a főőrsöket a temerini, esurogi utón 
— s ez utóbbitól keletre —  a községen kivül a római sáncok 
felé tolták ki, 16-án azonban nehogy az ellenség közeliéte 
miatt meglepetvén levágassanak, végleg bevonattak s ez irány 
ban csakis kémlelő őrjáratok végezték a biztosító szolgálatot,

Ebből kitetszik, hogy nem csak a védelem, de a biztositó 
szolgálat is szenvedőleges módon a község szegélyére szorítko
zott. A z előterepen a learatott buzakeresztek az őrszemek 
kilátását korlátozták s az ellenség födött előnyomulását elő- 
segiték.

Ezen a bajon könnyben segíthettek volna, s kézzel fogható, 
hogy Földvárnak ily’ módon történt biztosítása és védelme 
szerfölött kedvezőtlen vala.

Julius 16-áról 17-ére menő éjfél után déli irányból ágyú 
dörrenés s a lövés villanása riasztá föl az előőrsöket. A z elő
őrsi szolgálatban volt csapatok helyt maradtak, ellenben a 
különítmény többi csapatai a csatorna mögé a gyülekező helyre 
s i ettek.

A  szerbek első ágyú lövése a magyaroknak a község déli 
bejáratán volt ágyúját leszerelte. Az éjjeli harc további folyama 
alatt a szerbek ágyúja meglepő biztossággal lőtte a község fő
utcáját s egyes Jövedékek a hid közelében halottak a csatorna 
vizébe. A  főutca hossza 1100 lépés. Ebből kitetszik, hogy' a 
szerbek ágyúja messzehordó nagy kaliberű ágyú volt,

A z éjjeli harcot nem sokára rémületes fény világította 
meg. A  szerb lakósok fölgyujták a magyarok házait, mire ezek 
viszont felgyujták a szerbekét s egyik ház a másiktól is leégett.

A déli arcvonal lövésével egyidejűleg a szerbek délről és



keletről támadták a község magyar negyedét. Előnyomulásukat 
segélyezte volt az éj, —  a mezőn lévő buzakeresztek és a 
község szerb lakosai.

Részünkről a tábori őrsök az őrszemekkel együtt csatár 
láncot alakítanak s harcolva a főőrsök felé vonultak vissza, 
mialatt ezek a község szegélyét iparkodtak elérni; de onnan 
az ellenséges támadás lökeme visszaszoritá őket s egy huzam- 
ban a község északi széléig hátráltak. A  csatorna mellett Drob- 
nik főhadnagy a V2 7. századdal vette föl a hátrálókat. Az 
osztályt Piers százados gyülekeztette s miután ott honvéd és 
nemzetőr csapatok is gyülekeztek, ezekkel együtt a szerbeket 
visszanyomta. Időközben a Vilmos gyalogosok 6. osztálya is 
segítségül érkezett s Rippal-ezredes (a Ferdinand huszárok 
parancsnoka) és Bergmann százados, a főcsapattal, —  mely a 
Ferenez Károly gyalogosokból, a Vilmos gyalogosok 6. osz
tályából, a 2. honvéd zászlóaljból és talán nemzetőr csapatok
ból állott, —  roham csoportokba osztva, —  áttörtek a csatorna 
hidján s a szerbek tömegeit szurony rohammal Földvárról 
kiszorították s egész a határig űzték. A  Vilmos gyalogosok 6. 
osztálya visszamaradt a csatorna hídjának védelmére. A  harc
ban Bergmann százados vitézsége, és Máriássy százados hatá
rozottsága és oroszlán bátorsága által tűnt ki. Előbbi a Ferencz- 
Károlyok, - -  utóbbi a még újonc honvéd csapat élén.

E közben minden ok nélkül jött a főhadiszállás parancsa, 
hogy Földvárt föl kell adni. Julius 18-án a kivonult csapatok 
a Ferencz-esatorna északi partján szállottak táborba. A  Vilmos 
gyalogság 4. osztálya a zsilip védelmére vezényehetett, hol a 
deszkából készült védmü mögött keresett oltalmat a földvári 
szerbek lövései ellen. Este felé a magyarok a hidat fölégették, 
s a csatornától távolabb az ó-becsei ut mentén a Csonthalom 
által födve táborba szállottak, s következő nap reggel Ó-Becsére 
bevonulának. Az ott tanyázó csapatok biztosítása céljából a 
szt-tamási utón és Bács-Földvár felé a szőlőkhöz toltak előre 
egy-egy főőrsöt1:) »

Bechtold Bács-Földvárt csak őrállásnak tekintette s utóbb 
azért adta föl, hogy az távolabb esett az ó-becsei főhadi szál
lástól, s közelebb volt a római sáncokhoz, semhogy Ó-Becséről 
Földvárt biztosítani és megtartani képes lett volna. Hivatalos 
jelentésében mondja, hogy „Földvár a római sáncoktól mintegy 
1400 lépésre lévén, már fekvésénél fogva a sáncban levőknek 
keze ügyében van.''.

Mondanunk se kell, hogy ily cimen a felkelők területén, 
vagy ahhoz közel eső minden positiót föl lehetett volna adni.

1) ( ieschiohte dós k. k. lu f. Reg*. No. 1 2. 36— 38 lap. H orváth M. id. 
m. í. Ív. 372. 1. G. K lapka id. m. II. K. 21. 1.



Ilyen hadműveleti elvek mellett Újvidék és Pótervárad 
megtartása helytelen vala, s utóbb —  mert a szerbek közelebb 
nyomultak, Ó-Becsét is ki kellett volna üriteni a magyar csapa
toknak.

Ha Bechtold absolute védőleges magatartásra határozta 
el magát s Bács-Földvárt előre tolt őrállásnak tekinti csupán, 
gondoskodhatott volna annak megerősítéséről. Az előre tolt főőr
sök számára, továbbá a zsilipnél és a liidnál az ó-becsei utón 
kisebb zárt müvek egy-két ágyúval felszerelve, a főőrsök mögött 
szárnyankint véve legalább két előőrs tartalék s a mellett éber 
járőr szolgálat kifelé —  az éjjeli rajtaütések ellen segítettek 
volna a bajon, s a biztonsági szolgálat és a község védelme 
nem fullad meg ott magában az elzárt községben.

A  szerbek, midőn Földvárt megszállottak, megerősítették, 
mint Szt .-Tamást vagy Turiát.

A z ó-becsei táborban minden harcias ténykedést beszün
tettek. Kívül bizonyára valának harcok. A  felgyújtott falvak 
tiizoszlopai messzire bevilágiták éjjel az égboltozatot. Vakmerő 
portyázók a mértföldekre menő nádasokat felhasználva, egyes 
őrszemeket megrohantak vagy lesből lelőttek, de az ellenintéz
kedés, elől idejekorán megugrottak.

O-Becsén a tűzveszélytől való óvakodás céljából a csapa
tok éjjel a városon kivtil táboroztak, nappal bent szállásaikon 
valának elhelyezve.

Időközben két alárendelt jelentőségű vállalat indittatott a 
szerbek ellen. Szt.-Tamáshoz közel esik a J ovi eh szállás1.) Ezt 
a szerbek fölkeresték s az ó-becsei csapatoknak a szállást, hogy 
a szerbek el ne pusztítsák, meg kellett oltalmazni.

A  Vilmos gyalogosok egy osztaga némi lovassággal Hol
land főhadnagy parancsnoksága alatt megtámadta a szerbeket, 
s rövid tüzelés után elűzte onnan. Az említett szállást ezután 
állandó tiszti őrség tartotta megszállva.

A  Jovich vagy Jovanovic szállás katonai fontosságát 
megérteni nem bírjuk. A z utóbbi —  ha nem távolabb —  annyira 
van Ó-Becséhez, mint Bács-Földvár, tehát 10 km.-re. Ha azon
ban a Jovich szállás 1848-ban fennállót s közel esett Szt.-Tamás
hoz, akkor még érthetetlenebb a főhadiszállás intézkedése.

Július 29-én Dobler százados a Vilmos gyalogosok 9. 
századával kémszemlére küldetett ki, a Tisza bal partján 
Bács-Földvár magasságában, mert a szerbek állítólag ott a 
kikötőt megerősítették volna.

’ ) Ez alig' ha nem Jovanovic szállás lösz. amely körülbelül egyenlő 
távolságra van Szt.-Tam áshoz és O -B ccséhoz, s koránt sem  ágyú  lövésnyire 
van Szt.-Tamáshoz, mint azt a 12. sor gya log  ezred történetében olvassuk.



Ezen vállalat azt eredményezte, hogy a szerbek Földvárt 
több csapattal szállottak meg. Erődített kikötőt a különítmény 
nem talált.1)

Szerbia szomszédságában a szerb fölkelőkre nézve kiváló 
fontossággal birt a német bánáti ezred székhelye Pancsova. 
.Július 23-án Stratimirovics (lyörgy csapatai élén a várost meg
lepte, a magyar és német polgárságot lefegyverezte, az ott kezelt 
hadi szereket és fölszerelést - nevezetesen 8 ágyút —  lefog
lalta s a helyet a bánáti hadműveletek főbb hadműveleti pont
jául berendezve, Bobalios alezredes parancsnokságára bízta.

Nem sokára Knic-sanin ezredes a Dunán átkelve itt gyiile- 
keztette szerviánus hadát.

Torontá-lban Uzdin ( Ozora) község hazafias érzületű oláh la
kossága keményen, tartotta magát, s nem akart a szerb fölkelőknek 
meghódolni. Ennek folytán egy erős különítmény Perlaszról 
indulva július 23-án Uzclint megtámadta. Jarkovácz és Margi- 
ticza közt a Berzava csatornát 2 század gyalogsággal és két 
3 fontos ágyúval Stefánovics főhadnagy tartotta megszállva. 
Egyidejűleg ez is parancsot kapott, hogy Uzdin t kelet felől 
támadja meg. Stefánovics 2 szakaszt a Berzaván visszahagyott, 
ti szakaszt kocsikra ültetve s a 2 ágyat indította Uzdin ellen. 
A  lakósok derekasan védekeztek a perlaszi csapat ellenében s 
ebből 14 embert el is ejtének; de utóbb a szerbek lolgyujták 
a falut, s ez valamint a hátba fenyegető támadás folytán szerte 
futva a szomszéd községekbe menekültek.

Kisebb harcok a Temes folyónál,
Fehértem plom  és a róm ai sáncok környékén.

Stefánovics főhadnagy különítményét Uzdinról Szamosra, 
majd Padina (Lajosfalva) és Kovacsiczára (Antallal vára) ve
zette, hogy e községeket a szerb ügynek meghódoltassa. Annak 
utána korábbi állásába vonult vissza.

A  nagy-becskereki magyar tábor Ecska-Zsigmonfalva s 
Lázárföldre tolt őrállásaival szemben a szerb fölkelők Periasz 
Tomasevácz-. Jarkovácz vonalában állottak.

Július végétől a Yoronieczky herceg által szervezett vadász 
csapat és a 10. honvéd zászlóalj a nagybeeskereki magyar 
tábornak állandó, inig a békési és bihari nemzetőrség 2— 2 
zászlóalja 4000 emberrel, váltakozó helyőrsége vala. Az ó-aradi 
nemzetőrség ügyes tüzéreket küldött a táborba.

Minthogy a. perlaszi szerb tábor a Temes folyótól dél
keletre hódoltatta a községeket, a magyar tábor a torontáli

i) (.iesehiehto (les k . k. Int'., Reg'. N o. 12. ;il). 1.



nemzetőrségnek 1600 emberét Neuzinára tolta előre. Ezen csa
pat a földbirtokos Karácsonyi vezérlete alatt előőrsöket állított 
Jarkováez felé.

Augusztus 3-án délben Stefánovies főhadnagy 100 határőr 
és szerviánus1) és 1 3 fontos ágyúval Jarkováczról Neuzina 
ellen indult, 30 főnyi lovasságát előre küldötte, mig a gyalog
ságot előfogaton szállitá élén az ágyúval.

A  torontáli nemzetőrség egyik főőrse a jarkováczi utón a 
Subarka bara felé volt előre tolva s midőn megpillantá a szer
vián lovasokat s nyomában a kocsi oszlopot, ellentállás nélkül 
Neuzinára futamo dék.

A szerb csapat most nyugoti irányban a Berzava-csatorna 
felé kanyarodott, hogy Neuzinának liorvát nemesek által lakott 
része ellen intézze támadását, A magyar nemzetőrség 2 század 
erejű előőrs tartaléka zárt rendbe alakulva fogadta a szerb 
csapatot; de nehány ágyú lövéstől szintén megfutamodék.

A  nemzetőrök most Neuzina dél-nyugati bejáratánál a 
botosi utón gyülekeztek ; de minthogy Drakulies Jarkováczról 
még egy század erősbitést rendelt ki s ez előnyomulóban vala, 
Stefánovies pedig erélyesen tört előre, az amúgy is gyakorlatlan 
és fegyelmetlen nemzetőrség minden további ellentállás nélkül 
Xeuzinát föladta s a Temes jobb partjára vonult vissza,

A  szerbek Neuzináról Szárcsát, Szécsánt és Bókát is meg
támadták, Szárcsát meg is szállották.

Kiss Ernő ennek folytán a nagybecskereki táborból Sehiff- 
ner őrnagy vezérlete alatt 4 gyalog- 2 lovas-századot s nemzet
őrök által kezelt 2 ágyút rendelt ki Szárcsa visszafoglalására.

Schiffner ezen falut vissza is vette s a szerbeket a Temes 
folyón átíizte, Azonban Drakulies most nagyobb erőt küldött 
Neuzinára s oda külön parancsnokot helyezett; a szerbek követ
kező éjjel a szomszéd Ernesztházát felgyújtották és Szárcsát 
visszafoglalták.

Augusztus 6-án Schiffner még 2 század gyalogságot, 1 
század huszárt és 2 löveget kapott erősbitésül s következő nap 
6 gyalog, 3 lovas századdal s 4 löveggel támadta meg a szer- 
beket, kiknek jobb szárnya Szárcsát, bal szárnya Neuzinát tar
totta megszállva, mig ágyúikat egy gyalog csapattal a két falu 
közt a töltés mögött épült sáncban Émesztháza felé irányítva 
álliták föl. Utóbb nevezett község a magyarok birtokában vala. 
Schiffner egyidejűleg Szárcsa ellen s a Deraz barát áttörve 
Émesztháza felől Neuzinára intézte támadását,

Minthogy a főtámadás Ernesztházáról történt, a szerbek 
csakhamar kiüriték Szárcsát s kettős irányból nyomatva, át

é l Horváth M. szerint alig’ 300 em berrel, id. ni. I. K . 393. 1.



szorultak a Temesen s összes erejüket Neuzinán egyesitők. A  
magyarok a Temes liidján s a töltés utón nyomban követték a 
szerbeket úgy, hogy velők egyszerre jutottak be Neuzinára.

Ott azonban elkeseredett utcai liarc fejlődött ki. Nem 
csak a határőr csapatok és szerviánusok, de Neuzina szerb lako
sai is ablakból, háztetőről, pincék nyilasaiból makacs tűzharcot 
vivtak a magyarok ellen s oly szivósan tartották magokat, hogy 
csak is az épületek fölgyujtása által sikerült őket a faluból ki
szorítani. 500 embert veszítettek a szerbek, kik nagyobb részt 
a lángok martalékává estek s azon felül 18-an fogságba jutának. 
A  magyar seregben halott aránylag kevés, de annál több sebe
sült vala s 15-en nyom nélkül eltűntek.

A  szerbek, hogy Fejértemplomot veszélyeztessék, juliusvégén 
a közelfekvő Yracsevgájon, majd a várostól délre 8— 10 kilo
méterre fekvő lokvai erdős hegyekben gyülekeztek.

Fejértemplom a verseczi dandár védelmi körletébe tarto
zott, minek folytán augusztus 1-én Verseczről 4 Zsivkov.ies 
ezredbeli és 2 Rukavina ezredbeli gyalog-század s 2 Schwar- 
zenberg ezredbeli dzsidás-század Le Gay alezredes parancsnok
sága alatt érkezett Fejértemplom oltalmára. Ezen csapatok a 
városban volt nemzetőrséggel erősbitve augusztus 2-án a lokvai 
erdőben tanyázó szerbek táborát megtámadták, közülök 27-et 
levágtak, néhányat elfogtak s a többit szétkergették.

A  szt-tamási kísérlet után Beehtold ama meggyőződésre 
jöhető, hogy Szt-Tamást és Turiát O-Becse felől bajos lesz el
foglalni; ezen okból, s úgy lehet ama passiv törekvésből, hogy 
a szerb fölkelők vállalatainak gátat vessen, a Bácskában folyton 
szaporodó magyar csapatok egy dandárát W ollenhofer tábornok 
parancsnoksága alatt, Verbászra helyezte át. Az érkező csapatok 
utóbb Ó-Kért, Temerint és Jareket is megszállották, hogy a 
szerb fölkelőket Szt-Tamásnál és a római sáncokban nyugat 
felől átkarolják s Péterváraddal közelebbi összekötetésben áll
janak.

A  szerbek, hogy ez övét áttörjék s Zombor és Baja feli' 
terjeszkedhessenek, az ellen több támadást intéztek.

Augusztus 1-én hajnalban Stratimirovies György vezérlete 
alatt 2000 ember 8 ágyúval indult a szt-tamási táborból a Ferenez- 
csatorna déli oldalán Yerbász ellen. A  gyalogság könnyű paraszt 
előfogatokra volt ültetve s a nagy kukorica által födve haladt 
Verbász-felé. A  magyar táborhoz közeledve, a kukoricában le
szálltak az előfogatokról, 200 szerviánus rajvonalba alakult s 
mögötte a csapat zárt oszlopokban nyomult elő, mig a kocsikat 
megfelelő távolságra visszaküldték. Ennyi ember előnyomulása 
bizonyára zajt okozott a kukoricában s midőn 600x-re valának 
a magyarok táborától —  mely Uj-Yerbász dél-keleti kijáratánál



a kis-kéri utón feküdt —  megdördültek a magyarok ágyúi a 
középen, s a harcvonal jobb é s  balszárnya előre tört.

Az erélyes ellentámadás rövid csatárharc után visszavonu
lásra kényszerűé a szerbeket.

A  szerbek 1 övegei csupán a magyar lovasság ellen valának 
alkalmazhatók, a midőn is a lovassághoz 400 lépés távolságban 
lemozdonyoztak s az amúgy is födött terepen a huszárokat 
visszaüzték.

A  szerbek gyalogsága és ágyúi a nagy kukoricában harcolva 
vonultak vissza az előfogatokig; ottan felülve hirtelen elhajtottak 
a harctérről.1)

Augusztus 3-án a szt-tamásiak egy ujabb kitörést intéztek 
a verbászi. magyar tábor ellen, a mikor is a magyarok Szt- 
Tamásig űzték a futó szerbeket.

Augusztus 10-én Stratimirovics a római sáncokból előfoga- 
ton szállított 2000 emberrel és 2 ágyúval Járek községet támadta 
meg. —  Járek és Temerinben a Zanini ezred 3. százada, az Estei 
Ferdinand ezrednek szintén nehány százada, a Császár-huszárok 
és nemzetőrség —  Castiglione huszár ezredes parancsnoksága 
alatt tanyáztak.

A  szerbek Jareket a déli főbejátaton támadták m eg; de 
miután a sorkatonák és nemzetőrök harckészen fogadták őket, 
a római sáncokba visszavonultak.

E támadás után a magyarok Temerint és Jareket kecske
méti, hevesi és egri nemzetőrséggel rakták meg, ellenben a sor
hadi csapatokból a Zanini ezred 3. százada Péterváradra helyez
tetett vissza.

Stratimirovics most újból augusztus 13-án hajnalban Ver- 
bászt. támadta meg. Azonban Wollenhoffer tábornok a reggel 
4h-kor közeledő ellenséget oly heves ágyú és puska tűzzel fo
gadta, hogy a szerbek előfogatokra ülve gyorsan visszavonultak.

A  harcban Balázs és De Witte őrnagyok, valamint Jonák 
üteg parancsnok tüntették ki magokat.'2)

A  szerbek m eg-meg ujuló támadásai folytán a magyarok 
kénytelenek valának a szabályszerű biztosításon felül állásukat 
sáncokkal megerősíteni.

O- és Uj-Verbászon a csapatok a község dél-keleti oldalán 
a községen kivül táboroztak s úgy Szt-Tamás, mint a római 
sáncok felé egyszerű védsáncot készítettek.

Uj-Verbász dél-keleti kijáratától körülbelül 1500— 2000x-re 
a kis-kéri útra merőleg —  balszárnyával a Ferencz-csatornára

!) D ie Serbische Bewegung' in Südungarn. 158. 1.
2) Tliim  József. D él-M agyarország önvédelm i harca. 1. 118. 1. Horváth 

M. id. m .  1. 397. 1.



támaszkodva, Ó-Vérbászon pedig a Preka bara mögött, arccal 
Szt-Tamás felé, jobb szárnyával a Ferencz-csatorna kiliajló 
öbléhez támasztva —  épült a sánc.

Szt-Tamás második ostroma
augusztus 19-én.

(I. a 2. számú vázlatot.)

Mint már föntebb emlitém, a magyar kormány folyton 
szaporitá hadait a Bácskában, bog}- teljes erőben lépjen föl a 
szerbek ellen.

A  magyar csapatok augusztus hóban Ó-Becsén, Verbászon, 
K is- és Ó-Kéren, Jareken és Temerinben valának elhelyezve.

Beclitold altábornagy augusztus 17-én főhadi szállását 
Ó-Becséről Verbászra tette át. Hogy a szerbek rabló vállalatai
nak gátat vessen, a magyar csapatokat zászlóaljakban, gyalog- 
és lovas századokban egy üteggel olykor egy-két löveggel föl
szerelve egyik állomásról a veszélyben forgó másik állomás se
gélyére ide-oda menesztette, minek folytán azok elhelyezését és 
biztos létszámát alig tudjuk megállapitani.

A  julius 14-én szerzett tapasztalatok folytán a magyar 
vezérlet arra törekedett, hogy csapatainak nagyobb részét Szt- 
Tamástól nyugatra és délre helyezze el. A z augusztus 19-ki 
ostrom művelet előtt a csapatok következőképen valának el
helyezve :

Verbászon: Gyulai gyalog-ezred 1 zászlóalja, Porosz király 
gyalog-ezred 1 zászlóalja, a végvidéki székely gyalog-ezred 1 zász
lóalja, Sándor gyalog-ezred 3 zászlóalja. Honvédek 3 zászlóalj, 
összesen 9 zászlóalj.

A Császár-Wiirtenberg-Ferdinand-huszárok 9 százada.
Tüzérség: 2 12 fontos üteg, 3 (i fontos üteg, 1 6 fontos 

lovassági üteg, 2 mozsár.
Temerinben: Sclnvarzenberg gyalog-ezred 1 zászlóalja, a 'NYasa 

gyalog-ezred (2-ik zlj.)1.) 1 zászlóalja, az Este gyalog-ezred 1 zász
lóalja. Honvédek 1 zászlóalj, összesen 4 zászlóalj.

A  Császár-huszárok 4 százada.
Tüzérség: IV2 6 fontos üteg.
0  Becsén: Ferenez-Károly gyalog-ezred 1 zászlóalja, aW asa2. ) 

gyalog-ezred 1 zászlóalja. Honvédek 2 zászlóalj, Pesti önkéntesek 
1 zászlóalj, összesen 5 zászlóalj.

A  Ferdinand-huszárok 4 százada.

h) 7., 8., 9. és 10. század.
2.) A  .-1. zászlóalj az ostrom m űveletek napján hajnalban érkezett 

Ó-Becsére.



Tüzérség: 1 6 fontos üteg.
Összesen 18 zászlóalj, 17 lovas század, 8V-> üteg, 2 mozsár.
Ezen csapatok létszámát kerek számban 15— 16000 íore 

tehetjük s a már föntebb jelzett állomások körletében s azokhoz 
közel, a nemzetőrség is körülbelül annyi volt.

A  magyarok erőgyűjtése alatt a szerbek sem maradtak 
tétlenül, sőt a haderő szaporításában de különösen csapataik 
harcias nevelésében kezdeményező vállalataik által a magyarokat 
felül múlták. Szt-Tamáson és Turián a védmüveket kiegészítet
ték s a védőrséget 6— 7000 főre emelték s a sáncokban kisebb 
és nagyobb űrméretű ágyukat helyeztek el. A nagy római sán
cokban 15000 ember, tartalék viszonyban Karlóczán, Cserevicsen 
és Kameniezon 10000 emberük táborozott. Lovasságuk nem 
volt, de tüzérséggel bőven el voltak látva.1.)

Beehtold altábornagy a magyar kormány sürgetései folytán 
augusztus 19-ére tűzte ki Szt-Tamás ostromát.; de abból ezúttal 
sem csinált titkot, minek következtében arról a szerbek is érte
sültek.

Még augusztus 18-án a péterváradi határőr-ezred 2-ik 
zászlóaljának távol levő csapatai Biga Péter c-s. Jcir. százados 
parancsnoksága alatt bevonultak ' Szt-Tamásra. Biga ál vette 
Bosznics főhadnagytól a parancsnokságot s a csapatokat a 
bekövetkezendő védelemre következőleg osztotta e l :

Péterváradi hídfő:  Zsivánovics Gábor parancsnoksága alatt
1 század péterváradi h. ö. gyalogság, 250 szt-tamási lakős, 2 loveg.

Horváth Mihály szerint W norowszky lengyel pánszláv 
mintegy 1500 végőrrel nehány száz szerviánussal és 4 ágyúval 
védelmezte.

Ezen csapatok — a mennyiben a hídfőben helyet nem 
találtak, —  túl a vizen a város szélén s egyes utcák bejáratain 
tartalék viszonyban voltak elhelyezhetők.

Verhászi fősáncok: Biga Péter százados parancsnoksága alatt 
2V2 század péterváradi h. ö. gyalogság, 400 szt-tamási lakos, 5 löveg.

A feketehegyi ut hidján: Dundjerski Novák nemzetőr 
százados alatt. V2 század péterváradi h. ö. gyalogság, 150 
szt-tamási lakos, 5 löveg.

ó-becsei sáncok (Srbóbran) : Baljuk basa, Tamás és Stanko, 
parancsnokok alatt 500 szerviánus, 300 moholi és ó-becsei lakos,
2 löveg.

1) Dr. Tilim  József kéziratban levő m unkája szerint Karlóczán 5980 
határőr 823 szerviánus 1500 szerezsán, Hzt-Tamáson GOO0 e., a róm ai sáncok
ban 14000 e. volt.

„D él-M agyarország önvédelm i harcának“ érdem es szerzője volt szives 
ez adatokat s becses kéziratát rendelkezésem re bocsátani.



Keleti kijárat (.Praedium Tűk) :  az idősebb Hadzic alatt.
300 szt-tamási lakos és 2 löveg.

Turián: Jovanovics Péter főhadnagy parancsnoksága alatt 200 
péterváradi h. ö. gyalogság, 30 szerviánus, 600 turiai lakos, 4 3 
fontos löveg. —  Ez utóbbi liely védelmére Biga augusztus 
18-án küldötte «Jovanovics főhadnagyot a péterváradi határőr 
századdal és 1 3 fontos ágyúval.

A. „Na Sirigu" (.Szöregi major) sáncban Nikolics Marko 
nemzetőr tiszt parancsnokolt. A  tüzérségi szolgálatot a csajkások 
látták el.

Fentiek szerint az összes védőrség 3530 embert és 20 
löveget tenne ki.1.)

Bechtold altábornagy augusztus 18-án W ollenhofer tábor
nokot 4 gyalog-zászlóaljjal, a Würtenberg-huszárok Lenkey-féle 
századával és a 2 12 fontos üteggel Kis-Kérre irányította oly 
célból, hogy ez következő napon onnan induljon a péterváradi 
hidfő ellen.

Augusztus 19-én a magyar támadó oszlopok következőleg 
alakultak:

Bakonyi dandár —  Verbászról: 2 zászlóalj Sándor ezred- 
beli gyalogság (előbb Bakonyi), 1 zászlóalj Gyulai ezredbeli 
gyalogság (33. gy. ezred), 1 zászlóalj Porosz király ezredbeli 
gyalogság, 2 zászlóalj Pesti nemzetőrök. Császár-huszárok, és 
pesti nemzetőr-lovasság V2 6 fontos üteg 3 löveggel, V2 12 
fontos üteg 3, löveggel.

Wollenhofer dandár —  K is-K érről: 1 zászlóalj Sándor ezred
beli gyalogság, 1 zászlóalj Székely határőr gyalogság, 2 zászlóalj 
honvéd gyalogság, 1 zászlóalj Veszprémi nemzetőr gyalogság, 
1 zászlóalj pesti önkéntes gyalogság, 1 század W ürtenberg- 
huszár, 7-2 6 fontos üteg 3 löveggel, IV 2 12 fontos üteg 9 
löveggel, 2 30 fontos mozsár 2 löveggel.

Fack ezredes csoportja: 2 zászlóalj Kunsági nemzetőr gyalog
ság, 1 zászlóalj bácskai nemzetőr gyalogság, 3 század kunsági 
lovasság.2)

Kollowrat (Castiglione) dandár —  Ternerinből és Ó-Becséről: 
1 zászlóalj Sehwarzenberg ezredbeli gyalogság, 1 zászlóalj Wasa

ü  E zen adatok „D ie  Erlebnisse eines k. k. O fflziers im  österreichisch- 
serbischen  A rm eecorps in  den Jahren 1848— 1849” :— cim ü m unkából vétet
tek. Más adatok a. védőrséget 6-7000 főre teszik.

M eg kell jegyeznünk, h og y  m aga a verbászi sánc —  be nem  szám itva 
a k iszögelő  m üveket —  egyenes vonalban 1200 lépésnél hosszabb volt.

H a a 2>/2 század határőrséget 500 fővel szám itjuk, 500 -j-  400 =  900 
em ber és 5 löveg  m ellett m ég csak eg y  em ber sem  ju t m inden egyes lépés 
védelm ére.

2) E zen csoport inkább csak a számot szaporitotta. Ha tényleg Ó-Becsén 
maradt, a helyzeten keveset változtat.



ezredbeIj gyalogság (2-ik zlj.), 1 zászlóalj honvéd gyalogság, 1 
zászlóalj pesti ökéntes gyalogság, 1 osztály Ferdinand-huszár, 2 6 
fontos lovassági üteg 12 löveggel.

A feketehegyi ut és a Srbobran megfigyelésére: 1 zászlóalj 
tolnai nemzetőr gyalogság és 1 osztály (Ferdinand, vagy Császár-? ) 
huszár rendeltetett ki.

7 sorhadi zászlóalj századonkint 150 fővel kerek számban 
5000 e., 3 honvéd zászlóalj századonkint 200 fővel kerek szám
ban 3000 e., 8 nemzetőr százlóalj századonkint 200 fővel kerek 
számban 8000 e. összesen 16000 ember.

A  huszár századok létszámát kerek számban 100 lovassal, 
a nemzetőr lovas századok létszámát 120 lovassal számithatnók; 
de az ostrom műveletnél jelen volt. lovas századok számát nem 
tudjuk. A  tüzérség 5 üteget 30 löveggel és 2 mozsárral vitt 
harcba.

Hogy Péterváraddal az összeköttetés fentartassék s hogy a 
római sáncokban elhelyezett fölkelő szerb csapatok figyelemmel 
tartassanak, a sorhadi és nemzetőr csapatok egyrésze O-Becsén, 
Temerinben és Futakon hagyatott.

A  Szt-Tamáshoz rendelt csapatokból a nemzetőrséget sán
cok ellen rohamra küldeni bajos volt. Ezekre számitani nem 
lehetett. Bizonyára helyőrségi szolgálatban sáncok mögött helye
sebb lett volna őket alkalmazni. A  lovasság csak földerítő 
szolgálatra, szabad mezőn azellenség megrohanására és üldö
zésére volt alkalmas.

Ezekből következik, hogy az ostrom műveletekben csak 
is sorhadi és honvédségi gyalog csapatok s a tüzérség vehete részt.

A támadás végrehajtása.

A z egyes dandárok mint támadó oszlopok kora reggel in
dultak állomásukról. A  Bakonyi dandár Ó-Verbászról indult s 
a Ferencz-csatorna bal partján haladva, a verbászi fősáncok 
ellen irányittatott. A  W ollenhofer dandár már 18-án d. u. 3 óra
kor Verbászról Kis-Kérre irányittatott, hol este 7 órakor érke
zett m eg ; Kis-Kérről még az éjjel 12 órakor Szt-Tamás felé a 
péterváradi hidfő ellen indult s útközben zsombékos nedves 
talajon áthaladva sok nehézséggel küzdött vala, mig rendel
tetési helyét elérhette. A  Ferdinand huszárok s úgy véljük a 
tolnai nemzetőrség, a Srbobran (ó-becsei sáncok) s a feketehegyi 
ut figyelemmel tartására Ó-Becséről indíttattak Szt.-Tamásra.

A Kollowrat dandár déli csoportja Castiglione ezredes
O lchváry : M agyar függetlenségi harc. 4



parancsnoksága alatt ( 1 zászlóalj Schwarzenberg, 1 zászlóalj 
Wasa gyalogság, 1 osztály Ferdinand huszár és 2 lovassági 
üteg) augusztus 18-án Temerinből indult. Az éjszakát a Szöregi 
majorban tölté, honnan a szerbek a ..Na Sirigu" redoutból már 
előbb elvonultak. 19-én hajnalban folytatta útját Turiára. Egy
idejűleg 1 zászlóalj honvéd s 1 zászlóalj pesti önkéntes Ó-Becsé
ről indíttatott Turiára.

Mind a három dandár, midőn rendeltetési helyére érkezett, 
tüzérségét fejlődtetve, haladéktalanul megkezdé a tüzelést a 
sáncok ellen.

W ollenhofer a székely zászlóaljat elővédbe rendelte. Ennek 
csatárlánca 600 lépésre megközelité a péterváradi hídfőt. Ezután 
a dandár ütegei a kis-kér-szt.-tamási ut nyugoti oldalán jobb 
szárnynyal ez útra támaszkodva, félkörben fejlődtek a hídfő 
előtt —  italról 2 30 fontos mozsár ágyú, jobbról V* 6 fontos 
és l 1/. 12 fontos üteg —  8— 900x távolságra a sánctól.

A  tüzérségtől balra bal szárnyával a kis erdő táján állott 
a székely határőr ezred 1 zászlóalja, kezdetben körülbelül 1000x-re 
a hidfőtől. E zászlóalj jobb szárnya mögött a kis-kéri ut léié 
második harcvonalban kellett állania a 2 honvéd zászlóaljnak, 
ellenben harmadik vonalban Eaek ezredes nemzetőr csapatja —  
2 kunsági, 1 bácskai nemzetőr zászlóalj s végül 3 század kun
sági lovas nemzetőr-állott.

A  kis-kéri ut keleti oldalán - a liidfőtől kezdetben szin
tén 1000x-re első vonalban állott a Sándor gyalog ezred 1 
zászlóalja.') E mögött másod vonalban 1 pesti önkéntes- és 1 
veszprémi nemzetőr zászlóalj, végül a Würtenherg huszárok 
osztálya helyezkedett el.

Ezen csoportnak itt a jobb szárnyon rendeltetése volt 
egyszersmind a római sáncok felé is ügyelni, hogy onnan segélyt 
ne kapjon Szt.-Tamás.

A  Bakonyi dandár tüzérsége V2 6 fontos, O2 12 fontos üteg 
összesen 6 löveggel, a verbász-szt.-tamási utat közvevőleg 
8— 900 lépésre a sáncoktól, 12 fontos az úttól északra —  
vonult fel. A  tüzérségtől balra a Sándor ezred 2 zászlóalja 
balszárnyát a Krivajához támasztva, mig a Bakonyi gyalogság*) 
a tüzérségtől jobbra, a Eerencz-csatorna felé állott.', A  pesti 
nemzetőrség 2 zászlóalja a Sándor gyalogság mögött, a császár 
huszárok hátrább lökörön kivül a tüzérség mögött, végre a pesti 
nemzetőr lovasság a Bakonyi gyalogság mögött vala.

A  feketehegyi utón, mint a Krivaján túl eső szélső bal-

r) A  Schw arzonberg' ezredből csupán t zászlóalj vala s ez Túriénál 
harcolt.

2) Itt a Gyulai és P orosz k irá ly  gya log ság  1— 1 zászlóalj volt.



szárny első vonalában állott a tolnai nemzetőrség, másod vonal
ban a Ferdinand huszárok osztálya. Ezen csoportnak rendel
tetése vala közreműködni a Bakonyi dondárral, őrködni a fölött, 
hogy a szerbek a kukoricával födött terepen ki ne törjenek s 
az ó-becse-ó-verbászi utón a Bakonyi dandár hátába ne kerül
jenek —  végre az ó-becsei sáncokat megfigyelni.

Turiánál a Kollowra dandár 2 lovassági ütege a falutól 
délre szemközt a sáncokkal fejlődők. Ú gy vélem, a huszár 
osztály, (hogy Nádalj s a római sáncok felé figyelhessen), a 
tüzérségtől jobbra s hátul állott, mig a gyalogság a tüzérségtől 
balra alakult.

A  Schwarzenberg gy. ezred 1 zászlóalja képezte a tulaj - 
donképeni roham oszlopot első vonalban. A  W asa ezred 2-ik 
zászlóaljának 5. osztálya ( 9 - - 10. század) mint támcsapat —  4. 
osztálya (7. 8 . század) pedig mint tartalék harmadik vonalban 
nyomult elő.1) 1 honvéd zászlóalj és 1 pesti önkéntes zászlóalj 
Táriától északra vonult fe l .;)

Szt.-Tamáson a W ollenhofer dandár tüzérsége pár órai 
tüzelés után a péterváradi liidfő ágyúit leszerelte s a sáncon 
is tetemes rombolást okozott. Ha a dandár annak kapcsában 
erélyes rohamot intéz, kétségtelen, hogy a hidfőt elfoglalja. 
Ezt az ellenség maga beismerte.

Beclitold altábornagy azonban délelőtt 10 óra tájban, az 
ostromló csapatok meglepetésére a W ollenhofer dandárt vissza
vonta, minek folytán itt megszűnt a harc.

A  verbászi sáncoknál ezalatt heves harc fejlődék. Kezdet
ben a szerbeknek —  valószinüleg előre tolt őrsei —  a sáncok 
előtt több száz lépésre állást foglaltak ; ezeket Bakonyi csapa
tai visszaűzték. Utóbb, midőn a hidfő ellen megszűnt a harc, 
Bakonyi egy 12 fontos üteg alkalmazása iránt Wollenhoferhez 
fordult.

Ezen üteg oly módon állíttatott fel a Ferencz-esatorna 
jobb partján, hogy lövedékeivel a verbászi sáncokat, melyeknek 
haránt gátjai hiányosan, vagy akkor még talán föl sem valának 
építve, a belső oldalon végig sodorta. A  12 fontos üteg pusz
tító tüze a szerbeket a sáncokról visszavonulásra kényszeritette.

')  K özlöny 1848. 88. sz. 418. 1. tíeschichte (les k. und k. Infanterie- 
Reg'iments Freihen* von  A pp el No. 60. 198. ]. Oeschiehte des k. und k. 
Int'ant.-Regim. No. 84 571. 1.

2).D ie  E rlebn isse eines k. k. O ffiziers id. m. 60. 1. M inthogy a széles 
és m ély Feroncz-csatornán közelben  csak Szt.-Tam áson és Turiánál van Ilid 
s ezek a szerbek birtokában valának, a K ollow rat dandár pedig' hadi M űanyag
gal nem volt fölszerelve, kétségtelen, h ogy  ez 1 honvéd- és 1 pesti önkéntes 
zászlóalj O -Beoséről vonult Turiához, h ogy  annak északi oldalán állást fo g 
lalhasson.



A  Bakonyi dandár balszárnyán a Sándor gyalogság ezen 
alkalmat megragadva, a Krivajánál a sáncokat megrohanta. 
Heves harc fejlődék erre a magyarok és szerbek közt. A  vitéz 
Sándor gyalogosok jelentékeny része a sáncokat megmászta s 
azokat meg is tartja, ha kellő támogatásban részesül. De ez 
nem történt. Az ostromló csapatok harcmüvleteiben nem volt 
összhang, a vezérletben hiányzott az erély, az elszánt és hatá
rozott törekvés, hogy a kitűzött célt elérje.

A  pesti nemzetőrség 2 zászlóalja, mely tartalék viszony
ban állott a Sándor gyalogosok mögött, a helyett, hogy előre 
nyomult volna, hátra húzódott. A  Bakonyi dandár jobb szár
nyán a gyalogság tétlenül maradt. Szenvedőleges magatartással 
pedig az ellenfélt még csak lekötni is bajos. A  W ollenhofer 
dandár visszavonatott s úgy tudom ez alkalommal történt, hogy 
a tolnai nemzetőrök a feketehegyi ut irányában megfutottak a 
szerb ágyuk tüzhatása elől.

Ennek természetes következménye lön, hogy a szerbek 
nem csak a liidfőből, de az amúgy is szabad ó-becsei sáncok 
ról a verbászi sáncokra özönlenek s a Sándor gyalogosokat 
vissza szólították.

W norovszky lengyel, ki a szerbeknél vezérkari szolgá
latot teljesített, a tüzérség alkalmazását befolyásolta s abban 
nagy erélyt és mozgékonyságot fejtett ki. Szt.-Tamás nyugoti 
kijáratától délre dombszerüen emelkedő terephullámon több 
nagy kaliberű löveget állított fel a védsánc mögött. Ezeket a 
Ferencz-esatorna déli partján működő 12 fontos magyar üteg- 
ellen forditá, hogy annak tüzet ellensúlyozza.

A  Bakonyi dandár ágyúi délig lődözték a verbászi sánco
kat, mert Bechtold ide pár órával később küldé a visszavonu
lásra szóló parancsot, mint Wollenhofernek.

A  Bakonyi dandár délután 1 óra tájban vonult vissza. 
Aulich alezredes a Sándor gyalogosokkal és Lenkey őrnagy a 
Bakonyi gyalogsággal, tiszteiéi et parancsoló módon födözték az 
elvonulást. A csapatok nem mint vert had, de mint a harcból 
kivont bátor katonaság vonult verbászi táborába.

Turiánál a Kollowrat dandár tüzérsége több óráig tartó 
ágyúzás után a szerbek lövegeit leszerelte. Ezután a vezér roha
mot intézett a falu ellen. De a szerbek oly erős puska tűzzel 
fogadták a házakból és sáncokból a támadó csapatokat, hogy 
ezek kénytelenül korábbi állásaikba vonultak vissza.

Természetes, hogy itt csak a Sehwarzenberg és W asa gyalog
ság 2 zászlóaljáról lehet szó, mert a honvéd zászlóalj és a pesti 
önkéntesek zászlóalja, miután a szerbek az egyetlen hidat bizo
nyára most is fölszedték, a Ferenez-esatornán nem törhetett



át. A  miből kitetszik, liogy e két gyalog osztálynak Tnriától 
északra történt alkalmazása céltalan volt s szinte érthetetlen.

Ivollowrat ezután ismét lövegeit vette alkalmazásba s a 
községet délután 4 h-ig  lövette. Több ház romba dőlt s a helység 
nagvobb része leégett.

Ekkor jöttek a fölszabadult szt.-tamásiak a szorongatott 
Turia segélyére, minek folytán Kollowrat dandáréval Kis-Kérre 
vonult vissza. A honvéd- és pesti önkéntes zászlóaljnak korábbi 
állomására kellett visszavonulnia,

A  Wasa ezred 3. zászlóalja augusztus 19-én korán reggel 
érkezett a Tiszán Ó-Becsére. A  zászlóaljnak Müller őrnagy 
parancsnoksága alatt haladéktalanul a Turiánál harcoló csapa
tok támogatására kellett vala indulnia. Mi okozta a zászlóalj 
késedelmét nem tudjuk, de mielőtt rendeltetési helyére érkezett 
volna, Turia ostroma félbeszakittatott. A  zászlóalj ennek folytán 
visszatért Ó-Becsére.1)

Ó-Becsétől Turiáig 10 km. Gyalog csapatnak 4 órai menet. 
Ha a zászlóalj némi pihenő és étkezés után reggel 8 vagy 9 
órakor indul, délben Turián lehetett volna, a mikor még javá
ban szólott az ágvu. Hogy a zászlóalj ennek dacára visszatért, 
ez csak olyképen" magyarázható, hogy Szt.-Tamás alól éppen 
a visszatérő Ferdinand huszárok, vagy azoknak egyes előre 
küldött lovasai a menetelő zászlóaljat a történtekről értesítvén, 
utjábúl visszatérítették.

Nevezetes, hogy Szí,-Tamás és Turia^ ostromával egyide
jűleg a inagva.rok. egy csapatteste T isza-l öldvart is támadta, 
hol Bernavoratz vezette a védelmet.

Szt.-Tamás ostroma alatt a Tisza mentén is 7 órán át 
szólott az ágyú. Ugyan is Tarrasnál magyar csapatok —  való
színűleg a nagy-becskereki táborból —  hajón kísértették meg az 
átkelést Csurog ellenében, hogy itt a szerbeket lekössék. Ezen 
kísérletnek komolyabb következménye nem volt. Állítólag a 
magyarok egy hajója lövetés folytán elmerült volna. Midőn Szt.- 
Tamás ostroma megszűnt, az átkelési kísérletek is megszűntek.2)

Hivatalos adatok szerint, Szt.-Tamás és Turiánál a magyar 
csapatok vesztesége 40 halott és 100 sebesült vala. De Horváth 
Mihály történeti" munkájában megjegyzi, hogy a szállongó 
hir mintegy 200-ra tette a halottak számát, A szerbek veszte
sége ('ismeretlen.

Augusztus hó közepén Beelitold altábornagy 10 sorezred
be] i- 6 honvéd zászlóalj, 17 sorhadi huszár század, 8 Vs üteg 
(51 löveg) és 2 mozsár fölött rendelkezett. A sorezredbeli zászló-

M G eschichto dós k. k. Inf. Heg. No. 60. i. ni. 204. 1. 
“ ) D ic  H erbiseh o B ow egung in. Hiidímgarii. 182. 1.



aljakat egyre-másra 800 fővel, a teljes létszámú honvéd zászló
aljakat 1000 fővel, s a huszár századokat 100 lovassal számítva, 
13— 14000 gyalogos, 1700 lovas és 53 ágyú s legalább is ugyan 
annyi nemzetőrség állott rendelkezésére. Kétség kívül jelenté
keny haderő, a melylyel kezdeni s eredményt fölmutatni lehete.

Szt.-Tamás ostrománál azonban csak 8 sorhadi- és 3 honvéd 
zászlóalj vett részt —  a W asák 3. zászlóalját ide nem számítva, 
mert későn érkezett a harctérre. A  tüzérségből is csak 5 üteg 
nyert alkalmazást. Lovasság és nemzetőrség volt elegendő. I)e 
ezeket csak m egfigyelő- és tartalék viszonyban, illetőleg az 
ellenség üldözésére lehetett volna alkalmazni.

A  tényező erőnek több mint egy harmada tulajdonképeni 
rendeltetésétől elvonatván, helyőrségi .és összeköttetési szolgá
latra volt alkalmazva. Az összeköttetés fentartása Pétervárad- 
dal, helyőrségek vagy biztonsági őrségek kikülönitése, pillanat
nyi sőt kétes biztonságért, céltalan erőpazarlás volt. Ezen 
szolgálatra nemzetőr csapatokat lehetett volna alkalmazni, a 
döntő fordulat bekövetkeztéig. Mert a ki mindent födöz, semmit 
sem födöz.

Az egyidejű támadás Turia és Szt-Tamás ellen csak az 
esetben volt volna indokolt, ha a magyar fővezérlet jelentékeny 
haderővel rendelkezik vala. Bár kétségtelen, hogy Turia csak 
addig képes magát tartani, a mig Szt-Tamás el nem esik.

Ha a nemzetőr és önkéntes csapatokat is tekintetbe vesz- 
szük, úgy látszik Bechtold altábornagy a főtámadást a hidfő 
ellen szándékozott irányítani, mert a tüzérség nagyobb részét 
is ott alkalmazta.

Talányszerii azonban, hogy az előzetes eredmény dacára, 
mielőtt rohamra került volna a sor, W ollenhofer dandárét vissza
vonta. Mi okból? —  annak katonai indokát a lefolyt esemé
nyekben nem találjuk. Éder dandára egyedül küzdött túl
nyomó erők ellen a verbászi sáncokon.

E gy megbízható általános tartalékról nem volt gondos
kodva, melylyel a fővezérlet itt, vagy ott döntőleg közbe lép
hetett volna, minek folytán a Sándor gyalogság a kivívott elő
nyöket feladni volt kénytelen. A  Turiát ostromló csapat éppen 
jó  lett volna ide tartaléknak, mig a hely megfigyelése és lekö
tése kisebb és alárendelt erők faladata lehet vala.

Turia ellen a két támadó oszlopot a Ferencz-csatorna 
külön választotta. Magában egyik sem volt elég erős eredmény
nyel való támadásra. Ha az egyik támadó oszlop megveretik, a 
másik nem jöhet vala segélyére.



A szöreg-temerin-jareki harcok
augusztus 25— 29-ig'.

A  magyarok szt-tamási kudarca ujabb bátorságot, friss 
váJIalkozó kedvet adott a szerbeknek. A  szöregi sánc (melyet 
Kollowrat csapatai foglaltak el) Temerin és Jarek községek 
magyar kézben, valamint észak-nyugot felé Verbász, akadály 
és torlasz-öv valának a szerbek támadólagos, terjeszkedő 
vállalatainak. Szöreg (Verbászszal együtt) Szt-Tamás oldalába 
esett, ott volt a Nagybani áthidalva, s fontos közlekedést nyúj
tott a szerbeknek a római sáncokból Szt.-Tamás —  Verbász 
felé, vagy megfordítva Szt.-Tamásról Temerin — Újvidék felé. 
Temerin és Jarek közvetlen a nagy római sáncok arcvonalában 
fekszik.

Az ott elhelyezett magyar csapatok minden zsákmányoló 
szerb portyász vállalatnak útjában állottak, s mint ellenséges 
csapatok gyülekező helyei, a római sáncokra nézve veszélyesek 
valának. A  szerbek tehát első sorban Szöreget, Temerint és Járeket 
elfoglalni akarták.

E célból Stratimirovics György Szt-Tamásról, Turiáról és 
a római sáncokból Káes, Goszpodincze és Nádaljnál 5— 6000 
embert és 20 löveget gyiilekeztetett. Ezek határőrök, szervi á- 
nusok és csajkások valának.

Szöreget a magyarok egy zászlóaljjal és 4 löveggel1) mig 
Temerint és Járeket Máté ezredes parancsnoksága alatt —  
némelyek szerint 8000 emberrel és 14 löveggel, mások szerint 
4000 emberrel és 2 löveggel —  tartották megszállva.2)

Stratimirovics célul tűzte, hogy egyidejűleg mindhárom 
helyet fogja megtámadni, s a vállalatra hadosztályát négy külön 
oszlopba, alakította.

A főoszlop Stratimirovics vezérlete alatt Nádaljról indult 
Temerin ellen. Egy mellék oszlop Joannovics Mihály parancs
noksága alatt Nádaljról (vagy meglehet, hogy Szt.-Tamásról) a 
szöregi sánc megvételére indíttatott. A  3-ik oszlop Goszpodin-

P V alószínűbb, h og y  csak 2 —8 századdal tartották m egszállva, mert 
a zárt sánc csak ily  csapatnak készült.

2) D ie Serbisclie Bew egung- in Siidungarn —  cím ű szerb érzületű 
m unka 8000 em bert és 14 iöveget említ. A lig  hihető, h og y  a lóvezérlet 
Máté ezredesre ily  haderőt bízott volna akkor, m időn V erbászon tartotta 
lóerejét, s am úgy is tábornokot bízhatott volna m eg eme hadosztály 
parancsnokságával. Horváth M ihály id. m. sőt V etter Antal „a z  1848— 49-iki 
szerb támadás cím ű emlékirata is a kezdetben említett szerb forrás után 
adja elő az esem ényeket ; de H orváth a k isebb  haderőt veszi föl, mert való
színűbb is. L e g jo b b  esetben a lövegek  számát fogadhatjuk el nagyobb 
számban.



ezérő] indult oly feladattal, liogy a Temerin ellen működő főosz
lopnak tartalékát képezendi. A  4-ik oszlop Joannovics Péter 
alatt1) Kács irányából Járek ellen működött.

A  vállalat végrehajtása augusztus 25-éről 26-ára menő 
éjjel vette kezdetét-) Stratimirovics előnyomuló főoszlopának a 
Gát csárdánál a Nagybanin hidat veretett s egyidejűleg a többi 
oszloppal folytatta menetét a kitűzött cél felé.

Máté ezredes idejekorán értesült a szerbek hadműveletéről 
s hogy a goszpodinezei és kácsi hadoszlopok combinait táma
dását meghiúsítsa, ugyanazon éjjel gyalog, lovas csapatainak 
s lövegeinek nagyobbik részét3) Széchen őrnagy alatt a római 
sáncok ellen irányította. Széchen oly erélylyel támadta meg a 
Goszpodinczéről előre nyomult szerbeket, hogy Stratimirovics, 
ki erről jelentést vett, kénytelen volt erejének jelentékeny részét 
a római sáncok védelmére küldeni, mig a főoszlop többi részé
vel csupán arra szorítkozott, hogy a magyarok hátrálási vona
lát fenyegetve, azokat augusztus 26-án még a délelőtt folyamán 
arra kényszerűé, hogy Temerinbe és Járekre visszavonuljanak. 
Hogyan oszlott meg egyébként a magyarok hadereje a több
irányú támadással szemben, arra adataink nincsenek. Kétség
telen azonban, hogy egy különítmény Járeknél, s egy erősebb 
csoport Temerinnél védőleges magatartásba helyezkedve az 
említett községek biztonsága fölött őrködött. E célból a magya
rok mindkét község keleti, valamint északi és déli szegélyét 
futólagosán lövész árokkal látták el.

Az ellenség nyomása alatt visszavonuló magyarok most 
Ternerínben egyesiték főerejöket s főleg kitünően irányzott löveg 
tűzzel a szerbeket megállásra kényszerítők.

Stratimirovics a délután folyamán Temerin ellen megujitá 
általános támadását, de sikertelenül, mert a magyarok vissza
verték. A  szerbeknek valamennyi támadó oszlopa eredeti állá
sába visszavonult. Stratimirirovics Gátnál föl is szedte a hidat 
maga után ; bár erre szükség nem volt, mert a magyarok nem 
üldözték. Szöregnél mi sem történt.

Két nappal később Stratimirovics az imént dugába dőlt 
hadi tervét megismételte. Augusztus 28-án délután 4 órakor a 
szerbek egy hadoszlopa Goszpodinczéről jőve Temerin keleti 
arcvonalát támadta meg. Máté ezredes a támadást könnyű szeré
vel visszaverte: Ez alkalommal jelen volt Mészáros Lázár
hadügyminiszter is. A  szerbek részéről ez cseltámadás vala.

1) V alószínűleg ugyanaz a Joannovics főhadnagy, k i augusztus 19-én 
Turián parancsnokolt.

2) A z időt H orváth M. id. m. után vettem fel.
’ ) V etter szerint 8000 embert, Hazánk 1880. VT. k. 529. 1.



Augusztus 29-én nappal mi sem történt. De éjjel 11 óra 
felé Joannovies Péter egy erős hadoszloppal Járeket megtámadta. 
Máté ezredes, ki Temerinben tartózkodók, ezen község védel
mére csupán 1 zászlóalj gyalogságot, s egy-két század lovas
ságot hagyott vissza, maga pedig a főerővel Járek oltalmára 
elvonult. Joannovies Péter támadásával egyidejűleg Dobanovacski 
egy különitménynyel Temerin s Járek közt a sikon nyomult 
elő, hogy a Járókból kiszoruló magyarok visszavonulását elvágja. 
E község lokossága már eleve összeszedte holmiját s Temerin 
felé menekült.

Figyelemre méltó, hogy Máté ezredes Dobanovacski csapa
tával nem találkozott, legalább e területen köztük összecsapás 
nem történt. Járeket a szerbek elfoglalták, Máté ezredes —  ki 
éjjeli 12 óra tájban érkezhetett oda, a helyzeten nem tudott 
változtatni.

A  temerini csekély védőrségnek a keleti szegélyen Gosz- 
podincze, de a község északi szegélyén Nádaly felé is őrködnie 
kellett. Temerin északi arc vonalán a Czigánybara figyelemre 
méltó akadályt képez.

Stratimirovics a főhadoszloppal ezúttal is Nádalyról jőve, 
a (lát csárdánál kelt át a Nagybanin s éjfél tájban érkezek 
Temerin tői éjszakra a Nagy part emelkedéshez, mely a község
től alig fél órányira esik. A  főhadoszloppal egyidejűleg Joanno- 
vics Mihály a szöregi sánc ellen vonult, hogy amannak hátát 
és oldalát födözze, s a sáncot elfoglalja, vagy legalább ellene 
addig harcoljon, inig Temerin és Járek elesik. Stratimirovics —  
bár közei volt Temerinhez, nem ment át rögtön támadásba, 
hogy Máté ezredesnek módot nyújtson Temerinből kivonulni 
Járek segélyére. Terve mint a fent előadottakból kitetszik, 
sikerült. Időközben a fővezér, ki a Járeken folyt ágyúzást 
hallotta, a helyzetről jelentést is kaphatott, Most egy osztag 
csajkást két löveggel a temerini védállás balszárnyának meg
kerülésére oly utasítással rendelt ki, hogy ez - vaiószinüleg 
a mai Volpert szállás felé tartva a Czigánybara hidján keljen 
át, s ,a  községbe hatolva azt a magyarok háta mögött gyújtsa 
föl. É jjeli 2 óra volt, midőn a főoszlop Temerin északi arcvo
nalát megtámadta. Az ott elhelyezett magyar csapatok egy 
ideig ellentállottak s a nemzetőrség is Popik István százados 
alatt a hely védelmére sietett. De midőn a magyarok háta 
mögött kigyulladt a község, Stratimirovics a zavart felhasználva 
egy ujabb rohamot intézett Temerin ellen, minek következtében 
a magyarok be a faluba hátráltak s onnan O-Kér felé mene- 
külének. A  szerbek Járeket is felgyújtották, A  magyar csapa
tok nem dicsteljes módon, szívós védelem, vagy erélyes és



merész visszaesapás nélkül — Pétervárad és O-Kér felé 
futottak.1)

Ezzel a magyarok passiv ellentállásra szánt öve, s Péter- 
váraddal a közvetlen összeköttetés megszakadt.

Bármennyire mesterkéltnek látjuk Stratimirovicsnak több 
oszloppal s egyiknek a másikától függő vállalatát, el kell 
ismernünk a kezdeményezés iránti hajlamát, s a kivitelbeni 
szívósságát.

Ezzel szemben a magyarok hadviselése bénult, a szen
vedőleges magatartás miatt élettelen. Ezzel nyerni nem, csak 
vesziteni lehete. Ha a magyarok Stratimirovicsnak csak egyik 
oszlopát megverik, halomra dűl egész tervszerű vállalata. Ezt 
igazolja a Széchen liadoszlop támadó]agos kísérlete.

Fehértemplom védelme.
augusztus 19-én és 31-én.

Az imént vázolt hadi események folyama alatt a szerbek 
a hadszinhely keleti szakaszában is támadólag léptek föl.

Már kezdetben említem, hogy a szerbek Fehértemplomot 
rábeszéléssel majd erőszakkal szándékozónak birtokba ejteni. 
E célból a szomszédos Vracsevgáj község mellett még julius 
hónapban fiók tábort alakítottak, hogy a várost lekössék (sakk
ban tartsák) s alkalom adtán megrohanják.

A  dugába dőlt egyezkedés óta alig múlt el nap, hogy a 
szerb tábor és a fehértemplomi védőrség közt ne lett volna 
összekoccanás.

Midőn aztán Knicsanin ezredes szerb csapatával Paneso- 
ván kikötött, a szerbek újból támadólagos hadművelethez láttak. 
Bobalics alezredes és Knicsanin augusztus közepén 5— 6000 
főnyi csapattal és 8 db. 6- és 3 fontos ágyúval vették körül 
Fehértemplomot.

A  lokvai harc után a Zsivkovics-féle gyalogság és a dzsi- 
dások visszavonultak Verseczre. Velők ment a fehértemplomi 
fegyverképtelen lakósok jelentékeny része.

A  magyar kormány Dreyhan alezredes helyett a derék 
Maderspach századost bízta meg a város parancsnokságával 
s egyidejűleg 750 főnyi határ- és nemzetőrt rendelt Fehér- 
templom védelmére.

A z erélyes Maderspach a vidéken lakó szerbeket lefegyve
rezte s a barangoló szerb csapatokat több Ízben megfutamította. 
Hogy a várost szívós védelemre képessé tegye s nyugal

P Thim  Józsei' id. m, L k. 130. 1. D ie Serbiche Beweg'ung- in  iStid- 
uug'arn. 165— 169. 1. M észáros em lékiratai I. k. 126. 1. Horváth M. id. m.
1. k. 400. 1.



mát biztosítsa, az utcabejáratokat eltorlaszoltatta s a város 
szegélyét lehetőleg védelmi állapotba helyezte.

A város északi oldalán emelkedő magaslaton a Kalvaria 
hegy déli párkányán a verseei ut közelében egy —  a nap heve 
ellen deszkával födött —  kis zárt sánc épült s ezt 50 fehér
templomi polgár 1 darab 1 fontos ágyúval tartotta megszállva. 
Bent a városban a föntemlitett határőrök és nemzetőrök csapa
tához csatlakozott a fölfegyverzett lakosság. Ezek 5 db. 3 és 1 
fontos ágyúval rendelkeztek

Augusztus 18-án a szerbek fölégették a város tulajdonát 
képező két vizi malmot a Nera folyó partján s elhatározták, 
hogy következő 18-áról 19-ére menő éjjel, a várost megtámadják.

A  szerb csapatok a támadó művelethez képest már eleve 
három csapatban táboroztak a város környékén. Bobalics a fő
erővel a vracsevgáji táborban, Knicsanin Kussicson a Nera 
folyó mellett, Milenkovic-s pedig Rothkirchen (Vöröstemplom) 
feküdt táborával.

Mindhárom község körülbelül 3/4 órányira esik Fehér
templomtól. A  vracsevgáji tábor a község észak-keleti kijárata 
előtt a város felé eső oldalon feküdt s a szerbek utóbb nehány 
zárt sánccal megerősítették. A  rtohkircheni csoport a falutól 
északra a fensik párkányzatán vala. Knicsanin tábora szintén 
Kussies előtt a város felé eső oldalon helyezkedett el.

A  csapatoknak ily módon való elhelyezése lehetőség szerint 
körülzárolás s több irányból eredő központias támadás céljából 
történt. A  róthkircheni csoportnak ezen kivül rendeltetése volt 
a vracsevgáji főtábor baloldalát biztosítani s a fehértemplom —  
versec-zi utat megfigyelni.

Augusztus 18-áról 19-ére menő éjjel 1 órakor a szerbek 
mindhárom tábora Fehértemplom megvételére alakult. Az éjjeli 
vihar s a záporként szakadó eső a sötét éjszakában késleltette 
a támadó oszlopok előnyomulását. A  csapatok hajnali 4h tájban 
érkeztek Fehértemplomhoz. A gyn lövés jelezte az általános táma
dás időpontját.

A  fehértemplomiak a viharos éj s a szakadó zápor eső 
folytán nem sejték a szerbek támadását s teljes nyugalomba 
merültek.

A  szerbek baloszlopa —  Rothkirchen felől —  a Kálvária 
hegyen levő zárt sáncot megrohanta, a védőrségből húszat föl- 
koneolt s a többit megfutamitotta. Az elfoglalt egy fontos 
mozsár ágyút a város ellen fordították.

Fehértemplom fölriasztott védőrsége szokva volt gyors ala
kuláshoz s a jeles parancsnok intézkedése folytán csakhamar 
minden osztag minden védő csoport a neki megjelölt védelmi 
szakaszt megszállottá.



Reggel 4h 301-kor a város körül volt véve s három oldal
ról ágyuzta a szerbek tüzérsége. E gy órával később az épületek, 
pajták tüzlángban állottak.

Mindezek dacára a polgárság és a nemzetőrség hősies 
bátorsággal —  s a sorhadi csapatoknak is becsületére váló 
Ügyességgel —  védelmezte torlaszait. Kis kaliberű ágyúival tete
mes kárt okozott az ellenség támadó csoportjainak.

A  városnak dél-keleti részét —  hol Kniesanin támadt — 
szerbek lakják. Ezek árulóivá lettek polgártársaiknak. Midőn 
Kniesanin szerviánusai a város dél-keleti sarkát megrohanták, 
az ellenséghez pártoltak s ablakaikból a fehértemplomi polgár
társakat lövöldözték. Más adatok szerint a szerviánusok közül 
sokan már előtte való este a városba lopóztak s hajnalban a 
bajtársak rohamához csatlakozónak.

így  történt aztán, hogy Kniesanin reggeli 8 óra tájban a 
rác lakta városrészt véres utcai harcok után hatalmába ejtő. 
Déltájban a német templomnál is felcsaptak a lángok. A szer
viánusok egyes csoportjainak sikerült ugyan a kerteken át a 
torlaszok belső oldalához kerülni, de ezek mindanynvian ott lel
ték halálukat.

A város nyugoti és északi oldalán Bobalics és Milenkovics 
csapatai nem bírtak a városba hatolni.

Délután 2 óra tájban a derék Maclersehpacli újból egyesítő 
a vitéz polgárságot és nemzetőrséget s tömör csapatokkal egy
másután több rohamot intézet a szerb városrészben dúló szer
viánusok ellen. Félórai véres harc után Kniesanin csapatai ki
szorultak a városból.

D. u. 3 óra tájban a szerbek minden ponton visszavonuló
nak, de az ágyúzás még tovább folyt, míg a lőszerben tartott. 
A  véres küzdelem folytán mindkét fél kimerült. De Fehértemp
lomot a lelkes parancsnok helyes védelmi intézkedései s a 
hazafias polgárok és nemzetőrök vitézsége megoltalmazta.

Este volt már, midőn Blomberg ezredes csapatai Verseez- 
ről ide érkeztek. A  lövöldözés esteli 6V2 óratájban szűnt meg. A 
dzsidások jöttek előre a tüzérséggel; 7V-> óra tájban érkezett egy 
század Rukavina gyalogság. Éjjeli 2 órakor egy második század 
vonult be a városba. A dzsidások a városon kívül maradtak s 
még az nap este Udvarszállásra vonultak el.

A  verseczi csapatok érkezése folytán első sorban Milen
kovics oszlopa, majd a többiek is táborukba vonultak vissza.

A  szerbeket Blomberg ezredes nem üldözte. A feliértemp- 
lomi derék polgárok és nemzetőrök a hősies küzdelemben öl 
halottat, 18 sebesültet veszítettek s 4 emberük eltűnt. A szerbek 
290 embert veszítettek, 30 emberük foglyul esett.

A város megmentésében első helyen említjük a nemes



j ellemii Maderspaeh századost a védelmi munkálatok s a hősies 
önvédelem jeles parancsnokát. Kiváló érdemet szereztek továbbá 
Philippovszky cS. kir. hadnagy és Koschatzky polgár az ágyuk 
alkalmazásában. Skublics Ráfael a temesi önkéntesek, Fiala 
János a temesi határőrök parancsnoka; a vitéz Zinser család 
apa és két fia, Siegel és Barvan polgárok ; Tormásy Kálmán 
szolgabiró, Rudnai Nikolics Sándor temesi önkéntes. A  határ
őrök közül első helyen említendők a zádorlakiak, akik társaik 
közt legvitézebbek valának.

A  hazafias érzületű polgárok kiváló haditényét kegyelettel 
őrzi meg a történelem.

A  szerbek ugyan visszaverettek, de a vracsevgáj-kussicsi 
tábor nem volt megsemmisítve. Fehértemplom helyzete állandóan 
veszélyes vala. A  magyar kormány tehát a város védelmére a 
Kassa vidékén toborzott 9. honvéd zászlóaljat rendelte ki. E 
zászlóalj utóbb vitézsége folytán a szerbek réme 'lön s a viselt 
főveg után ..vörös sapkásoknak” nevezték. Fehértemplomba 
augusztus 22-én 4 százada érkezett, kettő egyelőre Felső- 
Magyarországon maradt. A  bevonult zászlóalj 1000 embert 
számlált.

Időközben a város észak-keleti sarkán a vámház (Mt. h.) 
közelében is épült egy redoute olymódon, hogy abból a Kálvária 
hegy és a krusiezai ut egyaránt lőhető vala.

A  honvédek hős csapata augusztus 23-án nyerte az első 
tűzkeresztséget. Ugyanis Knicsanin szerviánusai a városnak 
Krusieza-fclé néző eme védsáncát támadták m eg; de a honvé
dek rövid tüzelés után szuronynyal rohantak rajok s Krusicza- 
felé üldözték a futókat.

E kisebb harcban a szerbek 20 embert, 1 ágyút és egy 
társzekeret veszítettek, mig a honvédeknek 2 halottjuk és 4 
sebesültjök vala.

Fehértemplom s z í v ó s  védelme arra indította a szerbeket, 
hogy békés egyezkedés utján próbálják megnyerni a város pol
gárságát. A z egyezkedést Majerhofíer császári ezredes vezette, 
azonbán eredménytelenül.

Ugyan azon napon, midőn a honvéd zászlóalj Fehértemp
lomba érkezett, a szerb fölkelők egy csapata Uj-Moldvabányát 
támadta meg. Asbóth őrnagy egy ideig derekasan védelmezte a 
kis várost, de miután a Krassó megyei határőrök megfutamod
tak, 140 főre leolvadt csapatával Szászkabányára volt kénytelen 
visszavonulni. A  szerbek a várost és a virágzó bányatelepet 
elpusztították.

Eme csapás viszonzásául Rác-z Sándor honvédszázados a 
vörössapkások két századával és az oraviczai nemzetőrség egy 
századával augusztus 27-én hajnalban Ó-Moldovára ütött. A z



ott tanyázott, szervianusokból 14-et elejtett s a többit a Dunára 
űzte. A  vert liad dereglyéken és csolnakokon menekült a szerb 
part felé. Két dereglye túlterhelés folytán 50— 60 szerviánussal 
a v í z  alá merült.

Minthogy az egyezkedés célhoz nem vezete, a szerbek 
Fehértemplom ellen egy ujabb támadást tervezőnek.

A  város malmait a fölkelők elpusztiták s a polgárság 
élelmi szükségletét nevezetesen a lisztet, a magyar kormány 
Verseezről szállította. Augusztus 30-án 1 honvédszázad és 
dzsidás század —  hogy az országutat a szerte portyázó szerbek
től megtisztítsa s az érkező élelmi szállítmányt fölvegye ~ - 
Verseez felé indult.

Erről értesültek a vraesevgáji táborban s 30-áról 31-ért) 
menő éjszakát és a hajnali időszakot tűzték ki a város meg
támadására.

A  szerbek újabban Szerbiából jött önkéntesekkel erősbödve, 
ezúttal 12 ágyúval s ezek közt egy tarackkal rendelkeztek. 
Augusztus 26-án érkezett a vraesevgáji táborba Stefánovics cs. 
kir. műszaki százados, hogy a szerb tábor futólagos földsáncait 
kiegészítse s Fehértemplom támadásában részt vegyen.

A  szerbek táborának —  tekintettel arra, hogy időközben 
Fehértemplom védőrsége egy honvéd zászlóaljjal erősbödött - 
föltétlenül erősebbnek kellett lennie, mint augusztus 19-én volt. 
Stefánovics százados élményeiben —  valószínűleg az ismételve 
beállott kudarc folytán —  a támadó oszlopok erejét csekélynek 
irja. A  felkelők ezúttal is három irányból nyomultak elő s 
éjjeli 1 órakor indultak el táborukból.

Bobalics 4 század gyalogsággal és 4 löveggel a vracsev- 
gáji utón nyomult elő. Ezen oszlop baloldalának biztosítása, 
valamint a rothkireheni csoporttal tartandó összeköttetés céljá
ból Stefánovics százados 2 gyalog századdal Rothkirchenről a 
fensik szélén haladt, mig (tyurics Timotheus cs. kir. főhadnagy 
a rothkireheni tábor parancsnoka 3 gy. századdal és 80 horvát- 
tal —  kik Nugent-tól jöttek át —  a verseczi utón ama kis 
redoute ellen nyomult, mely a Kálvária hegyen valn.

Knicsanin hadoszlopa ezúttal is Kussies felől az ut men
tén támadt.

A  szerb hadak ereje következőleg állapítható m eg: 
Knicsanin liadoszlopa —  szerviánusok —  2000 e. 8 löveg.
Bobalics .. —  határőrök —  1500 e. 4
Stefánovics .. .. 400 e. — - - -
Gyuries ,. 680 e. - -  —
___________  összesen 4500 e. 12 löveg.1)

9  E zen adatok .. D ie E rlebn isse eines k. k. O ffiziers" munka ivója
után hozzávetőleg' vannak m egállapítva.



Ezen felül a hadoszlopokhoz népfelkelők is lehettek nagy 
számmal beosztva.

Egy tarack Stefánovies oszlopánál a rotlikireheni utón 
nyert fölállítást s szakadatlanul, de kevés hatással lőtte a várost, 

A  támadás ezúttal is korán reggel kezdődött minden irány
ból egyidejűleg s nagy erélylyel, de kevés harcászati számítás
sal történt. Az ostrom műveletet reggeli 4 órától délelőtt 
10 óráig tartó ágyúzás vezette be. A legnagyobb erőt Knicsa- 
nin vitte harcba s első támadásakor a város közepéig tört be, 
azonban a torlaszokon áthatolni nem vala képes.

A  főúton Bobalics inában erőlködött, még csak egy torlaszt 
sem birt elfoglalni s utóbb is csak ágyúzásra »szoritkozék. 
Ugyan igy Gyurics a verseczi utón, nem tudta leküzdeni a. 
kis redoute vitéz őrségét.

Stefánovies Rothkirehen felől jőve, midőn a várost 200 
lépésre megközelíté a bejárat mellett jobbra, egy házba vetette 
magát. Befelé az ut földilány ássál volt elzárva, A  Stefánovies 
csapata által megszállót ház közelében 50- 450 lépésre volt 
egy h o s s z a b b  arcvon ah í téglaház s z í v ó s  védelemre berendezve. 
Ezen házból erősen tüzeltek Stefánovies csoportja ellen. A  
csatározás körülbelül délután 1 óráig tartott,

Ezen osztály az erős tüzelést kiáltani nem bírta s a har
cászati köteléket föl bontva menekült a háta mögé eső tengeri 
közé, s utóbb Stefánovies alig 20 emberrel maradt a házban ; 
s midőn a magyarok egy 8 fontos ágyú kartács lövedékeivel 
kezdték a ház ablakait lövetni, majd egy honvéd század 
szuronyt szegezve tört elő, Stefánovies osztálya a háta mögött 
vonuló bokorral födött mély árkot is felhasználva Bobaiieshoz 
a vraesevgáji útra futott. Bobalics ekkor már egyedül állott ágyúi 
mellett, katonái szétfutottak, hogy födözzék magokat a magya
rok lövedékei ellen, mások meg szerte oszolva a szőlőkertek 
pompás gyümölcsével olták Szöuljukat.

A  város északi oldalán Gyurics, hogy csapatát föltüzelje, 
előre tört a Kálvária hegy zárt sánca ellen. De térden meg
sebesült, csapata meg szétfutott.

Délben egy kis harcszünet állott be, csak olykor dördült 
meg az ágyú. Stefánovies gyülekezteté osztályát s rajvonalat 
alakita egy árok mentén a város felé.

Knicsanin felől itt mit se tudtak. Midőn Gyurics meg
futamodott, a 2-ik honvéd század a magaslatról lefele támadt 
a Stefánovies balszárnya ellen. Erre a szerbek a vraesevgáji 
utón is futásnak eredtek, nagy veszteséggel táborukba menekülve.

A  jobb szárnyas támadó csapatnál Knicsanin hadaiból 
a szászkai utcában egy leégett pálinkafőzőben mintegy 60



szerviánus húzta meg magát. Ezeket a betört honvédek és pol
gárok egy szálig felkoncolták.

A  honvédeknek a polgárokkal együttesen intézett hősies 
rohamai az ellenséget minden ponton visszaverték s délután 
V24 órakor szabad volt a város.

A  harc eseményei folyamából kitetszik, hogy a szerbek 
kevés harcászati érzékkel ostromolták Fehértemplomot. A  város 
területe elég nagy arra, hogy 5— 6000 ember csak elenyésző 
hatást fejthet ki akkor, ha erejét majdnem egyenletesen elosztva 
a sik területről támad s egyszerre akar mindent birtokba venni.

A  szerbeket semmi nem vonzotta a Kálvária hegyre. 
Meglehet tán azért, mert Blombergtől tartottak. Már pedig 
a kussicsi és vraesevgáji útról, az egymás háta mögött 
többszörösen is épült torlaszokat nem csak ágy űzni, de sőt látni 
sem lehetett, ü g y  tetszik arra fektették a fősulyt, hogy a házak 
felgy ujtása által mentői több kárt okozzanak a fehértemplomiaknak.

Blomberg ezredes Verseczről eleség szállítmányt kisért 
Fehértemplomba. Különítménye 4 század Rukavina-féle gyalog
ságból, 6 század dzsidásból és 3 6 fontos ágyúból állott. Az 
éjszakát Yojvodincz-en töltötte.1) Kétségtelen, hogy Fehértemp
lom ostroma alkalmából az ágyúzást hallotta. Ha reggel 5h-kur 
indul legkésőbb 9h-kor Fehértemplomba érkezik vala s a szer- 
beket már megjelenése által elvonulásra kényszerűi.

De Blomberg mint császári ezredes s nem magyar szárma
zású katona, már ekkor nem volt az önvédelmi harcot vivő 
magyarok pártján s a szerbeknek nem akart kárára lenni.

Különítményével akkor érkezett meg Fehértemplomnál, 
midőn a honvédek szuronyt szegezve a városon kivül üldözték 
a futó szerbeket. Az ezredes tilalma dacára csak a magyar 
érzelmű Rukavina ezredbeli gyalog századok csatlakoztak a 
honvédekhez s egy darabig versenyt üldözték velők a futókat. 
A  szerbek 160 halottat, 12 foglyot, egy ágyút és egy zászlót, 
a magyarok 5 halottat és 9 sebesültet veszítettek. Más adatok 
szerint a szerbek 200— 300 halottat, a magyarok 1 honvéd 
századost, 8 közlegényt veszítettek s többen megsebesültek.

A  harc után következő napon Blomberg ezredes különit- 
mónyóvel Fehértemplomból Verseczre vonult vissza.

A  szerbek hadállásaiban ama változás történt, hogy Knicsa- 
nin szerviánus csapatával Fehértemplomtól északra a verseczi 
utat szállottá meg, Stefánovics pedig 4 századdal és 2 3 fontos 
ágyúval Kussicsnál foglalt táborhelyet.

Mindezeknek dacára Fehértemplom derék polgárai nem
1) H orváth M. szerint G oszpodinczen. De ilyen  k özség  nincs ez ú tvo

nalon, s ig y  ez tollhiba lesz. V ojvod in cz nem  lh 2 óra, de 31/, órai m enet (14 
kmt.) Fehértem plom hoz. (Lásd Horváth M. id. m. 1. 390. 1.)



veszték el bátorságukat, sőt annál szivósabb és lelkesebb érzü
lettel ragaszkodtak a haza ügyéhez. Utóbb szeptember hóban a 
város védelmére a külső körleten egy oly védsáneot ástak, mely 
teljesen övezte a várost s a Kálvária hegy két zárt sáncával is 
kapcsolatban állott. Nemsokára az augusztus 31-én vivott harc 
után a magyar hadügyminiszter előterjesztése folytán a király 
Maderspach századost őrnagygyá nevezte k i; mint ilyen továbbra 
is megtartó Fehértemplomban a parancsnokságot. A  9. honvéd 
zászlóaljnak Felső-Magyarországon maradt 2 százada szintén 
ide vonult a város védelmére. Ennek folytán Fehértemplom 
védőrsége most már támadó portyász vállalatokat inditott a 
szomszéd községekben megfészkelő szerbek ellen. Ezek közt 
nevezetes ama vállalat, melyet szeptember 7-én a főtábor 
Yracsevgáj ellen intézett. Reggeli 4 órakor a városban nélkü
lözhető védőrség 6 ágyúval három oszlopban indult a vracsev- 
gáji tábor ellen, a vracsevgáji főúton kivül még Rothkirchen 
és Szokoláez irányából. A  honvédek egy része csatárláncba 
oszolva nyomult elő. Az ágyulövések hallása s a veressapkások 
látása elegendő okot szolgáltattak arra, hogy a szerbek föladják 
táborukat s a Karas folyó mögé hátráljanak. A  honvédek a 
védmiiveket lerombolták s a falut felgyújtották. Most a szerbek 
a Karas folyó jobb partján az Ördöghidja mögött ütöttek tábort. 
Hátuk mögött a futóhomok, arcvonaluk és balszárnyukon a 
Karas folyó, távolabb jobb oldalukat a Duna folyam védte.

Ezen felül a balparton az Ördög-hidja előtt, hidfőszerüleg 
egy zárt sáncot épitének.1)

Bobalics Péter táborparancsnok meghagyása folytán Besza- 
rabics Vincze cs. kir. főhadnagy 1156 illyr-bánáti granicsár 
ezredbeli katonával s 8 —  felerészben 1 fontos-ágyúval a Karas 
mentén Yersecz felé nyomult, hogy alkalmas pontot megszáll
ván, Fehértemplom és Yersecz közt az utat megfigyelje s az 
összeköttetést e két város közt megszakitsa, helyesebben veszé
lyeztesse. Beszarabics e célból Strázsát (Lagerdorf) szemelte ki 
tábor helyül, utóbb három zárt sánccal megerősítette.

Szeptember 21-én a szerbek Jám Vojvodincz és Kustély 
helységeket megszállottak s néhány nap alatt az összes mag
tárakat kiüriték s a zsákmányt lagerdorfi táborukba szálliták. 
400 főből álló portyázó csapatjuk egész Yersecz határáig 
kalandozott.2)

>) Horváth M. id. m. 1. 381— 392 1. D ie Serbische B ew egu ng in Süd- 
ungarn 173— 178 1. Böhm  Lenárd. D él-M agyarország v a g y  az ú g y  nevezett 
Bánság külön  története. 480 1. E rlebn isse eines k. k. O fflziers stb. id. m. 
38— 42 1. Gracza G yörgy . A z  1848— 49. m agyar szabadságharc története II. 
106 1. e g y  szem tanú loirása ; —  120 1. a P. H. tem esi levelezőjének  fö l
je g y zése i —  229 1. a ...K öz lön y  tudósítójának értesitése.

2) M illcker B ódog  V ersecz szab. kir. város története 241.
O lchváry : Magyar függetlenségi harc. 5



A perlaszi szerb tábor megrohanása
szept. 2-án.

(l. a 3. számú vázlatot.)

Fehértemplom hősies védelme a hadszinhely eme szaka
szának nyugoti részében is lelkes hangulatra gerjesztette a 
magyar csapatokat. Minthogy a szerbek augsztus végén gyors 
egymásutánban több vállalatot intéztek a magyarok ellen, s a 
védtelen lakosságot megtámadva élete és vagyonától megfosz- 
ták, a nagybecskereki tábor csapataiban is megnyilatkozott a 
vágy, hogy a szerbek ellen harcba vezéreltessenek.

E magyar csapatoknak nem kellett messze menniük, hogy 
harcvágyukat kielégítsék., Velők szemben állott a fölkelő szer- 
beknek erődített tábora Ecskától délre, Periasz közelében. Eme 
tábor, mint kezdetben emlitém, N.-Becskerek ellenében gyüle
kezett s Alibunárral együtt szilárd támpontja lön a dél-bánáti 
fölkelésnek.

A  tábortól dél és keletre fekvő szerb községek hódoltsági 
körletéhez tartoztak. Mint minden vállalat kiinduló pontja, észak 
felé első sorban N.-Becskerek várost és környékét fenyegette.

A  szerbek perlaszi tábora a Bega csatorna balpartján a 
perlasz-écskai utón, Perl ásztól körülbelül 4 km.-re feküdt.

A  tábort, mely a mai erdő őrháznál vala, egy összefüggő 
vonalakból álló védsánc övezte, melynek külső árka 2 mt. mély- 
s 4 mt. szélességgel birt.

Közelebb Periasz felé a Jánosa dombnál (Jancova hunka) 
egy erős redoute épült. A  táborban mintegy 500 nádkunyhó 
szolgált a csapatok elhelyezésére.

A  perlaszi táborban Drakulics parancsnoksága alatt 5000 föl
kelő tanyázott, kik nagyobb részt a fegyverforgatásban jártas 
határőrökből, csajkátokból, továbbá szerviánusokból s a magyar- 
országi szerb falvak önkénteseiből állottak. A  sáncokon 12 ágyú 
volt felállítva. Ebből 4 darabot az előre tolt nyílt sáncon helyez
tek el.

A  tábor kissé emelkedett területen feküdt, nyugoti és 
északi oldala meredeken szállott alá a Bega felé. A  déli részen 
a környék fölött áttekintést nyujta.

Kiss Ernő ezredes a nagybecskereki magyar tábor parancs
noka sarkalta a kormányt, hogy erősbitést küldjön, hogy azu
tán —  mihelyst vállalatképesnek érzi magát, a perlaszi táborra 
döntő csapást mérjen. Kiss ezredest, mint magán embert is 
érdekelte a vállalat sikere, amennyiben eleméri nagy kiterje
désű birtokát a szerbek garázdálkodása állandóan fenyegette.



1848. augusztus végén a következő haderők voltak N.-Becs- 
kereken és környékén:

N e v e z e t e s e n G yalog
ság

L ovas
ság Ágyuk

A  M ihály orosz nag'yherczeg nevét viselő előbb 
M ariaássy 37. g ya log  ezred 3. zászlóalja (13— 18) 
6 százada Y etter Antal alezredes parancsnok
sága alatt .......................................................................... 840

A  D on M iguel (debreczen i 39. g-y.) ezred 3 szá
zada —  k ö r ü lb e lü l ......................................................... 420 — —

A  debreczeni 10. honvéd zászlóalj Szem ere őr
nagy parancsnoksága a l a t t ........................................ 1000 — —

W oron ieczk y  M icziszláv herczeg’ pesti 2 önkén
tes vadász százada l e h e t e t t .................................. 300 — —

A  bihari nem zetőrök 1 önkéntes százada hozzá
vetőleg' ............................ .................................................. 200 —- —

A  W ü rten berg  és H annover huszárok 6 százada — 720 —

1 G fontos üteg és 4 nem zetőrségi löveg  . . — — 10

Ö sszesen  . 2760 720 10

Ezen felül a AVasa gyalog ezred 3. zászlóalja Ó-Becséről 
Uj-Beesére tétetvén, Kiss Ernő ezredes parancsnoksága alá 
helyeztetett. E zászlóalj Csurog irányában a Tisza mentén elő
őrsöket állita.

A  perlaszi tábor megvételére az ütközet tervet Vetter Antal 
37. gyalog ezredbe!! alezredes készítette s Kiss ezredes jóvá
hagyta s a kivitelre szeptember 2-át tűzte ki.

Szeptember 1-éről 2-ára menő éjjel Kiss Ernő ezredes a 
nagybecskereki csapatokkal Écskára vonult, hogy ott egyesül
jön a Aretter alezredes parancsnoksága alatt álló csapatokkal, 
melyek Periasz felé őrállás szolgálatban Ecskáig valának előre 
tolva,

A  AVasa gyalog ezred 3 (13. 14. és 15.) százada, hogy 
Kiss Ernő támadólagos előnyomulását jobb oldalában a Tiszá
nál födözze, szeptember 1-én Kumánra s onnan a Tisza 
mentén lefelé irányittatott. Ezen csapat rendeltetése volt első 
sorban a zsablyai átjárót biztosítani, nehogy a bácskai szerb 
csapatok a Tiszán átkelve Aradáczon át Nagy-Becskereket 
megtámadják.



A  folyó jobb parti területén fekvő helységek szerb kéz
ben valónak. A  zsablyai átjárótól —  Aradáczon át —  Nagy- 
Becskerek 27a óra gyalog menetre fekszik.

K iss ezredes a perlaszi tábort hajnalban szándékozott 
megrohanni. E célból éjjel 2 h-kor indult el Ecskáról. Ezen falutól 
a táborig 9 kilométert számolunk s ez ut rendes viszonyok közt 
274 óra alatt megtehető. Éjjel több időre van szükség.

A  magyarok vállalata titkos szándékkal történt; azonban 
a nagybecskereki szerbek tüzoszlopok gyújtása által már elve 
figyelmessé tették a perlaszi tábort a fenyegető veszélyre. így  
történt, hogy ezek teljesen harckész állapotban várták a magya
rokat.

A  vállalat lefolyásának tanúsága szerint azonban az ütkö
zetterv nem egyedül és kizárólag a meglepetésre volt állapítva, 
de nappali harcra is előkészítő a támadó oszlopokat.

A  magyar csapatok reggeli 5 órakor vonultak fel a szerb 
tábor közelében. Vette r alezredes megbízatás folytán át
vette a gyalogság és tüzérség fölött a rendelkezést. Intézke
désére a W oroniecky herceg pesti önkéntes 2 százada észak
kelet felől kerülte meg a sáncolatot; ezektől balra fejlődék a 
Don Miguelek 3 százada. Ezek alkotók a támadó csapatok bal
szárnyát. A  jobb szárnyon a sáncolat északi-főarcvonalával 
szemben a Mihály ezredbeli 6 század, 10. honvéd zászlóalj 
és a bihari nemzetőr század állott fel.

A  sáncok keleti arcvonalának nevezetesen pedig a redoute 
s ennek Periasz felé eső kijáratának megfigyelésére —  a magyar 
csapatok szélső balszárnyára —  a Hannover és Würtenberg 
huszárok 6 százada volt kirendelve.

A z ágyuk lehető közeire előtollattak s a leggyöngébb 
pontokkal szemben (tehát megosztva) vonultak fel. A  terepre 
való tekintettel, csak is az északi és az észak keleti arcvonalon 
nyerhettek fölállítást.

A  támadás reggel 5 óra után kezdődött. A  harcot a 
tüzérség vezette be. A  szerbek, mint föntebb emlitém, készen 
fogadták a támadást; s az első ágyulövéseket azonnal viszo
nozták.

A  magyar-aradi nemzetőr tüzérek, jólehet csak újoncok 
valónak, remekeltek a lövésben. Mindjárt az ágyú tűzharc kez
detén leküzdék a szerb csapatok tüzéreit, a mennyiben több 6 
fontos ágyujokat leszerelték.

A  magyar tüzérség a szerb tábor nádviskóit csakhamar 
felgyújtotta. A  terjedő láng a szerb csapatokat nagy zavarba 
ejté. A  magyar vezérlet, hogy e zavart fölhasználja, rohamra 
inditá a gyalog csapatokat.



A  rohamot a túlsúlyban volt jobb szárnyon kezdették az 
első vonalbeli sáncok ellen. Elsők válónak a Mihály ezredbeli 
gyalogosok, kik a sáncok ormát megmászták s a szerb táborba 
hatoltak; ezután nyomult be a 10. honvéd zászlóalj. A  jobb 
szárny sikere most magával ragadta a balszárnyat is. Előtör
tek W oroniecky önkéntes vadász századai, —  kiket a herceg 
lóról leszállva személyesen vezetett a sáncok ellen, —  s ugyan
csak a Don Miguel gyalogosok, kik a többi csapatokhoz hasonló 
lelkesedéssel, rohanták meg a sáncokat. A  szerbek öldöklő 
golyó záporra] fogadták a magyarokat. Minden ellentál]ás hasz
talan volt. A  magyar gyalogosok szuronynyal döfték le az ellent- 
állókat. Ekkor az ellenség a háta mögé eső redouteba menekült. 
De a magyarok nyomon követték s ugylehet egyidejűleg hatol
tak be a zárt sáncba, honnan aztán még egy rövid ideig tartó 
heves küzdelem után a szerbek teljes vereséggel kiüzettek.

A  bihari nemzetőr század, mely a jobbszárny mögött tar
talékban állott, Kiss Pál 37. ezredbeli százados buzdítása és 
vezérlete alatt —  tökéletlen fegyverek és még hiányos kikép
zés dacára —  halál megvetéssel követte a sorkatonaság példá
ját s az ellenségnek egy osztályát, mely a redoute mögött 
a magyarok jobbszárnya ellenében magát az utmelléki erdő 
sűrűjében befészkelte, elszántan megrohanta s állásából ki
verte. A  magyar csapatok vetélkedtek a vitézségben. A  szerbek 
tüzérei a magyar gyalogság szuronyai alatt estek el

Drakulics a szerbek parancsnoka nem várta ki az általá
nos támadást, hanem 2500 emberrel és 2 ágyúval Titelbe futott. 
A  többiek a tábor mögött készen álló szekereiken, (de gyalog 
is) részint Szakulára (Torontói-Sziget) részint Leopoldovára 
(Csenta) és haza menekültek.

A  szerbek veszteségét 2— 300 főre teszik.
Hivatalos adat szerint a sáncokban 90 halottjuk maradt.
A  magyarok 56 embert veszhettek, —  köztük Szemere 

Pál őrnagyot a 10. honvéd zászlóalj vitéz parancsnokát. Reg
gel 8 órakor —  tehát 3 órai harc után —  a perlaszi elsáncolt 
tábor a magyarok birtokában volt.

2 egyfontos, 5 háromfontos és 2 hatfontos ágyú és 1 
bombavető) mozsár, nagy mennyiségű lőszer (Periasz átkutatása 
alkalmával 30 mázsa lőpor, 68000 puska töltény) esett a magya
rok birtokába.

Az elvett lövegekből Iviss ezredes egy üteget alakított.
A  tábor elfoglalása után Kiss ezredes a Mihály ezredbeli 

zászlóaljjal, egy osztály huszárral és egy ütegágyuval Perlaszra 
nyomult. A  helységet a szerb lakósok elhagyták s csupán a 
németek maradtak benne.



Perlaszról hírszerző járőröket indítottak Titel felé. Ezek ama 
jelentéssel érkeztek vissza, hogy a rácok Titelnél a hajó hidat 
fölszedték s az átkelő hely védelmére készülnek.

A  perlaszi tábor sáncait a kirendelt lakosság rombolta le.
Perlaszon a csapatok Vetter alezredes parancsnoksága alá 

helyeztetvén — ott hagyattak, mig a többi csapatok Nagy- 
Becskerekre irányittattak, hol még az nap este 6-7 óra tájban 
megérkezének. A  Tisza mentén levonult W asa ezredbeli, 3 szá
zad visszamenetelt Ó-Becsére, hol 5 nap múlva érkezett meg.

K iss Ernő ezredesnek a kormányhoz intézett jelentése 
világot vet a magyar csapatok hangulatára. Ebben irja egyebek 
közt, hogy a pesti vadász seregben oly nagy a lelkesedés, 
hogy a kórházba érkezett sebesültek és csonkítottak is még 
mindég kiáltják: „éljen a magyar“ !1)

Kiss Ernő ezredesnek a perlaszi tábor ellen éjjel megindí
tott vállalata történt rajtütési szándékból, hogy a tábort várat
lanul megrohanja; de történt azon szándékból is, hogy a meg
lepett szerbek Titelből a Tisza jobb partjáról segélyt ne kap
hassanak, vagy más irányból eredő hadművelet által ne 
segélyeztessenek, hanem kizárólag magukra legyenek utalva.

Azonban a szerblakta vidéken egy rajtaütési vállalatot az 
utolsó pillanatig titokban tartani, alig volt lehetséges.

Másrészről egy távolabbról érkező s akkora csapattest föl-, 
vonulása és alakulása a tábor közelében, nagyobb óvatosság 
mellett is —  annyi zajjal jár, hogy szerfölött kedvező viszo
nyoknak kell vala közrehatniok, hogy a táborbeliek ezt észre ne 
vegyék. Ilyen kedvező viszonyok volnának: a biztositó és hírszerző 
szolgálat elhanyagolása, zivatar, eső, hó, szélvihar, sűrű köd, 
mint nem különben a támadó félnek sikerült manőver által az 
ellenfél tévútra vezetése.

A z elsorolt föltételek egyike sem volt meg s a támadás 
szükségképen reggel 5 órakor kezdődött, a mikor már világos 
vala, mert a nap szeptember 2-án 5 óra 15 perckor kél.

Mindez által a támadás, illetőleg megrohanás terve jó l 
volt megalkotva s keresztül vive. A  tervet egyszerűség, a kivitelt 
szabatosság jellemzi. Minden csoport tudta mi a dolga. Miután 
kivilágosodott, meglepő megrohanásról szó sem lehete. Hanem 
bevezető ágyutüzhare által fölgyujtattak a nádviskók s a bekö
vetkezett általános zavart használták föl rohamra a magyarok.

Csupán egy fegyvernem helyes alkalmazásáról feledkezett 
meg a fővezérlet, illetőleg ama fegyvernem parancsnoka.

d  V etter Antal. A z  1848-49. szerb támadás. H azánk 1887. V II. 388. 1-
Gracza Gy. id. m. II. 123— 126. lap. A  .„K özlöny"- tudósítójának elbe

szélése és K iss Ernő ezredes jelentései. A  cs. és kir. 60. és 37. gyalog
ezredek történetének idevonatkozó részletei.



Két osztály huszár —  720 lovas állott a magyar balszár
nyon, a védsáncok keleti arcvonalával szemben, s midőn a 
táborból kiűzött szerbek —  ki kocsin, ki gyalog —  futásnak 
eredtek, a lovasság parancsnoka azt nem látta, vagy ha látta 
is, még sem üldözte. Miért ? —  talán nem kapott rá parancsot ?

A  lovasság egyik legfőbb rendeltetése, hogy a futó ellen
séget üldözze; gyakran (mint ez esetben is) hamarább 
tudja meg az ellenség visszavonulását, mint a fővezérlet, mely
nek távolabb eső ponton az ütközet vezetésére kell befolynia. 
Kell-e hát a lovasság parancsnokának arra utasítást várni, hogy 
most üldözze a futó ellenséget ?

Nem. Ez a lovasság természetes hivatása. Ha ezen üldözés 
megtörtént volna, a szerbek talán előfogathoz is nehezen jutnak, 
de bizonyára nem szedik vala össze magokat annyira, hogy pár 
nap múlva —  mint azt látni fogjuk —  Perlaszra ellentámadást 
intézzenek Szakuláról és Titelből.

Ezen körülmény azt mutatja, hogy a szerbek a perlaszi 
táborral egy positiot veszhettek ugyan, de nem törtek meg. 
Már pedig a csatának, vérontásnak ez a végcélja. A  ki azt el 
nem érte, csak félig győztes.

Ennek kapcsán fölmerül ama kérdés, nem lett volna-e 
helyes a szerbekkel együtt Titelbe nyomulni? E tárgyban Vetter 
Antal azt mondja, h ogy : „Perlaszra érkezvén Kiss ezredes a 
törzstisztekkel haditanácsot tartott, melyen ki volt mondandó, 
hogy mi történjék, vájjon a győzelmet tovább kell-e folytatni 
(kizsákmányolni) vagy pedig a korábbi állásokba visszatérni.

A  kiküldött hírszerző járőröktől megtudták, hogy a szer- 
bek a titeli hidat fölszedték s a szerbek védelemhez készülnek.

De ha a haditanács ki is mondja vala, hogy Titelt el kell 
foglalni, kérdés marad, hogy ezen pontot és a titeli fensikot 
megbirják-e tartani. Mert kevesebb volt hadierejük, semhogy 
Torontáli, a német bánsági határőrvidéket tartsák, Titelt elfog
lalják s a fensikkal együtt birtokban tartsák akkor, a midőn a 
szerbek főereje a római sáncokban és Szt.-Tamásnál vala. Ez 
annyi lett volna, mint magokat örökös támadásoknak kitenni. 
Csak az összes hadierők tervszerű és egységes támadása mellett 
volt volna remélhető Titel megtartása. Perlaszi győzelmüknek 
tehát csakis helyi hasznát vették.

Kiss dandára kénytelen volt előbbi hadállásába vissza
vonulni ; annál is inkább, mert a perlaszi tábor szétverése után 
a rácoknak egy másik csoportja (Knicsanin alatt keletről jőve) 
alig 3 mértföldre (20 km.) Nagy-Becskerektől — a Temes folyó- 
nál, Tomaseváczon egy másik erődített tábort állított.“

Ezekre megjegyezzük, hogy a szerbeket Titelig követni, 
csakis a lovasságnak állott volna módjában, de azt elfoglalni



és ideig-óráig —  mondjuk a főcsapat megérkeztéig megtartani —  
a lovasság nem birta volna, sőt kétségtelen, hogy ez a Tiszán 
való étkelés s Titelben maradás esetén áldozatul esik vala.

Minthogy pedig a nagy-becskereki dandár műszaki csapat
tal s a Tisza áthidalásához vagy az átszállításhoz szükséges 
anyaggal nem rendelkezett, természetes, hogy a maroknyi had 
az átkelést sem erőszakolhatta. Mindezeknek dacára a kivívott 
győzelem után megállani, sőt a korábbi hadállásba visszatérni, 
egyértelmű vala a kivívott előnyök feladásával.

Ha a nagy-becskereki dandár Pancsovára tör s a várost 
hatalmába ejti, Knicsanin nem állit tábort Tomaseváczon, mely
nek amúgy is az volt rendeltetése, hogy a nagy-becskereki 
dandárt elzárja Pancsovától. A  magyar sereg legnagyobb való
színűség szerint Knicsanin seregével is leszámolt volna. Kiss 
Ernő csapatának ilyetén határozott és gyors hadművelete egész 
más fordulatot adhat vala a viszonyoknak. Ne feledjük azonban, 
hogy ma ezt könnyebb mondani, mint azon időben végrehaj
tani a száz akadálylyal küzdő —  nevezetesen a hadparancs
noksággal szembenálló magyar vezéreknek.

Perlasz-aradácz-eleméri harcok
szeptem ber 9— 12.

A  magyarok visszahúzódása bátorságot és szabadkezet 
adott a szerbeknek. Első gondjuk vala a szétvert csapatokat 
gyülekeztetni, hogy Pancsovát födözzék.

Minthogy azonban a magyarok tétlenül maradtak, a szer- 
bek a távolabbi haderők gyülekeztetése után, megint támadó- 
lagos hadműveletet indítottak a magyarok ellen.

Stratimirovics György a jarek-temerini szerencsés harcok 
után O-Kér ellen akart támadni, de a perlaszi vereség hírére 
csapatainak egy részével Titelnél átkelt a Tiszán s Pancsova födö- 
zése céljából a Temes folyón ál Barándát ésSzakulát megszállottá; 
a Perlasznál megvert hadak egy része szintén ide csatlako
zott. Knicsanin ezredes a fehértemplomi kudarc után a perlaszi 
vereség hire folytán Pancsovára vonult. Itt összegyűjtő az ide- 
menekült szerb csapatokat s a tulajdon szervianusaival együtt
véve —  körülbelül 4000 emberrel és 8 ágyúval Debeljácsán át 
a Temes folyóhoz Tomaseváczra indult.

Debeljácsa magyarajku lakossága fegyvert fogott, hogy a 
szerbeknek útját á llja ; de a tulerős ellenség elől Antalfalvára 
s onnan a magyar táborba Nagy-Becskerekre vala kénytelen 
menekülni. Knicsanin a községet összelövette és porrá égette-,



s következő napon, az az szeptember 9-én Tomaseváezot meg
szállottá s táborát megerősítette.

Ily módon a szerbek nemcsak hogy újból gyülekeztek, de 
Pancsovát is elzárták a magyarok elől.

Stratimirovics Györgynek most az volt a hadműveleti 
terve, hogy Periasz és Tomasevácz felől Nagy-Becskerek ellen 
tüntet, mialatt két hadoszloppal átkel a Tiszán s Aradáczot és 
Elemért elfoglalja, azután észak-nyugatról támadja Nagy-Becs- 
kereket oly formán, hogy vele egyidejűleg Knicsanin Tomase
vácz felől nyomuljon e város ellen

E hadműveleti terv több feltételhez volt kötve, s egyik 
csoport a másiktól várta a meghatározott jeladást és kezdemé
nyezést, minek folytán az, mint complikált hadi terveknél szokott 
lenni, dugába dőlt.

A z események lefolyása következő :
Stefanovics cs. kir. főhadnagy szeptember 9-én délután 3000 
emberrel és 7 löveggel Szakuláról Perlaszra nyomult, hogy 
magát ott befészkelje s a községet a szerbeknek visszahódítsa. 
A z bicskán őrálló magyar csapatok minden irányban földerítet
tek, Periasz felé Arányi huszárfőhadnagy 11-én reggel 5 órakor 
1 2 század Würtenberg huszárral küldetett ki. Ettől beérke
zett jelentés folytán értesült Vetter alezredes, hogy a szerbek 
Periasznál vannak s hogy Eeska felé nyomulva, a szőlőültet
vények közt az országút mentén régi állásuktól nem messze 
rejtett állást foglaltak. Tényleg Zsivanovics cs. kir. hadnagy 
egy zárt sánc építését is megkezdte, azonban a magyarok 
támadása folytán teljesen nem végezhette be.

Vetter Écskán az őrálláson volt csapatokat hamarjában 
összeszedte s Periasz felé indult; egyidejűleg jelentést küldött 
K iss ezredesnek Nagy-Becskerekre.

Jóval délelőtt érték el a magyarok a szerbek állását. A  
vállalatban részt vett a Mihály ezred 3. zászlóalja, a 10. honvéd 
•zászlóalj, 2 század bihari nemzetőr, 1 osztály W ürtenberg- és 
3 szakasz Hannover huszár, végre 2 üteg.

A  szerbek 3000 emberrel és 7 löveggel állottak el az utat. 
Vetter 600 lépésre megközelítő az ellenséget s a tüzérség gránát 
lövései után a Mihály gyalogosokat és a 10. honvéd zászlóaljat 
szurony rohamra inditotfa. Ezek egy csapással bevették a félig 
kész sáncot s a szerbeket Periasz felé szorították. A  szerbek 
most a községet szállottak meg s lövegeiket Periasz délkeleti 
sarkán a szélmalomnál álliták fel s az előnyomuló csapatok 
ellenében s z í v ó s  védelmi harcot vívtak. Ez alatt Kiss ezredes 
is megjött csapataival Nagy-Beeskerekről, s mig a gyalogságot 
rohamra parancsolta, lovasságát —  hogy a szerbek visszavonu
lását elzárja, Leopoldova (Csenta) felé. irányitá. Ezen körülmény



megtette hatását s a szerbek rövid utcai küzdelem után vad 
futással Titel, Szakula, Farkard, Csenta felé menekültek.1)

Periasz egy része harc közben leégett.
Az ellenség halottakban és sebesültekben sokat veszite; 

ezen felül két löveget és nagymennyiségű fegyvert hagyott a 
csatatéren.

A  szerencsétlen bevezetés dacára Stratimirovics nem adta 
fel hadműveleti tervét. Szeptember 11-éről 12-ére menő éjjel 
két oszlopban átkelt a Tiszán. Az egyik hadoszlopot Mosorin 
felől Agics cs. kir. főhadnagy Aradáczra, a másikat Stratimi- 
rovícs György a zsablyai átjárón át Elemérre vezérelte. Utóbbi 
hadoszlopnak előzetesen a tiszai töltéseket megszállva tartó 
magyar előőrs csapatokkal is volt harca: ezek visszanyomattak.

Elemért gróf Eszterházy őrnagy, Aradáczot W oronieczky 
herceg pesti két önkéntes százada tartotta megszállva. Utóbbiak 
Agics támadása folytán Nagy-Beeskerek felé hátráltak.

Stratimirovics, hogy a Tiszán leendő visszavonulását biz
tosítsa, lövegeinek egy részét (s valószinüleg gyalog csapatokat 
is) a tiszai töltésen visszahagyta.

Vetter emlékirása szerint Eelemér felől az előőrsi szolgá
lat vétkes hanyagsággal és gondatlansággal volt kezelve, minek 
folytán a szerbek megrohanással ejték e községet hatalmukba.

Elemér és Aradácz birtoka izgalomba ejté a nagy-kikindai 
kerület szerbjeit s Meleneze táján fegyveres csoportok gyüleke
zőnek.

A  két hadoszlopnak most Nagy-Becskerek ellen kell vala 
előnyom ulnia; de a jel az ágyuszó nem hallatszott Tomase- 
vácz felől. Órák múltak, de Kniesaníntól sem hír, sem jel nem 
érkezett; már pedig a győzedelmes magyarok táborát megtámadni 
egyoldalról veszélyesnek tűnt föl Stratimirovics előtt, miért is tét
lenül veszteg maradt. Kiss ezredes ugyan is a perlaszi győzel
mes harc után csapatának egy részét Tomasevácz felé irányította 
s Knicsanint ott helyben leköté.

Ez és a perlaszi vereség elegendő okul szolgált arra, hogy 
Kniesanin ne mozduljon, de magát inkább s z í v ó s  védelemre 
berendezze.

Kiss ezredes, kinek nagy kiterjedésű birtoka Eleméren vala, 
csakhamar értesült róla, hogy a szerbek Aradáczot és Elemért 
elfoglalták s utóbbi helyen levő kastélyát feldúlták. Ennek 
folytán Appel őrnagyot 4 század Don Miguel gyalogsággal, 
1. osztály Hannover huszárral és 6 löveggel indította Aradácz 
és Elemér visszafoglalására.

i) K özlöny 1848. 118. sz. 598. 1.



Aradáczon a szerb csapatok az ottani szerb lakosságnál 
elszéledtek s a vendéglátásban megittasodának. Minek folytán 
a magyar csapat —  a meghátrált pesti önkénteseket fölvéve 
—  egy rohammal kiűzte a szerbeket a faluból s huszáraival a 
Tiszáig űzette.

Nehezebben ment a dolog Eleméren, hol a kiszorított 
szerbek kétszer is betörtek a faluba. A  harc estig tartott. A  
szerbek végre is megfutamodtak s a Tiszán átmenekülve 4 
ágyút és sok fegyvert hagytak vissza a csatatéren.

A  perlaszi vereség után Stefánovics Titelből Opovára s 
onnan Szakulára sietett. A  szétvert századok ottan gyülekezve 
valának. Ezeket a tomaseváczi táborba vezette. Ugyancsak 
Mayerhoffer cs. kir. ezredes intézkedése folytán a német-bánáti 
határőrezred 3. és 4. zászlóalja szintén Tomaseváczra Knicsanin 
alá rendeltetett.1)

Szt -Tamás 3 ik ostroma
szept. 21-én.

Ha Kiss ezredes szeptember 2-ka után —  midőn a perlaszi 
tábort szátverte —  nem nyomult Pancsovára, most ujabb győzel
mei után Tomaseváczot, illetőleg Kiniesanin csapatait kellett 
volna megtámadnia. E célból a hadszinhely nyugoti szakaszáról 
némi erőket elvonván, a nagy-becskereki dandárhoz csatolni s 
amott defensiv magatartással, a támadó hadműveleti csoport 
hátát biztosítani lehetett volna. Hosszabb tétlenség után éppen 
az ellenkezője történt.

A  magyar közvélemény sehogy sem tudott abban meg
nyugodni, hogy a magyar fegyverek annyi dicsősége s a szer- 
bek annyi veresége után Szt.-Tamás-Turia még most is a szerbek 
kezében van.

Báró Bechtold altábornagy - -  minthogy a magyar parla
mentben árulással vádolták, egy Béesből vett parancs folytán, a 
fővezérletről lemondott s Béesbe vonult vissza. Utóbb a Magyar- 
ország ellen viselt háborúban egy lovas dandár vezetésével 
bízatott meg.

A  Bácskában elhelyezett csapatok fölött, az ország kor
mányának határozata folytán, ezúttal Mészáros Lázár hadügy
miniszter —  bár kelletlenül —  vette át a parancsnokságot.

Mészáros Klauzál őrnagyot nevezte ki vezérkari főnökéül. 
A  választás nem volt szerencsés. A  hadügyminiszter emlékira-

,) K özlön y  1848. 118. sz. 598. 1. D i Serbisclie Bewog'ung in Siidungarn 
196. 1. D ie E rlebn isse eines k. k. Oí'flziers 48. 1. Yetter. Á z  1848— 49. szerb 
támadás. Hazánk 1887. V II. k. 5 füzet 393— 396 1.



taiban pedáns theoretikusnak, haditudományokkal telt fejű tábor
kari főnöknek jellemzi Klauzált ki, hogy olvasottságát fittogtassa, 
a rendszeres ostromban szükségesek kérelmezésével hátráltatta 
az ostrommüveleteket. —  Ostrom-műveleti terve csak 4 6  egész 
ivpapirra terjedt s számos tervvrajzzal volt fölszerelve.

Természetes, hogy egy ilyen terjedelmű complikátió gya
korlati kivitelre nem volt alkalmas.

A z augusztus 19-iki ostrom művelet után a magyar csapa
tok defensiv állomásaikra vonultak szét. Mészáros a kormány 
sürgetései folytán szeptember 19-ére tűzte ki Szt.-Tamás ostro
m át; de közbejött esőzés folytán 21-ére halasztotta el. E célra 
az összes haderő 16 gyalog zászlóaljból, 2 huszárezredből, L 
huszárosztályból, 7 6 fontos ütegből, 1 12 fontos ütegből, 2 30 
fontos mozsárból állott. Ezekhez járult a Turszky ezred egy 
zászlóalja, de miután csak 180 embert számlált, már eleve 
Ó-Becse védelmére hagyatott vissza. —  Továbbá több önkéntes 
csapat s a rendes csapatoknál is több nemzetőrség. Ez utóbbiak 
csupán helyi szolgálatra fordittattak.

Mészáros ezen csapatoklétszámát következőleg állapítja m eg:
8 sor ezredbeli zászlóalj 6000 e, 8 honvédzászlóalj 8000 e. 

Lóvasság 2000 lovas. 8 üteg 48 löveggel s 2 mozsár.
Ezen haderőből Futakon volt 1 zászlóalj 1 huszárosztály 

1h  üteg, hogy Péterváraddal az összeköttetést fentartsa. A  
betegeket és a helyőrségeket levonva, Szt.-Tamás ostromában 
résztvett 9000 gyalogos, 1500 lovas, l lh  üteg ágya, és 2 mozsár.

A  szerbek hadereje s a parancsnoklási viszonyok általában 
véve mint augusztus 19-én, változatlanul megmaradtak. S z t- 
Tamáson#és Turián 5784 ember és 24 löveg volt elhelyezve.. 
Szt.-Tamáson Biga, Turián Jovanovics Péter parancsnokolt. Egy
idejűleg Csurogon a esajkás zászlóalj területén Jovanovics Mihály 
százados parancsnoksága alatt a péterváradi határőr ezred 3. és
4. zászlóalja és 6 löveg Szt.-Tamás— Turia segítségére s a római 
sánczok födözésére készenlétben állott.

A z Almáska mocsár megett a szőregi zárt sáncot —  mely 
ismét a szerbek birtokában volt — Budimirovic Melentie egy 
osztálylyal és egy 3 fontos ágyúval tartotta megszállva.

A  magyar sereg a következő oszlopokra tagozódva nyo
mult Szt.-Tamás ellen;

Jobb oszlop. Parancsnok Eder tábornok. 5 zászlóalj gyalog
ság. A  lovasság nagyobbik része Ivolowrath ezredes alatt. A 
tüzérség kisebbik része, a 2 30 fontos mozsárral. Támad a Péter
váradi hidfő ellen.

Közép oszlop. Parancsnok br. Bakonyi tábornok. 2 sor 
ezredbeli zászlóalj, 2 honvéd zászlóalj, a tüzérség nagyobbik



része.1) Támad a verbászi sánczok ellen a Ferencz-esatorna 
balpartján.

Bal oszlop. Parancsnok Aulich alezredes —  (Bakonyi tábor
nok alatt) 2 2) zászlóalj gyalogság, 1 osztály lovasság.

Támad a verbászi sáncok ellen a Krivaja jobb partján.
A z összes csapatok Ó-Verbászról indultak el. A  jobb oszlop 

átkelésére s az összeköttetés fen tartására a Ferencz-csatornán 
Szt.-Tamástól nagyobb távolságra, úszó aljazattal hid veretett.

Fack, nyugalmazott ezredes, nagyobb részt nemzetőr, csa
patokkal Ó-Becséről kirendeltetett, hogy Szt-Tamásnak Ó-Be
csére néző sáncai ellen működjék.

Ó-Ivéren a szöregi sánc veszélyeztetésére, Kis-Kéren az 
összeköttetés fentartására szintén csapatok valának kikülönitve.

Mészáros haditerve volt, hogy —  a mint a mozsarak 
tüzelnek —  első sorban a Ferencz-esatorna hidját, mely nem 
igen erős hídfővel volt ellátva, a jobb parton fogja megro
hanni; ez alatt a bal szárnyon is megkezdetnék a harc s Fack 
dandára is előnyomul s mindannyian az alkalom és siker sze
rint folytatják működésüket.

Mészáros, midőn emlékirataiban, az ostrom nem sikerülte 
fölött elmélkedik, a hadi tervet maga bírálja el találóan. „Min
degyik rész a másik sikerét várta, hogy ő is hozzá járulhas
son ahhoz.“

Szeptember 20-áról 21-ére menő éjjel, éjfél után holdvi
lágnál gyülekeztek a csapatok. Mészáros, midőn a gyülekező 
helyen megérkezék, a csapatokat rendetlenségben, félig készülő
ben találta. Nagy nehezen sorba s rendbe jött a sereg s a 
csapatok elindultak. „De a táborkar —  bár vizsgálódott, kém- 
lelősködött, kutatott, rajzolt, mindent tett, az utat még sem 
tudta.“ így  történt, „hogy az okos tábori kalauzolás mellett 
elveszítők az utat s csak nehezen tudtak reá térni. Világos volt 
már, a midőn Szt.-Tam ásho. ért a sereg. Napkeltekor azonban 
sürü köd szállott a láthatárra, mely a kilátást és a tájékozódást 
akadályozta. Mint emlitém, a sereg Ó-Verbászról jőve, a Ferencz- 
esatorna északi oldalán nyomult elő s Szt.-Tamástól megfelelő 
távolságban3) készült hidon, a jobb oszlop csapatai a csatorna 
jobb partjára keltek át.

r) Ú gy  vélem  a verbászi sáncok ellen 5 üteg (a 12 fontossal), m ig  a 
liiclfő ellen 2'/* üteg a 2 m ozsárral nyert alkalmazást.

Die E rlebn isse eines K. K . O ffiziers 61. 1.
2) A z  egy ik  a W asa  ezred 2. zászlóalja volt.
3) M észáros emlékirataiban érinti, h og y  V2 órát kellett lovagolnia, a 

verbászi sáncot ostrom ló csapattól a rögtönzött h idon  át —  a jobbparti csa
patokhoz, h og y  ott a parancsokat kiadja. Ha ez utat ügetésben és vágtában
tette m eg —  a m i valószínű —  akkor a h id  a m ai Siacki szállás táján lehete. Ez 
a verbászi sáncok külső körletétől 4000 lépés s a h idfő ostrom  körletéhez 
5000 léjjés távolságra esik.



Miután a jobb oszlop átkelt a csatornán, Mészáros azon 
parancsot adta Kolloivrath ezredesnek, hogy az összes lovasság
gal a szőregi sánc és a római sáncok felé földerítsen, az ellen
ség közeledését hátráltassa, illetőleg ha közeledik, szórja szét.

Reggel 572 óra tájban kezdődött az ágyúzás, mely hol 
gyengébben, hol erősebben egész délutáni 272 óráig tartott.

Minthogy kezdetben a mozsarak a hidfőtől távol állíttat
tak fel, a köd leple alatt a mozsárvédő kosarakat a hídfőhöz 
közelebbre tolták s a bombázást is megkezdették.

Ekkor kijelöltetett egy zászlóalj mint roham oszlop, azon 
utasítással, hogy a hídfőt ostromolja; mig egy másik zászlóalj
nak —  s ez a székely határőr zászlóalj vala —  Mészáros azon 
utasítást adta, hogy egészen a csatorna partjáig húzódjék s ott 
tüzelésével az ellenség figyelmét magára vonja s egyszersmind 
tartalékul szolgáljon a rohamoszlop zászlóaljnak.

Ezen tartalék zászlóalj valahol a zsilip táján érhette el a 
csatorna partját, egy magasságban a verbászi sánczokkal. A l
kalmazása és föllépése azonban —  mint utóbb látni fogjuk —  
balul ütött ki s lényegesen befolyásolta a verbászi sánczok 
ellen intézett roham balsikerét.

A  jobb oszlophoz tartozó 5 zászlóaljból Mészáros csak a 
föntebb említett 2 zászlóaljnak irja le szerepkörét. Volt-e al
kalmazva a többi 3 zászlóalj, arról nincs tudomásunk. Klapka 
szerint Szt.-Tamásnak ezen ostroma alatt is a haderőnek csak 
4 ed vagy 5-öd része fordittatott a tulajdonképeni támadásra, 
mig a többi csapatok a sáncok körül hosszú vonalban fölfejlődve 
tétlenségre valának utalva1)

A  mint a jobb parton folyamatban volt a tüzharcz, a 
bal parton is, noha a vezér szándéka ellenére idő előtt —  
megkezdődött. A  csatorna balpartján Bakonyi alatt a közép 
oszlop s Aulich alatt a baloszlop támadólag nyomult elő.

Bakonyi az ellenség előcsapatait a szőlőkből kiverte s a 
város alatti sáncokig hatolt. A  nagy ködben a közép oszlop 
rohamzaja hallatszott s ugyanott egyszerre csend lön. A  székely 
gyalogosok ugyan is —  bár megjelöltetett nekik az irány hol 
van az ellenség s honnan jönnek a magyar csapatok —  Bakonyi 
oszlopát oldaltüz alá vették, midőn ez a sánczok közelébe ér
kezett.

Kétszer intézett Bakonyi rohomot, mindkét izben a jobb 
partról tüzeltek ellene. Minthogy a csapat e miatt több tisz
tet és legényt vesztett, azon hitben, hogy ott ellenség van,

r) K lapka G yörgy . D er National Krieg- in Ungarn u. S iebenbürgen in 
den Jahren 1848. iY 1849. II. 32. 1.



Bakunyi 800 lépésre visszavezette csapatát, s 12 fontos ütegével 
lövetni kezeié a sáncokat.

Aulich alatt a balszárnyon a W asa ezred 2. zászlóaljának
5. osztálya kezdte meg a tám adást; de minthogy a túlerő vissza
verte, most a 4. osztály is a roham oszlopba vétetett s az egész 
zászlóalj támadólag lépett föl. Ez is megakadt egy széles mo
csáron, mely a rohanó csapatnak útját á llottá1)

A  legénység mindkét roham alatt lelkesen és bátran viselte 
magát. Habár a zászlóalj erős puska- és lövegtüznek volt ki
téve, mindössze csak 7 sebesültje vala. Ismételt támadások 
daczára az ellenséget erős védmüveiből kiverni nem sikerült, 
miért is Aulich 1000 lépésre visszavonta csapatát, mig a 
lovasság még távolabb (hátrább) állván, kényelmesen etetett,x) 

A  12 fontos üteg lövegei bár jó l céloztak, a nagy távolság 
miatt 800 lépésre a sáncokon rést törni nem bírtak.2)

A  köd még reggel 8 óra felé sem szakadozott. Időközben 
a jobb parton megszűnt a tüzelés. Hogy a jobb oszlopot ujabb 
tevékenységre sarkalja, Mészáros átlovagolt a jobb partra, 
De a hidat a csapat előnyomulásához képest közelebb úsztatni 
elmulasztották, minek folytán a hadügyminiszternek sebes 
vágtában félóráig kelle lovagolnia, hogy a túlsó csapatokat 
elérhesse.

Mészáros szerint a csapatok hangulata nyomott vala. 
Hiányzott az önfeláldozási készség. A  sorhadi katonák megun
ták a hosszú táborozást és a harcias életet. „H ogy a seregbe 
uj lelkesültséget öntsön a vezér, újból ostromot rendelt. Más
részről, bár parancsot külde Aulichnak, hogy a többi csapatok
kal egy magasságba nyomuljon, előbb a jobb parton kiadott 
rendeletéinek sikerét be kellett várnia s ezen rendeletek végre
hajtását is sürgetnie kellett/'

így  függött egyik ténykedés a másiktól. így  történt, hogy 
mindegyik rész a másiknak sikerét várta, hogy ahhoz ő is 
hozzájárulhasson. „A  bombák és gránátoknak nem sikerült a 
templom tornyát, mint egyetlen érdemes tárgyat, lerombolni, vagy 
meggyujtani, s onnan az egész tájat szemmel lehete kísérni."

Vájjon gondoltak-e arra, hogy első sorban a sáncokat, a 
hídfőt rombolják le, s ha nagy a távolság, vigyék közelebb az 
ágyukat; mert hiszen végre is veszteség nélkül döntő ered

’ ) E z a K rivaja  behajló  vize volt.
() K étség kiviil jellem ző. —  V á jjon  a lovas tiszteknek harczászati elő

képzettség-ét, —  kötelesség-érzetét —  avagy fegyelm ét illeti-e szigorúbb bírá
lat ? A  lovasságnak eme cselekedete a korábbi időtől eredt közhangulat ferde 
kinövése vala.

2) V etter A. m eg jegyzi, h ogy  az ágyúzás több, m int 1000 lépés távol
ságra, lőszer pazarlás vala. H azánk 1886. V . 143. 1.



ményre számítani nem lehet. Ily mérvű lanyhasággal szemben 
a szerbek táborában emelkedett hangulat uralkodott. A z asszo
nyok nemzeti dalokat énekelve buzditák a harczosokat. Az 
ágyutüz által felgyújtott házakat asszonyok olták s vizbe már
tott pokróezokat terhének a házak fedelére. Másrészök ebédet 
főzött s étkezéssel látta el a harczosokat. A  lehullott ágyú
golyókat gyermekek szedték fel s a templomba szálliták. Ott 
volt a lőszerraktár.

íg y  volt ez mindég. A z egyik fél gyöngesége a másik fél 
erejét növeli.

Hosszú vajúdás után a jobb parton újból tüzelni kezdtek, 
s midőn e tűzharc lankadóban volt, érkezék Mészároshoz a 
jelentés, hogy a Csajkás kerületből 3000 rác nyomul elő. 
Már eleve Turia felől ágyudörgés hallatszott ide. Joannovics 
Mihály százados Csurogon az egyik Péterváradi zászlóaljat ko
csikra iilteté s 6 ágyúval ellátva Szt.-Tamás segélyére sietett.1) 
De ugyancsak Budimirovics is a délelőtt folyamán csapatjának 
egy részével s az egy 3 fontos löveggel a szöregi zárt sáncot 
elhagyta s a szt-tamásiak segélyére nyomult elő. Ebből kitet
szik, hogy Szöreget senki sem háborgatta.

E kis osztagot a magyarok már-már elfogták, midőn dél
előtt 10 óra tájban Turia felől megszólaltak az ágyuk s a határőr 
csapatok harcalakzatba alakulva, a hídfőt ostromló csapatok ellen 
nyomulának.

A  magyarok, hogy az érkezőkkel szemben arcot fordíthas
sanak, a helyett hogy eléjök mentek volna, az ostromló körlet 
jobbszárnyát hátra és visszakanyariták. —  Az első huszárezred 
pár szerencsés rohamot intézett a határőrök ellen s azok elő
nyomulását hátráltatta. De a gyalogság nem volt képes meg
akadályozni, hogy a segélycsapat a hídfőn át Szt.-Tamásra be 
ne jusson. —  Most már szó sem lehetett arról, hogy Szt.-Tamás 
bevétessék.

A  szöregi sáncot bevenni nem sikerült. Hogy ki támadta e 
sáncot, vagy egyáltalában ezúttal támadta-e valaki, arról tudomá
sunk nincsen. Kom oly támadásról alig lehetett azonban szó akkor, 
midőn annak parancsnoka a harcerő egy részét kikülönitve Szt.- 
Tamás segítségére siet.

Fack ezredes dandárnok is jelentette, hogy csapatával 
visszavonta magát, mert Turia felől nagyobb haderő fenyegető, 
miért is az ottani hidat (?) is felégette. —  Fack ezredes való
színűleg értesült a szerb határőrök 2. zászlóaljának előnyomu

P D ie Erlebnisse eines k. k. Offiziers. 62. 1. 1000 és 3000 főn y i csa
pat közt harcászati szem pontból véve n agy  kü lönbség  van ; s az i t t . le fo lyt 
esem ényekből következtetve valószínűbb, h og y  m indkét határőr zászlóalj a 
szt.-tam ásiak segélyére jött.



lásáról s attól tartott, hogy ezek az ő visszavonulását fogják 
elvágni. Hogy ez be ne következzék, az ó-becsei sáncok elleni 
tüntetést félben hagyván, Ó-Becsére visszavonult a nélkül, hogy 
valaki űzőbe vette volna.

Mészáros ezután a visszavonulást elrendelte. A  csapatok a 
délután folyamán állomásaikra tértek vissza. Veszteségünk 20—  
30 halott, más adat szerint 100-nál több harcos —  ezek közt 
2 tiszt vala. A  Sándor ezredbeli gyalogosokból 18 elesett, 22 
megsebesült. A  székelyek is sokat veszítettek. A  huszárokból 
25 lovas elesett.1)

Vetter Antal a szerbeknek 1848/49-ki támadásával foglal
kozván, Szt.-Tamás ostromát nagyjában véve a következőleg 
m éltatja:

„Rendelkezésre állott 14 zászlóalj rendes gyalogság, 18 
század huszár, 48 ágyú. Ezenfelül mintegy 20000 nemzetőr.“

„Szt.-Tamás háromszori ostromának sikertelensége koránt 
sem a csapatok hiánya vagy elégtelen számából folyt ki, hanem 
egyes egyedül a téves intézkedésekből és más okokból.“

Azután fölemliti, hogy „a táborkar főnökének kötelessége 
lett volna meglatolni a saját és az ellenség erejét, akadályokat, 
a terep nehézségeit, csapatok elosztását; de főleg a vállalatot 
kellett volna titokban tartani. Szervezni a kémjáratot s ügy- 
szemrevételeket, hogy a táborkar valósággal tudjon s ne tapoga- 
todzék. Mindez nem történt s azért érte csúfság a magyar 
fegyvereket.“

Mészáros emlékiratai szerint az ostrom fősulyával az amúgy 
is gyönge hídfőre akart nehezedni. „De ez esetben“ —  mondja 
Vetter — „a gyalogság nagyobb részét s a tüzérséget is nagyobb 
számban a hidfő ellen kell vala működtetnie, mialatt másutt 
csak tüntetve lépett volna fel. így  a hidfő ellen 10 zászlóalj-, 
mig másutt csak 4 zászlóaljjal. A  lovasság legnagyobb része 
a délirészen lett volna alkalmazandó, hogy a sáncok elfoglalása 
esetén a szerbek visszavonulása elvágassék.1) Miután a tüzérség 
a kellő eredményt elérte, a gyalogságnak rohamra kellett volna 
menni.“

„Ehhez pedig a csapatokat századok, sőt dandárok szerint 
rendezni kellett volna. Mialatt ez a jobb parton történik, az alatt

') M észáros Lázár emlékiratai. K özre bocsátja  Szokoly Y iktor. 1. K. 
V etter Antal. A z 1848— 1849. szerb támadás. H azánk 1886. V . 141— 142. 1. 
1885. IV . 709. 1. Die E rlebnisse eines k. k. Offiziers. 62. 1. Die Serbische 
Bewegung- in  Siidungarn. —  196— 199. 1. Geschichte des k. u. k. Inf. Reg. 
Nr. 60. 199. 1.

t) A  lovasság' n agyobbik  része tényleg a déli részen  volt alkalmazva.
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a balparton a tüzérség erélyesen működik s midőn a támadó 
hadoszlop a lridfő ellen megindul, a gyalogság a 'baloldalon is 
támadni kezd."

„Ha a támadás ily módon és a megkívántaié erélylyel 
történik, nem vezethetett egyébre győzelemnél; a hol azonban 
a rendelkezések nyomorúságosak, a parancsnokokból pedig nem
csak a lelkesedés, hanem a jó  akarat is hiányzik, ott ugyan meg
szűnik még a remény is a kedvező kimenetelre.1'1)

Ezen figyelemre méltó bírálat kapcsán még a következő
ket kívánjuk megjegyezni.

Mészáros a 10 rendes zászlóalj 2 huszár ezred és 1 
huszár osztályból —  nem 14000 gyalogost, 2000 lovast, de csak 
9000 gyalogost s 1500 lovast fordított Szt-Tamás ellen s a 
nemzetőrséget Fack ezredes csapatain kívül nem is alkalmazta 
Szt-Tamásnál. De éppen ez volt a baj. Mert a haderőt —  mint 
azt előzetesen Bechtold cselekedte —  eltagolva O-Becsén, K is- 
Kéren, Ó-Kéren, sőt Hutákon is meghagyta. Ezen elapró
zott haderők magokban gyengék értékes hadivállalatot nem 
csak nem kezdeményezhettek, de sőt védelmi célból sem értek 
sokat. Holott a lőerővel egyesítve a nagy számot nagyobbra 
emelik s döntő helyen döntő eredményt vívnak ki.

A  nemzetőrség magában alkalmazva —  mondjuk —  keve
set ér. De kisebb arányban rendes, fegyelmezett csapatokkal 
együtt hivatásbeli csapattisztek vezetése alatt, hasznos szolgá
latot tehet a harctéren. Beosztásuk főleg a tüntető csoportnál 
előnyös. Fack ezredes valószinüleg azért vonult hamarjában 
vissza az ó-becsei sáncoktól, mert —  úgy vélem —  csak nem
zetőrséggel rendelkezők. Holott ezekkel magokban céltudatosan 
még tüntetni is bajos.

A  számos kisebb védőrség és összekötő csapatok kikülö- 
nitését illetőleg ama véleménnyel is találkozhatunk,^ hogy azok 
szükségesek voltak a községek s a nép oltalmára. Ez azonban 
téves nézet, mert ha a főerő a döntő ponton elbukott, az apró 
részek, mint a kevésbé fontos helyek, mind utána esnek s a 
nép és vagyona akkor lesz csak igazában kiszolgáltatva az 
ellenségnek. Valamit föl kell áldozni, de soha és semmi körül
mények közt a döntő győzedelmet.

A  népről s ingó vagyonának biztonságáról legjobb elszál
lítás utján gondoskodni, mint az be is következett 1849-elején, 
midőn a magyar hadak a Bácska és Bánátból kivonattak s a 
főhadszinhelyre küldettek.

Szt.-Tamás 3-ik ostrománál lehangolt egykedvűség uralta 
a magyar sereget. Ennek oka volt az előzetes két kudarc.

b  V etter A . id. m. Hazánk 1886. V . 141— 142. 1.



Továbbá az országházban árulással vádolt Bechtold lemondása, 
az immel-ámmal folytatott hadműveletek. Most egyszerre hire 
jött, hogy Jelasics a Dunán túl betört az országba. Ezen körül
mény nem csak az idegen, de a magyar tisztekre is mély 
benyomást gyakorolt; mert tisztában volt azzal mindenki, hogy 
Jelasics az udvar tudta és akarata nélkül nem tört volna be.

Ennek folytán a tisztek közül sokan „nem ütközni, de 
minden módon szabadulni kívántak a magyar seregből.“ 4— 5 
tiszt az ostrom előtt, többen az ostrom után beadták lemondá
sukat, eltávozván a seregből. A  lehangoltság, a lanyha egyked
vűség kihattot a legénységre is. Jól ismerjük ez álmos közér
zés bárgyú tehetetlenségét, Ama csapat mely annak rabja 
lesz —  ha parancsnokának erélye abból ki nem ragadja, dicső
ségre nem számíthat.

A  nemes gondolkodású hazafias érzületéi s valóban magát 
feláldozó Mészáros Lázár liadügy miniszter nem tudta f'öllelke- 
siteni a sereget, nem bírta megnyerni az idegen vagy elhajló 
elemeket a magyar ügynek ; de erély s akarat erő sem volt 
benne, hogy leküzdje a dissonans elemeket. Inkább rábeszélni 
akart, mint parancsolni tudott, Azért is nem volt rend és 
fegyelem a seregben. Az éjjeli rendetlen gyülekezés, a huszárok 
lovainak etetése harc alatt, a kiadott parancsok lanyha végre
hajtása, mind a mellett bizonyítanak.

De Mészáros érezte gyöngeségét, A  benne helyezett remény 
és közbizalom folytán kötelesség érzetből vállalta el a hadügyi 
tárcát s a hadsereg vezetését; azonban arra hivatottságot nem 
érzett magában. Ő Bechtold altábornagyot magánál jobb had
vezérnek tartotta, a miért is annak intézkedésein a haderők 
eltagolása tekintetében nem csak nem változtatott, de sőt — 
hogy a támadólagos hadművelet balul ütött ki, a korábbi szen
vedőleges mód szerint, csak önvédelemre kívánt szorítkozni a 
Bácskában. A  szerbek önérzetét szerfölött emelte a magyarok 
annyi kudarca Szt.-Tamásnál. Mind a mellett a szerbek bízvást 
elmondhatják, hogy Szt.-Tamás védőrségét az ellenfél nevelte föl.

Knicsanin rajtaütésé Zsigmondfalva ellen
október 8-án.

A  perlaszi tábor pusztulása és Knicsaninnak Tomaseváczon 
történt megtelepedése óta a nagy-becskereki magyar tábor Ecska 
mellett Zsigmondfalvát is őrállásába vette. Écskát és Zsigmond- 
falvát a W asa ezred 3. zászlóalja, a 10. honvéd záslóalj alosz
tályai, a Hannover huszárok és némi tüzérség tartották meg
szállva s az előőrsöket Tomasevácz felé álliták ki. Zsigmond- 
falván a W asák 15. 16. és 17. százada, a 10. honvéd zászlóalj



2 százada s a Hannover huszárok egy szárnya tanyázott Lati- 
novics huszárőrnagy parancsnoksága alatt.

Október 8-án este Knicsanin táborából jelentékeny haderő 
támadt Zsigmondfalvára. Az előőrsök a falura visszadobattak, 
a faluban volt csapatok a túlnyomó szerb had előtt meghát
rálva Zsigmondfalvát kiüriték. Latinovics őrnagy az első össze
csapásnál elesett s br. Störck W asa ezredbeli százados vette át 
a parancsnokságot s rendelte el a visszavonulást.

Időközben a W asák 13. százada Czillich százados alatt 
Écskáról kitört s Zsigmondfalva felé nyomulva, a szerbeket 
oldalba támadta; erre Störck százados is támadásba ment át 
s a szerbeket nagy zavarba hozván, a faluból kiűzték. Ezek a 
készen álló előfogatokon a Temes mögé táborukba vonultak 
vissza. A  magyarok vesztesége csekély vala. A  W asa gyalog
ságból 2 ember elesett, 1 tiszt és 5 ember megsebesült.1)

A szerbek támadása Ó-Becse, Török-Becse, Nagy-Kikinda ellen
október 12— 14.

Mint már kezdetben is emlitém, a szerbek főhadmüveleti 
tárgya Szeged vala, célul tűzvén ki, hogy a Tiszántúli részeket 
a Marosig meghódoltatják. Minthogy a Ferenez-csatorna vona
lán. Szt.-Tamás, Turia és Bács- (Tisza) Földvár birtokában való
nak, Mayerhoffer cs. k. ezredes szerbiai konzul hadi terve szerint, 
a nagy-becskereki magyar hadállás mögött Ó-Becsét, Török- 
Becsét és Nagy-Kikindát szándékoztak elfoglalni, hogy a 
temesvári cs. k. helyőrséggel kezet fogva —  miután a nagy- 
kikindai kerület szerbjeit is fölláziták —  a bács-bánsági magyar 
hadakat elnyomják. Ezen hadművelethez a szerbek három 
önálló hadoszlopot szerveztek. A  baloszlo)i, a mely Ó-Becse ellen 
vala irányítandó, szt.-tamás-turia-t. földvári haderőkből Tisza- 
Földváron verődött össze. A  közép oszlop a római sáncokból 
vétetett, hogy Csurog táján kel át a Tiszán s Török-Becsét 
támadja. A  jobb oszlop a tomaseváczi táborból kiindulva N agy- 
Kikindát tűzi ki céljául.

A  nagy-becskereki magyar tábor félrevezetése céljából 
Knicsanin tomaseváczi táborából Zsigmondfalva irányában tün
tet. Állítólag a t. földvári hadoszlopnak Ó-Becse ellen szintén 
csak tüntetés lett volna a rendeltetése; minthogy azonban ezen 
liadoszlop —  mint látni fogjuk —  a harcban majd nem meg
semmisült, hinnünk kell, hogy ugyancsak hódoltatás céljából 
nyomult Ó-Becse ellen.

Ezen oszlop W olfram Ferdinand cs. kir. főhadnagy parancs-

p  Gesch. des k. u. k. Iní'ant, Reg'. Nr. 60. 205— 206. 1.



noksága alatt, egy osztály (2 század) péterváradi határőrrel (?) 
október 13-án reggel indult Tisza-Földvárról. A  közép oszlop 
Jovanovics Mihály százados alatt 2 zászlóalj péterváradi határőr 
és 12 ágyúval —  szintén október 13-án hajnalban indult Csurog- 
ról s a töltés mentén haladva, Borjas majorsági épületeknél kelt 
át a Tiszán.

A  jobb oszlop Baraics Jefta főhadnagy parancsnoksága 
alatt 1 zászlóalj német-bánáti határőrrel és 3 háromfontos ágyú
val már október 12-én éjjel 11 órakor 300 előfogaton indult el 
Tomaseváczról.

Kniesanin, hogy a Nagy-Becskereken és környékén had
szállásoló magyar csapatokat lekösse, október 13-án reggel a 
tomaseváczi táborból nagyszámú előfogatokon a magyar őrállá
sok ellen nyomult. Ebből aztán hosszas ágyuhare fejlődék, min
den komolyabb eredmény nélkül. Magyar részen 1 halott, 3 
sebesült, a szerbeknél 24 halott volt a veszteség.

A  támadó hadoszlopok mindegyike a fajrokon nép csat
lakozása folytán 3— 4000 főre szaporodott.

Ezekkel szemben O-Beesét Fack ezredes 7— 8 század 
honvéddel, 2 század Férd in and huszárral s 2000 nemzetőr és 
fölkelt néppel, Török-Becsét Csuha alezredes 130 Turszky ezred- 
beli gyalogossal, 600 csongrádi- és 300 becsei nemzetőrrel 
védelmezte. Mindkét helyen még néhány löveg is rendelkezésre 
állott. Nagy-Kikindán Pikéty százados 3— 400 nemzetőrrel 
szállásolt.

Jovanovics százados hadoszlopa reggel ködös időben 
nyomult Török-Becsére s 5 osztályra tagozódva, a várost a 
kumán-i kaputól kezdve a melenczei útig félkörben bekerité. 
Délelőtt 10 órakor történt az első ágyulövés. Hosszabb ideig 
tartó ágyúzás után a csapatok megrohanták a várost s a 
magyarokat annak belsejébe visszaszoriták.

Csuha alezredes a belváros utcáit eltorlaszoltatta s két 
szárnyra osztá a védelmet. A  jobbszárnyon ő maga, mig a 
balszárnyon Rohonczy Lipót nyugalmazott százados most 
nemzetőrségi őrnagy vezette a védelmet. 3 óráig tartó nehéz 
küzdelemben a szerbek rohamait dicsteljesen visszaverték. A  
szerbek megunva a sikertelen harcot, az elfoglalt városrészben 
fosztogatni és gyújtogatni kezdtek s a várost csakhamar láng
tenger boritá. Erre azonban a védő csapatok, nevezetesen az 
odavaló nemzetőrség, midőn vagyonát pusztulni látta, kitört a 
torlaszok mögül s a bosszú dühével rohanta meg a zsákmányoló 
szerbeket s egy órai véres utcaiharc után kiszoritá őket a 
városból.

Csuha alezredes már eleve jelentést küldött Ó-Becsére 
Fack ezredesnek, segítséget kérve. Fack Damjanics őrnagyot 3



század honvéddel, 2 6 fontos ágyúval és 30 Ferdinand huszár
ral rendelte ki. E csapat Ó-Becsénél kelt át a Tiszán s a bal- 
parti töltésen nyomult elő. Franyován félreverték a harangot s 
a lakosság a szerb csapatokhoz csatlakozék. Damjanics lövegeit 
lemozdonyoztatván, a Franyovai utcában kétszer is megujitá a 
rohamot, hogy a magyarok segélyére útját folytathassa és éppen 
azon pillanatban érkezék oda, midőn a szerbek a városból 
kiszorultak. Ez délután 2 h tájban történt, Most páni félelem 
ragadta meg az ellenséges csapatokat s Damjanics által üldöz- 
tetve, vad futással menekültek a Borjas major felé.

Suplikáez tábornok a szerbek választott vajdája Karlóczá- 
ról Stef'anovics századost küldte a harctérre, hogy a végered
ményt mielőbb liirül hozza. Stefánovics déltájban Borjasnál 
kelt át a Tiszán. A  harc mindinkább gyengülőben vala s reá 
a szerbek minden harcászati kötelékből kivetkőzve rendetlen 
csoportokban futottak Borjas major felé, hol az épületek romok
ban hevertek. Maga Jovanovics szinéből kikelve, képtelen volt 
a csapat további vezetésére, minek folytán Stefánovics a parancs
nokságot átvette.

A  magyarok beszüntették az üldözést, holottt ha azt eré
lyesen folytatják, végveszélybe döntik a szerbeket, mert ezeknek 
csak 3 hajójuk volt az átkelésre. Már sötétedett, midőn a hon
védeknek egy osztálya és egy szárny huszár1) Kumán felől 
oldalba fogta a hátralékát. Stefánovics rendelkezése folytán 
Stejin főhadnagy és Boriserv nemzetőr tiszt parancsnoksága 
alatt a csajkások Borjas major épületeit megszállottak s az 
átkelést födözték.

É jjel 1 órakor minden a Tisza jobb partján volt. Ezen 
harcban a szerbek 200 halottat, a magyarok 20 halottat és 
sebesültet veszhettek volna. Az erő elosztásból kitetszik, hogy 
a magyarok nem Török-Becsénél várták a főtámadást. Mindaz 
által a szerbek vállalatának sorsa, Török-Becsén dőlt el.

A  baloszlop W olfram főhadnagy alatt ugyancsak a kora 
reggeli órákban nyomult O-Beese ellen s már reggeli 6 órakor 
a szőlőhegyről ágyukkal lövette a várost. Hogyan bánt el azu
tán a főhadnagy a reá bizott haderővel, miképen hajtotta végre 
a tüntetést, avagy támadást, arra nézve részletes adataink nin
csenek. Tény az, hogy a magyar huszárok remekül intézett 
rohama az egész hadat széjjel szórta. Emlékeink Kray és 
Pukli huszárszázadosok és Orbán huszártizedes vitézségét külö
nösen kiemelik. A  tizedes Fack ezredes életét is megmenté a 
harcban. A  szerbek folyton fizetve nagy veszteséggel menekül
tek Földvárra,

1 A  D am janics 30 huszárja lehetett.



A  harmadik hadoszlop mint emlitém már 12-én este 
11 órakor 300 előfogaton indult Bomaseváczról, Neuzina 
mellett kelt át a Temes folyón, s Katalinfalva, Bega— Szt- 
Györgyön át Bordának tartott. Utóbbi község lakosai útját 
akarták állani a szerb csapatnak, de midőn meggyőződtek róla, 
hogy ezek ágyúval is el vannak látva, felhagytak szándékukkal. 
A  szerbek Borda alatt etettek s azután Basahidon át utaztak 
tovább N.-Kikindára, hol 13-án délután 6 órakor érkeztek meg.

Erre Pikety a városból kivonult. Azonban Nagy-Becske- 
reken még ugyanaz nap reggel 8 óra tájban értesültek, hogy 
a szerbek egy csapata kocsikon Bega— Szt.-Györgyön átN agy- 
Kikinda felé tart.

Kiss Ernő, Yetter és Eszterbázy ezen időben a béke alku
dozás, illetőleg haditanácskozás céljából a Bácskában valának, 
minek folytán Nagy Sándor alezredes némi késedelemmel 1 
század gyalogsággal, 1 század nemzetőrrel, 2 század huszárral 
és 2 0 fontos ágyúval útra kélt a szerbek nyomában.

Baraies N. Becskerek felől várta a támadást, miért is 
X . Kikinda déli oldalán szállott táborba.

14-én napkeltekor Basahid felől meg is érkeztek a magya
rok. A  szerbek csapata ekkor már 4000 főre szaporodók s a
várostól több száz lépés távolságban csatárlánccal födve, egy 
árkot szállottak meg. Mindkét fél löveg tűzzel vezette be a 
harcot. Ez alatt a nemzetőrök egy osztaga Kildndán át a szer- 
bek hátába nyomult elő. Ezek ellen Baraies egy ágyút fordit- 
tatott s utóbb midőn szétszóródtak, egy tartalék csapatot külde 
üldözésükre. A z arcvonalban 4 órán át tartott a harc. A  magya
rok átkarolni akarták a szerbeket. De ezek elegendő csapattal 
rendelkezvén, meg-meg hosszabbiták arcvonalukat. Most Nagy 
Sándor hirtelen megszakitá a harcot s Basahid felé vonult vissza. 
A szerbek természetesen nem üldözték.

Baraies még 14-én este ama hirt vette, hogy nem csak
Nagy-Becskerek, de Szeged felől is néhány zászlóaljjal s 12 
löveggel nyomulnak ellene, sőt hogy Zsombolyát is ellenséges 
csapatok megszállották, minek folytán Bemesvárral nem léphet 
összeköttetésbe. De a mi legrosszabb hir volt hadműveleti cél
jára nézve, Jovanovies hadoszlopát Börök-Beesénél tönkre ver
ték s minden visszavonult a Biszán át a római sáncokba.

Ennek folytán még az nap este haditanácsban elhatároz
ták, hogy visszavonulnak. É jjel 11 órakor ültek föl az előfoga- 
tokra s Kis-Oroszon Magyar-Czernán és Ittebén át kocsizva 
15-én délután 5 órakor érkeztek Bomaseváczra.

A  nagy-kikindai harcban a szerbeknek 2 halottjuk, 4 sebe
sültök , a magyaroknak 1 halottjuk, 15 sebesültjük vala.



MÁSODIK RÉSZ.

Az osztrák-szerb hadtest megalakulása. A magyarok 
támadó műveletei. A bács-bánáti magyar csapatok 

kivonása. Védő magatartás a délvidéken.

Ujabb hadalakulás és hadrend.

A  nagyeélu vállalat kedvezőtlen eredménye folytán Sup- 
likácz tábornok a szerbek vajdája elhatározta, hogy a támadó 
vállalatokat. beszünteti s a szerb fölkelő csapatokat reorganisálva 
osztrák-szerb hadtestté alakitja át. Október végén a csapatok 
elhelyezési viszonyaiban lényeges változásokat rendelt el. Jova
novics Mihály százados Csuroghról 3 péterváradi határőr zászló
aljjal, és 12 ágyúval az alibunári tábort szállottá meg, Baraies 
Jefta főhadnagy az előbbinek alárendelve 1 német-bánáti zászló
aljjal 2 három fontos ágyúval a szomszédos Károlyfalvánál 
ütött tábort. Szt.-Tamáson a 2. péterváradi határőr zászlóalj a 
kholera által sok embert veszite, minek folytán szintén Alibu- 
nárba tétetett át. Szt.-Tamáson Davidovátz cs. k. százados vette 
át a parancsnokságot, mig Biga Péter százados a Karlóczán 
lévő csapatok posancsnoka lön, melyek ott azon rendeltetéssel 
gyülekezőnek, hogy Péterváradot fogják körül zárolni.1)

Suplikátz tábornok az osztrák-szerb hadtest hadrendi 
elhelyezését következőleg állapította m eg:

Karas melléki tábor. Parancsnok: Bobalics Péter, cs. kir.

!) K özlön y  1848. 6G1 1. Die Erlebnisse eines k. k. O ffiziers id. m. 
74— 80.1. Horváth M. id. m. IT. Gl— 64 1. K lapka Georg-, D er National K rieg 
in  Ung. u. Sieb. II. 40. 1. Gesell, des k. k. I. R .  No. 60. 206. 1. L ein ingen  
levelei 3. Budapesti H irlap 1900. évfolyam .



százados. Az illir-bánáti ezred és pancsovai honvédség 2400 
ember, szerviánusok 27 ember, tüzérség 8 löveg. Összesen 2427 
ember, 8 löveg.

Strázsai (Lagerdorfi) tábor. Parancsnok : Bessarabics Yincze, 
cs. kir. főhadnagy. Illir-bánáti határőrök 1186 ember, tüzérség 
8 löveg. Összesen 1186 ember, 8 löveg.

Alibunári tábor. Parancsnok: Jovánovics Mihály, cs. kir. 
százados. Péterváradi h. ő . . 3 zászlóalj, német-bánáti h. ő. 1 
zászlóalj, tüzérség 8 löveg. Összesen 4 zászlóalj, 8 löveg.

Tomaseváczi tábor. Parancsnok : Knicsanin szervián ezredes. 
Német-bánáti határőrök 3. és 4. zászlóalj 2472 ember, szervián 
önkéntesek 1610 ember, tüzérség 12 löveg. Összesen 4082 em
ber, 12 löveg.

Pancsova tárhely. (Nem erődítés szempontjából értendő). 
Parancsnok: Milutinovics György százados. Városi honvédség 
6 század (2 század a Karas-melléki táborban). Összesen 700 
ember.

Gsurogi tábor (utóbb Alibunárnál). Parancsnok: Jovánovics 
Mihály cs. kir. százados. Péterváradi határőrök 2 zászlóalja 
1404 ember, tüzérség 6 löveg. Összesen 1404 ember, 6 löveg.

Szt-tamás-turia-szöregi tábor. Parancsnok: Biga Péter,
százados. Péterváradi határőrök 1 zászlóalja 1520 ember, Szer
vián-önkéntesek 264 ember, szt-tamás-ada-molioli lakósok 
4000 ember, tüzérség 24 löveg.1) Összesen 5784 ember, 24 lövge.

Római sánc tábor. Parancsnok: Stejin Demeter, cs. kir. 
főhadnagy. Csajkások a szárazon 1788 ember, tüzérség 15 löveg. 
Összesen 1788 ember, 15 löveg.

Titel tárhely (Nem erődítés szempontjából értendő). Parancs
nok : Vulic György, cs. kir. százados. Csajkások 156 ember, 
tüzérség 6 löveg. Összesen 156 ember, 6 löveg.

Karlócza-Bulcovecz és kameniczi tábor. (Pétervárad megfigye
lésére). Parancsnok: Milekies János, cs. kir. százados. Péter
váradi határőrök 750 ember, szerémi önkéntesek 235 ember, 
szervián önkéntesek 100 ember, fegyver nélküliek 807 ember, 
tüzérség 6 löveg. Összesen 1892 ember, 6 löveg.

Dálja melletti tcibor. (Eszéki vár megfigyelésére). Parancs
n ok : Coric, cs. kir, őrnagy. Péterváradi határőrök 1492 ember, 
tüzérség 7 löveg. Összesen 1492 ember, 7 löveg.

A Dunát megfigyelő osztag Ken tócsánál. Parancsnok: Dávi- 
dovátz, cs. kir. százados. Egy teljes csajkás Antilla 173 ember, 
tüzérség 12 löveg. Összesen 173 ember, 12 'löveg.

F őösszeg : 21074 ember, 104 löveg.

9  Eg'y 18 fontos, e g y  12 fontos, n égy  C> fontos, tizenhat 3 fontos, kőt
1 fontos.



A  lövegekből: Négy darab 18 fontos, négy darab 12 fontos, 
két darab 10 fontos, három darab 7 fontos, tiz darab 6 fontos, 
hatvanhárom darab 3 fontos, tizennyolc darab 1 fontos löveg 
Összesen 104 löveg).1)

A z itt kitüntetett haderő s annak elosztása csupán általá
nos tájékoztatásul szolgálhat s ki kell emelnünk, hogy maguk 
a szervián segélycsapatok ezen időtájban nem 2000, de jóval 
nagyobb számmal valának.

Október hónap elején Arad és Temesvár is bezárta kapuit; 
ezek mint a szerbek szövetséges társai a magyarok ellen fog
laltak állást.

Magyar eredetű források az ellenséges haderőket követke
zőleg adják e lő :

G yalogság L ovasság L öv eg
Temesvárott a v á r b a n   4000 1000 - -
és 250 ágyú a vár védelmére.
Ehhez végvidéki, oláh bánáti határőrök 4000 —  —
Szerb csapatok Károlyfalva, Alibunár,

Lagerdorf, Tóm aseváez és Pan csóván 12000 500 80
Összesen 20000 1500 80

G yalogság L ovasság Löveg'
A  Bácskában és Szerémségben:

Szt-Tamás, Turia, Földvár, Szöreg, 
római sáncok és Titelben . . . .  9000 100 60

A  Duna jobb partján:
Ivarlócza, Kameniez, Zimonyban és

m á s u tt .......................................  6000 —  —
Összesen 15000 100 60

Az összes haderő a hadszinhely 
mindkét szakaszán krbl 36— 40000 em
ber és 140— 160 tábori ágyú.

A  szerb haderőnek körülbelül 
Vs-da nemzetőrökből és szervián ön
kéntesekből állott.

Magyar részen eddig a bács-bánáti haderők egy hadtest
parancsnokság alatt állottak.

A  hadügyminiszter rendelkezése folytán a déli sereg a 
bácsi és bánáti hadtestre tagozódott, s mindkét hadtest közvetlen 
a hadügyminiszternek volt alárendelve.

1848. november hónapban a következő hadrendet találjuk:

1) E zen  adatok Die Erlebnisse eines k. k. Officiers im  Ö sterreichisch- 
Serbischen A rm eecorps in den Jahren 1848— 1849. cim ü kön yvből vétettek át.



I. B án á t i h a d t e s t :
Parancsnok: Kiss Ernő, tábornok. Főhadiszállás : N.-Becskerek.

r/ j- w t  L ovas T .. Zaszloali , , L ov eg
0 szazad. ■ ö

Vetter ezredes hadosztálya: Nagy-Becskerek
és k ö r n y é k é n ................................................  6 9 30

Damjanics ezredes hadosztálya: Versecz és
Fehértemplomban...........................................ő 3 30

Nagy Sándor alezredes hadoszlopa Temes
várral szemben  ......................Vb 2 4

Ezenfelül 3000 rosszul fegyverzett nemzetőr.
Összesen IIV 3 14 64

II. B á c s k a i li a d t e s t.
Parancsnok: Bakonyi tábornok, később gróf Eszterházy ezredes. 

Főhadiszállás: O-Verbász.
ry, -i, •,. L ovas r  .. Zaszloali <• j  Lovos? J szazad °

Lenkey ezredes hadoszt. Ó - és Török-Becsén 4 4 12
Eszterházy ezredes hadosztálya Verbászon és

Kis-Kéren ......................................................5 6 18
Szabó ezredes hadosztálya O-Kéren és Ú j

vidéken ............................................................5 8 12
Összesen 14 18 42

Együttvéve az I. és II. hadtestnél . . . 25Ve 32 .106

P é t e r  v á r  a d  v á r b a n :
Parancsnok: Blagojevics tábornok . . .  4 2 —

A  vár védelemre szükséges lövegekkel és mindennemű 
fölszereléssel teljes bőségben el volt látva.

Ezek szerint a magyar haderő főösszege: S291/3 zászlóalj, 
34 lovas század és 106 tábori lövegből állott.

A  zászlóaljak és lovas századok csekély létszáma mellett 
ezen haderő Nagy Sándor nemzetőr csapatával együtt 26— 28000 
embert és 4000 lovat tett ki.

Az osztrák —  szerb csapatok számbeli túlsúlyban valá- 
nak; azonban hadműveleti és harcászati belérték tekintetében 
a magyarok jóval felülmúlták a szerbeket.

Mint tudjuk Eszék vár magyar kézben vala, 4 zászlóalj 
és 2 lovas század védőrséggel. Viszont Aradvárat Berger cs.



kir. altábornagy 1381 emberrel és 207 lóval tartotta megszállva. 
Ez utóbbi várat Máriássy János őrnagy rendes és nemzetőr 
csapatokkal előbb megfigyelte, utóbb ostromzár alá vette.

Eszék és Arad várat, csakis hadműveleti szempontból 
méltatjuk figyelemre s ezekkel behatóan foglalkozni nem fogunk.

Hadműveletek a tél folyamán.

A  magyar nyugati határon Windischgratz herceg alatt 
álló osztrák hadak betöréssel fenyegették az országot. A  magyar 
kormány mindenáron békét kötni óhajtott a szerbekkel. Az 
október és november hónapokban folyt tárgyalások eredmény
telenül végződtek. December 15-én Suplikácz tábornok szerb 
vajdának bekövetkezett halála rövid időn át visszavonást oko
zott a felkelő szerbek vezetői közt a fölött, hogy ki vegye át a 
fővezérletet.

Utóbb Theodorovics cs. kir. tábornok lön az osztrák szerb 
hadtestté alakitott szerb fölkelő hadak parancsnoka, hol egy
szersmind számos osztrák tiszt nyerte beosztását.

A  magyar kormánynak most már csak egy hadműveleti 
célja lehete: döntő csapással leverni a szerbeket, hogy az ösz- 
szes haderők mielőbb a Fel-Dunához Windischgratz ellen irá- 
nyittassanak. Ez volt Kossuth Lajos terve, szándéka s kétség
telen, hogy a főhadmüveleti cél a hadügyminiszternek, vala
mint a magyar hadak vezéreinek figyelmét érintetlenül nem 
hagyta. De mint ezt számos hadtörténelmi eset igazolja, —  az 
alvezérlet a maga előtt fölmerült veszélyt látja ’ nagynak, oda 
kivan gyűjteni minden erőt s ez elvakultságában a fő hadi célt 
föláldozza az alárendelt jelentőségűnek. A  magyar kormány a 
szerbek leveretése nélkül bár 10.000 embert a délvidékről W in 
dischgratz ellen akart küldeni. Azonban a báes-bánáti vezérek 
ellenvetései folytán két izben is elállóit e fontos jelentőségű 
szándékától. E balvégzetű engedékenység mellett látjuk, hogy 
az emberi természet szivesen marad a megszokott, —  a járt 
utón. Mert csak kevés a választott ember, ki utat törni merész.

A  magyar hadvezérlet is, —  mintha jobbat kezdeni már 
nem is lehetne, —  meghagyta a régi kordon s erű hosszú 
vonalon széttagolva hadi erejét.

A  hadszinhely nyugoti szakaszán a Bácskában a jobb 
szárny O-Kéren, a közép Yerbászon és K is-K éren ; a balszárny 
Ó-Becsén vala. A z összeköttetés fenntartása céljából O-Kér és 
Újvidék közt Kiszáesot és Pirost, Verbász és Ó-Becse közt 
Szeghegyet, Feketehegyet és Jovics szállást különítmények 
tárták megszállva.

Török-Becsén a Lenkey hadosztály egy különítménye tartá



fenn az összeköttetést a bánáti csapatokkal. Délen Újvidék 
város külső körlete el volt sáncolva, s Péterváradról kapta a 
védőrséget.

A  hadszinhely keleti szakaszában a jobb szárny a Bega 
csatorna mentén Nagy Becskereken, előre tolt őrállások 
Écskán, Zsigmondfalván, Lázárföldön valának. Ezen cso
port hátrálási vonalának biztositása céljából Török-Becse—  
Szeged felé, a zsablyai átjárónál s egyebütt a Tisza mellett 
védsáncok készíttettek, s erős különítmények Elemért, Kumánt 
és Melencét szállották meg.

A  balszárny Verseczen és Fehértemplomban volt. E két 
szárny közt Zichyfalván és Módoson állandó különítmények 
valának, s ezen felül portyázó csapatok tárták fenn az össze
köttetést Nagy-Becskerek és Versecz között.

A  határőrvidék oláh fölkelői ellen Bogsán, Resicza és 
Szászkabánya körül sáncoltattak s Versecz és Fehértemplomból 
láttattak el védőrséggel.

Temesvárral szemben Nagy Sándor alezredes különítmé
nye egyelőre Zsombolyát szállottá meg, Arad várát mint fön
tebb emlitém Máriássy alezredes zárta el.

A  magyaroknak 200 kilométert meghaladó őrvonala döntő 
hadműveletre alkalmatlan volt s a csapatok erejét csupán a 
fárasztó tábori szolgálattal folyton emésztette.

A  szerbek, miután támadó kísérleteik meghiusulának, régi 
hadállásaikban maradtak; ezeket azonban a béke alkudozás 
ideje alatt jelentékenyen megerősítették.

Temesvár környéki harcok
novem ber első felében.

A  hadműveletek most Temesvár környékén kezdődtek. 
Mióta a vár bezárta kapuit, a várőrség többször kicsapott a 
vidékre, hogy szükségleteit födözze; ezen felül hadi állományá
nak emelése czéljából újoncokat szedett s a szerb és oláh 
népet izgatta a magyarok ellen, inig ezeket üldözte.

A  magyar kormány ezen műveletek korlátozása céljából 
Nagy Sándor alezredest Nagy-Kikindáról 2 század gyalogsággal, 
2 század lovassággal és 4 löveggel Zsombolyára kirendelte, s 
egyben a Temesvárról ide vezető ut födözésére gyűjtött 3000 
nemzetőrt is Nagy Sándor parancsnoksága alá helyezte. Ez 
Csatádon át nyomulva a várőrség kiilönitményeit N agy- és K is- 
Jécsán megverte, s Billédet november 7-én megszállottá, hogy 
Torontáli s az ott elhelyezett magyar hadaknak Szegeddel való 
összeköttetését födözze s az aradi magyar csapatokkal érintke
zést tartson.



Ezzel szemben a temesváriak egy különítménye K is-Becs- 
kerek községet a temesvár— szegedi utón körülsáncolta.

Nagy Sándor ezeket november 11-én megtámadta s a 
várba kergette. Majd a temesváriak a Gyertyámoson volt 7 2 
század nemzetőrségen rajtaütöttek s abból többet lelőttek s a 
nagyobbik részét a várba foglyul vitték.

Viszonzásul Nagy Sándor november Író 15-én az ellensé
get Szt-Andráson támadta meg s annak sok veszteséget okoz
ván, a várba űzte. A  temesváriak most Knéz helységet szállot- 
ták meg, hogy Nagy Sándor összeköttetését Ardaddal megsza
kítsák. A z alezredes tehát itt is megtámadta az osztrák csapa
tokat, de a számosabb rendes katonaság elől Zsombolyáig vala 
kénytelen hátrálni. E nagyobb mérvű balsiker demoralizálta 
nemzetőr csapatait s támadólagos hadműveleteit beszüntetvén, 
csak védőleges magatartásra szorítkozott.

Strázsa (Lagerdorf) elfoglalása
novem ber 7-én.

A  Karas folyó melletti Strázsa a versecz— fehértemplom! 
utat zárja s a Vojvodinczon átvezető rövidebb útvonalat olda- 
lozza.

A szerbeknek az volt céljuk, hogy Versecz és Fehértemplom 
közt az összeköttetést megszakítsák, hogy az utóbbi helyet 
könnyebben ejtsék hatalmukba. Ezen okból Strázsa északi arc- 
vonalán kivül a főbejáraton két zárt sáncot épitének táboruk 
védelmére, melyből a vidéket veszélyeztették. A  tábort Bessa- 
rabies Vineze cs. kir. főhadnagy parancsnoksága alatt 1200 ha
tárőr 8 löveggel tartotta megszállva.

Damjanics ezredes, a verseczi hadosztály parancsnoka el
határozta, ’ hogy a szerb fölkelők ez ujabb fészkét hatalmába 
fogja ejteni. A  vállalatban részt vett a 9-ik honvéd zászlóalj 2 
százada, a 3-ik honvéd zászlóalj 1 százada, 1 század székely, 
7 2 század Würtenberg huszár, Rózsa Sándor lovasai, némi nem
zetőrség és egy kis önkéntes csapat, A  hadoszlop 2 hatfontos 
ágyúval volt ellátva.

Damjanics november 7-én korán reggel két oszlopban 
nyomult Strázsa ellen. A  főoszlopot a tüzérséggel és lovasság
gal együtt a versecz— strázsai utón maga Damjanics, rnig a 9-ik 
honvéd zászlóalj 2 századból álló mellék oszlopot Elek százados 
Vojvodinczen át vezette Strázsa ellen.

A  szerbek a magyar csapatokat ágyutüzharccal fogadták, 
mit, Freudenreieh tüzérhadnagy eredményteljesen viszonzott.

A  rövid ideig tartó ágyuharc után a hős Földváry Károly 
százados honvédéi és Boros százados a székely század élén szu



ronyt szegezve rohantak a védmüvekre, s azokból a határőrö
ket kiverték. Ezek most a faluba menekültek. De mire oda ér
tek a 9-ik zászlóalj 2 százada, a vörössipkások már bent valá- 
nak Strázsán s abból a futó szerbeket kiűzték s a Würtenberg 
huszárok segitségével a Karasba szoriták, sőt azon túl is ül
dözték.

A  jobb oszlop támadása közben a szerbeknek egy csapata 
Oresácz és Parta felől fenyegette a magyarok támadását. Ezek 
ellen Damjanics Rózsa Sándor lovasait rendelte ki. Ez utób
biak elszánt rohama a szerbeknek ezen csapatát is rnefuta- 
mitotta.

Damjanics győzelme teljes vala. A  holtakat a szerbek ma
gok 470 főre teszik. Foglyul esett 71 ember. Ezen felül 2 ágvu, 
egy társzekér, 40 puska, 1000-nél több juh-, szarvasmarha-, ló 
és sertés a magyar csapatok zsákmánya lön.1)

Harc a bánya kerületért.
N ovem ber lió első felében.

A  Krassó megyei bánya városok birtoka, az ottani fegy
vergyárak, ágyúöntödék, lőpormalmok s az Erdélylyel összekötő 
útvonalak miatt, úgy a magyarok, mint az osztrák hadakra 
nézve fontos vala,

A  császáriak november 3-án elfoglalták Bogsánt s 300 ka- 
ránsebesi gyalogossal, 300 fegyveres oláh paraszttal és 50 
dzsidással tárták megszállva, Asbóth Lajos őrnagy 600 főnyi 
nagyobbára nemzetőr csapattal Oraviczán tanyázott. Damjanics 
strázsai győzelme után 3 század gyalogsággal és 1 század lo
vassággal erősbité Asbóth különítményét azon utasítással, hogy 
Bogsánt lepje meg s az ott tanyázó császári vegyes csapatot 
fogja el.

E vállalat nem sikerült, annyiban, hogy a császáriak idő- 
előtt elmenekültek. Asbóth 100 honvéddel, 350 nemzetőrrel s 4 
ágyúval megszállottá Bogsánt.

Most Appel császári tábornok 4 század oláh bánáti határ
őrrel, a temesvári védőrség egy osztagával, 1 üteg ágyúval és 
2000 oláh népfelkelővel indult Karánsebesről Bogsán visszafog
lalására.

Asbóth Verseczről kért segélyt, honnan 2 század honvéd 
és egy ágyú útba is indittatot; de későn érkezett a harc 
színhelyére.

Appel tábornok november 14-én .három oszlopban intézett

P K özlön y  1848. 166. szám. —  Georg- K lapka id. m. 2. 54. 1. —  H or
váth M. id. m. 2. 91. 1. —  V etter A . id. m. Hazánk 1888. X . 260— 265 1.



támadást Bogsán ellen; azonban 8 órai harc után vesztesség
gel volt kénytelen visszavonulni. Következő napon Doda Traján 
császári százados 2 század határőrrel s egypár ezer oláh fölke
lővel Resicza bányát támadta meg. E helyt Székelyi százados 
1 század honvéddel s 400 főnyi resiczai nemzetőrrel védelmezte 
s az ellenséget visszaverte.

A  bánya kerületért még több ízben folyt a harc a császári 
és a magyar csapatok közt. Végre is az utóbbiak a túlnyomó 
erő elől december végén Verseczre vonultak.1)

A bánáti hadtest támadó hadművelete.

Damjanics strázsai győzedelme nem adta meg a magya
rok hadműveleteinek az annyira szükséges lendületet. A  bánya 
kerületért folyt apró harcokon kivül jóformán az egész novem
ber hónap tétlenül múlt el.

E tétlenségnek okát abban találjuk, hogy a két különálló 
hadtest —  a helyett, hogy egy —  a hadszinhelyen működő fő
vezérlet alá helyeztetett volna, a kormánytól illetőleg a honvé
delmi bizottmányból kapta a rendeleteket, hol tudvalevőleg egy 
katonai kapacitás sem volt beosztva.1) Természetes, hogy a 
szükséges erkölcsi súly hiányában, a jobb eszmék kivitele is 
csupán a kívánságok régiójában maradt. A  csapatok nagy kiter
jedésű elhelyezése mellett, minden hadtest önálló műveletre volt 
hivatva. Klapka György őrnagy november hónap vége felé osz
tatott be törzskari főnökül a bánáti hadtesthez. Emlékiratában 
mondja, hogy a hadtest a legjobb csapatokból volt összeállítva; 
a szerbeken kivívott győzelmét azonban nem birta kihasználni, 
mert a Tisza jobb partján levő magyar sereg által kellően nem 
támogattatott. (Ezen hadtest az egész őszi és téli időt tétlenség
ben töltötte.) Ugyan ott említi, h ogy : „A  bánáti hadtest pa
rancsnoka Kiss Ernő tábornok volt, az ország egyik leggazda
gabb gavallérja, kinek nagy kiterjedésű birtokai épen a harc
téren feküdtek. Ezeket megótalmazni nem kevésbé igyekezett, 
mint az ellenségnek ártani. Ezáltal ingadozóvá vált s csak ügy- 
gyel-bajjal lehetett az erélyes cselekvésre birni.“

A  bánáti hadtest legjelesebb vezérei Vetter és Damjanics 
ezredes-hadosztály parancsnokok valának. Midőn Klapka Nagy- 
Becskerekre érkezett, Kiss tábornok Pesten vala. Yetter a he
lyettes hadtest parancsnok éppen ez időtájt készült el nagyobb 
szabású támadólagos hadműveleti tervével, a mely szerint a 
a szerbeknek minden állását egyidejűleg medtámadván áttörni,

i) u. o.
b  G eorg K lapka i. m. 2. 57. 1.



az ellenséget Panesova felé szorítani s ott egyesitett erővel sem
mivé tenni volt a hadi cél.

A  főhadoszlop Vetter parancsnoksága alatt N.-Becskerekről 
a tomaseváczi hidfő ellen, egy második hadoszlop Kiss Pál őr
nagy alatt Verseczről Temes-Miklóson (Nikolinczen) át az A li- 
bunári tábor ellen, végül egy harmadik hadoszlop Maderspach 
alezredes parancsnoksága alatt Fehértemplomról a Karas melletti 
Ördög-hidja ellen volt irányitva. A  kivitel november 30-ára volt 
kitűzve.

Egyidejűleg a bácsi hadtestnek a szerbeket színlelt táma
dással minden ponton foglalkoztatni kelle, hogy ezek a Tisza 
balpartjára segítséget ne küldhessenek.

A  N. Becskerekről Tomaseváez ellen működő csapatok 
már november 28-án megkapták a parancsot, mely szerint az 
egyes oszlopoknak a távolság, szerint indulniok kellett rendel
tetési helyeikre. A  csapatok Ecskán, Zsigmondfalván és Lázár
földön gyülekeztek. Egy oszlop Zsigmondfalváról egyenest To- 
maseváczra irányittatott, hogy ott az ellenséget arcban lekösse. 
Ettől balra egy második oszlop nyomult elő, valószínűleg ha
sonló, vagy tartalék viszonyban leendő rendeltetéssel. Egy har
madik oszlop Lázárföldről Botosra irányittatott, hogy az ellen
ség jobb szárnya ellen működjék. A  főoszlop pedig Ecskáról 
Oiíovátra indult oly célból, hogy ott hidat verve, a tomaseváczi 
tábor hátába kerüljön, s ezen oszlop egy része az ott vert hidat 
megszállván, a megkerülő oszlop hátrálási vonalát biztosítsa.

A  csapatok 29-óről 30-ára menő éjjel indultak gyülekező 
helyeikről, nagy ködben. Ezen köd nappal is oly sűrű vala, hogy 
30 lépésre már elvette a kilátást. így  történt, hogy a csapatok 
eltévedtek s a Tomaseváczra irányított oszlop is hosszas bolyongás 
után Oriováthoz jutott. A  csapatok az éjt szabad táborban tölték, 
s miután következő napon sem szállott fel a köd, Yetter ezre
des több órai várakozás után állomásaikra visszarendelte a csa
patokat.1)

A  második hadoszlop, melynek Kiss Pál őrnagy alatt Ver
seczről Nikolinczen át Alibunárt kell vala megtámadni, Karis- 
dorfnál ugyan szétvert egy szerb csapatot; de midőn Alibunár- 
ról egy sokkal erősebb hadat látott közeledni, visszavonult 
Yerseczre.

*) G róf L em ingcn -W esterburg  K ároly honvéd tábornok levelei és 
naplója 1848— 1849. Fordította M arczali Henrik. 60— 64. 1.

OJchváry : M agyar függetlenségi harc. 7



Az Ördöghid-tábor megvétele.
N ovem ber lió 30-án.

A  3-ik hadoszlop Maderspach alezredes vezérlete alatt —  
a 9-ik honvéd zászlóalj 5 százada, Va század szegedi lovas nem
zetőr, 5 löveggel —  összesen 1000 ember november 30-án 
reggel 4 órakor indult Fehértemplomból, hogy a Karas folyó 
jobb partján levő .erősített szerbtábort megtámadja. A  zárt sánc 
szemben volt az Ördög hidjával s Bobalies Péter százados pa
rancsnoksága alatt 2500 ember 8 löveggel védelmezte. A  Karas 
folyón átvezető hid (Ördög hidja) részben fölszedve, részben 
eltorlaszolva volt.

Maderspach alezredes a támadáshoz csapatát három osz
lopba osztotta el. A  főoszlop —  a mely 3 honvédszázadból és 
a tüzérségből állott —  a hid ellen nyomult, a baloszlop Palán
két szállottá meg, mig a jobb oszlop a Karas felsőbb folyásá
nak tartva, a szerbeket megkerülendő vala.

A  sürü köd lehetővé tette, hogy a főtámadó oszlop észre
vétlenül közelité meg a hidat s reggeli 7 órakor hatalmas ágyu- 
tüzharcot indított a szerbek ellen, kik a hid mögött 2 6 fontos 
ágyút elhelyezvén, a hidat és a környező terepet hatásosan 
lőtték.

Ez ágyuharc alatt egy csapat honvéd áttört a hidon s a 
folyó jobbpartján magát befészkelte. Ezeket követte a többi s 
csakhamar mind a három század átjutott a jobbpartra s kétórai 
véres küzdelem után a megkerülő századdal egyetemben szuronyt 
szegezve rohanták meg a szerbek sáncait.

A  hős vörössipkás honvédek rohamát nem állották ki a 
szerbek, de vad futással menekültek részint Pancsova felé, rész
ben a Duna folyamon át Szerbiába. 3 ágyú, 8 lőszerkocsi, sok 
fegyver, stb. volt a magyarok hadi zsákmánya.

A  szerbek 100 embernél többet veszhettek. A  magyarokból
3 elesett, 9 megsebesült.

A  bánáti hadtest támadó vállalatával egyidejűleg, a bácskai 
hadtest az egész vonalon tüntetett. Kom losy őrnagy Ó-Becséről
4 század Ferenez-Károly gyalogossal, 2 század kunsági önkén
tessel, 2 huszár századdal és 6 löveggel Tisza-Földvár ellen in
dult s a várostól F /s kilométerre fekvő Kálvária hegyet m eg
támadván, rohammal bevette.

Verbászról egy erős hadoszlop Szt.-Tamás ellen indult s 
annak sáncait egy ideig lövette, ezután visszavonult. Ó-Kérről 
a 8-ik honvéd zászlóalj a szöregi sánc ellen tüntetett. Utóbb, 
minthogy amannak segítség érkezett, e zászlóalj is visszavonult.

A tervbevett hadműveletnek, csupán egy jelentőségére



nézve legkisebb értékű eredménye volt az Ördög hid el
foglalása.

Hátránya ellenben, bogy  ezen vállalattal a magyar vezér
let elárulta szándékát s a szerbek annál inkább erősiték állá
saikat. Tomaseváczott a határőrök létszáma 3000 főre emelke
dett. A  szerviánusok 500 emberrel szaporodtak s 15 ágyúval 
több helyeztetett el a sáncokon.

A támadó hadművelet ismétlése.

Tomasevácz megtámadása
^decem ber 5-én.

Kiss Ernő tábornok december elején N. Beeskerekre vissza
érkezett s Vetter haditervét elfogadván, Tomasevácz újbóli meg
támadását december 5-ére tűzte ki.

E kis város a n. becskerek-pancsovai főúton a Temes folyó 
balpartján fekszik. Itt ágazik el a pancsovai úttól délkeletnek 
az alibunár-verseczi, illetőleg alibunár-fehértemplomi ut. E két 
— Tomaseváczon egyesülő hadműveleti vonalat a Temes folyó 
a városka nyugoti oldalán metszi s figyelemreméltó terep aka
dályt képez, viszonylag kedvező védvonalat nyújthat vala a 
déli —  valam int az északi félnek.

Botostól Orlovátig a jobbpart uralja a balpartot s mere
deken esik a folyóra. Említett két falunál nincs hid. Tomase- 
vácznál egy hosszú fajárom hid köti össze a két partot s magas 
töltésen visz be az ut a városba. A  jobbparton a hid előtti 
emelkedés nem csak a balparti mocsaras nedves talajt, 
de a Zsigmondfalva felé lejtősen rónaságba menő előterepet is 
uralja. Miért is ezen pont előnyösen alkalmas erődítésre.

Tomaseváczot észak-nyugoti arc vonalán a folyó, észak
keleti oldalán a nedves talaj s távolabb a Berzava csatorna védi.

Mindezekből kitetszik e városka hadműveleti és harcászati 
jelentősége úgy a magyarokra, mint a szerbekre nézve.

A z említett emelkedésen ott, hol az emlékszobor van,1) 
épült egy erős redoute, melynek előtte a terep alakja szerint 
kevésbé szabályos tört ollómü képezte a hidfő sáncot. Ez utób
binak sikamát lövészárok erősbitette, mely a botos-orlováti ut 
árkával egybe esett. Ezen hidfő hosszabb műszaki munkálatok 
eredménye volt s tartós időre készült vala.

A  balparton a folyó és a város közt az imént említett 
töltés ut északi oldalán egy közepes fejlődésü tölgyerdőcske, 
mig a déli oldalon egy fiatal nyárfaerdő vala ültetve.

*) R ad ivo jev ic  százados nyughelyét je lzi, k i 1788-han a tom aseváczi 
hidat a török ellen védelm ezte.



Knicsanin serege a Temes folyó mindkét partját tartotta 
megszállva. Az arcvonal védelmére szolgáló csapatok a redoute- 
ban és az előre tolt sáncokban, a többi csapatok a folyó bal
partján a tölgy- és nyárfaerdőben táboroztak. Minthogy a tábor 
a városon át Orlovát felől megkerülhető vala, ez irányból is 
sáncok készíttettek.

A  jobbparton a tábori őrsök a hidfőtől 1000x-re félkör
alakban előre tolva végezték a biztositást. A  földerítő járőr- 
szolgálatot a tüzvonalbeli csapatok látták el.

A  hátvonalat Tomasevácz külső szélére tolt őrsök és jár
őrök biztositották. Knicsanin főhadiszállását a nyárfaerdőcskében 
sátor alatt tartotta.

Tomaseváczot Knicsanin parancsnoksága alatt: a német
bánáti határőrezred 3. és 4. zlja —  körülbelül 3000 ember, 
török szerbek (servián önkéntesek) 2000 ember, összesen 5000 
ember 27 ágyúval tartotta megszállva. Ezeken felül Suplikátz 
tábornok a szerbek vajdája Pancsováról 2 század fegyveres pol
gárt inditott Tomasevácz felé. Ezek már a kora reggeli órákban 
indultak Antalfalváról, hogy Tomasevácz védelmében részt 
vegyenek.

A  magyar csapatok (a hadtest nagyobb része) december 
4-én este Écskán, Zsigmondfalván és Lázárföldön gyülekeztek.

Ezen haderő 9 gy. zászlóalj 11 lovasszázad 30 lövegből 
állott, körülbelül 10000 főnyi létszámmal, a harcban tényleges 
részt nem vett —  csekély nemzetőrséggel együtt.

A  csapatok éjfél után három oszlopban indultak el a gyüle
kező helyről. A  főoszlop: 5 zlj. 3 lov. század és 18 löveg Ecskáról 
Orlovátnak tartott azon rendeltetéssel, hogy ott hidat ver s a 
csapat egy része a folyón átkelve, az ellenséget hátban támadja, 
mig a másik rész a Temes folyó jobb partján fölfelé haladva, a 
hidfő baloldala ellen fog működni.

A  közép oszlop, mely 2 órával később indult Zsigmond- 
falváról: 2 zlj. 4 lov. század és 6 lövegből állott, a tomaseváezi 
utón a hidfőnek tartott azon rendeltetéssel, hogy ott fejlődve, 
egyelőre lőkörön kivül készültségi állást foglal.

A  baloszlop szintén 2 zlj. 4 lov. század és 6 löveggel 
Lázár földről Botosra menetelt, hogy a Temes folyó jobb part
ján lefelé haladjon s a hidfőt ez irányból támadja meg.

Ezen kombinált támadás a főoszlop műveletére volt fek
tetve. A  megkerülő oszlopnak kellett a támadást bevezetni s 
ezzel az általános támadásra a jelt megadni. Plzen oszlop reg
geli 5 órakor érkezett Orlovátra s miután a W asa ezred 3. 
zljának 4 (13— 16.) századát a hidverés biztositása céljából 
esolnakokon a balpartra átszállittatta, egyidejűleg Orlovát fölött 
V+ órányi távolságban hozzá fogtak a hidveréshez.



A  műszaki munkálatokat Asbóth százados vezette, ki 
annak előtte polgári mérnök volt Temesvárott. Ennek a hidve- 
résben való járatlansága és a hidanyag hiányos volta miatt a 
hid reggeli 7 óra helyett csak délelőtti 11 órakor készült e l; 
ennek folytán a megkerülő oszlop támadását akkor kezdte el, 
midőn a jobbparton a hidfő ellen külön-külön intézett két 
támadást a szerbek már visszavertek.

Kiss tábornok, ki Yetter ezredessel és Klapka őrnagy 
hadtest vezérkari főnökkel a főoszloptól az arcvonalbeli csa
patokhoz lovagolt, dél felé megunta a várakozást s futárt 
küldött Appel alezredeshez, hogy ez siettesse megkerülő harc- 
müveletét. De mert ez még mindig késett, Kiss tábornok türel
mét veszitve 24 löveggel meginditá a tűzharcot a hidfő ellen 
azon reményben, hogy az ellenség figyelmét idevonja s löve- 
geit leszereli.

A  helyett tehát, hogy a megkerülő csapat vezette volna 
be a harcot, az arcvonalban és a hidfő két oldalán egybe- 
gyíilt —  most már főcsapat kezdette azt meg.

Kiss tábornok reményeiben csalódott. Mert a szerbek löve- 
gei a jó födözékben keveset szenvedtek, holott a magyar tüzér
ségnek az előtörekvésben sok vesztesége volt. E miatt mégin- 
kább türelmetlenkedvén, délután 3 órakor kiadta a parancsot a 
hidfő megrohanására. Rohamra a Máriássy féle (37. gy. ezred) 
zászlóalja és a 10. honvéd zászlóalj jelöltetett ki. A  roham 
oszlop élén Haragos hadnagy a Máriássy zlj. 200 önkéntesével 
tört előre. Minden önkéntes föl volt szerelve egy köteg széná
val és a szükséges sánc szerszámmal, hogy a toárkot betemes
sék. E vitéz csapat a Máriássy és a 10. honv. zlj. által 
követve, az ellenség gyilkos tüze dacára előre tört s a vadász 
árkot elfoglalta, sőt a főárokban is megfészkelte magát; többen 
megkisérték a mellvédre is fölkapaszkodni, de a szerviánusok 
handzsárral kezükben törhetlenül ellentállottak s a rohanók 
visszaverve, az országút árkaiban és a part meredélye alatt 
meglapultak, hogy födözzék magukat az ellenség puskatüze ellen.

így  járt a Turszky féle osztály, majd utóbb a gróf Leinin- 
gen százados által vezérelt tartalék csapat is. Három ilyen 
rohamot vertek vissza a szerbek, melyeknél az a hiba is tör
tént, hogy nem teljes erővel, de egyenkint intéztettek a hidfő 
ellen. Kiss tábornok —  ki alól a lovat is kilőtték, —  végre 
meggyőződött róla, hogy a hidfőt bevenni nem lesz képes, 
minek folytán a csapatokat lőkörön kivül visszavonta.

E közben a megkerülő csapat: 2 zlj. 1 lov. század és 6 
löveg, átkelt a folyón. A  lovas század Ozora (Uzdin) felé ren
deltetett a pancsovai ut megfigyelésére. A  Don Miguel zászló
alj 1 százada rajvonalba alakult, ezt követte a W asa zlj. 13. és



14. százada támcsapat, 15. és 16. százada tartalék viszonyban. 
(A  Don Miguelek 2 százada úgy lehet a hídnál maradt vissza —  
mig a W ásák 2 százada a jobb parton az arevonalbeli csapa
toknál tartalék viszonyban nyert alkalmazást.)

A  délután időszakában itt is megdördültek az ágyuk s 
megkezdődött a puska tűzharc ropogása.

Appel alezredes Tomasevácz déli bejáratához érve, az 
ottani sáncot rövid tűzharc után első rohammal bevette. Yetter 
előadása szerint a benyomult csapatok minden elővigyázati 
rendszabály nélkül hatoltak be a városba s a katonák a házak
ban szerte élelmiszerek után kezdtek kutatni. Knicsanin e ren
detlenséget észrevette —  s minthogy Kiss tábornok támadó 
kísérleteit beszüntetvén, a főcsapatot lőkörön kivül messze hátra 
vonta, —  a hidfő-védőrség egy részét lövegekkel ellátva a tar
talék csapat segélyére küldötte. Ezek a templomtérig érkezett 
magyarokat megtámadták. Ugyan ezen időben a pancsovai útra 
kitolt lovasságot is az Antalfalváról érkező 2 szerb század visz- 
szanyomta.

Minthogy a Temes jobb partján volt főcsapat működését 
beszüntette s onnan egy puska szó sem hallatszott többé, más
részről a megkerülő csapatot elölről megtámadták s hátban 
fenyegették a szerbek, —  Appel alezredes a megkerülő oszlopot 
a városból kivonta s Orlovát felé hátrált. A  pancsovai 2 szá
zad előnyomulása s emezek üldözése folytán a magyar csapa
tok szuronynyal törtek utat, hogy a hidat elérhessék és fölszed
hessék.

E visszavonulás, mint nemkülömben a főcsapat hátrálása
legtöbb veszteséget okozott a magyaroknak. E veszteség körül
belül 250 főre rúgott. Mondják, hogy a szerbeknek is jelenté
keny veszteségük volt.

A  főcsapat visszavonulását gr. Leiningen százados födözte 
s az ellenség ágyú és puskatüzében alig birta embereinek csak 
egy kis részét együtt tartani.

Utánnyomulással az ellenség nem üldözött s a magyarok 
zavartalanul gyülekeztek az écskai és zsigmondfalvi utakon, 
honnan esteli 6 óra tájban az egész sereg állomásaira vonult
vissza. * ^

*

Nyilvánvaló dolog, hogy a szerbek, nevezetesen a szerviá- 
nusolc, —  kik a törököktől a védelmi harcnál szükséges hideg
vért és szivóságot teljes mérvben örökölték —  vitézül harcol
tak. A  túlsúlyban volt magyarok annyi hősiesség s „önfeláldo
zás dacára veszteséggel kényszerültek meghátrálni. Önkéntele
nül ama gondolat ébred bennünk: tehát éppenséggel lehetetlen 
volt az erős állást bevenni ?



Erre vonatkozó véleményünk az, hogy a tomaseváczi hidfő 
csak ideig-óráig tarthatta volna magát, ha a magyar hadvezér- 
let, az ostrom művelet vezér eszméjét több szabatossággal, 
hidegvérrel és más erő elosztással, de mindenek fölött egysze
rűbb kombinatióval hajtja végre.

A z elkövetett hibák ezek : a) sok oszlopnak több irányból 
való központias előnyomulása, hogy az ellenséget ne csak meg
verjük, de el is fogjuk; b) ezen oszlopok támadása egy oszlop
nak a sikerteljes működésétől volt függővé téve, mely ha meg
dől, a többi sem sikerülhet; c) ennek dacára a legfontosabb 
szerepre hivatott oszlop nem a legerősebb, de sőt a leggyön
gébb ; d) a hid késedelmes építése s ebből kifolyólag a hadve
zérletnek azon elhamarkodása, hogy a támadást az ostrom 
műveleti tervtől eltérőleg idő előtt s éppen a legerősebb helyen, 
az arcvonalon erőszakolta s e) az erőket részenkint ismételve 
dobta harcba, végre f )  hogy a működésbe lépett megkerülő 
oszlopot a főcsapat cserben hagyta.

Appel alezredes hadoszlopa könnyű szerével jutott a városba 
s egész a templomtérig hatolt. Föltéve, hogy ezen hadoszlop 
elég erős arra, hogy Tomasevácznak nyugoti szélét birtokba 
vegye, vájjon megállhat-e, sokáig tarthatja-e magát Ivnicsanin 
tartalék csapata s a hátba fogott hidfő ? Ú gy véljük nem. 
A  város birtokba vételével a hidfő sorsa is dűlőre került volna. 
Azért ezen oszlopnak kell vala elég erősnek lenni, mig az arc
vonalban egy lekötő csoportnak tüzérséggel bőven ellátva kel
lett volna működnie. Egyéb különítmények csak mellék részletei 
a hadművelet zavartalan végrehajtásának. íg y  a lekötő csoport
tól egy kisebb különítmény Botosra küldendő, mig a megkerülő 
oszloptól szintén a legszükségesebb kikülönités a hid megszál
lására vissza hagyandó, s a lovasság nagyobb része a pancso- 
vai ut és Tomaseváez környékének megfigyelésére lett volna 
utalandó.

Vezette volna be a harcot számos lövegeivel az arcirányba 
menő oszlop ; azonban döntésre ne vállalkozzék addig, mig a 
megkerülő oszlop Tomaseváczot nem birja s azzal a szerb 
tábort két tűz közé nem szorította.

Magától értetődik, hogy a folyón való átkelésnek akadályba 
ütközni nem szabad s a megkerülő hadoszlop meglepő tá
madása döntő befolyással lehet vala az ostrom művelet 
kivitelére.

E vélemény csak tanulmány számba veendő; mert jó l 
tudjuk, hogy elmúlt események fölött könnyebb tervezni, mint 
az ütközetben valamely szándék fölött határozni.

A  tomaseváczi balsiker folytán Kiss tábornok most már 
Klapka őrnagyot bizta meg egy ujabb hadműveleti terv elké-



szitésével. Klapkának az volt a szándéka, liogy egy kombinált 
támadás által a Bánátban a szerb haderőt egyszerre teljesen 
megtörje s a maradékot a Dunán át visszavesse.

A  magyar főhadiszálláson egy Tomasevácz ellen intézendő 
aretámaclásról teljesen lemondtak s elhatározták, hogy a had
műveleteket az ellenség jobbszárnya ellen intézve Károlyfalva 
és Ahbunárnál kezdik s a szerbek hadállását a Temes fo Ivóig 
fölsodorván, Pancsovát veszélyeztetik s Knicsanint arra kény
szerítik, hogy tomaseváczi hadállását önként föladván, Pancso- 
vára vonuljon vissza. A  szerbek ezen végpontja ellen azután a 
bánáti összes magyar haderő központiasan előnyomul, hogy ott 
a döntő csatát vívja.

Ezen hadművelet támogatására a bácskai hadtestnek a 
Ferenez-esatorna mentén és a római sáncok ellen kell vala 
tüntetnie.

December 11-én a Bánátban minden liadoszlop rendeltetése 
szerint a kiinduló ponton vala, s 12-én a támadó hadművelet a 
következő intézkedés szerint indult meg :

1. Damjanics ezredes 2 zlj. gyalogságot, 3 lov. századot 
és 8 löveget egyesit Verseezen. A  környéket a hadosztály vissza
maradó részeivel Maderspacli alezredes Fehértemplom parancs
noka biztositandja, ellenben Damjaincs az egyesített haderővel 
december 12-én Ulmán, Temes-Miklóson át Károlyfalvára s 
onnan az ellenség kiszorítása után Alibunárra nyomul, hol a 
Zichifalváról érkező Gergely őrnagy hadoszlopával egyesül. 
13-án menetét Háncsa és Jarkováczon át folytatja s a N. Becs
kerek felől a tomaseváczi hidfő ellen nyomuló főoszlop értesí
tése után a tomaseváczi hadállást hátban megtámadja.

2. Gergely őrnagy december 11-én 2 zlj. 2 lov. század és 
4 löveggel Ziehifalvára, 12-én Szt-Jánoson át a, Yerseezről ér
kező hadoszlop támogatása céljából Alibunárra nyomul, oda 
csatlakozik* s kötelékben marad a hadtesttel való egyesülésig.

3. A  bánáti hadtest többi csapatai egyes különítmények le
számításával, melyek Perlasztól Török-Becséig a Tiszát megfi
gyelik, —  december 12-én este N. Becskerekről két oszlopban 
útra kélnek s az erősebb oszlop még azon éjjel Ernesztházát, 
mig a gyöngébb Zsigmondfalvát szállja meg. 13-án mindkét 
hadoszlop ágyulőtávolságban a tomaseváczi hídfőig nyomul s 
ezen állásában Damjanics támadását bevárja.

Mindezekből kitetszik, hogy a hadművelet megoldásában 
Damjanics hadoszlopának jutott a vezérlő feladat.

A  kikülönitések és visszamaradó legszükségesebb helyőr
ségek leszámítása után a zsigmondfalvi és ernesztházi hadosz
lopok- ereje 5 zlj. 8 lov. század és 26 lövegből állott.



Károlyfalva és Alibunár megvétele
decem ber 12-én.

Alibunár mezőváros az által nyert fontosságot, liogy a n. 
becskerek— tomasevácz— verseczi, illetőleg fehértemplomi utat a 
pancsova— temesvári ut Alibunáron keresztezi.

Ezen felül a környező terep különleges alkotása e helynek 
műszaki erődítéssel kapcsolatban s z í v ó s  védelemre való alkal
masságot nyújt.

Alibunárt délnyugati oldalán a kincstári homokpuszták, 
a deliblati futóhomok tenger, észak-keleti oldalát a verseczi 
nagy kiterjedésű vizes rét födi. E kietlen terület a magyar 
szabadságharc idejében a hadműveletet jóformán az útvonalakra 
szorította.

A  fcnsikszerü homokpusztaság északi széle meredek olda
lakkal esik az 50— 60 méterrel mélyebben fekvő nedves rét sik 
területébe. —  A  hegyoldal szerű lejtek csakis egyes lövészek 
által mászhatok kapaszkodással. Alibunár a meredek oldalak 
lábánál fekszik. A  magaslati részen néhány szilárd épület, szőlő 
és gyümölcsös kertek valának. A  községtől délnyugatra emelkedő 
párkányzatot a szerbeknek a császári hadtest parancsnokság 
rendelkezése folytán három redouttal kellett vala megerősíteni 
s ezeket lövész árkokkal egybe kapcsolni.

Mi készült el a tervbe vett sáncokból, arról tudomásunk 
nincsen. Hogy azonban az alibunári szerb tábor meg volt erő
dítve, ahhoz kétség nem fér.

A z erődített tábor keleti bejáratát a magaslat mentén Károly
falva födi. A  szerbek tehát oda egy erős különítményt toltak s az 
alibunári és pancsóvái utak födözésére egy-egy zárt sáncot 
épitének.

Károlyfalvát Baraics főhadnagy parancsnoksága alatt 1 zlj. 
német bánáti határőr, Alibunárt Joannovies százados alatt 3 zlj. 
péterváradi határőr —  s ezen felül több szerb fölkelő 16 löveg- 
gcl —  tartotta megszállva. Ezek összes létszámát 5000— 6000 
főre teszik.

December 10-én este a W asa 3. zlj. és a 10. honv. zlj. 
N. Becskerek felől előfogatokon szállítva, az oda beosztott 2 lov. 
századdal és 4 löveggel Gergely alezredes parancsnoksága alatt 
Zichifalva közelében megérkezett. A  községet szerbek tartották 
megszállva. Gergely alezredes Czilieh századost utasította, hogy 
a W asa zlj. 2 osztályával, V2 század huszárral és 2 löveggel 
támadja meg s foglalja el a falut.

Czilieh százados rövid ágyúzás után 4 század gyalogságát 
rohamra vezette s Zichifalvát elfoglalta. A  szerbek —  3 ágyút 
visszahagyva —  Alibunárra menekültek.



A  10. honv. zlj. Zichifalván megoszlott. 3 század ugyan 
is gróf Leiningen százados alatt 11-én útját —  szintén előfoga- 
tokon —  Yerseezre folytatta s ott Damjanics ezredes parancs
noksága alá lépett.

December 12-én Gergely alezredes liadoszlopa:
W asa zlj........................................................ 6 század
10. honv. zlj............................................... 3

Ö sszesen  9 század
gyalogság, 2 lov. század és 4 löveggel indult Zichifalváról A li
bim ár ellen.

Ugyanaz napon Damjanics ezredes hadoszlopa:
3. honv. zlj 3 századai a hires vörös-
9. ., . , 4  $ sipkások
10. „ _ „ 3 „

Összesen 10 század gyalogság, 2 lov. század és 7 lö
veggel indult Verseezről Károlyfalva ellen. —  Ez 6 órai gya
log menet.

Damjanics hadoszlopa déltájban érkezett Károlyfalvához,.
hol a szerbeket a zárt sáncban és a falu keleti arcvonala előtt, 
találta. A z ezredes Gergely hadoszlopára való számítás nélkül 
haladéktalan elrendelte a támadást, melyet a lövegek tüzharcza. 
vezetett be. —  A  3. és 9. zlj. századai 1-ső harcvonalba, mig a. 
10. honv. zlj. 3 százada balszárnyon kivül tartalékba helyezte
tett. A  harc folyama alatt a 3. és 9. honv. zlj. arcban támadt 
a falu ellen, mig a 10. honv. zlj. századai Leiningen százados 
alatt —  a falut délről megkerülve —  az ellenség hátrálási vo
nalára irányittattak.

Leiningen a terephullám által födve nyomult elő, hogy a. 
falu déli oldalán betörjön. De mert itt a szerbek a pancsovai 
utat födő sáncból 2 löveget irányítottak ellene, 2 századdal te
hát a sáncot arcban támadta, mig 1 századot észak-nyugati 
irányban megkerülésre rendelt ki.

A  szerbek az egész vonalon kartácscsal fogadták a magya
rokat. Ezek azonban szuronyt szegezve hősies elszántsággal tör
tek a sáncokba s azokat elfoglalván, a faluba követték a hát- 
rálókat. Minthogy Leiningen az útját álló sáncot szintén elfog
lalta, 2 századdal ugyancsak a faluba tört s a szerbek visszavo
nulását fenyegete. Utóbbiak 2 órai véres harc után rendetlen 
futással menekültek Alibunárra. 7 tisztjök és 300 katonájuk 
esett el a küzdelemben1) mig a magyarok legföljebb 10 halot
tat és 25 sebesültet vesztettek.

9 „E gyetlen  eg y  udvarban" —  írja  L ein ingen  naplójában —  „har
m incöt em bert és eg y  tisztet koncoltak fe l em bereim , kegyelmet, senki sem  
kapott.“



Időközben Gergely alezredes is Alibunár alá érkezett had- 
oszlopával s azt ez irányból megtámadta. De most a tulerős 
szerbek visszanyomták, miért is Damjanics megérkeztéig véde
lemre szoritkozék. Utóbbi Károlyfalva elfoglalása után haladék
talan Alibunárra nyomult. Hadoszlopának felét a magaslaton 
délnyugati hányban a panesovai ut felé különítette ki, mig a 
másik felével az alibunári útra térve, a mezőváros délkeleti 
bejárata felé tartott, hogy Gergely csapatával együtt támadjon. 
Ez utóbbi most újból támadásba ment át s ehhez a W asa 
zászlóaljat Alibunár észak-nyugoti bejárata ellen irányította.

A  szerbek a Károlyfalváról odamenekült bajtársaktól érte
sültek a szerencsétlen harc lefolyásáról s a félelmes vörös sip- 
kások előnyomulásáról.

Két tűz közé szorulva, menekülésre gondolt mindenki s 
az alibunári tábor szerb hada ellentállás nélkül, rendetlen cso
portokban vad futással Pancsova felé tartott. A  Würtenberg 
huszárok 2 százada üldözte a menekülő hadat s több sikerült 
rohamával teljes vereséget okozott a szerbeknek, kik 2 löveget, 
több mozsárt, zászlót, lőszerkocsit és számos puskát hagytak 
vissza. E két ütközetben a szerbek 4— 500 embert, a magyarok 
alig 100 embert veszhettek.

Minthogy Alibunárt a magyarok fölégették, a csapatok 
szabad ég alatt táboroztak s következő napon Damjanics az 
egyesitett két hadoszloppal Háncsán át Jarkovác-zra menetelt.

A szerbek rajtaütése Jarkováez ellen
decem ber 14-én.

(1. a 4. és 5. szám ú vázlatot.)

A  n. becskereki főhadiszállás hadműveleti terve szerint 
december 13-án a hadtestnek Ernesztházára és Zsigmondfalvára 
irányított csapatai ágyulövés távolságban a tomaseváczi hidfőig 
nyomulnak s ezen állásban kell vala bevárniok Damjanics táma
dását. Ezen csapatok 13-án este nagy félkörben övezték a hidfőt 
s Botoson volt a főhadiszállás. Mint tudjuk Damjanics csak 
13-án indult Alibunárról s délután 4 óra tájban érkezett 
Jarkováezra.

A  Károlyfalva és Alibunárnál szétvert szerb hadak Neu- 
dorfnál gyülekeztek. Suplikátz tábornok szerb vajda maga 
vette át a parancsnokságot s 13-án délután az egész sereg 
együtt vala.

Suplikátz helyes érzékkel belátta azt, hogy Knicsanin egy 
győzelmes sereg által hátba támadva, illetőleg két sereg által 
közre véve, magát nem tarthatja. Ebből kifolyólag elhatározta, 
hogy Tomaseváezot kiüritteti s Kniesanint magához vonja. Ez



által a szerbek hadereje körülbelül 10000 emberre és 20 lövegre 
szaporodott vala —  Damjanicscsal szemben, a ki egyre-másra 
alig 4000 emberre] és talán két üteg ágyúval rendelkezett.

A  magyar csapatokat a jarkováczi nép nagy vendégszere
tettel fogadta s a katonákat főleg borral és pálinkával vendé
gelte. Damjanics Botosra átrándult, hogy Kiss tábornokkal meg
beszélje a Tomasevácz ellen intézendő támadás részleteit.

A  jarkováczi rácok túlságos barátsága gyanússá lön az 
által, hogy az embereknek annyi bort és pálinkát adtak, a 
mennyit csak megbirtak inni. Midőn Damjanics visszaérkezett, 
megparancsolta, hogy minden század elöljáró századosának lakása 
előtt a szabadban táborozzék.

A z előőrsöket a 9. honv. zlj. állitotta ki. A  lövegek és 
podgyász kocsik a főtéren a templom táján voltak elhelyezve. 
Margiticzán a csatorna ottani átjáróját egy különítmény szállottá 
meg, ellenben Jarkovácz mögött a hidat a magyarok nem szál
lottak meg. A  csapat a nagy menet folytán fáradtan pihent le.

Damjanicsnak nem volt róla tudomása, hogy a szerbek 
vert hada Neudorfnál gyülekezett s az ő seregét veszélyezteti. 
Gondja Tomasevácz felé irányult.

Suplikátz délután 4 órakor indult Neudorfról Lajosfalván 
át Szamosra, hogy ott az éj folyamán Knicsanin seregével 
egyesüljön. Neudorftól Szamosig 26 km. A  sereg éjjeli 10— 12 
órakor érkezett Szamosra, hol aztán az egyesülés akadálytalanul 
megtörtént Knicsaninnal, ki esteli 7— 8 óra tájban vonult el 
Tomaseváczról s a magyar csapatok megfigyelésére 100 embert 
és 2 löveget hagyott a hídfőben.

Szamostól Jarkováczig 2 óra járás. Suplikátz ez utóbbi 
község lakóitól tudta meg, hogy a magyarok ott táboroznak s 
hogy az összeköttetés Kiss tábornok seregével Neuzinán át 
helyre van állítva. Suplikátz Szamoson adta ki a rajtaütés 
végrehajtására az intézkedést, mely következő va la :

Joannovics Péter százados 2 század péterváradi határőrrel 
s 72 század jarkováczi fegyveressel (Putnik Pál nemzetőr hadnagy 
alatt) a Jarkovácz és Margitieza közé eső erdőcskére nyomul 
s azt egy századdal megszállja, mig a többi erővel Jarkovátz 
felé fordul s a falu szélét a csatorna mentén észrevétlenül fogja 
megszállani. Putnik hadnagy egy cspat lövészszel ugyanott 
tovább kúszik s a Berzava csatorna fahidjánál állást foglal.

Lazics főhadnagy 2 század német-bánáti határőrrel az 
ellenség jobbszárnyát megkerülve, mint a másik osztag, szintén 
a falu északi szélét a hidig s ez utóbbit is megszállja oly 
célból, hogy a két csoport az ellenségnek kitörését s a 
csatornán át való menekülését, valamint a hidon át csak egy 
lövegnek is átszállítását megakadályozza. Ebből kitetszik, hogy



a lakósok még azt is tudatták Suplikátzzal, hogy Jarkovácz 
mögött a hidat a magyarok nem szállták meg.

A z arcvonalban a falu déli széle ellen a német-bánáti 
határőrök 3. és 4. zlja. élén a csatárláncot kepező szerviánusok- 
kal —  képezik az 1-ső harcvonalat Knicsanin parancsnoksága 
alatt. 2 illir-bánáti zlj. a 2-ik harcvonalat. 3 péterváradi határőr 
zlj. Joannovics Mihály parancsnoksága alatt képezi a tartalékot.

Ez utóbbi a Tomaseváezra vezető ut mögött levő magas
laton maradt —  valószinüleg oly célból, hogy azon esetben, ha 
a rajtaütés nem sikerülne, a magyarok ellen lökemét fogadja 
s övéinek hátrállását födözze.

A  szerbek éjfél után 3 órakor kezdték meg a támadást. 
Korom sötétség volt.

Knicsanin megrohanta az előőrsöket s azokkal egyidejűleg 
nyomult a faluba. A  meglepett magyar csapatokban —  mire 
felocsúdtak —  nagy zavar állott be. A  lakósok a szerb hadak 
betörésével mintegy varázsütésre fegyvert ragadtak s a gyüle
kező magyar csapatokat padlásról, ablakból, egyéb emelkedett 
helyről lövöldözték. Körülbelül V2 órán át az egyesek és csopor
tok önvédelmében iszonyú handzsár és szurony harc fejlődött 
ki. A  bizonytalan sötétségben ide-oda gomolygott minden.

Damjanics ezredes Kiss Pál őrnagygyal a vörös sipkás 9. 
honvéd zlj. parancsnokával és gr. Leiningen századossal tölté 
az éjt egy szobában. Midőn a harcizaj fölriasztá őket, Damjanics 
erőteljes nagy hangja kikiáltott a szabadba: „fegyverre" !

Leiningen százados, ki felöltözve aludt, rögtön kisietett az 
előtérre, hol éppen 3 százada sorakozott. A  házakból minden
felől fütyülő golyók különösen a lovasságot ejték nagy zavarba, 
mert ez sehol sem talált födözéket. 20 darab huszárló m eg
vadulva a szerbek 2-ik harcvonalába vágtatott.

Mihelyst Leiningen 3 százada sorakozva volt, mindegyiket 
más-más utcába irányította, hogy a netán betört ellenséget 
kiszorítsák. Egyik századával ő maga ment, a midőn szemközt 
egy sötét embertömeget pillanta meg, mely az eligazítás után 
70— 80 lépésről két össztüzet adott ellene, azonban a század 
szuronyrohama elől megfutamodék.1)

Ez alatt történt, hogy Damjanics a W asa 3. zljjal, a 9. 
honv. zlj. egy részével és 4 1 üveggel. kivonta magát a faluból 
s a Berzava csatorna hiclján szerencsésen átkelve a csapatot 
újból sorakoztatta.

Ü Jellem ző, h og y  a két össztűz csak egy  em bert sebesitett meg1 —  
könnyen  Lein ingen  századából. És m égis a század m egakart futni, a m időn 
L ein ingen  odakiált em bereinek: ...no félj m agyar, szuronyt szegezz ra jta !" s 
az em berek lövés nélkül rohantak vitéz parancsnokuk után s eliizék az 
ellenséget.



Reggeli 4 óra tájban egy huszárt menesztett Damjanies 
K iss tábornokhoz egy levélkével, melyben jelenti, hogy kény
telen volt a faluból visszavonulni s a lövegek egy részét az 
ellenségnek hátrahagyni. De napfölkeltével újból elő akar 
nyomulni s mindent jóvá tenni.

Damjanies azonban nem várta meg a napfölkeltét; de 
mihelyst csapata rendezve volt, átgázolt a csatornán, mert a 
hid már akkor a szerbek kezében volt s betört a faluba, hogy 
a szerbeket abból kiverje.

Leiningen százados az imént emlitett roham után kapta 
azon jelentést, hogy 6 löveg még ott áll a téren és nem bir 
átjutni a hidon. Ennek folytán a századot egyik tisztjére bizta, 
maga pedig nehányad magával a lövegekhez sietett. A  téren 
minden legnagyobb zavarban volt. Czilich százados a W asa 
zjl. parancsnoka (talán kevés emberével), a vitézségéről ismert 
Földváry százados és Aschermann százados, most már Leinin- 
gennel együtt buzditák a tömegekben álló honvédeket. Mind 
hasztalan. Az emberek, kik Strázsát, Károlyfalvát, Alibunárt 
annyi vitézséggel foglalták el, most elveszték bátorságukat s 
mit sem lehete velük kezdeni.

Az ellenség a hidhoz vezető utat jobbról-balról már meg
szállottá s a magyar csapatok visszavonulását elvágja, ha nem 
sikerül a megszállott házakat visszafoglalni. Nagy nehezen egy 
támadást kisérlettek m eg; de egy tiszt és egy ember eleste 
újból elvette a csapat bátorságát. Ez események a főtéren 
történtek.

Ez alatt a magyarok jobbszárnyán, vagy is a falu nyugoti 
részében Damjanies fölvette a harcot a szerbekkel. A  harcizaj 
a főtérre hallatszott s onnan mind messzebb és messzebb 
eltávolodék.

Ezen körülmény az emlitett három századost arra indította, 
hogy tovább ne erőszakolja a hidon való visszavonulást, de 
más utón iparkodjék kitörni a szabadba.

Miután néhányszor lőttek kartácscsal, az ágyukat gyorsan 
elinditák két oldalon a gyalogság sürü sorfala közt a falu keleti 
kijárata felé. (Ezen ágyukról vélte Damjanies, hogy 'az ellen
ség kezébe estek.) Bár folytón golyózáporban haladtak, szeren
csésen eljutottak a falu széléig; de ott már oly heves tüzelés
sel fogadták a szerbek, hogy egyszerre minden megakadt. Ter
mészetes, mert az utcában fejlődni nem lehetett s a falu keleti 
szélén az árkot megszállva tartá az ellenség.

Mindazáltal sikerült a honvédeket rohamra vezetni s az . 
ellenséget az árokból kiűzni, onnét oly heves tüzelést indítottak 
a szerbek ellen, hogy ezek vad futással menekültek Dobricza 
felé. Mihelyst a magyar csapatok a szabadba értek, a még



nehány pillanat előtt bátortalan legénységre nem lehetett rá 
ismerni; mindenkit friss bátorság szállott meg.1)

Midőn a magyarok körülbelül 500 lépésre valának a falu
tól, az összekeveredett osztagokat rendezni kezdték. Ezektől 
jobbra (tehát a magyar jobbszárnyon) javában folyt a harc, balra 
teljes csönd vala, a miből a sötétségben következtetni lehete, 
hogy ezen csapat a szélső balszárnyon van. (A  jarkovácz-mar- 
giticzai utón)

Előfelé körülbelül 800 — 1000 lépésre a jarkováczi szőlő
hegy terült el. Ezt az ellenség megszállva tartotta. Leiningen 
2 századot küldött oda; ezek csakhamar kiverék onnan az 
ellenséget. Most Leiningen jobbra Kiss őrnagygyal kereste 
az összeköttetést. Oly sötétség volt, hogy bár a golyók sürün 
fütyültek, nem lehetett kivenni, hogy hol van a tüzelő ellen
ség. Csak az volt feltűnő, hogy az ütközet a jobbszárnyon mind
jobban távolodik a falutól.

Midőn kissé szürkülni kezdett, Leiningen csapataival nem 
a szélső balszárnyon, de annak jobb területén szélről a falu felé 
találta magát. A  balszárny csatavonala végtelenül elvolt nyúlva 
a messzeségbe, mig a szerbek nagy távolságra gyors hátrálásban 
valának. De nem volt kéznél lovasság, melylyel a futókat üldözni 
lehetett volna.

A  falu északi oldalán erős puskatüz hallatszott. A. hid 
környékén volt ellenséges csapatokat az ott levő magyar csapa
tok körül vették. A  szerbek- most nagy tömegekben menekültek 
ki a faluból Szamos fe lé ; mert a Berzava túlsó partjára húzó
dott magyar csapatok is —  hallván, hogy a harc távolodik 
—  visszatértek s megtámadták a faluban volt ellenséget.

Lovasság hiányában a balszárnyról egy század gyalogság 
vette őket üldözőbe. Egy második raj, körülbelül 60 ember tör 
most ki a faluból s a magyar balszárnynak tart. Ezek Putnik 
hadnagy alatt péterváradi és német-bánáti határőrök, kik a 
Berzava hid tájáról űzettek el.

Ezek ellen honvédek és W asa gyalogosok fordultak. Tizet 
közülök lelőttek, a többiek oly gyorsan futottak, hogy a magya
rok nem bírták őket utolérni. A  magyar szélső balszárnyon még

’ ) G róf L ein ingen  naplójában az éjje li harc lélektani benyom ását a 
m agyar csapatokra, m esterileg ecseteli. A  vitéz m agyar katona annyi hősies 
haditénvo után a zárt faluban m inden irányból, sőt m ég a m agasból is 
lövetve —  mint csapdában a vad —  elveszti bátorságát s tehetetlenül gyáva 
lesz. S egy  —  a parancsnoktól kellő időben  ü gyesen  odavetett pár szó :..ni 
h og y  szalad a rá c” — elhiteti a töm eggel a sötétségben, hogy a rác valóban 
szalad, s m ost szuronyt szegezve vakon rohan az árok parton tüzelő ellen
ségre s állásából kiveri. A  m időn ped ig  a csapat kiér a faluból, m inden uj 
életre ébred, visszatér az önbizalom , a bátorság', a vitézség az imént gyáva 
katona leikébe s tüznek-viznek rohan, h ogy  ellenét legyőzze.



egy menekülő század granicsárt a vörös sipkás honvédek föl- 
koncoltak.

A  rajtaütés kezdő szakában, midőn Kniesanin az első 
harcvonallal betört a faluba, szerviánusai 2 6 fontos ágyút vet
tek el a magyaroktól s diadal ittasan vonszolták magokkal.

E közben Damjanies sorakozott csapataival átgázolt a 
csatornán s a szerbek első harcvonalát megrohanván, a faluból 
kiszorította. A  szerbek 2-ik harcvonala, Bessarabies főhadnagy 
zászlóaljának kivételével, mely állva maradt, futásnak eredt. 
Suplikátz tábornok odasietett, hogy a rendet helyre állítsa. 
Mind azáltal Kniesanin a tartalék késedelmes elővonása miatt, 
csapatainak egy részével hátrálni kényszerült, mig a másik rész 
nagy fáradsággal vonszolta a két löveget. Utóbb e két ágyú a 
magyarok kezébe esett.

Hajnali szürkület után, mire kivirradt, Damjanies csapatai 
a falu déli oldalán szemközt a meghátrált szerbekkel, harchoz 
fejlődve valának. Suplikátz a tartalékot vonta előre, hogy a 
hátrál ókat fölvegye és fölváltsa.

Ez alatt a magyar balszárnyon aggasztó hirek keringtek. 
Hogy Damjanicsot orozva megölték s hogy Kiss őrnagy a 9. 
lionv. zlj. parancsnoka elesett.

Leírhatatlan volt azonban a külön szakadt csapatok öröme, 
midőn a rémes éjjeli harc után egymást életben s győzedelmes 
viszontlátásban találták.1)

A  szerbek Szamoson át Laj^sfalvára vonultak vissza s 
útközben vonult be a hadtesthez Joannovics Péter százados 
Margiticza felől ama századdal, mely a Jarkováez és Margitieza 
közt levő kis erdőt tartotta megszállva. Lazics főhadnagyról, ki 
nyugatról kerülte meg a falut, a harc alatt semmi hir nem volt. 
Midőn a hadtest Lajosfalván pihent, akkor vonult be két 
századával.

Suplikátz hátráló seregét utóbb a Wiirtenberg és Hanno
ver huszárok 2 százada vette üldözőbe. Midőn már a szerbek 
teljesen elvonultak, Damjanies összegyűjtő az éjjeli harcban 
kimerült seregét s délig pihentette. A  magyarok az áruló Jar- 
kováczot fölprédálták és fölégették.

A  szerbeknek e harcban 350 katonájok, a jarkováczi lako
soknak löO emberük esett el s legalább is ugyanannyi megse

1) G róf L ciu ingen  a nem es jellem ű  liős katona, k i az é jje li harcot 
m egkapó közvetlenséggel rajzolja, meg’hatóan irja le a bajtársak viszontlátá
sát. Csak kevés em bernek nem  lábadt könybe a szem e. N em  lehetett mást 
hallani —  irja naplójában —  mint ..testvér, te élsz, hála Istennek, azt hittem 
m eghaltál". Dam janies tárt karokkal sietett L ein ingenhez s fölkiáltá : ..Édes 
Leiningenem , Istenem, de m egsirattalak". A  m agyar sereg támadó m űveletei
nek adatait jelentékeny részben  G róf L ein ingen  levelei s naplójából vettem . 
Id. m. B5--92. 1. Továbbá Dió Erlebnisse eines k. k. O ffiziers. K lapka Gy. 
sat. már idézett m unkákból.



besült. Összes veszteségük tehát 1000 főre tehető. A  magya
roknak 150 harcképtelenből 30 halottjuk vala.

Damjanics délután indult seregével Neuzinára, hol is a 
Temesen átkelve, délután 5-órakor Szárcsánál egyesült a had
testtel. Hajnalban, midőn Damjanicstól a huszár Kiss tábornok
hoz beérkezett s ez utóbbit tájékoztatta a helyzetről, Kiss 
tábornok a csapatok egy részét Appel alezredes alatt a toma- 
seváczi hidfő megszállására rendelte ki s parancsot adott, hogy 
egyetlen lövést sem szabad tenni.

Hajnalhasadtakor benyomultak a hídfőbe, de azt elhagyatva 
s a Temes hidját fölszedve találták. Figyelemre méltó körül
mény, hogy a főhadiszálláson a magyar csapatoknak a hidfő 
körül félkörben történt elhelyezése dacára Knicsanin elvonulá
sáról s a Temes hid fölszedéséről csak a hidfő elfoglalásakor 
nyertek tudomást.

Most a sereg Ernesztházán át Damjanics segélyére indít
tatott. De már útközben jött a kedvező hír, hogy a szerbek 
nagy veszteséggel visszaverettek.

*
*  *

Ezek után álljunk meg egy pillanatra, vessünk egy futó 
pillantást a lefolyt hadműveletekre, hogy azokkal önmagunk
nak beszámoljunk. A nagybecskereki főhadiszállás hadműveleti 
terve szerint a bánáti hadtest ottani részeinek december 12-én 
Zsigmondfalvára és Ernesztházára, 13-án pedig ágyulövés távol
ságon kívül nagy félkörben a tomaseváczi hídfőhöz kell vala 
előnyomnlniok.

Damjanics ugyancsak 12-én indult Verseczről, még az nap 
elfoglalta Károlyfalvát és Ahbunárt. 13-án folytatta útját Toma- 
seváez felé s a nagybecskereki csapatok ugyan az nap estét s 
a reá következő éjjelt a hídfővel közvetlenül szemben töltötték 
vala. Ebből következik, hogy a hadműveleti terv december 
13-át vette kilátásba, hogy Damjanics Tomasevácz alatt meg
érkezik s a hidfő két oldalról támadható leszen.

Versecztől Alibunárig 32 km. 8 óra gyalog menet. K öz
ben Károlyfalvát s magát Alibimért is el kell vala foglalni a 
magyar csapatoknak. Helyes számítás mellett az ellenséget is 
jódarabon üldözni s a győzedelmet —  ha meglesz —  kizsák
mányolni kell.

Ennyi művelet bizony nagyon elég egy napra s a csapatot 
jól tartani és pihentetni szükséges, hogy „az ember és anyag 
kímélése“ elvének megfelelhessünk s a hadműveletet a győze- 
lem reményével folytathassuk. Damjanics serege tehát okszerü- 
leg csak a következő napon folytathatta útját Tomasevácz felé.

Alibimártó] Tomaseváczig 40 km. 10 óra járás. Ha a
Olchváry : M agyar függetlenségi harc. 8



sereg reggel 5 órakor indul, kedvező viszonyok közt délután 3 
órakor étien, szomjan s kimerültén érkezik Tomasevácz alá, hol 
védmüvek, mögé bujt pihent erejű ellenséget kell megtámadni 
s állásából kiverni. Ú gy tetszik, hogy e számitás a főhadiszál
lás figyelmét elkerülte.

Ezen körülmény indíthatta Damjanicsot arra, hogy Jarko- 
váczig meneteljen s következő nap egy kis menet után támadja 
meg Tomaseváczot. Jarkováczig azért, hogy onnan Botos felé 
az összeköttetést könnyebben. helyre állitsa s Margiticza és Jar- 
kovácz megszállása által a főesapattal való egyesülést minden 
esetben biztosítsa. Erre és más eshetőségre való tekintettel 
Kiss tábornok Neuzina mellett a Temesen hidat veretett.

Midőn a hadtest főhadiszálláson a hadműveleti terv elké
szült, Kiss tábornok és vezérkari főnökének szemei előtt Toma
sevácz föltétien elfoglalása lebegett, hogy a szerbek legerősebb 
állásukból kiüzessenek s hogy N.-Becskcrek és környéke a 
szerb tábor nyomása alól fölszabaduljon.

Ha Damjanies Alibunár elfoglalása után Pancsovára követi 
a szerbeket s e helyet elfoglalván abban magát befészkeli, váj
jon megmarad-e Knicsanin tovább is Tomaseváczon ? Nem. 
A vagy nem volt elég erős Damjanies serege e hadművelet 
kivitelére a demoralizált szerb csapatokkal szemben?

A  hadműveleti terv változatlan kivitele folytán a szétvert 
hadak újból gyülekeztek s alkalom adatott a szerb fővezérlet
nek arra, hogy a saját különvált haderőket egyesitse s a szét
választott magyar hadakat egyenkint s egymás után megtá
madja és megverje,

Szerencsére az ehhez szükséges erkölcsi fölény hiányzott 
a szerb hadseregben. A  bánáti hadtestnek két irányból V aló 
concentrikus hadművelete, alapjában véve nem mondható ked
vező eszm ének; mert ha tán az egyenkénti megveretés lehető
ségét el is kerüli, a hadművelet által elérni kivánt siker (ha 
valamelyik szerb hadálláson megakad) kérdésessé válhatott volna. 
S ha már két irányból nyomulnak elő, azon seregtest, melynek 
az oroszlán részt osztjuk oda, föltétlenül erősebb legyen annál, 
a mely tulajdonképen egyebet sem tesz, mint N.-Becskereket 
és környékét födözi. Utóbb a két hadosztály egyesült Szárcsá
nál. Miért nem nyomultak Pancsova felé, azt bajos megindokolni.

Ezzel szemben Suplikátz tábornok hadművelete elismerést 
érdemel. Hogy siker nem koronázta, az a hős Damjanies elszánt 
határozottságán, a magyar csapatok és vezéreik vitézségén s a 
szerb hadsereg alvezéreinek (Knicsanint emeljük ki) fogyatékos 
voltán múlott. A  rajta ütést tulajdonképpen az 1-ső harcvonal 
hajtotta végre Knicsanin parancsnoksága alatt, a megkerülő 
osztagokkal. A 2-ik harc-vonalnak csupán annyi szerepét tudjuk,



hogy a magyarok előtörése folytán megfutott. A  3-ik harcvonal 
fölvette a futókat.

A  magyar seregben a földerítő és biztositó szolgálat fogya
tékos vala. Hírszerző lovas járőrök Tomasevácz, Uzdin (Ozora), 
Szamos és Dobricza felé nagyon jó  szolgálatot tettek volna, A  
lovasság elég pihent vala, hogy e szolgálatot elláthassa. Á lló 
őrsök egyedül nem biztosítanak.

Yolt-e valamely riadó intézkedése vagy ütközetterve a 
jarkováczi magyar vezérletnek megtámadtatás esetén, —  azt 
nem tudjuk.1)

Ugyan ezen hadművelet időszakában a bácsi hadtest tét
lenül maradt. Bár a két hadtest párhuzamos hadművelete 
helyett célirányosabb lett volna a bácskai csapatok jelentéke
nyebb részét a bánáti hadtestnek átszolgáltatni, mig a Tisza 
jobb  partján védő magatartásban maradt volna a magyar vezér
let. Magában ezen körülmény a közös főhadvezérlet hiányát 
kézzel foghatólag mutatja. Habár a jarkováczi lakósok árulása, 
mint nem különben a fajharcot jellegző viszonos pusztítás, 
érthetővé teszi a magyar csapatok elkeseredett bosszú szomját, 
mind az által káros hiba volt a magyarok részéről, hogy# Jar- 
kováczot és Tomaseváezot is fölégették. Mert eltekintve a 
humánismustól, a ki háborút akar viselni érdekében áll, hogy 
seregei lakott népes vidéken mozogjanak. Lakatlan romok közt 
tanyázni, s a csapatokat táplálni bajos dolog.

Kiszámithatlan előnyöket nyújthat vala a magyaroknak, 
ha Kiss tábornok csapataival Neuzinán át Jarkovácot érintve 
Szamosra s onnan Panesovára nyomul hadtestével.

H ogy ez nem igy történt, a szerbek időt nyertek. Szétzül- 
lött hadaik s a felkelő néphad újból gyülekezett s Suplikátz 
vajda megkeresése folytán Karagyorgyevics Sándor szerb feje
delem ujabb segély csapatokat küldött át a Dunán, minek foly
tán a szerviánus had Knicsanin parancsnoksága alatt 10— 12000 
főre emelkedett.

Helyzet. Ujabb terv.
Előnyomulás Panesova felé. Neudorfi harc.

A  Temes folyó jobb partjára visszavont magyar hadtest 
december 14-én a következő tagozódással irányittatott laktá
borba : jobb szárny Ecska és Zsigmondfalvára, —  közép Lárzá- 
föld és Ernesztházára —  balszárny Szárcsa és Szécsánra. A  tarta-

r) A  jarkováczi rajtaütés napját illetőleg- a följ e g y  zések  eltérők. E  
m unka író ja  K lapka G y örg y  őrnagy hadtest vezérkari főnök  hadm űveleti 
tervében  s annak k ivitelében  m egállapított napot fogadta el s az utóbb k ia 
dott „E m lékirat" rectiíikálása dacára, ezt tartja helyesnek.



lók csapatok Nagy-Becskereken, a Tisza vonal őrizetére kiren
delt osztagok helyeiken maradtak.

Időközben Temesvár védőrsége kicsapó vállalataival a had- 
szinhely északi és keleti részeiben, a bánáti magyar hadvezér
letnek gondot okozott.

Nagy Sándor Knézi veresége után Zsombolyára vonult 
vissza. Máriassy János őrnagy, ki november hó folyamán U j- 
Aradon megfészkelte magát s az aradi várat körülzárta, decem
ber 17-én a temesvári fölmentő csapatoktól vereséget szenve
dett s kénytelen volt a Maros jobb partjára visszavonulni.

Bogsán és Resiczabányáról azon értesítés érkezett a fő
hadi szállásra, hogy a császáriaknak egy hadoszlopa Erdélyből 
kitört s az oláh határőröket Krassómegyében föllázitotta s te
mesvári csapatokkal egyesülve Bogsánon át Verseczre törekszik.

Kiss Ernő tábornok ennek folytán Szeged felé vezető hát- 
rálási vonala iránt aggódni kezdett s hadtestének eredetileg hi
vatásszerű hadműveleti irányát és tárgyát mellőzte s a császári 
csapatok ellenében a következő hadműveleti tervet dolgoztatta k i :

A  legutóbbi vereségek folytán legyőzött szerbeket a had
test egy kisebb része leköti, mig a nagyobbik rész Kiss tábor
nok vezérlete alatt a temesvári csapatokat a várba visszanyom ja; 
a temesvár— szegedi és temesvár— aradi útvonalak íodözése cél
jából Vinga és Billéd közt egy elsáncolt tábor lesz építendő, 
melyet Nagy Sándor 2 zászlóaljjal és néhány löveggel fog m eg- 
szállani. Ennek utána a brassói és bánáti határőrök fölkelése 
lesz elfojtandó. Kiss tábornok remélte, hogy ezen tervét 3— -1 
hét alatt végbe viszi s annak utána Verseczen át Pancsovára 
vonul s ez utóbbi helyet egyesitett haderővel megtámadja.

Parányi defensiv jellegű hadműveletek ezek, a melyektől 
semmi életre való nagy eredményt várni nem lehetett.

A  mennyiben a bánáti hadtest egy önállóan működő had
műveleti egyediség vala, —  Kiss tábornok szemei előtt tulajdon- 
képen két hadműveleti célnak kellett volna lebegnie. A z egyik 
Panesova elfoglalása, a másik Temesvár körülzárolása. A  sor
rendet a helyzet világosan tárja elénk. —  Panesova birtokával 
jár a szerbek teljes leverése. Azután következik szabad lélek- 
zettel a körülzárolás, —  már úgy, a hogy, —  fődolog lévén, 
hogy a bánáti hadtest csatára készen áll Temesvár kapui előtt.

Ezzel aztán az aradi ostromló sereg nyugtalanitása, a vinga- 
billédi elsáncolt tábor megszállása magától elesik, s az oláh ha
tárőrök felkelése nem nyer kellő tápot.

Időközben a császáriak a Maros völgyéből és Temesvárról 
jőve Lúgosra s onnan Bogsán ellen nyomultak. Utóbbi elsán
colt helyet a s z í v ó s  védelem dacára dec. 19-én elfoglalták.

Ezen időben Kiss tábornok a hadtest nagyobb részével



Bánlak, Detta és Csákován laktáborozott. Egy kis vállalkozó 
szellem és határozottság mellett a Berzava mentén előnyomulva, 
két menetben elérheti vala Bogsánt s túlnyomó erejével a csá
szári csapatokat oldalban és hátban támadhatja vala. Ezt azon
ban nem tette, mert A'ersecz és Fehértemplom aggódó polgárai 
az őket fenyegető veszély ellenében segélyt kértek. Kiss tábor
nok erősebb különítményeket irányított e két város védelmére 
s a többi haderővel céltalanul Módosra vonult vissza. —  A  csá
szári csapatok Versecz— Fehértemplom erősbitéséről értesülve, 
kisebb megfigyelő különítmény visszahagyása után Lúgosra el
vonultak.

A  magyar csapatok őrvonalszerü (eordon) elosztása mellett, 
újból tétlenség állott be. Ezen időben Kiss tábornok alparancs- 
nokai: Nagy Sándor, Vécsey, Maderspach alezredesek, Kiss Pál 
őrnagy valának és gr. Leiningen Károly őrnagy is a kormány 
rendelkezése folytán ide osztatott be. Módoson a hadtest köte
lékéből 3 zlj. kivállott s Pestre a Windischgrátz ellen működő 
hadsereghez irányittatott. A  csapatok hosszabb tétlensége foly
tán Kiss tábornok alvezérei a hadműveletek folytatását szorgal
mazták. A  meggyöngült hadtest Módos— Csávos környékéről 
Ziehyfalvára vonult. Az itt tartott haditanácsban Nagy Sándor, 
Maderspach és Kiss Pál azt javasolták, hogy a hadtest Pancsova 
ellen nyomuljon s azt foglalja el. Leiningen ellenveté, hogy a 
jarkováczi ütközet után, mikor a hadtest 8 zászlóaljjal rendel
kezett, elmaradt a vállalat; most, a midőn csak 4 zlj van, 
a megerősödött rácok ellenében veszélyes lesz a támadás. Mint
hogy Leiningent leszavazták, a hadtest dec. 31-én megindult 
Pancsova ellen s az nap délután 3 órakor Petrovoszelóba érve 
ottan szabad ég alatt táborba szállott.

A  derék haddal egyidejűleg egy-egy kisebb oszlop N .-Becs- 
kerekről és Fehértemplomból is útra kelt Pancsova felé, hogy 
a főhadoszlopot, oldalból jövő hadművelet ellenében biztosítsák.

Időközben a szerbeknél váratlan esemény adta elő magát. 
Suplikátz tábornok a szerbek vajdája december 27-én Pancsován 
rövid szenvedés után elhalt s az osztrák-szerb hadtest parancs
nokságát ideiglenesen Mayerhofer es. kir. ezredes vette át.

Ezen időben a szerbek elhelyezése következő v a la : Neu- 
dorfban a verseczi utón állott Scharies Fülöp cs. kir. százados 
alatt, 2 illir-bánáti határőr zlj. s 1 üteg.

Crepaján az előbbitől nyugatra Knicsanin tábornok alatt 
5000 szerviánus s a 3. és 4. német-bánáti határőr zlj. Franz- 
felden Joannovics Mihály százados alatt 3 péterváradi határőr zlj. 
laktáborozott. Pancsován volt a szerviánusok másik része (5— 6000 
ember) a szerb nemzeti uhlánus osztály, a városi szerb honv. zlj. 
8 százada. Ez utóbbiakból egyes osztagok a Nadela mocsáreren



átvezető hidakat, a Bovaniste-, Neudorf- és Crepaja felé vezető 
utakon félkörben tartották megszállva.

A z egyes hadszállásoló csoportok tüzérséggel is el voltak 
látva. Ezen hadszállás háta mögött a Temes folyó s azon túl a 
Dunáig terjedő vizes rét a december 31-én bekövetkezett rend
kívüli hideg miatt az első fagyás állapotában vala.

December 31-én Seharies százados jelentést küldött Mayer- 
hofer ezredesnek, hogy a magyarok Petrovoszelónál táboroznak.

Kiss altábornagy1) hadereje 5 zlj. gyalogság, 8 huszárszá
zad és 24 lövegből állott2) s 1849. január 1-én folytatta mene
tét Neudorfon át Pancsova felé.

Mayerhofer ezredes január 1-én az összes csapatokat Neu
dorf védelmére kirendelte. Knicsanin dandára reggel 5 órakor 
indult Crepajáról s már a félúton hallotta az ágyúzást Neudorf 
felől. Joannovics Mihály százados is utrakelt a péterváradi zljak- 
kal s Mayerhofer is a harctérre sietett.

Scharics százados zljai Neudorf észak-keleti szélét tartot
ták megszállva. A  magyar csapatok a falu előtt fejlődve, rövid 
ideig tartó ágyúzás után rohamra indultak s a szerbeket a falun 
át szorították. Az időközben megérkezett Mayerhofer egyes 
pancsovai osztagokat vetett a magyarok ellenében. Joannovics 
zászlóaljai —  midőn Scharics még a faluban volt —  Neudorf 
dél-nyugati oldalán a szőlőkerteket szállottak meg az ut mind
két oldalán.

A  magyar jobb szárnyról most 2 huszárosztály 2 lovagló 
üteggel tört elő, hogy a falut megkerülve Seharicsot oldalba és 
hátba fogja. Midőn ezek körülbelül a falu közép magasságában 
valának, érkezett meg Knicsanin dandára Crepaja felől. A  dan
dár 1. és 2. harcvonalát a szerviánusok képezték a két határőr 
zlj. osztályoszlopokkal, a 3-ik harcvonalban nyomult elő. A  
lövegek nehány lövést tőnek s a megkerülő lovasság vissza
fordult.

Knicsanin jobb felé kereste az összeköttetést. Ágyúi m ég 
szólottak, midőn a magyarok gyalogsága a szerbeket visszaszo- 
ritá s a falu délnyugati oldalán kitörve fejlődni kezdett. —  Ez 
előtörés a szerbek minden csapatát visszanyomta, s azokban a 
harcászati rendet felbomlasztatta. A  rendetlenség Knicsanin 
dandárára is átszármazott s csakhamar a rónaság telve volt 
menekülőkkel.

A  pancsovai csapatok Pancsovára, mig Joannovics csapatai 
Franzfeldre vonultak vissza.

A  szerbeket Maderspach alezredes és Kiss Pál őrnagy ül-

1) D ec. 22-én tábornokból altábőrnagy gy á  neveztetett ki.
2) M ayerhofer jelentése. M . N . M uzeum  gyű jtem énye 1849. jan . 8.



elűzte, mialatt Leiningen őrnagy és Ascherxnann százados Neu- 
dorf mögött a délnyugati oldalon a magyar csapatok megbom
lott harcrendjét állitá helyre.

Knicsanin dandára lépésről-lépésre hátrált. A  szélső bal
szárnyon a 3. német bánáti határőr zlj. három osztálya lépcső
zetesen —  a jobb szárny hátrább vonva —  osztály oszlopokban 
hátrált, s térközeiben lövegek födözték a visszavonulást.

A  magyar lovasság Kiss százados alatt üldözés közben két 
sajkás ágyút ejte zsákmányul.

A  szerb csapatok legnagyobb része Franzfeldre hátrált s a 
magyarok a pancsovai utat figyelmen kivül, hagyva, Franzfeldre 
követték az ellenséget. A  falu előtt közvetlen a magyar lovas
ság egy osztálya még egy rohamot intézett a szerviánusok ellen, 
(le visszaveretett.

A  szerbek csapatai a Nadela mögött gyülekeztek, mig a 
magyarok Franzfelclen szállottak táborba. 1849. január elejétől 
fogva példátlan fagyos hideg idő uralkodott.

Neudorfnál a szerbek —  bár tetemes túlsúlyban valának —  
vereséget szenvedtek, mert a harchoz fejlődött magyarokkal szem
ben, részenként dobták erejüket az ütközetbe, s az előlmegvert 
zászlóaljak magokkal ragadták a segélyül érkező csapatokat.

Pancsova megtámadása
1849. január 2-án.

(7. a 6. számú vázlatot) l )
Panesovának az 1848/49-ki szerb fölkelés idejében 12000 

lakosa volt, az osztrák-szerb hadtestnek a hadszinhely keleti 
szakaszán végső támpontja vala, élelmező raktárrral, ruhatárral, 
ágyú öntődével, fegyver és lőszerraktárral ellátva. Pancsova és 
Belgrád közt állandóan gőzhajó közlekedett.

A  város nyilt, szabad területen fekszik. Szilárd épületek 
a belvárosban a piac felé valának. A  külső körleten fasoros séta
tér övedzé, belső és külső árokkal. A  városból kivezető utakat 
szintén kettős fasor kisérte. Az Ovcára vezető taliga ut csak 
száraz időben volt használható.

A város keleti szélén ott, hol az ut a katonai lövöldéhez 
a vojlovitzi erdőbe vezet (mit. Schiesstátte) —  arccal az erdő 
felé —  szilárd épületet képeze a katonai kórház, közelében a 
polgári lövöldével és a népkerttel. A  város északi arcvonalán
3— 600 lépés, mig a Jabukára vezető ut és a Temes folyó közt 
—  Pancsovától Jabuka felé 3600 lépés mélységgel szőlőkertek

')  Gr. L ein ingen  honvéd tábornok N aplójához m ellékelt tervrajz alap
já n  készült.



valának. Ezen arcvonal a tulajdonképeni védvonal 6000 lépésnél 
hosszabb vala. A  város észak-keleti arcvonalához többé-kevésbé 
párhuzamosan s attól körülbelül 4000 lépés távolságra vonul az 50 
lépés széles, 1— 2 m. mély iszapos és náddal benőtt Nadela 
bara mocsárviz folyó, szilárd kőliiddal Pancsováről a Bavanistére, 
Neudorfra és Crepajára vezető müutakon. Lovasság és nehéz 
jármüvek e hidakra vannak utalva; a .gyalogság néhol a hida
kon kivül is átkelhet; a Nadela mindkét partját szőlőkertek kisérik.

1848. év nyarán a városi hatóság a várostól északra 5000 
lépés távolságban Pancsova megerősítése céljából a Temes folyó
tól a Nadela baráig —  a crepajai és jabukai utakat metszve 
egy — néhol ékmüvei bástyázott egyenes védsáncot emelt, löveg- 
padokkal fölszerelve. Ezen védsánc csupán a panesova-jabukai 
utón volt áthidalva. A  védvonal mögött 1000 lépésre a pancsova- 
franzfeldi ut mellett egy redoute is épült. E hosszú sánc védelme 
nehézkes, sőt kétes vala, mert nem csak nem volt hozzá a szük
séges hadi erő, de maga avédmü nagy hossza is az erők egyen
letes elosztására vezetett volna s a védmü keleti szárnya előbb- 
utóbb megkerülhető lett volna.

Ezen okból a szerb hadvezérlet föladta e hosszú sánc 
védelmét s rövidebb, a város széléhez mórt megszakított sánczo- 
kat emelt Pancsova alatt, annál is inkább, mert a Nadela bara 
be volt fagyva s alapjában megszűnt akadály lenni. íg y  aztán 
a neudorfi, franzfeldi s jabukai utak s egyéb közeledési vona
lak közvetlen a város szélén épült sáncokkal zárattak el.

Pancsova védelmére a szerbek 7 határőr, 1 panesovai 
nemzetőr-zászlóaljjal, 7200 szerviánussal és 34 löveggel (15 
17000 emberrel) rendelkeztek. De a védőrséghez számítandó a, 
polgárság fegyverfogható része is, mert a hatóság csak is az 
asszonyoknak és gyermekeknek engedte meg a menekülést 
Belgrádba.

Ezzel szemben a magyarok hadi ereje (5 zlj., 8 lov. század 
24 löveg) 4600 embert számlált. ) Kiss altábornagy január 1-én 
este kém utján értesült az ellenséges haderők számáról.

Ugyan aznap este Mayerhoffer ezredes haditanácsot tartott, 
melyben kijelenté ama nézetét, hogy a sereg inkább vonuljon 
vissza Erdélybe, semhogy úgy harcoljanak, mint Neudorfnál. 
Mind azáltal a haditanács védelemre határozta el magát s 
intézkedett az iránt is, hogy a Nadelát és a hosszú sáncvonalat 
feladván, a város szélének védelmére szorítkozik. A  megszállásra 
nézve a következő intézkedés történt: a városnak északi és 
észak-keleti arcvonala 3 védszakaszba osztatott; középső szakasz

l) Gracza Gy. id. m. 3. 394 1. (Dam janics m eghűlés folytán Verseczen  
ágyban feküdt s nem vett részt a vállalatban.)



volt a Neudorfra vezető úttól jobbra és balra liuzódó szegély 
— neudorfi arcvonal, melynek megszállására Knicsanin dandára, 
a szerviánusok jelöltettek ki. Ettől jobbra eső vonalat, 
belevéve a katonai kórházat, népkertet és polgári lövöldét, 
Scharics százados az illir-bánáti 2 zljjal fogja megszállani. 
Knicsanintól balra eső vonal a franzfeldi és jabukai utakat 
belevéve, a Temes folyóig Kossanics századosnak utaltatott 
ki 2 német-bánáti zljjal és 1 osztály péterváradi határőrrel. 
Jovanovics Mihály százados 3 péterváradi zljjal és 6 6 fontos 
löveggel tartalék viszonyba rendeltetett a közép mögé oda, hol 
a templom udvarból a kincstári épület udvarába vezető ut, a 
Neudorfra vezető utat keresztezi. A  panesovai nemzetőr zlj. 
nagyobbik, része a főtérre volt kirendelve. Az összes lövegek 
az arcvonal védelmére szolgáltak, a tartalék lövegek kivételével.

Amint 'az a védelmi intézkedésből is kitetszik, a szerbek 
úgy vélték, hogy a magyarok a Neudorfi arcvonalat fogják meg
támadni. Ezen védelemre az szolgáltatott okot, hogy a magyar 
sereg Franzfelden táborozott s legrövidebb előnyomulási vonala 
a franzfeld-panesovai ut vala, s természetesnek látszék, hogy 
az úttól jobbra és balra fog majd harchoz fejlődni a sereg. A  
támadás azonban, mint azt látni fogjuk, más irányból történt.

Január 2-án reggel nagy köd boritá Pancsova várost és 
környékét. A  szerb vezérletnek idejekorán beérkezett a jelen
tés, hogy a magyarok áttörtek a sáncon s előnyomulóban vannak.

A  magyar sereg csupán a Jabukáról vezető utón kelt át a 
hosszú védsáneon. Csak utóbb, hogy kedvezőtlen ütközet esetén 
a hátráló csapatok össze ne torlódjanak, Gr. Leiningen őrnagy 
a védsáncban talált barak anyagából jabukai német parasztok
kal még két hidat veretett a. védsáne mély árkán keresztül.

Mayerhofer a magyarok előnyomulási iránya folytán vál
toztatott a megszállásra kiadott intézkedésen. A  Kniesaninnak ki
jelölt neudorfi arcvonalba az általános tartalékból 1 péterváradi 
határőr zászlóaljat s ugyanoda a bal szárnyra szánt német-bánáti 
határőrökből a 4. zljat az ékmü megszállására rendelte k i; ellen
ben Knicsanin dandárét a város észak felé néző kiszögelésének 
megszállására —  hol az ut Franzfeldre vezet, utasította. A  bal
szárnyat a Jabukára vezető ut kiszögeléstől a Temes folyóig, 
az ottan levő szőlőkerteket Kossanicz százados a német-bánáti 
határőrök 3. zászlóaljával, a péterváradi határőrök egy osztályá
val és a panesovai nemzetőr zlj. egy osztályával szállottá meg.

Hogy mi oka és célja volt ez össze-visszaságnak, az előt
tünk teljesen ösmeretlen.

A z itt nem említett csapatokból Scharics százados 2 zljá- 
val a jobbszárnyon, a péterváradi határőrök 2 zlja 6 löveggel 
általános tartaléknak maradt, nfig a panesovai nemzetőr zlj.



nagyobbik része, valószínűleg a balszárny felé, tartalék viszonyba 
helyeztetett. A  lövegek a város szélén épült feligzárt redouteok- 
ban 4-enkint, s a sétaterek árkában egyenkint valának elhe
lyezve. A z osztrák szerb hadtesthez nem régen osztattak be csá
szári tüzérek s ezek kezelték a nehéz lövegeket. A  lövegek tér
közeiben az árokban, ülve, állva, gugolva határőrök, szerviánu- 
sok, nemzetőrök és panesovai polgárok lövésre készen várták az 
el őnyomul ó magyarokat.

* Reggeli 6 óra 30 perckor a Jabukára vezető ut vámsorom
pójától, az ottan épült sáncból látták a szerbek, hogy a magyar 
huszárok egy láncolata az elől fekvő síkon Pancsova felé nyo
mul. Reggel 7 órakor a magyar csapatok már 1000 lépésre meg
közelítek a szerbek állását.

A  magyar sereg gyalog csapatai a jabuka—panesovai ut 
keleti oldalán két harcvonalban nyomultak elő, míg 1 zlj., 1. 
huszárosztály és 4 löveg az ut nyugati oldalán, a gyalogság a 
szőlőkertekben, a lovasság a Temes folyó mentén az ellenség 
balszárnyának tartott. A  lovasság nagy része a jabuka— panesovai 
ut keleti oldalán a gyalogcsapatokat 3-ik harcvonalban követte. 
A  lövegek a két szárnyon és a csapatok térközeiben nyomultak elő.

A  köd teljesen fölszállott, midőn a magyar sereg ágyúi 
lőtávolságra megközeliték a szerbek állását s ez utóbbiak 12 
fontos vas lüvegeik élénk füzével fogadták az ellenséget.

Erre mindkét fél részéről a leghevesebb ágyú tűzharc fej
lődött ki. A  szerbek a lövegek száma és ürméret nagysága te
kintetében túlsúlyban valának s ha jobban lőnek, súlyos le
hetett volna a magyarok vesztesége.

A  hosszabb ideig tartó ágyuhare közben a magyarok jobb
szárnyán a szőlőkertekben előnyomuló zlj. két rohamot is inté
zett a szerbek balszárnyára, de eredménytelenül, nhg az ut 
keleti oldalán volt csapatok várták a parancsot a rohamra. 3 
órán át folyt a heves löveg tűzharc, s a szerbek háta mögött 
több ház kigyuladt, de súlyosabb veszteséget egyik fél sem 
szenvede. Midőn Leiningen őrnagy ama jelentést kapta, hogy a 
tüzérség lőszerének két harmadát már eltüzelte, oda sietett Kiss 
Ernő altábornagyhoz s javasolta neki, hogy a támadás késede
lem nélkül indíttatnék meg vagy vonulna a sereg vissza, mert 
a csapatok tovább egy helyen nem maradhatnak. Az altábornagy 
habozott, mit tevő legyen, valószínűleg azért, mert a tüzérség a 
támadást még nem készité elő. Leiningen tanácsára csakhamar 
visszavonulásra határozta el m agát; de erre a parancsot oly 
gyorsan s oly általánosan adta ki, minden részletes utasítás 
nélkül, hogy ebből a legnagyobb zavar támadt. A  lovasság 
és a tüzérség egyszerre megfordult s a legnagyobb rendetlen
ségben tódult azon egy hídnak, melyen a sáncot átlépte. Sze



rencsére a másik két hid is eddig elkészült s a sereg azokat is 
igénybe vehette.

Midőn a magyar sereg megkezdte visszavonulását, Kniesa- 
nin szerviánusai a franzfeldi ut mentében törtek elő s üldö
zőbe vették a hátrálókat.

A  magyar tüzérség a hosszú védsáncon túl lemozdony- 
zott, s hogy a gyalogság hátrálását födözze, lőni kezdte a szer- 
viánusokat.

A  magyar sereg gyalogcsapatai, —  habár a szerviánusok 
a 2-ik harcvonal bal oldalával egy irányba jutottak s az ellen 
heves puskatiizet. indítottak, sőt a lövegeket is elővonván m eg- 
kettőztették a tüzelést, —  a derék Asehermann százados kitűnő 
befolyása alatt a legnagyobb rendben vonultak vissza. A  9-ik 
honvéd zászlóalj a legnagyobb lelkinyugalonunal hátrált s ha
bár a zlj. tömegébe az ágyú golyó több izben becsapott, nem 
lehetett más szót hallani, m int: „ne félj magyar".

A  gyalog, csapatok közül csakis a jobb szárnyon a szőlő 
közt harcolt zászlóalj szenvedett nagyobb veszteséget s hátrá
lása az által vált veszélyessé, hogy a gyorsan után nyomuló 
szerbek a főcsapattól elvághatták.

Itten Kossanovics és Jovanovics századosok nyomták a 
hátráló zljat.

.lábukától keletre a jabuka-pancsovai ut első hajlásától 
körülbelül 6— 700 lépésre volt a jabukai erdő. Ezt a magyarok 
—  habár Leiningen őrnagy Nagy Sándor alezredesnél, majd 
Kiss Pál őrnagynál szorgalmazta oly célból, hogy az üldözés
nek gátat vessenek —  megszállani elmulasztották. A  szerbek nem 
a jabukai utón nyomultak elő, hanem egyenesen az erdő szélének 
tartottak. A  szőlőkben jobb szárnyon harcolt honvéd zlj. a jabukai 
erdőig rendetlenül hátrált; de annak födözete alatt újból rendbe 
hozta magát; s midőn Knicsanin csapatai az erdőtől nyugatra, 
Stefánovies százados pedig két 6 fontos löveggel az erdőtől 
keletre nyomult elő a honvéd zlj után, a magyar gyalog csapa
tok már a Nadelán túl, a jabuka— franzfeldi ut közelében való
nak s Franzfeldnek tartottak. Stefánovies ennek folytán a pan- 
csova— franzfeldi útra hajtatott lövegeivel s onnan lövette a 
visszavonuló magyarokat.

Franzfelden Kiss Ernő altábornagy az üldöző szerbek elle
nében egy némely csapatokkal állást foglalni akart. Leiningen 
őrnagyot egy üteggel és 2 század lovassággal a Franzfeldtől 
délnyugatra fekvő szőlőkért megszállására utasitotta. Minthogy 
azonbán a szerbek egy oszlopa már a pancsova-neudorfi utón 
tört elő, s a franzfeldi szőlőben elhelyezkedő csapat visszavo
nulását fenyegette, Kiss altábornagy elállóit további szándékától 
s a szakadatlan hátrálást rendelte el Petrovoszeloig, mialatt



Leiningen a reá bízott üteggel és 2 lovas századdal a pan- 
csóva—neudorfi utat födözte.

Sötét este lön, mire a szerbek fölhagytak az üldözéssel. 
Petrovoszeloig a magyarok hátrálása csak jól m ent; „de ott fel
bomlott minden rend, mert senki sem parancsolt. Alibunárban 
a legénység önként megpihent, s a házromok közt számtalan 
tüzet rakott. De innen is tovább kellett vonulniok borzasztó 
fagyban Zichyfalváig. Sok szegény honvéd ellankadva elaludt 
az utón és többé föl sem ébredt. “ -

A  szerbek saját följegyzésük szerint 6 halottat és 8 sebe
sültet veszítettek. A  magyarok a harcban csak kevés embert 
veszítettek, Pancsovánál 59 halottat, 43 sebesültet1) ; de a szörnyű 
hidegben pusztultak el sokan. Egyik szerb adat szerint az el
esett, megfagyott és elzüllött magyarok száma 800 főre rúgott. 
De annál nagyobb volt a morális veszteség. A  magyar sereg 
szétzüllött csapatai szomorúan vonultak N.-Becskerekre s rész
ben Verseczre.

Visszavonult a nagy-becskereki és fehértemplomi két oldal 
oszlop is, a nélkül, hogy közvetlen közreműködtek volna az üt
közetben. Valószínűleg erre nem is volt parancsuk, mert rendel
tetésük vala a főhadoszlopot oldalból jövő hadművelet ellenében 
biztosítani. Ezen biztosítás a harczászati körleten kívül, hadá
szati alapon történhetett. Az események lefolyása igazolja, hogy 
kár volt ezen két külön oszlopot a főcsapathoz oda nem csatolni; 
s hiba volt minden rendelkezésre álló haderőt nem egyesíteni 
a nagy horderejű vállalatra.

A  két oldaloszlop kirendelése annyiban nyer magyarázatot, 
hogy talán nyugat felől, —  a Bácskából vagy szerémségből elő
tör valamely szerb csapat s harácsolt előfogatokon, mint ez akkor 
divatos volt, a magyar sereg oldalára veti magát. De vájjon e 
nagy rónaságon hová tegye magát e kisebb oldaloszlop, hogy 
ezen mindenütt előbukkanható ellenségnek útját állja? Kelet 
felől egyáltalában nem fenyegette ilyen veszély a főcsapatot.

Nincsen benne kétség, hogy a főcsapattól való közvetlen 
kirendelés a biztosításra és földerítésre a legjobb lett volna, mert 
hiszen csak oda küldünk csapatot, a hol ellenség lehet, s ha nincs 
ellenség, mely fenyeget, a kikülönités mint fölösleges elmarad.

Azon esetben, ha a két oldaloszlopnak rendeltetése lett 
volna az ütközetben is részt venni, ez előnyös eredménynyel 
járhat v a la ; de mert az ilyen eltávolított részek nincsenek a 
hadvezérlet kezében, azokra számítani biztosan nem lehet s az 
ily távollevő csapatok rendesen veszendőbe mennek az ütkö
zetre nézve.

r) Graoza Gy. i. m. 8. K. 894. 1.



A  Pancsova ellen indított vállalat meggondolás és előkészü
let nélkül történt. A  magyar alvezérek nem ösmerték a szerbek 
túlsúlyát, vagy túlbecsülték a saját haderő erkölcsi értékét. —  
Köztudomású volt, hogy Kiss Ernő altábornagy nem értett a 
hadvezérlethez. De ez esetben —  mint Periasznál történt —  egy 
másik Yetterről kellett volna gondoskodni. (Damjanics ezen idő
ben beteg volt.)

Még csak elegendő lőszert sem vitt magával a sereg; mert 
a szerbek elleni ütközetekben a támadás előkészítése löveg és 
puskatiiz által rendesesen mindenütt rövid ideig tartott s a ma
gyarok csakhamar szuronynyal rohantak az ellenségre.

Pancsovánál a jobbszárnyas zászlóalj parancs nélkül két 
izben is előtört; de a midőn még az ellenség tömegei az egész 
vonalon helyt állanak, s a saját főhaderő nem mozdul, hogy 
szintén támadjon, a zászlóalj vállalkozása tulmerésznek jelezhető. 
A  főhadvezérlet nem volt magával tisztában, mikor és mittevő 
legyen. —  A  sereg visszavonulása szomorú képét mutatja azon 
veszélynek, mit a hadvezér tehetetlensége hozhat seregére. Mert 
hiszen a magyar sereg nem volt megverve, s a legszebb rend
ben, tiszteletet parancsoló módon hátrálhatott volna. De a had
vezér járatlansága még ezt is elrontotta. Következett aztán a 
fejetlen szétzüllés s reá amaz érthetlen külön válás, hogy vesz
tett csata után a sereg egy része Nagy-Beeskerekre, a másik 
része Verseezre vonult.

A  szerb haderő elosztása Pancsova szegélyén nevezetesen 
egy jelentékeny csapat (2 zászlóalj ) elhelyezése a keleti oldalon 
csak az által válik érthetővé, hogy a magyar seregnek egy ki
sebb oszlopa Fehértemplom felől is közeledőben volt. Egy ki
sebb figyelő osztag megtette volna a szolgálatot, ha a szerbek
nek még annyi lovasságuk sem volt.

Knicsanin támadólagos előtörése egy ismétlődő bizonyítéka 
ezen férfiú katonai talentumának. Bízvást állíthatjuk, hogy ő 
volt az egyedüli szilárd oszlopa a szerb hadvezérletnek. Minden 
fontosabb helyre őt vezényelték. S azt is mondhatjuk, hogy a 
mit ő jó l végezett, azt mások elrontották.

A  tüzérség mindkét részen sokat lőtt, de eredményt nem 
ért el. Vetter emlékirata szerint távol is állottak egymástól. 
Lehet, hogy részben ez volt az oka, bár a magyar tüzérség a 
szerb csapatok háta mögött néhány épületet is fölgyujtott, De 
másutt is volt hiba. A  1 övegek a magyar csapatok szárnyain 
í s térközeiben, a védő félnél a sáncokban és a város déli árká
ban a csapatok közt hosszú vonalon állíttattak fel. Tüzértöme
gek egyesítése az ellenfél bizonyos területe vagy csapata ellen 
—  szóba sem jöhetett. Minden löveg más-más helyre szórta 
tömör lövedékeit. Ezért nem volt a hosszú ideig tartó löveg



tűzharcnak semmi látható eredménye. A  tüzérséget nem csak 
Pancsovánál, de a déli hadszinhely minden ütközetében ily 
módon alkalmazták, rendszerint csekély eredménynyel.

A bács-bánáti magyar hadak kivonulása.

Az osztrák-szerb hadtest támadó hadművelete.

A  pancsovai kudarc megölte a csapatoknak fővezérük iránti 
minden bizodalmát. Tisztek, katonák s polgárok haragos panasz
ban törtek ki a szerencsétlen fővezér ellen, s mindenki Damjanicsot 
óhajtotta látni a sereg ólén. A  közhangulat alapján, a hadsereg 
nevében s a megbomlott katonai fegyelem érdekében január
S-én Damjanics, Nagy Sándor és Rudics ezredesek Vukovics 
Sebő kormánybiztoshoz j árrútak, hogy szólitaná fel Kiss Ernőt 
a vezényletről való lemondásra. Kiss Ernő készséggel meghajlott 
a hivalos felszólitás előtt, s a fővezérletet január hó 10-én a 
tábornokká kinevezett Damjanicsnak adta át.

Időközben Magyarország nyugoti és északi hadszinhelyein 
a császári hadak betörtek az országba. Windischgrátz herceg a 
Feldunánál, Nugent a Dráva mellékén, Simunics Morva ország
ból, Schlick Gralicziából —  központiasan nyomultak az ország 
szive, Pest felé. Erdélyben Puehner a magyar csapatokat az 
országrész nyugoti határába szoritotta.

1849. január elején a magyar kormány Pestről Debreezenbe 
menekült s W indischgrátz serege bevonult a magyar fővárosba. 
Ennek folytán a kormány rendeletet küldött a déli két hadtest 
parancsnokságnak, hogy az ottani hadállásokat feladván, hala
déktalanul a Tisza középvonalához felvonuljanak.

A  kormány ezen rendelete újból akadályokba ütközött; 
mert a déli két hadtestnél még mindég találkoztak befolyásos 
egyének, kik a délvidék teljes feladását méltatlanságnak tartot
ták s elitélték a kormány rendelkezését, hogy a magyar ügyhöz 
hűséges magyar és német lakosságot a kegyetlen szerbeknek 
ki akarja szolgáltatni.

Másrészről ezen hadseregben nevezetesen a bácskai had
testben a tisztek közt számosán valának, kik a császári hadsereg 
ellen harcolni nem voltak hajlandók.

E gy haditanács elhatározta, hogy lehetőleg útját állja a 
Bánság teljes kiürítésének s e célból a bácskai csapatok parancs
nokával is megegyezik, miért is találkozást rendeztek Ó-Becsén.

De miután ennek dacára január 16-án határozott parancs 
érkezett, hogy a csapatok Szegedre, illetőleg Aradra s onnan 
tovább a Tisza mellékére felvonuljanak, megszűnt a tanakodás 
s a, kormány rendelete végrehajtásba ment-



Gróf Eszterházy Sándor tábornok, ki december hónapban 
vette át báró Bakonyi tábornoktól a bácskai hadtest parancs
nokságát, mint elődje szintén lemondott állásáról s vele több 
tiszt kivált a bácskai hadtest kötelékéből.

E hadtest parancsnokságot most gr. Vécsey Károly tábornok 
vette át s erélyes és határozott fellépésével a még kétes tiszte
ket eltávolította, s a meglazult fegyelmet és katonai rendet a 
hadtestben helyre állította.

A  hadtest 5— 6000 gyalygságból, a Ferdinand huszár 
ezredből és, 46 lövegből állót.1) Január 20-án indult el Verbász- 
ról, 2 1-én Ó-Becséről. Zentán, Kanizsán át menetelve 25-én 
érkezett Szegedre. Vécsey 2 zászlóalj hovédet, 21/a század huszárt 
és 2 lovassági üteget, gróf Hadik Gusztáv ezredes parancsnok
sága alatt Szegeden és Szabadkán visszahagyott s útját néhány 
nap múlva több zászlóaljjal megszaporitva, Szentesen át Szolnok 
felé folytatta.

A  Szegeden és Szabadkán visszahagyott csapatok képezték 
magvát az utóbb ott Hadik ezredes parancsnoksága alatt meg
alakuló 4. hadtestnek.

A  bánáti hadtest3) Damjanics tábornok alatt Nagy-Bees- 
kerekről és Verseezről két külön oszlopban indult Aradra, 
Zsombolya tűzetvén ki a két hadoszlop egyesülő pontjául.

A  magyar sereggel együtt a rendkivül kemény tél idején 
tömérdek nép menekült a Bánátból.

Nagy bajt okozott az előfogatok hiánya; mert a magyar 
községek kivándorlásra készültek, mig a rác parasztok elbújtak, 
hogy meneküljenek e tehertől; igy többnyire német lakósok 
szolgáltatták az előfogatokat. Ennek folytán a Verbászon és 
Nagy-Becskereken fölhalmozott nagy élelmi és termény készlet 
odaveszett.

A  verseczi hadosztály elvonulását Damjanics január hó
19-ére tűzte ki.

Január 4-én az osztrák-szerb hadtest, parancsnokságát 
Theodorovics cs. kir. tábornok s egyszersmind a szerbek vajdája 
vette át. Mayerhofer ezredes a hadtest vezérkari főnöke lett. 
Az uj vezér fegyvert, lőszert és ruházatot osztatott ki a csapa
toknak. A  hadtest élelemzése azonban, minthogy a csapatok

') G elicli R iehárd —  M agyarország függetlenség i harca 13. füzet 311 1. 
V é cse y  hadosztályát 6 zászlóalj G század Ferdinand lm szár 2 század lovas 
hajdú és 20 lüvegro teszi. V örös  A . gyű jtem énye (1442 sz.) szerint 6689 
gya logos, ebből 771 nemzetőr, 1075 lovas ebből 36 nemzetőr, 795 tüzér, 
összesen 8549 harcos, 33 lövog.

2) G elicli R . id. h. 3101. szerint D am janics hadosztálya 8 zászlóaljból, 
a 2. huszár ezred ből-és  20 lövegből állott.



az ország déli határán szükebb térre valának szorítva, sok 
nehézséggel járt.

A  hadtestnek most már szükségképen támadólag kell vala 
fellépnie annál is inkább, mert északon a császári hadak min
den vonalon benyomultak az országba, s a főhadsereg a magyar 
fővárost is hatalmába ejtette.

A  támadólagos hadműveletre azonban Theodorovics tábor
nok csupán akkor szánta rá magát, midőn a magyar hadak 
már amúgy is parancsot kaptak a kivonulásra.

A verseezi ütközet
18-19. január 29-őn.

Ehhez képest 1849. január 17-én a hadtest következő 
helyzetben v a la : a balszárny Knicsanin dandára Szamosnál 
gyülekezett, s állott a 3. és 4. német-bánáti határőr zászlóaljból, 
6000 szerviánusból, 12 löveggel fölszerelve.

A  közép a hadtest főhadiszállással Theodorovics tábornok 
parancsnoksága alatt 3 péterváradi —  2 illyr-bánáti zászlóaljjal, 
1 osztály szerb nemzeti uhlanussal és 12 hat fontos löveggel 
Neudorfot tartotta megszállva, mig a jobbszárny Jovánovics 
Száva őrnagy parancsnoksága alatt — 4000 szerviánus, hat löveg
gel, Dolován táborozott.

A z osztrák szerb hadtest létszámát körülbelül 17000 
emberre és 30 1 üvegre teszszük. A  hadtest főhadiszálláson a 
verseezi magyar hadosztály elvonulásának útját akarták állni s 
ebből kifolyólag a hadtest mindhárom csoportja Versecz ellen 
indíttatott. A  jobb oszlop Dolováról —  Mramorák-Temes-Miklóson 
á t— Yerseczre, a közép oszlop Neudorfról —  Alibunár-Temes-Mik- 
lóson át —Verseezre, a bal oszlop Szamosról—Szeleus, Szt.-Mihály- 
Zichyfalván át —  Verseezre irányittatott.

Az átkanyarodásnak mozgó sarkpontját a dolovai csoport 
képezte. A  kanyarodó szárny Knicsanin dandára január 18-án 
reggel 6 órakor indult Szamosról s délután 3 órakor érkezett 
Szeleusra.1)

Innen Knicsanin az Alibimórra beérkezett főhadiszállásra 
hajtatott. Theodorovics a romokban álló községben fogadta a 
verseezi polgárok küldöttségét, a kik hiriil adták, hogy a magya
rok egy része már elvonult a városból, s egyúttal esedeztek az 
iránt, hogy császári csapatok szállanák meg a várost.

Ezen jelentés dacára Theodorovics korábbi intézkedésein 
nem változtatott. Knicsanin dandára d. u. 5 órakor indult Sze* 
leusból és Szt.-Mihályon és Szt.-Jánoson át menetelt Zichyfal-

')  M iért ily későn ? 20 km. ut m egtételére elég- 5 óra.



vára. Petrovics Milivoj a lövegek felével, Kossanovics szá
zados a 3., K iing százados a 4. német bánáti határőr zászlóalj
jal maradtak Szt-Jánoson, mig a szerviánusok Zichyfalvára 
meneteltek.

Stefanovics százados mint szállás szabályozó előre lova
golt, s a zichyfalvi birótól megtudta, hogy Damjaniesnak Ver- 
seezről való elvonulása más napra (19-óreJ volt jelezve. Zichy- 
falván volt a magyarok kórháza.

Hajnali 3 órakor érkezett meg a dandár. Előőrsök ugyan 
kiállíttattak, de reggel 6 órakor már niegperdültek a dobok s 7 
órakor a csapatok útra keltek.

A  nagy vizes rét, mely egyébként járhatatlan, bevolt 
fagyva, s a közlekedés egyenes vonalban ment a város felé. 
Kniesanin hadoszlopa Nagy Margitán át délnyugati irányban 
nyomult elő a verseez— temesvári útnak. A  Szt-Jánoson maradt 
csapatok parancsot kaptak, hogy ne Zichyfalvára, de Nagy- 
Margitára meneteljenek, hogy a háromszög átfogóján csatlakoz
zanak a derékhadhoz.

Midőn azonban Kniesanin Nagy-Margitához érkezett, a 
szt-jáuosi csapatoknak még semmi nyomát sem észlelte. A  
menetet azonban folytatniok kellett. Körülbelül déli 12 óra volt, 
midőn a dandár éle a nagy vizes rét túlsó (délkeleti) partját 
elérte s a szerbek 2— 3000 lépésre az előttük emelkedő fensi- 
kon kisebb huszár járőröket pillantanak meg. (A  15 km. hosszú 
utat 5 óra alatt tette meg a dandár). Rövid idő nmlva érkezett 
az elővéd jelentése Kniesaninhoz, hogy Damjanies serege most 
vonult ki á városból s a verseez—temesvári ut mentén a magas
laton, merőleg a szerbek útvonalára, fejlődik a harchoz.

Damjanies hadereje, minthogy a fehértemplomi csapa
tok sem érkeztek be, mintegy 3000 ember vala. Útra. készen 
állottak már 18-án s 19-én hajnalban el is indultak a csa
patok Zichyfalvára. De alig meneteltek 7s órát, midőn Danija- 
nics visszarendelte őket, mert időközben megtudta, hogy a 
szerb hadak egy része az éj folyamán Zichyfalvára érkezett.
Ennek folytán csapatait összevonva, menetét a verseez— temes
vári útra Moravicza felé irányította. A  sereg elvonulása előtt a 
magyar érzelmű lakósok kocsijainak hosszú sora menekült las
san és nehézkesen az országúton. Damjanies 2 órai időt engedett 
a. menekülőknek, hogy azok teljes biztonságban elvonulhas
sanak. Yersecztől északra a fensikon, arccal Nagy-Margitá- 
nak a verseez— temesvári ut nyugoti oldalán két. harcvonalba, 
fejlődve várta a hős vezér Kniesanin hadait.

A lig hogy Kniesanin értesült a. magyarok harcba fejlődé
séről, a Szt-Jánoson volt lövegek Petrovics Milivoj parancsnok
sága alatt, ügetésben utolérték a derékhadat, mig Kossanics a

O lchváry : Magyar függetlenségi harc. '*



fellágyult jégen csak lassan haladt, előre, s ösmeretlen távol
ságban volt. Knicsanin törekvése oda irányult, hogy mielőbb 
lekerülvén a jégről, a szárazon biztos állást foglalhasson, ha 
mindjárt a magyarok 1 övegeinek uraló hatása alatt is.

Éppen a part közelében állott egy kis házikó; mellette 
vitt fel az nt a szelid lejtőjű magaslaton át Verseczre. Ezen 
magaslatot szállották meg a magyarok. A  házikótól délkeletre 
kissé oldalvást elhagyottan állott a múlt. év október havában 
épült zárt sánc. Még valamivel távolabb szintén délkeletre, egy 
kis erdő vala. A  házikótól északra mintegy 600 lépés távolság
ban szintén a nedves rét partján egy csinos szilárd épitésü nyá
rilak állott, —  (az Angyelkovics-féle tanya épület) mellette az 
ut meredeken vitt fel a szőlőkön át azon magaslat legmagasabb, 
pontjára, mely szemben állott a szerbek arcvonalával.

A  Knicsanin dandár közepe ama kis házikónál vala. Bal
szárnya a nyári lakra támaszkodék. Ezen szilárd épületet Baraics 
egy osztály német-bánáti határőrrel szállottá meg s támogatá
sára jött egy másik osztály is. Baraicsnak meg volt hagyva, 
hogy a szőlőket fel a. magaslatig erősen száll ja  m eg ; ezt tenni 
a magyarok elmulasztották. A  szerb jobbszárnynak nem volt 
támpontja ; úgy ezt, mint a központot elárasztották a magyarok 
lövedékei.

Petrovics Milivoj 6 lövegét a nyárilak északi és déli olda
lán állította fel. Tőle jobbra 400 lépésre a közép felé Knicsanin 
működött más 6 1 üveggel. Vele voltak seregének legjobb csapa
tai, a szerviánusok, ezekkel iparkodott a magyarokat feltartóz
tatni elvonulásukban. A jobb szárnyon is szerviánus csapatok 
valának.

A  magyarok 1-ső harcvonalában csak 2 zászlóalj és a- 
lövegek, a szárnyakon és térközben voltak felállítva. A  többi 
csapatok a második vonalban állottak.

A  fenti leírásból és a terep alakjából kitetszik, hogy a 
magyartik uralgó helyen fönt, a szerbek alant harcoltak.

A  löveg tűzharcot a magyarok kezdték s a szerbek viszo
nozták. Ez alatt Baraics német-bánáti osztályai feltörtek a 
magaslatra. Erre a magyaroknak jobb szárnyon lévő egész 
zászlóalja támadt reá, s a lövegek pusztító kartács tüze kiverte 
Baraics embereit a szőlőkből.

Most érkezék Baraics segélyére K iing százados alatt a 
német-bánáti határőrök 4. zászlóaljának 4. osztálya, s ama 
nyári lakba vétó magát.

Ezen összecsapás következtében a magyar had jobb szár
nya (1-ső harcvonal) előre nyomult, mig a balszárny állva 
maradt. így  a harcvonal ferde irányt vett fel. Éhez képest a



szerbek is párhuzamos viszonyba kerültek a magyarok harevo- 
nalálioz.

A szerb jobb szárnyon a fedetlenül álló szerviánusok a 
redoute sáncait és a kis erdőt szállottak meg, hogy szivósabb 
ellentállást fejtsenek ki. A  központ sem birta kiállani a magya
rok golyó záporát s fedezék után nézett. Csupán a bal szár
nyon a német-bánáti határőrök 4. zászlóalja tartotta magát a 
nyári lakban, de a magyarok egy rohammal onnan is kiverték 
a szerbeket.

Ezen válságos helyzetben a szerbek még csak egy század 
tartalék fölött sem rendelkeztek, s Kossanovics még mindég 
nem érkezett meg a német-bánáti határőrök 3-ik zászlóaljával.

A  jobb szárnyon a szerviánusok ugyan kitűzték a lobogót 
az elhagyottan talált sáncokon, valamint a kis erdő szélén is, 
de ez az ütközet folyamára nem bírt semmi értékkel, mert egy 
részről a veszélyben forgott szerb ágyuktól távol valának, más 
részről a magyar balszárny ellenében szenvedőleges magatar
tásban tulajdonképen semmit sem csináltak.

A  magyarok 1-ső harc vonala jobb szárnyával (tehát ismét 
a jobbszárny 1-ső zászlóalja) előbbre nyomulván, mind köze
lebb hömpölygőit s mind szükebbre szorította a kört Ivnicsanin 
ütege és csapatai körül. Nem volt előfogat, hogy a szerbek 
ágyúikkal hátrálhattak volna.

Már az ágyuk kezelő személyezte is ember ember ellen 
küzdött. Ivnicsanin titkára lvovacsevics Tódor maga volt kény
telen az ágyuk kezelésénél segédkezni. A  szerbek helyzete két
ségbe ejtő vala, midőn végre Kossanies a 3. német-bánáti 
zászlóaljjal a nedves rét partján ama kis háznál megjelenik, s 
a vett parancs folytán rohamra nyomul előre.

Az által, hogy a magyar jobbszárny merészen tört előre 
s a szerb harcvonal központja felé is bekanyarodott, mig a 
második harczonal a magaslat szélein mindég állásában maradt, 
a két harcvonal közt mint egy 600 lépés távköz támadt.

Ezen távközbe vezette Kossanies zászlóalját s oldalba és 
hátba támadta az előre tört magyar zászlóaljat. Ez most engedni 
volt kénytelen a túlnyomó erőnek. Midőn pedig Kossanies zász
lóalja a magyar zászlóaljat elérte, a csapatok egy össze-vissza 
kevert tömegbe verődtek, melyben lövés-lövés ittán esett; a 
magyarok szuronyos. puskával, a szerbek liandzsárral kezükben 
viaskodtak férfi, férfi ellen.

Időközben Dainjanies — minthogy célját érte —  a vissza
vonulásra parancsot "adott. A  küzdő zászlóalj s vele az egész 
első harcvonal a szerbek ellen viaskodva visszahátrált a magas
latra, s megkezdd elvonulását az országúton Moravicza felé.

A második harcvonalnak természetszerűleg már elébb elkel-
9*



let vonulnia s az utzáró támadás egész súlyát az első liarcvo- 
nal jobbszárnyas csapatai tartották fel.

A  harc már vége felé járt, midőn a szerbek itt a magas
latra feljutának s ekkor Verseez felől (Knicsanin dandárának 
jobbról és hátulról) ágyú lövedékek röpültek a szerb csapat 
tömegek közé. Ugyan is a hadtest zöme Verseez nyugati olda
lán megérkezve éppen harchoz fejlődők, s Joanovies -Mihály 
nem ösmerve föl a várostól északra felvonult tömegeket, úgy 
vélte, hogy azok magyarok s reájuk tüzelt.

Midőn Theodorovics tábornok értesült az ütközet folyamá
ról, a péterváradi határőrök egy zászlóalját és 4 löveget, indí
tott Knicsanin támogatására. Ezen csapat már csak az ütközet 
vége felé érkezett a helyszínére, a midőn a magyar csapatok 
elvonulóban valának s talán még valamely a magyar első vagy 
második harcvonalból kikülönitett utóvéd osztaggal volt némi 
harca, melyből 10— 12 ember elesett.

A  kétirányból eredő nyomás folytán visszavonuló magyar 
csapatok a szerb tüzérség által oldalozva az országúton össze
tömörültek. Ezekben csak az utóbb küldött 4 löveg tehetett 
kárt, mert a Knicsanin ágyúiból alig birtak kettőt előre vonszolni.

A szerbek az elvonuló magyarokat a- temesvári utón a 
vizes rét végéig —  hol az ut nyugatra fordul -— Vatinával egy 
magasságban követték. E közben már bealkonyodott. Knicsanin 
abban hagyta az üldözést s Verseczre vonult vissza.

Mint előbb emlitém, Damjanics január 19-ét tűzte ki a 
sereg elvonulására s a fehértemplomi csapatoknak is Verseczre 
kell vala bevonulniok. Minthogy azonban Theodorovics tábornok 
a magyar seregnek útját állottá, Damjanics csak 19-én délben 
— útirány változtatása mellett —  tudott útra kelni.

A z nap déluán 4 óra körül lehetett az idő, midőn Fehér- 
templom védőrsége Hrabéczy őrnagy parancsnoksága alatt a 
28. honvéd zászlóalj, Phillipowszky tüzér őrnagy alatt 8 löveg- 
ből álló üteg s a Hunyadi huszárok 1 százada és 23 fogoly 
Verseez déli részén megérkeztek.

Ezen időtájban a szerb sereg közép oszlopa már a városba 
nyomult vala. Theodorovics körülbelül délutáni 2 órától —  a 
midőn megérkezett —  táborkarával és a péterváradi határőrök 
zászlóaljaival a város nyugoti bejáratánál állott s várta a Knicsa
nin dandár harcának kimenetelét.

A  jobb oszlop Jovanovics Száva alatt kissé elkésve a város 
délnyugati oldalán megérkezett.

Jovanovicsot a magyar csapatoknak déli irányából történt 
érkezése meglepte. Viszont ezek a város délnyugati részén, hol 
a Selyemgyár utca végződik, sietve nyomultak be a városba,



liogy Damjanicscsal egyesülhessenek, mert nem tudták, hogy 
a szerb hadtest már itt megérkezett legyen.

A  magyar csapat bevonulása folytán ezek és a szerb 
csapatok közt harc fejlődött. Theodorovics hallván a puskák 
ropogását, Sáries századost az utóvéd néhány századával, péter- 
váradi határőr csapatokkal oda irányította, honnan a harci zaj 
hallatszott. Ez éppen jókor jött, hogy a magyar csapat átvonu
lását megakadályozza. Ez alatt Jovánovics is időt nyert s csapa
tát harchoz fejlődteté. Bent a városban a Damjanics hadához 
tartozó lugosi nemzetőrök 2 egy fontos ágyúval még vissza 
maradtak, nem sejtvén, hogy a szerbek oly hamar érkeznek 
Verseczre. A z ágyuszó hallatára utána siettek Damjaniesnak. 
De már akkor a temesvári ut el volt zárva. Vártak a fehér
templomi csapatok érkeztére. Midőn tehát a harc itt kigyuladt, 
ezekkel iparkodtak egyesülni. Néhány verseczi nemzetőr is csat
lakozott hozzájuk. A  Meszics partján utjokat állották a szerviá- 
nusok ; ezeket a zsidó temető közelében leverték és szerencsésen 
egyesültek a fehértemplomi csapatokkal. Most már Hrabéczy 
őrnagy tisztában volt vele, hogy a szerb hadtest miatt Verse- 
czen át Damjanicscsal nem egyesülhet. Ennek folytán vissza
vonta csapatát délnek s az éj leple alatt Verseczet elkerülve 
Temes-Paulis táján a befagyott vizes réten át Zichyfalvára s 
onnan tovább menetelve 2 nap múlva Zsombolyán egyesült a 
főc-sapattal.

A  szerb hadtest lőszer oszlopának parancsnoka január
20-án reggel jelentette, hogy az elmúlt 19-ről 20-ára menő éjjel 
12 óra tájban midőn a kocsioszlop Ylajkoveczről Versecz felé 
haladt, előtte merőleg egy csapat oszlop vágta át az országutat. 
Azon hitben, hogy a lőszeroszlop utat tévesztett s az előtte 
elvonult csapat a szerb hadtesthez tartozván, Verseczre törek
szik, követte a lőszeroszloppal az elvonult csapatot. De bármily 
gyorsan haladt, nem birta utolérni. Végre miután amaz eltűnt 
szemei elől, a lőszeroszlopot pihentetés céljából megállította, 
Reggel felé vette észre, hogy Paulisnál van. Mig az eltűnt csapat
oszlop nyoma Zichyfalvának tartott.

Már éjjel volt 11 óra körül, midőn a szerb hadtest zöme 
a városba nyomult s éjjeli 2 óráig az összes csapatok el voltak 
szállásolva.

Előőrsi szolgálatba a német-bánáti határőrök 3. zászlóalja 
rendeltetett.

A  két ellenfél veszteségét megállapítani nem lehet. A  
szerbek 100 főre teszik a saját veszteségüket. De csak az izraelita 
temetőnél lévő emlékoszlop 54 szerviánus sírját jelöli. A  
másik ütközet halottainak számát, kik a ..Vrelán" vannak



el hántolva, szemtanuk 500— 700 főre teszik. A  magyarok vesz
tesége teljesen ismeretlen.1)

* *
*

A z osztrák-szerb hadtest január 17-én Dolova Neudorf- 
Szarnos vonalában állott, hogy már következő napon Verseez 
ellen nyomulván a magyar hadosztály elvonulását megakadá
lyozza.

E célra a Dolova-Temes-Miklós-Verseez, Neudorf-Alibunár- 
Temes-Miklós-Verseez, és Szamos-Szeleus-Zichyfalva-,-Verseczi 
hadműveleti vonalak arcváltással kapcsolatiján, természetszerű
leg ajánlkoztak. Azonban más erő elosztás, gyorsabb kivitel és 
egy kis ámítás szükséges ahhoz, hogy valamely seregrész útját 
elvágjuk. A  jelen esetben az átkaroló csoport az erők 2/?,-ad 
része lehetett volna. Zichyfalva és Moravieza felől nyomulván 
Verseez ellen. A  hadtest Vs-ad része mint lekötő arccsoport 
Temes-Miklósról nyomulhat vala Verseez felé. E hadművelet 
végrehajtására a hadtest viszonylag a magyar hadosztályhoz, 
elég nagy létszámmal rendelkezők.

Nem hallgathatjuk el azonban az osztrák-szerb hadtestnek 
ama szerfölött hátrányos állapotát, hogy nem volt annyi és 
olyan lovassága, mint a magyaroknak. De ha már a célba vett 
erő elosztással történt a hadművelet, nem éppen kifogásolandó, 
mert hiszen az átkaroló csoport ereje 8000 főre tehető, a legjobb 
osztály parancsnok alatt a legjobb erőkkel; mindaz által e had
művelet is több eredményre vezethet vala, ha a közép oszlop 
Versecznél történt megérkezése alkalmával teljes haderejét a 
magyar balszárny ellen veti, s nem 1 zászlóaljat és 4 löveget 
indit csupán Kniesanin segélyére. Mert hiszen Theodorovies 
tábornok a péterváradi zászlóaljakkal már délutáni 2 órakor 
Verseez alatt állott. Ivnicsanin és Damjanics délutáni 1 órától 
legalább is d. u. 3 óráig heves és s z í v ó s  harcban állottak egy
mással. Ha Theodorovies tábornok Versecztől tartott, Jovanovics 
dandára a városnak ellensúly gyanánt szolgálhatott volna.

A  magyar hadosztály csekély létszáma és kedvezőtlen véd- 
állása, amennyiben hátrálási vonala jobb szárnyának meghosz- 
szabbitásában feküdt —  nagy előnyöket nyújthat vala a szer- 
beknek. Ez előnyöket azanban sem Ivnicsanin, sem Theodorovies 
nem használta fel.

A  magyar csapatok, védállásából és a harc lefolyásából 
tudjuk, hogy csupán az első harcvonal vett részt a harcban 
löveg és puskatűzzel, s az ütközet súlypontja természetszerűleg

x) M illeker B ódog  V erseez szab. kir. város története. 45— 56. 1. Die 
Erlebnisse eines k. k. Offiziers id. m. 126— 181 1. K lapka (Sy. és Horváth 
M. id. m.



a magyar jobb szárnyon vala. Tehát 2 zászlóalj s néhány löveg 
tartotta fel Knicsanin egész dandárát, s e két zászlóaljból 
csupán a jobb szárnyas vett súlyosabb és cselekvőül) részt a 
küzdelemben. Ez verte vissza és tartotta fel a szerbeket, mialatt 
a sereg elvonult.

Viszont Knicsanin dandára párhuzamosan alakult a magya
rok harcvonalához egyenlő erő elosztással. Tehát nem hozta 
kifejezésre ama fontos harcászati törekvést, hogy balszárnyán 
lépett volna fel túl erővel, hogy Damjanics elvonulását meg
akadályozza.

Damjanics január hó 19-ét tűzte ki az indulás napjául. A  
csapatok már 18-án készen voltak az indulásra.. Jó és számos 
lovassága dacára nem volt tudomása róla, hogy Knicsanin 
dandára Zieliyfalvának elébe került. Reggel visszavonta útnak 
indított csapatait s a menekülők kocsi oszlopának biztosítása 
okából állást foglalt Verseez közelében. M inthogy a csapatok 
fölkészülésére s elindulására volt idő, nem értjük mi volt az 
oka, hogy a lugosi nemzetőrség 2 lövegével még a városban 
vissza maradt. Valamint azt sem tudjuk, hogy a fehértemplomi 
magyar csapatok miért késedelmeztek, ha csak nem külön osz
lopban kell vala a főcsapat után menetelniük, a mi — tekin
tettel a szerb hadtest közellétére   nem helyeselhető. Végül
megjegyezzük, hogy az osztrák-szerb hadtest körülzároló törek
vése dacára, a magyar hadosztály helyzete csak némileg körül
tekintő parancsnok alatt —  kevésbé aggasztó vala. A  hős 
Damjanics vitéz honvédéivel —  szükség esetén —  ha nem 
Moraviezának, akkor N-Zsarunak vagy Temes-Kutasnak keresztül 
vághatta volna magát.

Valószínűleg azt, érezte az ellenfél, azért is olcsón adta 
a versec-zi ütközetet.

Damjanics Zsombolyán egyesült hadoszlopaival Aradra 
menetelt, hol január végén megérkezett. Ily módon a Bácska 
és Bánát könnyű szerével az osztrák-szerb hadtest kezébe 
jutott s ez utóbbi Temesvárral érintkezésbe lépett.

Január hó vége felé Szabadka, Szeged és Arad környékén 
a magyar hadak létszáma a következő v a la : a bánáti hadtest 
12000 ember, a bácsi hadtest 8200 ember, az aradi várat körül 
zároló hadtest 8000 ember. Összesen 28200 ember és 120 löveg.

Ezen haderőből az aradi várat, ostromzároló hadtest 1 zász
lóaljjal erősbittetett. A  bácskai hadtestből 3200 ember Szabad
kán és Szegeden maradt. A  felmaradó 16000 ember 3 hadosz
tályba tagozódék, melyből egy hadosztály Hrabovszky alezredes 
alatt 6000 főnyi létszámmal Bem segélyére a Maros völgyében 
Erdélybe irányittatott s február hó 8-án Dévánál egyesült Bem 
seregtestével. A felmaradó 2 hadosztály 10000 főnyi létszámmal



Yéesey és Damjanics parancsnoksága alatt febraár 26-án Cibak
házánál egyesült s a harmadik hadtestet képezte, s utóbb a Közép- 
Tiszánál működő főhadsereghez Dembinszki fővezér parancsnok
sága alá osztatott be, Windisgrátz herceg haderejének leküz
désére.

Az ország védelmére 1849. január első napjaiban Pesten 
kidolgozott hadműveleti terv alapján a dél magyarországi had- 
szinhelyen levő magyar csapatok a szerbekkel szemben egye
lőre — kizárólag védelemre szorítkoztak.

Délen Péterváradot Csuha ezredes parancsnoksága alatt 4 
zászlóalj rendes gyalog csapat és egy szárny Würtenberg hu
szár tartotta megszállva. A  vár több hónapra való élelmi szer
rel el volt látva.

A  Bácska délnyugati részének födözése céljából —  a 
szerémség és a római sánezokban tanyázó szerbek ellenében 
Bezerédy Miklós alezredes alatt 3— 4000 nemzetőr maradt vissza, 
Bács községben a törzs hadiszállással.

Egyébként a 4. és 6. hadtest meglevő és alakuló csapatai 
a hadszinhely északi szélén Szabadka— Szeged és a Maros vonal 
védelmére utaltatott oly formán, hogy a 4. hadtest gróf Hadik 
ezredes alatt Szeged főhadiszállással a Szabadka— szeged— makói 
vonalat, ellenben a 6. hadtest Gaál tábornok parancsnoksága 
alatt —  Arad vár ostrom zárolása mellett —  Makótól Erdélyig 
a Maros vonalát védelmezze.

A bács—bánáti hadműveletek a magyar sereg kivonulása 
után Perczel támadólagos fölléptéig.

A  szerb hadak nehány napot pihentek Verseczen. Azután 
Knicsanin 12000 főnyi szerviánus hadosztályával Verseczről 
indulva január 27-én N.-Becskereken bevonult s a Bega csa
torna és Tisza folyó közt félkör alakban helyezte el csapatait. 
Ezen félkör N.-Becskerek központtal Aradácz— Elemér— S z t- 
Mihály— Jankaliid községek által jelződik.

Koszanics százados 3000 határőrrel és 7 löveggel január 
30-án N.-Kikindáig előre tolatott.1) Ezeket nemsokára követte 
a főhadi szállással Theodorovics tábornok is. Február 1-én a 
főhadiszállás Zsombolyára tétetett. Knicsanin —  miután a Tisza 
balpartján Török-Becsét és Pádét megrakta szerviánus csapatok
kal. —  balszárnyával a Tiszára támaszkodva, február elején 
Mokrinig, a törzshadiszállással az Aranyos mellett Besnyőig 
nyomult elő.

Ez alatt Lázics Tivadar százados N.-Kikindán ujoncozott

b  Honv. 39. sz. 1849.



s az egész szerb kerületből 2 zászlóalj önkéntest sorozott be. 
Ezen újoncok március hónapban már előőrsi szolgálatot teljesí
tettek a Maros mentén.

Theodorovics tábornok zsombolyai főhadiszállásáról G-yer- 
tyámoson át összeköttetésbe lépett a temesvári császári védőr- 
séggel.

A  Maros mellett Gaál tábornok a (i-ik hadtesttel Arad 
várat szorongatta. Minek folytán a temesvári csapatok egy osz
tálya és a hazai szerb csapatokból alakult hadtest (a német-bánáti 
határőrök 3. zászlóalja és a csajkás zászlóalj kivételével) Gláser 
altábornagy parancsnoksága alatt az aradi várat ostromló magyar 
hadtest ellen irányittatott.

A  Tisza jobb partján Bácskában a. szerbek szintén aka
dálytalanul nyomultak elő. Drágics őrnagy a szerémségből ho
zott csapatokkal és Szt.-Tamás védőrségével Zomborba tört. 
Davidovácz százados egy csajkás zászlóaljjal O-Beese és Zenta 
ellenében működött. A  (-sajkások egyéb fegyverfogható népe a 
római sáncokat tartotta megszállva. Zomborban és Cservenkán 
a Ferencz-csatorna mellett Stanojevics Milia őrnagy parancsnok
sága alatt a szerbek két erős hadoszlopot alakítottak.

Péterváradot a Duna bal partján a szerbek a római sán
cokból odavont —  nem egy egész —  zászlóaljjal, Karlócza felől 
a Aezirácz magaslaton Biga csapatai megfigyelték. Március ebi
jén Kamenieanál a Duna jobb partján Mamula cs. kir. ezredes 
csapatai, március végén a folyam balpartján báró Léderer Mó
ricz cs. kir. ezredes dandára. Újvidéknél zárta körül a várat.

Eszék vár ódon falait Eder tábornok 4500 emberrel védel
mezte. Trébersburg cs. tábornok 8000 határőrrel és 40 löveggel 
zárta körül. A  vár február 13-án megadta magát, a védőrsóg 
bizonyos kötelezettségek mellett szabadon bocsáttatott.

Gróf Nugent táborszernagy a Dunántúlról seregének egy 
erős osztályát Batinán és Bezdánon át Szabadka ellen irányította, 
mig egyéb csapatok Péterváradlioz vonultak.

A  mint látjuk, az osztrák-szerb hadak a Dunától a Ferencz- 
csatorna vonalán a Tiszáig s a Tiszától Temesvárig —  a liatl- 
szinhely egész szélességében előfelé törtek.

Ezen időtájban a császári főhadvezérlet hadműveleti terve 
Pestről Debrec-zen felé irányult. Északon Ramberg altábornagy 
Görgey hadteste nyomában vala. Az utóbbinak csapatai Bra- 
nyiszkót elfoglalták, minek következtében Schlick Kassán át
szorulva, Losoncz felé menekült s Görgey akadálytalanul jutott 
a Felső-Tiszához, hol a magyar főhadsereg egyesülőben vala.

Pesten a császári főhadiszálláson nem tudták hol van a 
magyarok főhadereje, miből kifolyólag a fővezérlet erősen por- 
tyáztatott Pestről Gyöngyös- és Czibakháza— Szolnok irányában.



Erdélyben Puehner Bemet Déváig szorította; de a Piski 
csatában az osztrák sereg megveretett s Bem csakhamar Erdélyt 
visszafoglalta.

Az osztrák- -szerb hadtest hadműveleti terve a császári fő- 
liadsereg hadműveleti tervével összhangban állott s fővonalaiban 
következő vala.

A  jobb szárnyon Temesvár védőrsége néhány szerb és oláh 
zászlóaljjal egyesülve, Arad várát felmenti s a Maroson átkel
vén, Nagy-Várad ellen nyomul. Ez alatt az osztrák-szerb had
test. zöme a Tisza mindkét partján Török- és Ó-Kanizsán át 
Szegedre, — mig a balszárny Zomborból Szabadkán át Szegedre 
— nyomul. Ott a Pestről Szeged felé irányítandó Jelasics 1. 
osztrák hadtesttel egyesül, s útját Debreczen ellen folytatja.

Délen Pétervárad körülzároltatik s a Duna vonalát Kame- 
niczától Dályáig szerb osztagok őrzik s kisebb csapatok por- 
tyáznak az elfoglalt országrész területén.

Az osztrák— szerb jelentékeny haderő s az imént vázolt 
nagy fogásu hadműveleti terv ellenében a magyar kormány ja 
nuár hó végén gróf Hadik Gusztáv ezredes parancsnoksága 
alatt csupán 2 zászlóalj honvéd, 2Va század huszár és 2 lovas
sági üteg, összesen 3500 főnyi képzett katonaság és több rend
beli nemzetőr csapat fölött rendelkezett.

A kormány gondossága és a nép hazafias áldozatkészsége 
e liadak létszámát csakhamar fölszaporitotta, s február elején 
Hadik ezredes hadteste 4-ik számmal jelölve már két hadosz
tályba, (helyesebben dandárba) tagozódék, és pedig :

Szabadkai 1-ső számit hadosztály. Parancsnok: Gaál László 
alezredes. Honvédek H/2 zászlóalj, önkéntesek 1 zászlóalj, nem
zetőr gyalogság Szabadka és környékéről (legalább 2500 főnyi 
létszámmal) 2 zászlóalj, huszárok 1. század, lovas nemzetőrség 
(300 főnyi létszámmal) 2 század, tüzérség 0 löveg. Összesen 
P /v  zászlóalj, 3 lovas század, 0 löveg.

Ezen csapatok Szabadkát tartották megszállva s Horgoson 
át. Szegeddel valának összeköttetésben.

A szegedi 2-ile számú hadosztály. Parancsnok: Jgmándy őr
nagy, W asa gyalogság 2-ik zászlóalja 1 zászlóalj, honvédek 3 
zászlóalj, önkéntesek 1 zászlóalj, nemzetőr gyalogság Szeged és 
környékéről körülbelül 2 zászlóalj, huszárok 4 század, tüzérség 
16 löveg. Összesen 7 zászlóalj, 4 lovas század, 16 löveg.

Február közepe táján a 4. hadtest kötelékében a következő 
csapatokat találjuk:

W asa ezred 2. zászlóalja 1 zászlóalj. Turszky ezred -/$ 
zászlóalja (4 század) 1 zászlóalj, honvédek 5. 7. 8. zászlóalj 3 
zászlóalj, Dobsa, Földváry, Niezky-féle önkéntes zászlóaljak 3 
zászlóalj, Báes—Csongrád megyék nemzetőrsége 5 zászlóalj, a



szomszéd vármegyék nemzetőrsége (ismeretlen létszámmal ('?), 
Férd in and huszárok 2 'I2 század, Hunyadi huszárok 2 század, 
tüzérség 30 löveg. Összesen 13 zászlóalj, 47-2 lovas század, 
30 löveg.

Ezen haderőből 5000 ember a rendes csapatokhoz s körül
belül 9000 ember a nemzetőrséghez számítandó.

A  hadtest kötelékébe tartozó Igmándy féle hadosztály Sze
gedet tartotta megszállva s egy erősebb különítményt a Tisza—  
Maros közé eső Szöreg község megszállására tolt előre.

A  fentebb előadott hadrend s az abban kitüntetett csapa
tok beosztása, a védő vonal hossza s az ellenségnek majd itt, 
majd ott történt támadó föllépése folytán változásnak volt 
alávetve.

A bácskai részek hódoltatása a szerbek által.

Midőn a magyar sereg a Bácskából kivonult, a szerb föl
kelők minden ponton megmozdultak. Hóditó vállalatuk kiinduló 
pontja Szt.-Tamás lön. A szerb őrség január 23-án e hely kör
nyékét szállottá meg. Azután a szerémségből jött csapatokkal 
három hadoszlopba alakulva, az egyik hadoszlop január 25-én 
Kulát megtámadta, de visszaveretett. —  Január 28-án Sztejin 
és Nena.dov.ics 3000 főnyi szerb haddal megismételte a támadást 
s Kulát elfoglalta. Február 2-án Sztejin Kuczura és Torzsa el
len indult, hol Bezerédy Miklós alezredes a bács-bodrogli megyei 
nemzetőrök parancsnoka és Czintula nemzetőr őrnagy nemzetőr 
csapatokkal állottak. Utóbbiak elentállás nélkül Péterváradra 
vonultak vissza.

Délen Piros község egy szerb csapat támadását visszaverte. 
A  második szerb hadoszlop január 25-én indult el Szt.-Tamás- 
ról s Topolya ellen volt irányitva. Útközben Hegyes és Fekete
hegy visszaverte a szerbek támadását, Szeghegy azonban meghó
dolt. Utóbb a másik két község is a szerbek birtokába esett. 
Január 28-án a zsákmányoló megittasodott szerbek —  csupán 
a vak liirre, hogy nagyobb magyar csapat van előny ómul óban, 
hanyat-homlok visszafutottak Szt.-Tamásra.

A  3-ik hadoszlop Davidovácz és Szurducski alatt a Tisza 
jobb partja mentén nyomult elő, O-Becsét, Moholy!. Adát, egy
másután elfoglalták. Ezen hadoszlophoz csatlakozott Nenádovies 
és Szimics is s a sereg jelentékeny erővel támadta meg február 
1-én Zenta városát s abban 2000 védtelen magyart lemészároltak.

Ezután a szerbek ismét a Ferencz-csatorna mentén Zom - 
borra vetek szemüket. A  város, hogy magát megvédje, Neme-



gyei Bódog őrnagyot, ki szabad csapatának romjaival Bezdán- 
ban laktáborozott, meghívta a város védelmére.

Nemegyei 2 zlj. 4 lov. század 2 ütegbe osztott 12 db vegyes 
űrméretű löveggel —  összesen 2350 ember és 540 lóval —  még 
január havában indíttatott a Dunán tül —  Eszék fölmentésére; 
azonban Nugent által megveretett s csapatának több mint fele 
fogságba esett vagy elszéledt.

Nemegyei a meghívásra Zomborba vonult. Melléje csatla
koztak Pál Antal vezérlete alatt a felső bácskai fekete sipkás- 
továbbá a bajai vörös sipkás nemzetőrök és a halasi mozgó 
nemzetőrség.

A  várost biztositó előőrsök Szonta, O-Stapár és Szivácz 
irányában állíttattak ki. .

Február 10-én már hire érkezett, hogy a szerbek támadni 
készülnek s 11-én már riadó jelezte a szerbek előnyomulását. 
Nemegyei csapataival a vásártérre vonult, ott csatlakozott hozzá 
a nemzetőrség is s ott vette fel a Fercnez-csatorna sztapári 
hidjától és a sziváczi útról visszavonult előőrsöket, mialatt csa
patának egy részét a város északi szélére küldötte, hogy a szer- 
beket megkerülve — talán hátba támadják. (?) De Zombor 
védelménél ütközetre nem került a dolog. Néhány ágyulövést 
váltottak az előőrs csapatok az előnyomuló szerbekkel. Aztán 
jött Nemegyeitől a parancs, hogy a csapatok a nemes-militicsi 
útra vonuljanak vissza. E váratlan intézkedés mindenkit meglepett.

A  szerbek Sztejin és Drágics császári őrnagyok vezérlete 
alatt a szontai és sztapári hidakon át törtek be a városba. A 
visszavont magyar csapatok még a szerb temetőnél állást fog
laltak s alig múlt el egy negyed óra s a szerbek a nekik 
átengedett városban voltak.

Nemegyei1) e tehetetlen, csapat vezérletre alkalmatlan ember 
most kiadta a parancsot, hogy a csapatok Stanisicsra vonulja
nak vissza. A  sereg Halasnak tartott, de Mélykutnál Szabadkára 
rendeltetett2) s Gál alezredes hadosztályába osztatott be.

A  szerbek Zomborból február 14-én Sztejin őrnagy alatt 
Bajmokra vonultak s azt is meghódoltatták a szerb vajdaság 
számára.

rJ N em egyei fiatal alig’ 25 éves, katonai tapasztalat és képzettség- nél
kül való éretlen em ber volt. Fantasztikusan öltözött s mindenütt azt beszélte, 
liog-y elve a köztársaság'. D ebreczonben  ezzel m egnyerte m agának a honvé
delm i bizottság elnökét s őrna’g y g y á  kineveztotett és a dunántúli különítm ény 
parancsnokságával meg-bizatott —  a m agyar fegyverbecsü let nagy kárára. 
Vetter A. id. m. H azánk 1889. XT. 152. 1.

2) Thim  József. Délmagyarország- önvédelm i harca 1848— 49-ben. 239 
— 241 1. D ér F eld zu g  in Ungarn und Siebonbürg-en 1849. üli 1.



Császári és szerb csapatok hadművelete Aradvár fölmentése
érdekében.

A  hadszinhely keleti szakaszán Temesvárból indult ki a 
támadó vállalat az Aradvárát ostromzároló 6-ik magyar hadtest 
ellen. Február 8-án Glaser altábornagy a temesvári védörség 
3000 emberét, az osztrák-szerb hadtest 0 zászlóalját, a szerb 
nemzeti uhlánus osztályt és 400 szerb lovast, összesen körül
belül 10000 embert inditott Arad ellen, hogy Gaál hadtestét 
■visszaszorítván, a várat élelemmel ellássa, Erdély felé az össze
köttetést megnyissa s az osztrák főhadmüveleti tervvel össz
hangban, támadó hadműveletét Nagy-Várad felé irányítsa.

Gaál tábornok már előzetesen értesült az ellenség szándé
káról s az egybehívott haditanács határozata folytán a Maros 
balpartját kiürítette s az ostromló ütegeket már február 6-án 
a jobb partra átszállittatta. A  hadtesttel pedig a Maros mögött 
foglalt állást oly módon, hogy jobbszárnya a esalai erdőnél, 
balszárnya Glogovácznál, közepe Ó-Aradnál állott.

Ilyen formán Gláser altábornagynak harc nélkül sikerült 
a várat 90 napi élelemmel ellátni. Február 8-án reggel 7 óra
kor az osztrák-szerb seregtest a befagyott Maroson át a 
magyarokat állásában megtámadta. A  középen Ó-Arad mögött 
néhány kőporos kocsi fel robbanásából eredt riadalom folytán a 
csapatok állásaikat elhagyták s Gaál a két szárnynak is paran
csot adott a visszavonulásra. Ennek következtében az ellenség 
könnyűszerével tört be O-Arad városába s a szerb hadak szo
kása szerint a csapatok zsákmányolni s a polgárságot bántal
mazni kezdték.

Asztalos őrnagy, ki a Ü9. honvéd zászlóalj 4 századával, 
V2 6 fontos üteggel és 1 század Hunyady huszárral a jobb 
szárnyról Arad felé visszavonulóban vala, a jajveszékelve mene
külő polgárságtól értesült az osztrák-szerb hadak zsákmányo
lásáról. Ennek folytán a Batonya felé hátráló honvédek egyes 
csoportjait is magához véve, a polgársággal egyetemben betört, 
a, városba s hősies elszántsággal az ellenséges hadakat meg
rohanta. Asztalos őrnagy e vitéz hadi ténynyel a tizszerte erő
sebb ellenséget a városból kiverte, s a már veszendőbe ment 
ostrom anyagot visszafoglalta. A  küzdelemben az ellenség körül
belül 1000 embert veszített. A  magyarok vesztesége 100 főre 
tétetik.

Ezzel az osztrák-szerb hadak hadműveleti tervének egyik 
legfontosabb mozzanata elbukott.1)

i) K lapka Gy. id. m. 2. 156— 160 1. Dér W inter-F eldzug 1848— 49 in 
Ung-arn 233. 1. Gracza Gy. A z  1848— 49 m agyar szabadságharc története III 
418 1. V etter Antal id. m. H azánk 1889. X I. 149 1.



A szerbek hadműveletei Szeged és Szabadka ellen.
Knicsanin hadosztályának balszárnya a szerb fejedelem

ség! senátor Zulyiu Lázár parancsnoksága alatt a Tisza mellett 
tartózkodék. Zuban Török-Kámzsát megtámadta s az abban volt 
gyönge különítményt Ó-Kanizsára átszoritotta. Minthogy a 
magyarok e kisebb csapata itt sem tarthatta magát a túlnyomó 
erők ellenében, még az nap O-Kanizsát is kiürítette.

Zuban február 9-én 2000 szerviánus, 200 lovas és 10 
lövegből álló hadával a Tisza és Maros szögében fekvő Szöreg 
községet támadta meg. Ebben a 8. honvéd zászlóalj 1 százada, 
a szegedi nemzetőrök 5 százada és 160 vásárhelyi lovas nem
zetőr képezte az őrséget. A  különítmény Szöregről kiszorulva 
Szegedre vonult vissza.1)

Zuhannak eme vállalata állítólag Knicsanin ellenére és 
tudtán kivül történt volna, —  s hogy a helyzeten javítson a 
német-bánáti határőrök egy osztályát Atanackovics százados 
alatt Bőbára helyezte, - - majd utóbb ő —  (Knicsanin) is a 
főhadiszállással és a derék haddal Bébára vonult s Atanacko
vics osztályát a szöregi csapatokhoz tolta előre. A  szerbek az 
elfoglalt Szöreget elsáncolták. Február 11-én Uj-Szegedet támad
ták meg2) s miután azt elfoglalták a Tisza partján felállított 8 
ágyúval dél tájban Szeged várost lövették, mig csapataik a 
várkastély ellenében fejlődtek.

Ezzel szemben Hadik ezredes a folyó jobb partján állította 
fel csapatait 6 löveg és 2 vet ágyúval. A  magyar tüzérség 
csakhamar visszavonulásra kényszerítő a szerb 1 övegeket. Most 
az alsó város felé fordultak, hogy ott törnek át a jég en ; de 
Forget százados a W asa gyalogosokkal a jobb parton utjokat 
állottá. Erre a szerbek Uj-Szegeden a lakosoknál zsákmányolni 
kezdtek. A  magyarok a kedvező pillanatban délután 3 és 4 óra 
közt Gombás százados vezetése alatt —  előbb egy osztály nem
zetőrség, majd egyébb csapatok is —  átkeltek a befagyott 
Tiszán s a szerbeket megtámadták s Szöregig üldözték. Az 
utóbbiak 100 halottnál többet veszitettek.

Február 12-én Hadik ezredes két könnyű hidat veretett a 
Tiszán s következő nap Igmándy őrnagy vezérlete alatt meg
támadta a szerbeket. Zubán szerviánusai Szöreg északi arevo
nalát, mig Atanackovics százados a német-bánáti határőrök 
osztályával a balszárnyon a szőlő kerteket tartotta megszállva. 
Igmándy őrnagy három támadó csoportba alakulva nyomult 
Szöreg ellen.

') V örös A. gyű jtem énye 894. sz. K özlöny 1849. 89. sz.
2) Gracza Gy. id. m. III. 409. 1. 8500 főre és 24 ágy  ura teszi a szer- 

bek erejét. A  lövegek  ily  nagy száma nem valószínű.



A halszárnyon Beue "őrnagy parancsnoksága alatt: csong
rádi nemzetőrök, 1 löveg nemzetőr lovasság fedezete alatt 
balszárnyával a régi Marosra támaszkodva, Szöreg északi kiszö- 
gelésének tartott.

Középen Pörget százados parancsnoksága alatt a. Wasa 
zászlóalj 4 százada, 3 löveg Va század lovasság fedezete alatt —  
a dankova barán át a. falu nyugoti arcvonalára nyomult.

A jobbszátnyon Irényi őrnagy alatt, a 8. honvéd zászlóalj 
1V-2 század huszár 50 lovas nemzetőr 2 löveg V2 század huszár 
fedezete alatt —- a Budzsák legelőt érintve a község délnyugati 
sarkára irányittatott, körülbelül oda, hol Atanackovics határő
rei állottak. Ezen első harcvonalat követte másodvonalban az 
összes többi nemzetőrség Mihalovics őrnagy parancsnoksága 
alatt. A  lámadás reggeli 7 órakor kezdődött. 8 órakor a vitéz 
Wasak és a 8. honvéd zászlóalj csapatai már rohamra mentek. 
Előbbiek két sáncot szuronynyal vettek be s az utóbbiakkal 
együtt s egyszerre törtek be a faluba, mialatt a jobbszárny 
lovassága az ellenség balszárnyába került. Knicsanin Bébáról a 
harc színhelyére sietett, Stefanovics százados tartalék csapattal 
és lövegekkel Bébáról szintén Szöreg felé iparkodott, de a 
feneketlen utón csak lassan birt előre nyomulni.

Knicsanin személyes megjelenésével némileg javított a 
szerbek harcászati helyzetén, mert kevés liija volt, hogy Zuban 
balszárnyát és lövegeit a magyar lovasság meg nem kerülte s 
a Marosba nem szorította. Rakitza a kruzseváczi szerviánusok- 
kal Szt-István felől csak hogy időre érkezett, hogy a szerbek 
balszárnyának átkarolását megakadályozza. Ezek a faluból kive
retvén, jelentékeny (pár száz főnyi) veszteséggel vonultak vissza. 
A  magyarok 3 löveget és több lőszerkocsit zsákmányoltak. 
Veszteségük 60 ember vala. Déli 12 óráig tartott a harc. 
Délután 4 óra volt, amidőn Stefanovits a tartalék segély csa
pattal Szöreget megközelítette. De már akkor megszűnt a küz
delem. A magyarok Szegedre visszavonultak, Szöreg község 
füstfelhőben elhamvasztott állapotban vala.

A szerb hadak zöme Bábára, némely része Oroszlá- 
mosra, mások Gyulára és Szerb-Kereszturra vonultak vissza.

Ugyanez alkalommal a Horgoson laktáborozó nemzetőr 
csapatok is parancsot kaptak, hogy Szöreg elleni támadással 
egyidejűleg Gyála-Szt-Iván ellenében tüntessenek.

•- Február 16-án a szerbek egy más oszlopa O-Kanizsa felől 
Horgos ellen is támadást intézett. De az ott tanyázó gyalog és 
lovas nemzetőrség, a 8. honvéd zászlóalj 3. századával V2 6 
fontos üteggel Derra őrnagy alatt a szerbeket véres fővel visz- 
sza űzte.1)

!)  V örös A. gyű jtem énye 894. sz. H adik ezredes „R elátio ja .“ Honvéd 
1849. 4(5 és 50. szín. Erlebnisse eines k. k.. O ffiz ie ll id. m. 1<59— 14S5. 1.



„A  szöregi vereség nagy csapás volt, a szerbekre nézve 
mint azt az osztrák-szerb hadtest egy tisztje irja ; a szer- 
bek erkölcsi ereje hanyatlott, a magyaroké emelkedett. A szer- 
viánusoktól való félelem megszűnt.1' Erre meg kell jegyeznünk, 
hogy a szerviánusok félelmetes csillaga már Damjanics győzel
mei időszakában letűnt.

A szerb hadak most a következő állásokba vonultak visz- 
sza : jobb szárny Béba, balszárny Gyála és Szerb-Keresztur, a 
közép Oroszlámosra. Török Kanizsán egy kisebb különítmény, 
ellenben Ó-Kanizsán Davidovácz cs. kir. százados alatt 1000 
csajkás, 600 szerviánus és 8 löveg vala. Theodorovics tábornok 
még mindig Arad és Temesvár közt a kombinált hadtestnél 
volt beosztva.

Az osztrák-szerb hadtest vezérkari főnöke Maroicsics őrnagy 
Erdélybe Puchner mellé rendeltetett, helyébe Herdy alezredes 
az osztrák-szerb hadtesthez osztatott be.

A  szerbek visszahúzódásuk után február közepétől március 
elejéig ujabb vállalatba nem bocsátkoztak. Theodorovics erősbi- 
tést várt. E szünetet Hadik ezredes felhasználva, Uj-Szeged 
előtt a Maros és Tisza folyókra támaszkodó liidfőt hányatott.1) 
A  sánc egyenes vonalban 2000 ; hosszú vala s három bástyá
val s ezek közt ollómüvekkel volt ellátva. Az említett fél hóna
pot Hadik ezredes gr. Batthyányi Kázmér kormánybiztossal 
egyetértőleg a csapatok szaporítása, szervezése és kiképzésére 
is fordította. Március végén a hadtest annyira megizmosodott, 
hogy Perezel Mór tábornok Hadik ezredes utóda védelemből 
támadói agos hadműveletbe képes volt átmenni.

Időközben az osztrák-szerb hadtestben lényeges változás 
történt. Knicsanin szervianusai a többszörös vereség folytán 
megunták a hadakozást s haza kívánkoztak; Karagyorgyevies 
Sándor szerb fejedelem visszarendelte Knicsanint a szerviánus 
hadosztállyal. Ennek következtében Theodorovics a határőrök
kel a Tiszához vonult s Török-Kaniüsa lön főhadiszállása, 
mialatt a szerviánusok gőzhajóval Belgrádba szállíttattak.

Az osztrák-szerb hadtest kötelékében a következő csapatok 
valának: péterváradi határőrök 3 zászlóalj, német-bánáti határ
őrök 2 zászlóalj, illir-bánáti határőrök 2 zászlóalj, csajkás határ
őrök 1 zászlóalj, újólag szervezett N.-Kikinda kerületi önkénte
sek 2 zászlóalj, Scliwarzenberg uhlánusok 2 század, nemzeti 
uhlánusok 2 század. Tüzérség 30 löveg. Összesen 10 zászlóalj, 
4 lov. század, 30 löveg.

x) A  liidfő észak-keleti szárnya a M aros fo ly ó  régi m edréhez, m oly 
U j-Szeged  alá kanyarodok, dólnyugoti szárnya a B oszorkány szigetied egy  
m agasságban a Tiszára tám aszkodott.



Török-Becsén és N. Becskereken is alakultak határőr 
zászlóaljak, de ezeket még föl kellett fegyverezni.

A  esajkás kerületben 1 zlj. állott. Karlóczán és Zomborban 
1— 1 zlj. póterváradi és 1 zlj. szerémvidéki határőr, ezen felül 
Zomborban 1 zlj esajkás és 1 osztály zombori önkéntes vala.

A  hadtest összesen 172/3 zlj. 4 lov. század és 70 löveg 
fölött rendelkezett. Theodorovics csapatai a Tisza és Maros közt 
a következőleg valának elhelyezve:

Ozverek ezredes 4 zászlóaljból álló dandáréból 10 század 
a dandár törzszsel Bébán-őrállásban, 2 század Atanackovics 
százados alatt a Maros melletti Kis-Zomborban s 2 zászlóalj 
Szöreg, Deszk, Szt.-Iván s ez utóbbi falutól nyugotra a Tisza 
melleti kis erdőben.
, __ Török-Kanizsán a hadtest főhadiszállás 1 zászlóaljjal.

O-Kanizsán 3 zlj. Szerb-Kereszturon 2 zlj. A lovasság Sehirding 
őrnagy alatt Oroszlámosra helyeztetett.

0 -  és Török-Kanizsát hajóhíd köté össze, ezt a bal parton 
hidfő, a jobb parton egész O-Kanizsát félkörben védsáncok zár
ták el.

Minthogy a szerbek csapataik egy részét Pétervárad-Ujvi- 
dék megfigyelése, majd körülzárólására forditák, a hadszinhely 
nyugoti szakaszán február közepétől március elejéig támadó 
hadműveleteikkel szintén fölhagytak. Miután Eszék megadta 
magát, Nugent csapatainak jelentékeny részét Pétervárad-Ujvi- 
dék alá irányította s azt körülzárolta, az ott néikülüzhetővé vált 
szerb csapatok a Bácskába küldettek.

A szegedi 4-ik hadtest védőleges magatartása folytán a 
szerbek hatalnia a hadszinhely nyugoti szakaszán Bajától 
Bajmokon át O-Kanizsáig terjedt. Most legközelebbi hadműveleti 
tárgyul a 45000 lakossal biró Szabadkát tűzték ki. Nap-nap 
után szállongott a hir, hogy immár Szabadkán van a sor. A  
város déJnyugoti arcvonala már .1848 december hónapban 
műszakilag megerősittetett. A  bejáratokat zárt sáncok, az egyes 
utcákat torlaszok zárták el. Most, hogy a szerbek támadó szán
dékának hire futott, Sándor alatt s a szabadka-palicsi országúton 
is védsáneokat emeltek; Baja és Halas felé fekvő szőlők azon 
utjai, melyek a közlegelelőre vezetnek, alá vágott fákkal eltor- 
laszoltattak.

A  város nagy kiterjedése mellett a. csekély védőrséggel, a 
védelmi munkálatoknak inkább a közmegnyugvás, mintsem a 
város biztonsága szempontjából volt értéke és jelentősege.

A  szerb’ liadak a Ferenez-esatorna mellékén verődtek össze, 
egy kisebb részük Sztanojevics őrnagy alatt Cservenkán maradt, 
inig 4000- 5000 ember és 13 löveg Dragics őrnagy vezérlete

O lchváry : M agyar függetlenségi harc. .10



alatt ZomboiTÓl Bajainkra menetelt, hogy Szabadkát hatalmába 
ejtse.

A  szerbek már előzetesen megtámadták a szabadkai elő
őrsöket, de minden alkalommal s igy március 4-én is a szabad
kai helyőrség által visszaverettek.

Speletics Bódog szabadkai kormánybiztos március 4-én 
értesült kémje által, hogy a szerbek Bajmok alatt táboroznak. 
Szabadkán ez időtájban nagyobb részt nemzetőr csapatok vajá
nak. A  4-ik hadtest kötelékébe tartozó szegedi és szabadkai 
dandár kölcsönös támogatás tekintetében egymásra volt utalva. 
A z állandó összeköttetés fentartása végett lovas küldönc állo
mások rendezhettek be, azon kivid kellőszámu előfogatok tartat
tak készenlétben oly célból, hogy a védelmi vonal egyik vagy 
másik pontjára rendes, harcképzett csapatok a szükséghez képest 
bármely időben gyorsan elszállíthatok legyenek.

Március 4-én délelőtt értesültek Szabadkán, hogy Dragi.es 
szerb hada Bajmokról jövet a Kaponyai csárdánál tábort ütött, 
mig egyes különítmények a szabadkai szállásokon pusztítanak.

A  hadtest parancsnokság Gaál László alezredesre bizta 
Szabadka védelmét. Gaál március 4-én érkezett oda s haladék
talanul közölte a polgári hatósággal, hogy a parancsnokságot 
átvette s egyben a várost katonai fönhatóság alá rendelő.

A kaponyai ütközet
m árcius 5-én.

A  beérkezett liirek folytán Gaál alezredes Milialovics őrnagy 
parancsnoksága alatt egy 80 honvédből, 2 század mozgó nemzet
őrből, 60 huszár és 2 6 fontos lövegbőí álló különítményt ren
delt ki s indított kémszemlére a kaponyai csárda felé s egyide
jűleg jelentést küldött Szegedre a 4-ik hadtest parancsnokság
nak. Ez a különítmény este érkezvén, mintegy 2000 lépésre 
megközelítő a szerbek által megszállott kaponyai csárdát s 
következő nap reggel 6 órakor lövegtüzhare fejlődött az ellen
felek közt. A  szerbek 5 ágyúval tüzel ve, a magyarok különítmé
nyét visszavonulásra kényszerítők.1)

1849. március 4 -érői ő-ére menő éjjel az 5. honvéd zászló
alj parancsot kapott, hogy készen tartott előfogatokon Szegedről 
Szabadkára induljon. Ez 7— 8 órai ut kocsikon éjjel, ha nincs 
fennakadás.

Március 5-én reggel 7— 8 óra tájban érkezett a zászlóalj 
Szabadkára, hol a helyőrség már eleve ágyulövéssel fölriasz- 
tatván —  a piacon gyülekezett

1) T iszavicléki újság1 1840. 21. szám. 157. 1.



A  dandár most következőleg alakult m eg : Fővezér: Gaál 
László alezredes. 5-ik honvéd zászlóalj, Ferencz Károly gyalo
gosok1) 2 század, budai gránátosok 1 szakasz, mozgó nemzet
őrség *) 2 zlj., zombori nemzetőrség 2 század, Szabadka és kör
nyéki memzetőrségkörülbelül 2 zlj., Hiuiyady huszárok3) 1 század, 
nemzetőr lovaság 2 század, tüzérség 3 és (> fontos 5 löveg. 
Összesen 5'2/s zlj., 3 lov. század, 5 löveg.

A z összes haderő létszámát meg nem állapíthatjuk ugyan, 
de a kaponyai ütközetben részt vett csapatok erejét bízvást 3000 
főre tehetjük, melyből 1 500 ember a rendes harckész csapatok
hoz számítandó. A  nemzetőrség kiképzése, fegyelme és fölszere
lése hiányos vala. Ezzel szemben a szerb hadak létszámát
4- 5000 főre és 13 lövegre becsülik. Ez utóbbiak közt volt az
általuk „Csicsó“ -nak nevezett 18 fontos löveg, melylyel az alsó- 
bácskai népet rettegtették; a többi 6 és 3 fontos vala.

A  szerb csapatok magvát 1 zlj. péterváradi határőr, 1 zlj. 
csajkás, 1 zlj, szerémségi határőr s 1 osztály (2 század) zombori 
önkéntes képezte; a többiek bácskai fölkelő szerbek s a szerbiai 
segédhadakból visszamaradt szerviánusok valának.

A  szerb had a kaponyai csárdáig hatolva a „Tavankuti ér" 
nyugoti partján, a dombok mögé eső horpadáson szállott táborba. 
Közvetlen az ér jobb partján csapatok foglaltak állást s az 
elővédet körülbelül 3000 lépésre Szabadka felé előre tolták.

Gaál alezredes elhatározta, hogy a szerbeket fölkeresi s 
ott a hol találja, meg fogja támadni.

Szabadka-Bajmok közt a terep hullámos róna ; termékeny 
fekete föld. Az emelkedő halmok általában véve észak-nyugat
ról délkeleti hossziránynyal s 5— 10 m. viszonylagos magasággal 
bírnak.

A  kilátás s ezzel a kilövés általában messzire terjed ; 
mindazáltal a terep egyes részleteiben közbevetőleg egyes dom
bok majd terep hullámok, kisebb-nagyobb távolságra a szabad 
kilövést korlátozzák; kisebbszerü horpadások, teknők és vályúk 
gyakoriak s ezek a födött előnyomulást is lehetővé teszik.

Az erek vályuszerü mély völgyekben lomha folyással s 
nem ritkán mély vízállással a közlekedést kizárólag a hidakra 
szorítják; folyásuk iránya az emelkedések hosszirányával pár
huzamos. A  tavankuti pusztán fakadó ér a kaponyai csárdánál 
metszi a szabadka-bajmoki karban tartott utat. Az ér egy

*) Thim  József id. ni. ö72. 1. K lapka Gy. D ér N ationalkrieg stb. cím ű 
m unkájában 2. 92 1. Turszky gyalogosokat említ a hadtest kötelékében.

2) E g y ik  zlj. a felső bácskai ..Fekete sipkások" —  Pál Antal százados 
alatt, a m ásik zlj. a N em egyei csapatából összevont nem zetőrök, sorkatonák 
és honvédek Bach százados alatt.

3j L . G. Klapka id. m. 2. 92 1.



50— 200 lépés széles, 5— 8 m. mély völgyeeske fenekét borítja. 
A  v íz  tavaszszalés csapadékos időjárás alkalmával 0.5— 1.00 m .; 
a meder fenék 2— 2’ /a m. magas náddal van benőve. Télen vagy 
kora tavaszszal a nádat rendszerint kivágják. így  1849. tavaszán 
is a már előbb kivágott nád kicsi volt, mig a viz kötözködé- 
sig ért.

A  kaponyai csárda környékén a vályú alakú völgyfenék 
140 lépés széles, a jobb part többnyire uralkodik a bal part fö
lött; a partok esése meredek. Az ér mentén a jobbparti dom
bok vonulata nem nyújt Szabadka felé kifogástalan védállást; 
mert közvetlen a balparton, a kaponyai csárdától délre 5— 600 
lépésre a jobbpartnál valamivel magasabb s körülbelül egy üteg
állásnak megfelelő domb korlátozza a kilövést. Ugyancsak a 
csárdától északkeletre 7— 800 lépés távolságban a bajmok-sza- 
badkai ut mindkét oldalán emelkedő dombvonulat nem csak 
liogy elveszi a kilátást; de mérsékelten uralkodik a terepen 
egy részről Szabadka, másrészről a kaponyai csárda felé.

Ebből kifolyólag a nyugati fél ösztönszerüleg törekedni 
fog ezen emelkedést Elvegeivel és csapataival megszállani; de 
ez esetben liáta mögé esik az ér posványos fenekével.

Viszont a keleti félre nézve könnyebb ezen mérsékelten 
uralkodó emelkedést megtámadni s az ellenfélt erélyes szaka
datlan nyomással a vizen átszoritani, mintsem egy —  a jobb- 
parton állást foglalt ellenséggel szemben —  az innenső mé
lyebb fekvésű horpadáson át kartács és puskatüzben, a posvá
nyos vizen keresztül a túlsó partra felkapaszkodni.

A  tavankuti ér a támadónak figyelemre méltó harcászati 
akadály.

A z arctámadás nagyobb veszteséggel járhat, végeredmé
nyében kétes lehet; miért is kívánatosnak mutatkozik, a csapa
tok egy részével — az ér felső folyásában átkelvén —  az ellen
séget oldalában megtámadni.1)

A  harc eseményeiből látni fogjuk, hogy Claál alezredes 
ütközettervénél eme tényezőket figyelembe vette.

Minthogy a szerbek O-Kanizsa felől Horgost s ezzel a 
szabadkai csapatok hátrálási vonalát fenyegették, Gaál alezredes 
a Horgoson volt és dandára kötelékébe tartozó nemzetőrséget 
Bene alezredes alatt O-Kanizsa felé irányította s nemzetőr csa
patokat visszahagyott Szabadka város sáncainak oltalmára, mig 
a többi haderővel Bajmok felé indult.

A  főhadoszlop a szabadka-bajmoki utón nyomult elő, a hol 
Gaál alezredes is taztózkodék. Az elővédet az 5. honvéd zászló

*) M ogem litendőnek tartom, liog'y <• torepbirálat még' a sima íurásn 
ágyuk és puskák idejére vonatkozik.



alj s természetszerűleg az egy huszár század képezte. Ennek 
indulása reg. 8 órára esett.

Szabadkától 2.5 kilom. távolságra a derék hadból kivált 
egy mozgó nemzetőr-zászlóalj némi lovassággal, Czintula Antal 
őrnagy parancsnoksága alatt s mint jobb oszlop a mai Cfeiger- 
tanya mellett a tavankuti pusztára vezető utón nyomult e lő ; 
egy harmadik csapatoszlop pedig —  Földváry őrnagy alatt két 
század nemzetőr lovasság több század gyalogsággal1) a péter- 
váradi kapun jött ki s a paeséri utón haladva, utóbb — a Kulun- 
csic-s szálláson innen' —  körülbelül a mai Vámtelek pusztán 
lépett közelebb a főhadoszlophoz, hogy a harcban részt vegyen.

Az elővéd jóval megelőzte a főliadoszlop zömét. Ez utób
biban 2 század Ferencz Károly gyalogság, az üteg tüzérség, 
1 zlj. felső-bácskai fekete sipkás nemzetőr, 2 század zombori 
nemzetőr, egy szakasz budai gránátos s a szabadkai és környék
beli nemzetőr csapatok valának beosztva.

Szabadkától a kaponyai csárdáig 12 km. utat kellett meg
tenni a csapatoknak, a mihez rendes viszonyok közt 3 órai 
időre volt szükség.

Az elővédet képező honvéd zászlóalj délelőtt jóval 10 óra 
után a Jakobcsics Mátyás tulajdonát képező szállás közelében 
találkozott a szerbek elővéd csapatával s harchoz fejlődve a 
szerbeket a kaponyai csárda i'elé nyomta.

Midőn azonban a mai Pertics-szállás magasságába érke
zett, Gaál alezredes az uralgó, dombokról áttekintő az elő- 
terepet; látta, hogy a szerbek túlerővel vannak s a tavankuti 
ér jobb partját tartják megszállva. Számot vetett magával az 
iránt, hogy a csapatokban és lövegekben tulerős ellenséget meg
támadni, a bővizű éren át kartács- és puskatüzben rohamot in
tézni a meredek jobbpart ellen, nagy veszteséggel járó és kétes 
eredményű vállalat leend.

Ennélfogva az elővéd zászlóalj által már elfoglal uralgó 
dombvonulatot feladta s Szabadka felé vonult vissza, egy rész
ről, hogy az ellenséget állásából lecsalja, másrészről pedig, hogy 
Czintula őrnagy feladatát: a szerbek oldalába, esetleg hátába 
törni, megkönnyítse.

A  manőver sikerült. A  szerbek a honvéd zászlóalj vissza
vonulását hátrálásnak vették' s csapataikat és lövegeiket a 
kaponyai csárda hidján átszállítva, a már említett uralgó domb-

r) A z 1849. évi 48. sz. hivatalos K özlöny szerint 4 ágyú, 8 század ős 
1 osztály (2 századi lovas nem zetőrből állott ezen oszlop, m ely P acsér felől 
(a paeséri útról) volt hivatva támadni. De miután a dandárnak csak 5 lövege 
volt s élő tanuk nyilatkozata szerint ezek a iőhadoszloppal m enve a Bajm okra 
vezető ut közelében  fejlődtek, én is a főoszlophoz vettem föl a tüzérséget.



vonulaton —  a bajmok-szabadkai utat közrevevőleg —  foglaltak 
állást.

Az elővéd honvéd zászlóalj körülbelül a Jakobcsics Mátyás 
tanyájáig hátrált s ott megállva födözte a derékhad felvonulá
sát s harcalakzatba való fejlődését. Délután 1 óra tájban 
a magyar csapatok a következőképen fejlődtek a harchoz: a 
Szabadka- bajmoki úttól északra a harcfelállitás jobb szárnyán 
az 5. honvéd z lj.; e mögött a jobbszárnyon kívül a Hunyady 
huszár század.

Az utón s attól délre voltak az ágyuk felállítva; ezektől 
balra a Ferencz Károly ezred két százada, majd a zombori 
nemzetőrök két százada helyeztetett el.

A  balszárnyat képezte a felső-bácskai fekete sipkás nem
zetőrzászlóalj s a budai gránátos szakasz; a balszárnyon kiviil 
a nemzetőr lovasság két százada mozgott.

A  szabadkai s környéki nemzetőrök hiányosan fegyverzett 
csapatai impozáns tömegbe alakulva, a szabadka-bajmold utat 
közbevevőleg, második harcvonalban a közép mögött mint tar
talék foglaltak helyet.

Az első vonalbeli . osztályok rajvonalat, támesapatokat 
különitének ki s ezeket nyomban követte a zászlóalj tartalék. 
Ezen alakzatban d. u. 1 óra tájban az egész vonalon megkez
dődött az előnyomulás, a löveg, majd a puskatüzharc. A  szer- 
bek nagy kaliberű ágyúi csakhamar elhallgattatták a magyarok 
néhány ágyúját; de ez nem gyakorolt kedvezőtlen befolyást 
csapataink támadó szellemére és bátorságára. A  jobb szárnyon 
Sághy százados honvédéi valának kirendelve rajvonalba s tám- 
esapat viszonyba. Ezeknek sikerült az ellenség balszárnyát 
átkarolni.

A  támcsapatba kirendelt szakasz Lieszkovszky István tize
des alatt, tanyák és mélyedések által födve, az ellenséges ágyuk 
baloldalába hatásos lőtávig (250x-re) nyomult elő s a lk század 
határőr löveg födözet ellen szakaszával össztüzet adott, azután 
pedig rohamot intézett ellene. Ez annyira meglepte a határ
őröket, hogy lövegeiket cserben hagyva, a kaponyai csárda felé 
futottak.1)

A honvéd zászlóalj erélyes és átkaroló előnyomulása 
folytán a szerb lövegek alig birtak felmozdonyozni s hátul 
egy ujabb állásba vonulni. A  honvéd zászlóalj mozdulatát 
követték a harcvonal többi csapatai is. A  visszaszorított szerbek 
egy része a tavankuti ér innenső, másik része (ki átjuthatott 
könnyű szerével) a túlsó oldalán foglalt állást. Ugyancsak a

b  L ieszk ovszk y  tizedes ezen jeles liaditénye folytán —  mint a bekö
vetkezett győzelem  m egindítója  —  had nagygyá  neveztetett ki.



visszavont lövegek egy része a kaponyai csárdánál levő hidon 
átkelt s az úttól északra a jobbparti alkalmas dombon moz
donyzott l e ; mig az ágyuk másik része, köztük a 18 fontos 
Csicsó, a kaponyai csárdától délre (5— 600x-re) a balparton levő 
dombon mozdonyzott le s födözte a csapatok visszavonulását.

A  magyaroknak erélylyel folytatott támadása a jobbszár
nyon a kaponyai csárda, a balszárnyon pedig a tavankuti 
ér balpartján levő domb felé irányult, hol a megfutamodott szerb 
ágyuk egy része állást foglalt vala. Ezen támadás utóbb oly 
határozott és merész jelleget öltött, hogy a szerbek amúgy is 
megosztott állásukban tovább maradni képtelenek valának.

E szorult helyzetben az ér balpartján felvonult tüzérség a 
nagy kaliberű. Gsicsóval együtt fehnozdonyozván, a kaponyai 
csárdánál levő Ind felé vágtatott; de ott az ágyuk és lőszer
kocsik rudjai s a befogott lovak úgy összekeverődtek, hogy az 
amúgy is menekülő szerbekkel teli hidon áttörni képtelenek 
valának s egy részök elakadt a. posványos talajban, más lészök 
az összelőtt tüzér lovak Indiájával együtt ott rekedt a hidra ve
zető töltés utón.

A zavar ezen pillanatában Sághy'százada jobbról, Udvar- 
noky százados honvédéi pedig az ut mentén utánuk az egész 
honvéd zászlóaljjal —  szuronyt szegezve törtek elő s a kaponyai 
csárdát elfoglalván, a menekülő szerbeket a vizen átszőritották.

Ugyanily bravúrral törtek elő a Ferenez Károly gyalogosok 
s az első harcvonal nemzetőr csapatai a budai gránátosokkal 

•egyetemben nem csak hogy átnyomták a szerbeket a vizen, ha
nem maguk is az éren átgázolva, a jobbparti dombokról, is 
leszoriták az ellenséget.

Délután 3 óra tájban a szerbek az egész vonalon meg
futamodtak. Megmaradt ágyúik a visszavonulás lodözése céljá
ból a szabadka-bajmoki úttól délre s a tavankuti ér mögött 
körülbelül 1000 lépésre foglaltak utolsó lövegállást az emelkedő 
do mbo k ge rinczéii.

A  balszárnyon kivid működő két nemzetőr lovas század 
a fekete sipkátokkal egyidejűleg szorongatta a szerbek lövegeit 
s utóbb, midőn az ellenség futásnak eredt, a Birkás szállás tá
ján átkelt a hidon s nyomban követte a menekülőket. A  jobb
szárnyon volt huszár század átkelésre alkalmas pontot nem 
találván, működése a kaponyai csárdánál megakadt. Gzintula 
őrnagy távolabb eső helyzete miatt nem vehetett részt a dön
tésben ; de utóbb a patakon átkelve, különitményével messzire 
követte az ellenséget.

Az üldöző csatározás d. u. 4— 5 óra tájban ért véget. 
Sötét éj volt már, mire a magyar csapatok bevonultak Szabadkára.

Lovasságunk messzebb menő komolyabb üldözésre nem



kapott parancsot, valószínűleg azért, mert a nemzetőr lovasság 
e célra nem tartatott alkalmasnak, az egy század Hunyady hu
szárt pedig Gaál ezredes vagy keveselte, vagy kímélni akarta.

Zsákmányul esett a 18 fontos Csicsó és két 6 fontos ágyú 
a hozzájuk tartozó lőszer-kocsikkal, ezeken fölül még 3 sajkás 
ágyucső. A z 1849. évi hivatalos „K özlöny“ 48. számában ki
adott hadijelentés szerint a magyarok vesztesége holtakban és 
sebesültekben 30, —  az ellenségé 200 —  ember volt.

A  futó szerbek tüzérsége utolsó löveg állásából a tőlük 
hadizsákmányul visszamaradt egyik lőszerkocsit a hid közelében 
felrobbantotta s az éppen közelben rendelkező Paganini József 
honvéd-tüzérszázadost életveszélyesen megsebesítette, melynek 
következtében másnap Szabadkán a vitéz katona elhalálozott.

Alapjában véve, a szerbek hadműveleti célja volt a V oj
vodina meghódítása, Baja-Szabadka-Szeged és a Maros vonalig. 
Midőn azonban a szerb fölkelők osztrák-szerb hadtestté alakul
tak, e hadműveleti célhoz fiiződék ama kötelezettség is, hogy 
az osztrák főhaderővel egyértelmüleg a magyar fősereg, illetőleg 
Debreczen ellen működjenek.

E kettős hadműveleti cél következtében a szerbek a. Bács
kában külön oszlopokra tagozódva hódoltatták a Vajvodinát, 
m ig a Bánátban a temesvári császári csapatokkal együtt a fő
hadsereg hadműveleti terve értelmében léptek föl. E kettős cél 
a császári és szerb hadakat a délmagyarországi hadszinhely 
egész szélességében eltagolt haderőkkel vezérelte Szeged és 
Arad felé.

Ez volt a magyarok szerencséje s az osztrák szerb hadak 
balszerencséjének okozója.

A  szerb hódoltatás alatt a magyar 4. hadtestnek ideje 
volt megizmosodni s a szerbek gyönge vállalatait a védvonal 
minden pontján visszaverni.



HARMADIK RÉSZ.

Perczel Mór támadó hadműveletei a Bácskába]]. Bem és Perczel együttes 
működése a Bánátban. Az osztrák-szerb hadtest fölbomlása.

A déli osztrák sereg hadalakulása és műveletei Jelasicsbán alatt. A déli 
magyar sereg hadalakulása és ellen hadműveletei Perczel Mór és Yetter alatt.

Perezel Mór támadó föllépése.

A  császáriak főhadereje Kecskemét-N.-Körös-Czegléd-He- 
ves vonalában állott. Ezzel szemben a magyar főhadsereg 
Cibakháza-Szolnok-Poroszló vonalában a Tisza mellett csopor
tosult.

A  szegedi 4. magyar hadtest a kaponyai győzelem után is 
védelmi vonalának megtartására szorítkozott. Ennek következ
tében az osztrák-szerb hadtest, miután némi erősbitést vont ma
gához, a már elveszített szöreg-szt.-iván-deszki állásokat újból 
visszafoglalta.

Délen Pétervárad várát osztrák és szerb csapatok ostrom
zárolták s a helyzet éppen úgy mint Eszéken a tisztek kétes 
érzülete s a parancsnokok kislelkii magatartása folytán veszé
lyes vala.

A  magyar főhadsereg szerencsés előtörése folytán a kor
mány Debreczenből Perczel Mór tábornokot azon megbízatással 
küldötte Szegedre, hogy a 4. hadtest parancsnokságot Hadik 
ezredestől átvevén a védelemből támadásba menjen át s Péter- 
váradot az ostromzár alól szabadítsa fel.

Az osztrák fősereg jobb szárnya márc. közepén Félegy
házáig nyomult, hogy Szegedet veszélyeztesse és az osztrák- 
szerb hadtesttel érintkezésbe lépjen. Azonban Damjanics szol
noki diadala s utóbb a magyar főhaderőnek márc. 17-én Cibak
házánál való előtörése folytán Jelasics hadteste N.-Kőrösön át 
Czeglédig vonult vissza s Theodorovics hadtestét magára 
hagyta.



Ez által Szeged a fenyegető veszélytől megszabadult s 
Perczel Mór aggodalom nélkül foghatott támadó hadműveleté
hez. Vezéreszméje az volt, hogy Szeged biztonsága céljából 
első sorban Szöreg, Szt-Iván, Deszk és Kis-Zombort a Tisza- 
Marosközén, O-kanizsát és Zentát a Tisza jobb partján elfog
lalja s Szeged, Szabadka és Zenta városokat fogadván el had
műveleti alapul, hadosztályát Csantavéren egyesíti s Topolyán 
átmenve Kula-Verbásznál áttör a Ferenez-esatornán s gyorsme
netekben Pétervárad alá siet.

Szöreg, Szt-Iván, Deszk, Kis-Zombor, Ó-Kanizsa és Zenta
elfoglalása

m árcius 22— 23.

Az osztrák-szerb hadtest csapatai a Tisza-Maros közén 
mint annak előtte, megszállva tartották Szöreget Szt-Ivánt, a 
Maros1 balpartján Kis-Zombort, a Tisza mellett Gyálát Szerb- 
Kereszturt Török- és O-Kanizsát, a közép mögött Oroszlámost 
és O-Bébát, ez utóbbi községben a főhadiszállással. Szöreg- 
Szt-Ivánt 4— 5000 ember 12— 14 löveggel tartotta megszállva, 
Ozverek ezredes parancsnoksága alatt. Kis-Zomborban Atanae.ko- 
vics százados alatt 1/»— 1 zászlóalj volt elhelyezve.

Műre. 22-én reggel Makó felől heves ágyúzást indított az 
ottani magyar védőrség Kis-Zombor ellen. A  magyar csapatok 
egy része körülbelül Va zászlóalj a Maros jobbpartján fölfelé 
haladt s a szerb tábori őrsök látkörén kivii.1 átkelt a folyón s 
a balparti erdőben a szerbek jobbszárnya ellen közeledett, mi
alatt az arctámadás a szerbek figyelmét Makó felé lekötötte.

Stefánovics százados az ágyú szóra a péterváradi tartalék 
zászlóaljjal O-Bébáról a kis-zomboriak segélyére indíttatott. 
O maga előre lovagolt ; de mire Kis-Zomborhoz ért, a szerb 
csapatokat szétugrasztva találta. A magyarok támadása és meg
kerülése meglepte a szerbeket; csak egyes csoportok bírtak át
verődni. A  ki tudott, N.-Szt-Miklós felé menekült. A  lőszer
kocsik Béba felé tartottak.

A  szerbeknek 80 -  100 emberük elesett, 150 pedig fogságba 
jutott. Kis-Zomborban nagymennyiségű gabonát foglaltak le a 
magyarok.

Stefánovics százados céltalanul visszatért előnyomuló zászló- 
aljához. Ekkor szólalt meg az ágyú Szöreg-Szt.-Ivánnál s a 
zászlóaljat most keresztül-kassul a szöregi templomtoronynak 
irányította, hogy azoknak vigyen segítséget.

Szöreg-Szt-Ivánt három erős redoute védelmezte. Perczel 
tábornok két hadoszlopban támadott. A  megkerülő hadoszlop 
Pörget őrnagy vezérlete alatt reggel 8 órakor Szt-Ivánt támadta



meg. A  Wasa gyalogosok négy százada szurony rohammal fog
lalta el a falut. A  Kanizsa felé menekülőkből az ide beosztva 
volt 3. huszár ezred egy százada sok foglyot ejtett s 1 ágyút 
és 3 lőszer kocsit foglalt el. Perezel maga a főhadoszloppal 
Szöreg ellen támadt. Ezek most Szt.-Iván felől oldalban és hát
ban fenyegetve valának s 2 órai harc után Szöreget kiüriték s 
Béba és Deszk felé hátráltak.

A  Béba. felé visszavonuló szerb csapatok útközben még 
egy védő állást foglaltak; de a 8. honvéd zászlóalj és a Semsey 
parancsnoksága alatt levő lovas üteg csakhamar kiverte őket 
abból.

A  deszld csoport magában a faluban Ozverek ezredes alatt 
szintén védő állást foglalt. De az utánok nyomuló 2 osztály 
huszár és 7 2 üteg ágyú balszárnyukat megkerülve, őket a Maros 
felé szorította, sőt a. túlszárnyalással Deszk keleti kijáratát is 
elzárta annyira, hogy Ozverek csapataival alig birt a faluból 
menekülni. Ez időtájban Stefánovies százados a péterváradi 
tartalék zászlóaljjal V's órányira Deszkhez éppen harchoz fejlő
dött s magához vonta ama 4 löveget, mely Szöregről megfuta
modva Béba felé tartott. Déli 12 és 1 óra közt lehetett az idő, 
midőn Stefánovies lövegeit a magyar huszárok ellen tüzeltette s 
ezzel sikerült Ozverek csapatait az üldözéstől megmentenie. 
Ozverek és Stefánovies azután Bébára vonultak vissza. Perczel 
tábornok a szőreg-szt.-iváni sáncokat leromboltatta s d. u. 4 
órakor csapataival Szegedre bevonult. Szöreg, Deszk és Szt.- 
Iván a lángok martaléka lön.

Ugyancsak március 22-én Cintuia őrnagy Horgosról elő
nyomulván, O-Kanizsát minden nagyobb ellentállás nélkül 
elfoglalta s az ellenséget Török-Kanizsára átszoritotta.

A  szabadkai hadosztály Gaál ezredes alatt Zenta ellen 
nyomult s s z í v ó s  ellentállás után március 23-án hajnalban a 
várost hatalmába ejtette.

Március 23-án Perczel Mór Csantavérre utazott. Ugyan 
ezen napon a Perczel hadosztályába egyesítendő csapatok Szeged, 
Szabadka és Zentárói Csantavérre indultak s ott 24-én meg is 
érkeztek. Az ezen napon megtartott hadi szemle alkalmával a 
rendes, önkéntes és nemzetőr csapatokkal egyetemben a had
osztály 6 zászlóaljat, 6 lovas századot és 14 löveget, összesen 
6000 embert és 600 lovat számlált. Március 25-én a hadosztály 
Szeghegyet érte el, a nélkül, hogy ellenségre bukkant volna. 
Szeghegyen a Péterváradról kiküldött Fack főhadnagy a W ür- 
tenberg huszárok egy járőrével (összesen 13 lovas) jelentkezett 
Perczelnél. A  kiküldetésnek az volt célja, hogy az ostromzároló 
csapatok megtévesztő hírei s beizengetései ellenében m eggyőző
dés szereztessék az iránt, hogy valóban létezik-e még magyar



sereg. A  derék huszár főhadnagy számos veszedelmen vágta 
át magát, mig célját elérhette. Elképzelhetetlen volt a huszárok 
öröme, a midőn véreik győzedelmes táborára találtak. Az ifjú 
Fack főhadnagy azon értesitéssel küldetett vissza, hogy Perczel 
tábornok nemsokára Péterváradon meg fog érkezni.

A  hadosztály két oszlopban kelt át a Ferencz-csatornán, 
Verbásznál és Kúlánál. A z átjárókat biztositó gyönge csapatok 
Szt-Tamásra és Zomborba menekültek. A  visszavonulás bizto
sítása után Perezel hadosztálya március 27-én Kis-Kérre vonult 
s ott táborba szállott. Perczel maga 2 század honvéd, 2 század 
huszár és 1 üteg ágyú kíséretében, O-Kér, Kiszács, Piros és az 
elsáncolt Újvidéken át, Péterváradra sietett. Ottan átvevén a 
parancsnokságot, a tisztikar megbizhatlan vagy kétes elemeit a 
várból eltávolította s ily módon a várat a magyarságnak bizto
sította. Szegeden a 4. hadtest 2-ik hadosztálya ígmándy alezre
des parancsnoksága alatt visszamaradt,

Ezen hadosztály március 26-án reggel ö órakor Gyála 
ellen indult. Oda érve, ígmándy a falut arcban lekötötte, mig 
két, oldala ellen kettős átkarolást intézett, A  hal átkaroló csoport 
Forget őrnagy alatt a falu dél-keleti kiszögelése felé — hol ma a 
vasúti állomás van —  intézte támadását. A  W asa gyalogság elől 
csakhamar megfutamodott az ellenség. Nehezebb küzdelme volt 
a jobb támadó csoportnak Barcza őrnagy alatt, ki a 8. honvéd 
zászlóaljjal a falu észak-nyugoti sarkát elszánt szurony roham
mal tudta bevenni. A  vad futásnak eredt rác csapatok Keresztur 
és Török-Kanizsa felé menekültek.1)

Március 26-án Stefánovies cs. százados Ó-Bébáról 2 század 
gyalogság, V2 század szerb nemzeti uhlánus és 2 löveggel K is- 
Zombor ellen indíttatott, hogy onnan a magyar megszálló 
csapatokat elűzze. Félúton vala, midőn Gyálánál az ágyúzást 
hallotta. Mindaz által útját folytatá; egy magyar lovas csapa
tot visszaüzött s Kis-Zomhor szélén néhány épületet felgyujta- 
tott, Gyála ekkor már lángokban állott s az ágyúzás megszűnt. 
A  magyarok, miután a szerbeket, megverték, visszatértek Szegedre, 
Ugyan ezen napon a magyarok egy liadoszlopa 0-K anizsa ellen 
is támadást intézett. A  város leégett, a szerb védőrség megfutott 
s a Tiszán az összeköttetést megszakította.

Március 27-én Theodorovies hadteste Bébánál egyesült. 
Herdy ezredes hadtest vezérkari főnöknek Kanizsáról a szerb- 
kereszturi utón oda kellett vezetnie a csajkás zászlóaljakat. Az 
egyesült hadtest most Szöregig s az uj szegedi hídfőig nyomult 
elő. De mi sem történt. Theodorovies már akkor tudta, hogy 
Perczel a Bácskába tört s átkelt a Ferencz-csatornán; mindaz

1) K özlöny 1849. 68 sz. 248 1.



által nem támadta meg a gyönge erőben visszamaradt szegedi 
hadosztályt, melynek részei előtte való napon tüntetőleg Kanizsa 
és Gyála ellen intéztek sikerült támadást.

Az osztrák-szerb hadtest visszavonult Oroszlámosra; a 
hadtest főhadiszállás Török-Kanizsára tétetett.

A  szerbek nem gondoltak többé támadólagos hadműveletre. 
Törekvésük most már oda irányult, hogy Perczel hadosztálya 
ellenében a Ferencz-esatornát megvédhessék. Stefánovies had
mérnöki százados Theodorovies hadtestéből gr. Nugent Albert cs. 
alezredeshez osztatott be, ki a bácskai csapatok fölött parancs
nokolván, Zomborban tartózkodék. E város megerősítéséről volt 
szó.' Ó-Becsén a zárt sáncok építéséhez már hozzá is fogtak. 
Földvár, Turia és Szt.-Tamás már a korábbi időből meg voltak 
erősítve.

A péterváradi őrség s Bezerédy nemzetőreinek harca 
a Bácskában.

Visszatérve Perczel működéséhez Péterváradra, ezúttal 
meg kell emlékeznünk a várőrség műveleteiről azon időben, 
midőn a bácskai magyar hadtest elvonulása után megszakadt a 
magyarok érintkezése Péterváraddal.

Január végén 3 sorhadi és 1 honvéd zászlóalj képezte a 
várőrséget s Újvidék környékén a magyar és német községeket 
körülbelül 2000 nemzetőr tartotta megszállva.

A  helyi harcok, a magyar csapatok elvonulása után, napi
renden valának, egy részről a szerbek, másrészről az együtt 
tartó magyar és német községek lakói közt. A  várőrség a nem
zetőrséggel együtt intézte vállalatait a szerbek ellen. íg y  február
1-én a szerbek Kuláról és Szt.-Tamásról jőve Kuczurát m eg- 
szállották, hogy a délen fekvő magyar és német községeket 
veszélyeztessék. Bezerédy alezredes február 2-án a várőrségnek 
100 sorhadi emberével és 100 nemzetőrrel Kuczurát megtámadta 
s a szerbeket onnan kiűzte.

Február 13-án Hrabovszky százados 1 század Este gyalogság
gal, egy osztag nemzetőrrel és 2 löveggel Palánkát támadta meg s 
a község elsáneolt bejáratait elfoglalván az ott tanyázó szerbeket a 
Dunán átkergette. Február 19-én a szerbek Kiszácsot támadták 
meg s a Gyulai és Don-Miguel ezredbeli kis osztagot, mely a 
várból oda kikülönittetett, visszavonulásra kényszeriték. Azonban 
Hrabovszky százados az Este gyalogosok 1 századával és a 2. 
honvéd zászlóalj 1 századával Piroson át előtört s a szerbeket 
megverte, tőlük egy ágyút, és több lőszerkocsit elvett.



Február 23-án Bozó Manó honvéd őrnagy Újvidék város 
katonai parancsnoka azon utasítást kapta a vár parancsnokság
tól, hogy a szomszédos Futak községet a rácoktól tisztítsa meg.

E községet 4000 fegyveres rác fölkelő és 2 század határőr több 
ágyúval tartotta megszállva. Bozó őrnagy 23-áról 24-ére menő éjjel 
1 órakor a 2. honvéd zászlóaljjal, 1 szakasz Würtenberg huszár
ral és 1 6 fontos üteggel, összesen mintegy 1200 emberrel indult 
Futak ellen. Péterfiy százados 2 századdal a hólepte futaki erdő
ből, mig Bozó őrnagy a derék haddal, a tüzérség és lovaság 
által támogatva, a főúton támadta meg a szerbeket. A  honvédek 
az ellenség pusztító ágyú- és puska tüze ellenében zenekaruk 
Rákóczy és Hiuiyady indulóinak harsogó zenéje mellett szurony 
rohammal vették be a sáncokat s a szerbeket részben a Dunába 
szorították, hol számosán lelték halálukat. A  többiek a begecsi 
erdőbe menekültek, hogy ott a Dunán átkelhessenek. 600 szerb 
elesett (?) 6 löveg, több jármű fegyver és lőszer került a magya
rok birtokába, mig egy 12 fontos ágyú a Dunába elsülyedt.1) 
A z előadottakon felül a várőrség még több kitörést intézett a 
szerbek ellen s igy történt, hogy Piros és Kiszács községek, 
melyek az ó-kér-ujvidéki vonalon feküsznek, állandóan a magyar 
csapatok kezében maradtak.

A  szerbek már február eleje óta megfigyelték Péterváradot. 
Midőn Eszék elesett, Nugent táborszernagy február 22-én a 27-ik 
gyalog ezred 3. zászlóaljának 7. és 8. osztályát a Dunához 
Dályára irányította, hogy egyidejűleg Mamula ezredes az 1-ső 
bánáti ezred 2 századával a szász herceg Kürassirok egy szár
nyával, V2 6 fontos üteggel és 2 röppentyű 1 üveggel (összesen 
6 gy. század Va lovas század 5 löveg) megérkezett. Ezen külö
nítménynek parancsa volt Cerevicig lehajózni s onnan Kame- 
niczra vonulni, hogy Péterváraddal szemben állást foglaljon. A  
különítmény 23-án este 6 órakor szállt négy nagy szállító hajóra 
s még 24-én is hajón folytatta útját. Midőn a glozsáni magas
lattal egy magasságba érkezék, Mamula ezredes azon a Buták
ról odamenekült szerbeket észrevette s a szerzett értesülés alap
ján elhatározta, hogy Butákról a magyarokat kiűzi. E célból 
Begecsnél partra szállott s a határőröket magához véve, harc 
alakzatban megindult Futak ellen. De midőn értesült róla, hogy 
a magyarok terménynyel megrakodva, még reggel onnan el
vonultak, csapatával szintén pihenőre tért. Begecsnél gyülekez
tek aztán a szerb fölkelők is. Ezeket Mamula ezredes a Bács
kába észak felé irányította. Nugenttól vett ujabb parancs folytán 
a különítmény átkelt a Duna jobb partjára s útját Cerevicre

h  Ueorg' K lapka id ni. 2. 103— 104 1. Hazánk 1889. X I , 298. 1. Péter- 
várad 1849-ben Bozó Manótól.



folytatta, hol 26-án d. u. 8 órakor megérkezett s Kameniczra 
előbb csak egy századot tolt előre, inig aztán március 1-én 
egész erejével megszállottá. Márc. 4-én Mamula erősbitést nyert, 
minek folytán a péterváradi útra merőleg a Dunától a Kalakac 
magaslatig sáncokat s több zárt müvet épittetett. A  szerbek 
Karlócza felől zárták el Péterváradot.1) Azonban a Duna bal
partja szabad volt s Pétervárad a Bácskából látta el magát 
mi ndennemü szükségletekkel.

Hogy e kijárat elzárassék, Nugent március közepe felé 
parancsot adott Lederer Móricz ezredesnek, ki Szegzárdnál 
állott, hogy 4 gyalog, 6 lovas századdal és 6 löveggel átkeljen 
a Dunán s a zombori szerb csapatokat magához vonva, Újvidé
ket bekerítse.

Ezen időtájban Nugent táborszernagy hadteste .7*..a zlj. 
6’ /2 lov. század 86 löveg =  6987 gyalogos, 581 lovas, 982 tüzér — 
a következőleg volt elosztva: Péterváraddal szemben Mamula 
ezredes alatt Kameniea-nál 6 zlj. 29 löveg ; Dályánál Plattner 
őrnagy alat 814 század gyalogság, 1 szakasz lovas és ’ 1 löveg; 
Szegzárd és Mohács közt a Duna jobb partján —  mint emli- 
tém —  Lederer ezredes alatt 4 gyalog-, 6 lovas század és 6 löveg.

Azonban Lederer még a Perencz-csatornálioz sem ért 
akkor, midőn Perezel megkezdte hadműveleteit Újvidék felé. 
Péterváradon történt megérkezése utáni napon március 29-én a 
vár hadmérnöki igazgatója Hollán Ernő alezredes vezetése alatt 
a várőrség Kamenica felé kitört. De a magyarok —  bár a roha
mot többször ismételték —  az elsáncolt osztrák csapatokat erős 
állásukból kiverni nem bírták s 200 halott és 150 sebesült vesz
teséggel a várba visszavonultak.

Ugyan ezen napon a Kis-Kéren visszamaradt hadosztály
ból Gaál ezredes Mihálovics őrnagyot egy különitménynyel a 
deszpot-szt-iváni szerb tábor elfoglalására kirendelte. Ez utób
binak rendeltetése vala Dályánál a Dunán az összeköttetést 
biztosítani. Mamula, Lederer csapatai és Nugent főhadereje közt. 
Mihálovics őrnagy a sáncokkal megerősített falut rohammal 
bevette s a nagyobb veszteséggel menekülő szerb csapatokat 
Zornbor felé üldözte.

Perczel Mór — miután Pétervárad élelmezése iránt rendel
kezett —  március 80-án — minthogy Lederernek Zomborhoz 
való közeledése is sürgette —  visszatért kis-kéri hadosztályához.

9  G escliiehte clos k. k. Inf. Reg'. L eop old  II. Königr dér Belg'ien No. 
27. (581. 1.



Szt.-Tamás 4-ik ostroma és megvétele
april. 3-án.

(l. a 7. számú vázlatot.)
Lederer ezredes, miután átkelt a Dunán, Zoniborban egye

sült a szerb csapatokkal.
Március 31-én Perczel hadosztályát Verbászra vezette. Itt 

a zsilipnél egy 500 ember és 2 lövegből álló szerb csapat Kula 
felől megtámadta. Azonban vereséget szenvedett s egy löveget 
visszahagyva, Zombor felé vonult vissza.

April 1-én Perczel Kulára nyomult, az osztrák-szerb hadak 
után ; de a magyarok győzedelmes hadműveleteinek benyomása 
alatt az osztrák-szerb csapatok —  melyek létszámát 5000 
emberre és 20 lövegre teszik Zomborban sem állapodtak 
meg, hanem (Lederer. ezredes, Nugent ezredes és Dragics őrnagy 
alatt) Bezdánnál a Dunán átkelve Eszékig vonultak vissza. 
Kulán jelentékeny gabona készlet került a magyarok kezébe.

Perczel most Szt.-Tamást készült megtámadni. Előbb azon
ban bevárta a szegedi 4. hadtest 2-ik hadosztályának köte
lékébe tartozó Pörget őrnagy dandárét, mely 2 zászlóalj, V2 
lovas század és 6 löveggel gyarapitá seregét. Ezen dandár 
Hegyesen át jőve, april 2-án Yerbászon egyesült a h adosztá l
lyal, minek folytán ez most már 8 zlj., 6 huszár század és 30 
löveget számlált.

Perczel még március 31-én megadásra szólította fel a 
szt-tamásiakat; azonban tagadó választ kapott.

Osztrák-szerb adatok szerint Szt.-Tamás védmüvei el voltak 
hanyagolva s csak 2 század péterváradi határőr, 100 szerviánus s 
a fölfegyverzett lakósok 5 3 fontos löveggel, egy másik adat 
szerint 1 népfölkelő zászlóalj, 2 század csajkás, 4 század péter
váradi határőr és 200 szerviánus 8 3 fontos csajkás ágyúval 
Bosznics és Stefánovics századosok alatt képezték Szt.-Tamás 
védőrségét. Viszont a magyar adatok a fölfegyverzett lakosokon 
felül 3000 határőrt és 14 löveget említenek.

Szt.-Tamás sáncait már kezdettől fogva nem soroltuk a 
szerfölött erős védmüvek k özé ; ezúttal kétkedünk abban, hogy 
a szerbek a földmüveket elhanyagolták volna.

Mint már előbb emlitém,, Stefánovics hadmérnöki százados 
Theodorovicstól Nugent alezredeshez a Ferencz-csatorna vona
lára küldetett. Ez april 1-én Ó-Becsén, Földvár és Turián át 
Szt.-Tamásra érkezett s Perezel szándékáról értesülve, Szt.-Tamá- 
son maradt s a rangban ifjabb Bosznicstól átvette a parancs
nokságot.

Minthogy lövegenkint és puskánkint alig 100 töltény állott 
rendelkezésre, egy futárt lőszerért, egy másikat N. Becskerekre



Rajasies pátriárkához a 2 12 fontos vas ágyuért. küldött, egy 
harmadik futárral Marinda ezredest kereste meg Kamenicán 
azzal a kéréssel, hogy ez portyázó lovas különitménynyel 
tüntessen a magyarok hátában.

Iízen intézkedések a nagy távolság s az idő rövidsége 
miatt eredménytelenül maradtak.

April 3-án a védőrség következőképen szállottá meg a 
sáncokat:

A  verbászi sáncokon Bosznics százados parancsnoksága 
alatt 1 század péterváradi határőr, a szt.-tamási lakósok csapa
tai és 3 3 fontos löveg.

A péterváradi hídfőben Stelánovics százados alatt 1 század 
péterváradi határőr, .100 szervián us, a szt.-tamási fegyveres 
lakósok csapata és a, kis-kéri gárdának nevezett osztag 2 darab 
3 fontos 1 üveggel.

I’erezel Mór hadosztálya két támadó- és a tártál ék-hadosz- 
loppal, nyomult Szt-Tamás ellen.

Ks pedig: á) a Italoszlop Verbászról a csatorna balpartján 
a verbászi sáncok ellen nyomult elő, Gaá.1 László ezredes pa
rancsnoksága alatt: ö. és 8. honvéd zlj., Wasa gyalogság 2-ik 
zlja, 2 6 fontos üteg. Összesen 3 zlj. 12 löveg ; li) johb oszlop 
éjjeli tábor helyéről Ivis-Kérről indult a péterváradi hidfo ellen, 
Perczol Miklós alezredes parancsnoksága alatt: 7-ik honvéd zlj., 
Turszky ezred beli gyalogság 1 zlj., szegedi önkéntesek (400 em
ber) Va zlj., 1 0 fontos üteg. összesen 21/» zlj. 6 löveg ; c) tar
talék hadoszlop a Ferencz- csatorna mindkét partján elosztva, és 
pedig a balparton nemzetőrség 1 zlj., huszárok 1 század, 1 6 
fontos üteg, a jobb parton nemzetőrség 1 zlj., huszárok 5 század, 
1 0 fontos üteg Összesen 2 zlj., 6 lov. század, 12 löveg.

A  hadoszlopok korán reggel oly módon indultak éjjeli 
tanyájukról, hogy egyidejűleg érkeztek meg Szt-Tam ás alatt. 
Reggel 8 órakor úgy a verbászi sáncok, mint a hídfő ellen 
megkezdődött az ágyúzás. A péterváradi hídfővel szemben a 
tartalék üteg is bevonatván, az ágyuk félkör alakban, három 
külön csoportban 4-4 löveggel vonultak fel. A  löveg csoportok 
térközeiben egy-egy zászlóalj gyalogság állott, és pedig a harc
események tanúsága szerint a 7. honvéd zászlóaljnak a jobb 
szárnyon a csatornáig, a Turszky zászlóaljnak a balszárny, felé, 
inig a szegedi önkénteseknek a középen kellett államok.

A  tartalék csapatból az 5 század lovasság a Turiára 
vezető utón mozogván, nagy port vere föl, melyet a szél a híd
főre hajtott. A  nemzetőr zászlóalj a balszárny inogott a csatorna 
felé lehetett elhelyezve.

A baloszlop harc-alakzatáról kevés adatunk van. A korábbi 
ostrom műveletek harc felállítását és a terep alakját véve zsinór

O lch váry : Magyar függollcnsógi harc. 11



mértékül —  tekintettel arra, hogy a W asa zászlóalj Szt.-Tamás 
nyugoti bejáratának támadott, valószínű, hogy a tüzérség e 
zászlóalj mindkét oldalán, mig az 5. és 8. zászlóalj melyek 
legtöbb veszteséget szenvedtek, a szárnyakon voltak alkalmazva, 
ellenben a nemzetőr zászlóalj és a lovas század általános tarta
lék viszonyban hátul nyert fölállítást. Mint föntebb emlitém, 
reggel 8 órakor minden ponton megkezdődött a liare. A  magya
rok ütegei elárasztók lövedékkel az ellenséges sáncokat, A  tüze
lést az ellenség is élénken viszonozta. Időközben a 7. honvéd 
zászlóalj a hidfő bejárata felé a Turiára vezető ut mentén, előre
tolt rajvonal mögött rohamot intézett a hidfő ellen. Azonban a 
szerbek tartalék csapata által visszaveretett. Az ágyutüz további 
folyama alatt a szerbeknek egy 3 fontos 1 övege leszereltetett. 
Rímek utána, körülbelül 9 óra tájban, a hídfőben elhelyezett 
lőporraktár felrobbant. A  magyarok ütegei most. előbbre vonul
tak s a kartács lövedékek záporával elárasztók a szerbeket.

Most ujabb rohamra indult Bach százados a 7. honvéd 
zászlóalj két századával s midőn az árok széléhez érkezék, 
hidfő bejáratához közel volt szerb katonák a mellvédről lehuzó- 
dának s a töltés és a csatorna kid felé futottak. Stefánovics 
százados utjokat állottá s visszaterelte őket előbbi állásukba, 
de e pillanatban már Bach százados honvédéivel már a mell
véden vala s szuronynyal űzte vissza a szerbeket.

Ezt látva Földvár}' Sándor őrnagy a szegedi önkéntes Va 
zászlóalj parancsnoka, kiragadta a zászlótartó kezéből a zászlót 
„előre fiu k !" kiáltással csapata élén rohant fel a sáncokra. 
Erre a Turszky zászlóalj sem maradt vissza s az egész sánc 
vonalon ellenállhat!an erővel törtek be a magyarok.

A  védőrség tolongva futott a csatorna hídja felé. Nyom
ban követé a 7. honvéd zászlóalj. A  liidon át nem fért el a 
futók nagy tömege, sokan a csatornába hullottak, ott Jelvén 
halálukat, sokat összelőttek a honvédek. A  hidfő ÍOV2 órakor 
esett a magyarok kezébe s telve volt a szerbek hulláival és 
sebesültjeivel.

Az ellenség most az utcaszéli házakat szállottá meg s on
nan indított tűzharccal iparkodék megakadályozni a magyarok 
átkelését a csatorna liidján. De a szerbek onnan is kiűzőitek 
s utcáról-uteára menekülve az ó-becsei sáncokhoz sietének, hova 
a lakosok fegyverképtelen része is elmenekült, hogy kocsin vagy 
gyalog O-Beese felé futhassanak.

A  verbászi sáncokon Bosznics parancsnoksága alatt vitézül 
harcoltak a szerbek.

G-aáJ ezredes erélyes löveg tűzharc után két rohamot inté
zett. a sáncok ellen s ez alkalommal a W asa gyalogosok zászló- 
alja Szt-Tamás nyugoti bejárata ellen támadott; az 5. és 8.



honvéd zászlóalj jelentékeny veszteséget szenvedett; a zászló
aljaknak a sáncokba töm i nem sikerült. Csak midőn Perezel 
Miklós a hidfő birtokába jutott s a magyar csapatok a verbászi 
sáncok hátába törtek, Bosznics is kénytelen volt állását feladni.

Hátráló csapatai és a magyarok közt elkeseredett utcai 
harc fejlődött. Egyik fél sem kegyelmezett a másiknak. Iszonyú 
mészárlás dühöngött Szt-Tamás utcáin is. Az elkeseredett ma
gyarok kérlelhetlen dühvei törtek a szerbekre, mig emezek pusz
tulásukat érezvén, kétségbe esetten védekeztek. Utóbb a szer- 
bek soraiban felbomlott a rend s futott ki merre látott.

A  verbászi sáncok védőrsége áttört a krivaján; de sokan 
az iszapos mély vízben lelték halálukat. Mások a Ferenez-csa- 
tornába ugorva K is-K ér felé akartak menekülni; de ott a tar
talék és a lovas csapatok fegyvere alatt hullottak el. A  nagy- 
tömeg,, férfiak, nők, aggok és gyermekek, O-Becse felé futottak. 
Ott a sáncokon a ..SerbobraiO redouton át vezetett ki csupán 
az ut s nagy volt a torlódás s midőn a tömeg szerencsésen 
kibontakozott, széles terület menetében futott O-Becse felé.

Határt nem ismert a magyar csapatok bosszúálló dühe, 
a szerbeknek a magyarokon elkövetett kegyetlenkedései miatt. 
Gróf Batthyányi Kázmér kormánybiztosnak és az előre siető 
tiszteknek kell" vala közbelépniük, hogy a legénységet a kegyet
lenségtől visszatartsák. 2000 szerb födte a polgárharc gyászos 
helyét. 5 löveg, több zászló s nagy mennyiségű fegyverzet jutott 
a győztes magyarok birtokába. Az utóbbiak vesztesége holtak
ban és sebesültekben 200-nál több vala.

Szt-Tamást a magyar csapatok fölprédálták és porrá éget
ték, hogy még csak nyoma se maradjon ama fészeknek, mely 
a magyarokra nézve annyi gyászos szerbvállalat kiinduló 
fészke volt,

Perezel Mór intézkedése folytán április 4. és ó-én a sán
cokat a környékbeli lakosok lerombolták.1)

Szt-Tamás bevétele alkalmával a támadó oszlopok majd
nem egyenlő csapat erővel támadták a verbászi sáncokat és a 
péterváradi hídfőt. De mig a hídfőnél a harcoló csapatok ereje, 
mondhatjuk arányban állott a hidfősáne terjedelméhez, addig a 
verbászi sáncok ellen több csapat js elkélt volna. A  szerbek 
most is a verbászi sáncok felől várták a veszedelmet s e véd- 
müveket a csapatok által bálványozott Bosznics Tódor száza-

>) K özlön y  184ÍI. 72. sz. 275 -277. 1. M. N. M uzoum  gyű jt. 1849. ápril 4. 
G. Klapka. D ér National Kriesr. id. m. 2. 108 1.

H azánk 188!). NT. k. 254. 1. Vettet' A. id. m .  _
Din E rlebuisse eincs k. k. Ot'íiziers. id. m. 15(1. 1.
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clos védelmezte, ki már előbb is két ízben vitézkedett Szt- 
Tamáson.

A  hidfőben parancsnokié Stefánovies százados csak két 
nappal előbb vette át a parnacsnokságot; ez nem bírta annyira 
a csapatok bizalmát és ragaszkodását s úgy véljük mint vezér 
is gyöngébb volt amannál.

A  magyar csapatokban lelkes érzület, számos dicsőséges 
ütközetnek tudata emelte a hangulatot. Az osztályok és alosz
tályok élén a hazáért küzdő, kipróbált, a vitézségben szinte 
híressé vált parancsnokok állottak. A  fővezérlet maga — bál
áz erő elosztás a rendelkezésre álló csapatokhoz képest csak 
szükségszerüleg történt — határozott és céltudatos vala. Ezen 
tényezők közrehatása verte le a helyi védelemben vitéz szerbe
ket s lióditá meg — annyi kudarc; után —  Szt-Tamást a ma
gyaroknak.

April 6-án a magyar csapatok a esajkás kerület meghó
dítása céljából két oszlopban elvonultak. Az egyik oszlop Gaál 
ezredes parancsnoksága alatt Csurogni menetelt, hogy ezen 
helységet megszállván, Földvárt, O-Becsét s a Tisza balpartját 
megfigyelje. A  másik oszlop Perczel Mór vezérlete alatt a római 
sáncok ellen, Goszpodincze felé vette útját.

A római sáncok bevétele ápril 7-én; támadási kisérlet a titeli
fönsik ellen.

A  római sáncok hadműveleti és harcászati jelentőségéről 
e munka kezdetén megemlékeztünk. A  kisebb őrség (csoportok
kal megszállva tartott nagy római sáncot áttörni bárhol könnyű 
volt. Legtöbb nehézséget, de legnagyobb eredményt nyújt vala 
bizonyára ama pont, hol tartalék csapatok szívóssá tehették a 
védelmet. Egy ily pont vala Goszpodincze község, mely egy
szersmind a római sáncok belterületén közlekedési gócpontul 
szolgált s legjobban volt. megerősítve.

Szt-Tamásról, Túriéról a kiűzött szerbek részben ide menekül
tek s a kiilönleg erődített római sáncokat 5— 6000 ember 12 löveggel 
védelmezte, mig egy 2- 3000 ember a 28— 30 km. hosszú véd
vonalon volt elosztva. Perczel Mór hadoszlopa ápril 7-én dél
tájban érkezett Goszpodincze elé s 4 órán át tartó ágyúzás 
után oszlopait rohamra indította. Földváry Sándor őrnagy volt 
az első szegedi önkénteseivel, ki a római sáncok mellvédjét meg
másztál. Őt követték a. többi csapatok. Délután 4 órakor a nagy 
római sánc át volt törve, Goszpodincze a magyarok birtokában 
vala. A  szerbek 500 embert, 8 löveget (ezek közt egy 18 fon
tos) 3 zászlót és számos fegyvert veszítettek. A  futók a magyar 
huszárok által Zsablyáig üldöztetvc Titel felé menekültek.



Rerczel Mór még ekkor nem gondolt a titeli fensikra, nem 
is mérlegelte a terep szakasz fontosságát a hadműveletek további 
folyamára. De liát a szerbek sem tulaj doni tottak kezdettől fogva 
e helynek hadműveleti és harcászati jelentőséget, mert szük
ségük nem volt rá, —- különben kezdettől fogva némely pont
jait —  mint azt legutóbbi időben tették, megerősítik vala.

Tlieodorovics többszöri veresége s tehetetlen áesorgása, 
majd Szt-Tamás eleste és a nagy római sánc áttörése kétsébe 
ejté a szerbeket. A  Bácskából ezrekre menő nép tolongott Titel 
felé, hogy Szlankamennál a Dunán átkelve a Szerémségbe és 
Szerbiába meneküljön. Általános volt a hit, az aggodalom, hogy 
Perezel serege most Titelbe fog nyomulni.

Knicsanin Rajasics patriarcha kérelme folytán ápril 7-én 
néhány száz szerviánussal a testvér nép védelmére a hadsziu- 
lielyre visszaérkezett.

Stefánovics hadmérnöki százados, ki Szt-Tamás eleste után 
Karlóczára elmenekült, ápril 8-án 150 szerviánussal gőzhajón 
azon utasítással jött Titelbe, hogy az ottani hajómüveket a vizen 
lebocsássa, nehogy az ellenség kezébe jussanak. Ápril 9-én 
Stratimirovics György —  mint Rajasics rendkívüli biztosa — 
azon megbízással érkezett Titelbe, hogy a magyar seregnek bár
mi módon útját állja. Stratimiroviesnak volt az eszméje, hogy 
a titeli fensikot, mely egyrészről a Tisza folyó, másrészről a 
mocsarak által öveztetik, Mosorinnál és Vilovanál védelmezzék. 
A  mocsár őv felduzzasztása céljából fent a tiszai, lent a dunai 
töltést átfúrták, minek'következtében a fensik 1000 lépésnél szé
lesebb s mindenütt mély mocsártól övezve, már ápril 10-én csak 
is Mösorin és Vilovanál a töltés utón lön megközelíthető.

A  szerbek az említett két pont megerősítésén éjjel és nap
pal dolgoztak. Kezdetben Stratimirovics Mosorinnál, Stefánovics 
Vilovanál vette át a parancsnokságot. Mig a fővezérlet Kni- 
csanin szerviánus tábornok kezében volt letéve. Vilovában —  
Kosztics és Marinkovics tüzértisztek az odamenekült lövegek- 
kel —  szolgáltatták hamarjában a tüzérségi anyagot, A  fegy
veres nép, határőrök, (-sajkások és szerviánusok hozzájuk csat
lakoztak s erejök óráról-órára növekedett, Ápril 11-én két szá
zad zombori önkéntes és 120 szerviánus vonult táborukba, 
Milivoj szerviánus tiszt két nagy löveggel, a fensik kiugró szög
letén Kovil Szt-Iván felé foglalt állást. Áma 2 db 12 fontos 
vas löveg, melyet Stefánovics N. Becskerekről Szt-Tamás védel
mére kérelmezett, ezúttal Mosorinba érkezett, Theodorovics a 
Tisza balpartjáról a titeli fensik védelmére 2 zászlóaljat küldött. 
A  szerbek hadereje utóbb itt 8 — 10.000 főre s 30 lövegre sza
porodók.

Mint tudjuk a megerősített Tisza-Földvár és O-Becse még



a szerbek kezében volt. Ez indította Perezelt arra, hogy a mi
dőn ő maga Goszpodinczét támadja, Gaált Csurog megszállá
sára kirendelje. Ez utóbbi község már eleve békeküldöttség 
által meghódolt s Gaál semmi ellentállásra nem talált. Való
színű, hogy —- Perczel minthogy délfelő a szerbek által megszál
lott s szilárdan védelmezhető pont közvetlen Goszpodincze 
elfoglalása után nem tűnt szemébe — a helyett, hogy a futókat 
állhatatosan üldözte volna, Földvár és O-Becse elfoglalására 
határozta el magát, mielőtt délnek indult volna. íg y  a valódi 
eélt szemeiül tévesztve, ápril 8-án Csurogra vonult hadoszlopával.

Ha a magyar sereg Titelt birja, Földvár és Ó-Becse utána 
esik. Theodorovic-s, ki annak idején Kanizsánál nem kelt át a 
Tiszán, hogy Perczel hátába törjön, s még ápril 7-én is Török- 
Kanizsán tartotta főhadiszállását, Szt-Tamás eleste, a zom- 
bori osztrák szerb hadosztály visszavonulása s a római sáncok 
áttörése után Perczel győzelmes hadosztályának nem lehetett 
aggodalmas. De ha ez Perezeinek gondot adott, ez esetben —  
mint azt Klapka György ismert munkájában kifejti —  jobb 
oldalát a péterváradi védőrség egy különítménye által Kovilon 
át biztosíthatta volna, mig a Csurognál tétlenül veszteglő Gaál 
hadoszlopának nagyobb részét tartalék viszonyban Goszpodinezére 
és Zsablyára rendelhette volna s ápril 8-án Mosorint és Vilovát, 
9-én Titelt, könnyű, szerével hatalmába ejtheti vala.

Sajnos, ez nem igy történt s a titeli fensik birtokáért, sok
sok vér folyt —  hiába.

Perczel Csurognál értesült, hogy a' szerbek a titeli fensi- 
kon gyülekeznek. Ápril 11-én, tehát, 8 napi késedelemmel gyü- 
lekeztette hadosztályát Zsablyánál s csak következő napon indult 
a titeli fensik ellen.

Es itt meg kell jegyeznünk, hogy az —  ,.ejh ráérünk 
arra m ég” —  elv, sehol nem bosszulja meg magát annyira, 
mint a katonai hadműveletekben. E mellett soha sem szabad az 
ellenség erejét lebecsülni, vagy neki időt adni arra, hogy magát 
összeszedje.

Szükségtelennek, sőt hátrányosnak véljük Gaál ezredes 
hadoszlopának a megtörtént kikülönitését is. Mert a szerbek, a 
mily szívósak tudtak lenni a védelemben (mig volt erkölcsi 
erejük) éppen oly ,gyöngék  valának a támadásban. A  megerő
sített Földvár és O-Becse nem lehetett a magyar hadosztály
nak veszélyes. Egy különítmény (1 zlj. Vs üteg, 1 lov. század) 
Csurogon teljes elegendő lett volna figyelő szolgálatra, —  s a 
goszpodinczei döntőbb jelentőségű vállalathoz az összes rendelke
zésre álló haderők felhasználása csak a győzelmet biztosítja és 
nagyobbitja s a további hadműveletekre nézve is csak imponál
hat vala.



1'erezel Mór rendelkezése folytán a péterváradi összes 
védőrségből egy különítmény alakult. Ez miután Kácsnál a 
szerbek egy csoportját széjjelverte, ápril 12-én egyesült a főhad- 
oszloppal, mely Gyurgyovan (Szt.-Györgyön) át előnyomulva, 
Kovil-Szt.-Iván előtt közel a mocsárhoz szállott táborba. A  szer- 
bek a fensik széléről minden embert megolvashattak s a nagy 
kaliberű lövegekből néhány lövést tettek a magyarokra.; de 
eredmény nélkül. Perczel hadereje mintegy 8 zlj. 8 huszár szá
zad és 24 lövegből állott s 4 gyönge dandárba tagozódék, egy- 
egy dandár 1000— 2000 emberrel.

Szerb adatok szerint Vhovánál Stefánovics százados alatt 
.1 zlj. esajkás, 2 század zombori önkéntes, 600 szerviánus, 80 
szt.-tamási önkéntes lovas és 13 löveg állott. Ez utóbbiakból 1 
18 fontos, 1 10 fontos tarack, 5 3 fontos, 6 1 fontos volt. Körül
belül ugyan ily erős volt Stratimirovies is Mosorinnál. Hol 
állott az általános tartalék s mily erős volt, arra nincs adatunk.

Perczel Mór hadosztályát oly módon állította fel, hogy 
Irinyi dandára a jobbszárnyon Viluva ellenében, Forget dandára 
a balszárnyon Mosorin ellenében, a Mihálovies dandár a közé
pen s végül Perczel Miklós dandára tartalék viszonyban állott.

A  szerbek, mint említem, már 12-én d. u. néhány ágyu- 
lövést tettek a magyar tábor ellen, de a nagy távolság miatt 
eredménytelenül. Este felé a csatározások megszűntek az előőr
sökön s minden ponton nyugalom állott be.

12-én este a, szerb vezérek Milivoj szervián tiszt állásában 
(Kovil Szt.-lván átellenében) haditanácsot tartottak, s elhatá
rozták, hogy a magyarokon rajtaütnek az éj folyamán.

A szerbek rajtaütése a magyar táboron
újiril 12-éről 18-ára menő éjjel.

A magyar táborban a zászlóaljak egy része készültségben 
volt, más része fegyverrel a kézben aludt.

Vhovánál Stefánovics százados éjjeli 12 órakor 1 esajkás 
századot, 100 szerviánust különített ki s utasította Silanovics 
főhadnagyot, ki a gardinowczei erdőt 2 gyalog század és 2 3 
fontos lüveggcl megszállva tartotta, hogy ezen csapatokat egye
sítve, Kovil-Szt.-lvánnál rajtaüssön a magyarokon. Ezzel egy
idejűleg a mosorin utszorosból egy még erősebb csapat oszlop 
bontakozott ki, hogy a magyarok balszárnyát megtámadja.

Éjfél után 2 órakor Vilova és Mosorin felől egyszerre 
fölhangzott az ágyú- és puskatüz s Kovil-Szt.-Ivánnal szemben, 
a fensik északnyugoti kiszögeléséről a magyar felállítás közepe 
ellen szintén megszólaltak a nagyobb kaliberű ágyuk.



A mosorini utszorosból kibontakozott csapat a magyar 
balszárnyat kezdetben erősen szorongatta; de Forget őrnagy 
vitézsége és lélekjelenléte a harcrendet csakhamar helyre álli- 
totta s midőn középről a. Milialovics dandárnak egy zászlóalja 
a balszárny támogatására megérkezett, a dandár támadásba 
ment át. Ez alkalommal a derék Forget őrnagy súlyosan meg
sebesült s (laál ezredes vette át a parancsnokságot s az ellen
séget a mosorini töltés útig visszavetette s a sáncokig üldözte; 
ott azonban a mocsáron az át járatot az ellenség gyorsan cl rom
bolta, s a magyar csapatok tovább nyomulásának gátat vetett.

Vilova felől Silanovies főhadnagy a magyar táboriőrsöket 
ugyan Kovil-Szt.-Ivánra visszaszoritá, azonban Irinyi éber 
dandára az utóbb említett helység előtt fekvő kis erdőt megszál
lottá s a szerbek előnyomulását megakasztotta.

13-án hajnalban Stefánovics százados, miután a falubeli 
népei veszélyen kivid a fensikra rendelte s Kosztics századost 
Vilovanál a zárt sánc védelmére' visszahagyta, 2 csajkáé század
dal, egy csapat szerviánussal és 3 löveggel a töltés utón átkelt 
oly szándékkal, hogy a magyarokat hátba támadja s ez által 
a mosorini csoportnak közvetve segélyére legyen. MosorinnáJ ek
kor még folyt a harc s Silánovics osztálya a kovil-szt-iváni kis 
erdővel szemben állott. Már világosodni kezdett. Stefánovics 
alighogy 1Ü0U lépésre megközelité Kovil-Szt-Ivánt, midőn a 
faluból, több erős oszlop nyomult ellene, miközben Mosorinnál 
elhallgatott a harc.

A  3. huszárezred egy osztálya s ba lovagló üteg a kovil- 
szt-iváni magyar felállitás balszárnyáról kitörve, a mocsár szé
lén Vilova felé ügetett, hogy a szerbeket elvágja a visszavonu
lástól. Stefánovics ennek folytán a harcot beszüntette s gyorsan 
hátrálni kezdett (lardinovee irányában. A  vilovai szoros kijára
tánál a szerbek utóvéd százada az üldöző magyarok csatáraival 
összevegy ültek, Stefánovics ez utolsó századot feláldozta s nehogy 
a magyarok is áttörjenek, a három átereszen fölszedette a hidat. 
A  feláldozott század emberei mellig gázoltak a vízben s a nád 
és sás közé bújtak el.

A  magyarok most félkör alakban vették körül a szoros 
kijáratát s megkezdődött a lövegtüzharc. 2 óra múltán 2 zászló
alj egymás után rohamot intézett a töltés utón V ilovára; de az 
első áteresztől a csapatok újból és újból visszatértek. Végre 
3 órai lövegtüzharc után a magyarok Kovil-Szt-Ivánra vissza- 
vonulának. ,

Ezen harcokban a magyar csapatok 150 embert veszhet
tek. Sokan vitéz magatartásuk által kitűntek. Ezek közt Szabó



István, vezérkari alezredes, Forget őrnagy, Rakusz huszárszáza
dos, Kölgey, Schausek honvédtisztek.1)

A  szerbek rajtaütése ugyan kudarcot vallott, de Perezel 
Mór is belátta, bogy a titeli fensikot a terep nehézségei s a 
szerbek ellentállása folytán a rendelkezésre állott haderővel nem 
bírja elfoglalni. Ennek következtében még ugyanazon napon 
hadosztályát Kovil-Szt-Iván mögé vonta s ápril 14-én, miután 
a jobbszárny dandár csapatai A lsó- és Fclső-Kovilt az ellenség
től megtisztiták, —  Újvidékre vonult. Ott három napi pihenőt 
adott csapatainak s intézkedéseket tőn az elfoglalt terület biz- 
tositására. Nevezetesen a csajkás kerület megfigyelése céljából 
2 zászlóaljat2) 2 lovas századot és 4 löveget Bossányi őrnagy 
parancsnoksága alatt kikiilönite s Kis-Kérre helyezte- át. Ezen 
különítmény egyszersmind Kiszács és Piroson át Újvidékkel 
az összeköttetést fentartotta. A többi csapatokkal ápril 17-én 
Tenierin és Nádalyon át (Tisza- (Bács) Földvárnak tartott s 
miután ott az el rombolt átjárókat helyreállította, 18-án átkelt a 
Ferencz-csatornán és 19-én O-Beesét támadta meg. A  szerbek 
rövid harc után -  erős sáncaik dacára —  föladták e helyet s 
átkeltek, a Tisza balpartjára; honnan azután estig lövegtüzharcot 
vívtak Ó-Becse ellen. Utóbb Török-Becsére vonultak, hogy a 
Kanizsától N agy Becskerek felé visszavonuló Theodorovies had
testével egy esüljenek.

Perczel Mór a Ferencz-esatorna vonalát és O-Becsét, (Jzin- 
tula őrnagy parancsnoksága alatt szegedi önkéntes csapatokkal 
szállatta meg.

A titeli fensikon Vilovanál, mint nem különben a csajkás 
kerület fölött Puffer cs. és kir. ezredes, a péterváradi határőr- 
ezred parancsnoka vette át a parancsnokságot, mert Stefánovics 
hadmérnöki százados ápril 15-én N. Becskerekre utazott Theo
dorovies főhadiszállására, — mely körülmény eleve az osztrák- 
szerb hadtest defensiv magatartására enged vala következtetni. 
Midőn a Bácskában Szt-Tamás elesett s a magyarok a nagy 
római sáncot is áttörték, ezek mellett az osztrák császári 
főhadsereg is többszöri vereség után a Duna felé hátrált, hogy 
azon átkeljen, —  Theodorovies tábornok erkölcsi erőben is ha
nyatlott hadtestével szintén visszavonulásra határozta el magát, 
hogy a magyar csapatoknak esetleg átkelési szándékát a Tiszán, 
megakadályozni képes legyen.

Ennek folytán az osztrák-szerb hadtest ápril 10-én3) Mok-

!) K özlöny 1849. 84. sz. 307. 1. Die E rlebn isse eines k. k. Offiziers 
id. m. Í 71. 1.

s) E zek  egy ik e  volt a W asák 2-ik zlja.
8) D er W in ter Feldzog' 1848—1849. in Ungarn. 489. 1.



rinig vonult vissza. Ápril második tizedében, Theodorovics had
teste a következő állásokban vala:

Lázics százados 1 zlj. önkéntessel s 1 szárny (Vz század) 
nemzetőr nhlánussal Basahidon; Ozverek alezredes 1 zlj. né
met-bánáti határőrrel és 4 löveggel Török-Becsén ; ide csatlakozott 
utóbb Ó-Becse védőrsége is s Ozwerek azzal együtt akadályozta 
meg Perczel Mór átkelését a T iszán; —  Theodorovics a főhadi
szállással, az illyr-bánáti határőrökkel, 1 zlj. önkéntessel Nagy 
Becskereken; 1 zlj. németbánáti határőr és a Schwarzenberg 
uhlánusok 1 osztálya Écskán vala. Pavelics őrnagy egy csapat
oszloppal Pádé felé port-vázolt. Zuban Lázár szerviánus tiszt 
nemzetőr csapatokkal Mokrin és N.-Kikinda környékén tartóz
kodók.1)

Mint 1849. év január havában a magyarok észak felé, a 
szerb lakosok most ugyan úgy délnek, N. Becskerek felé me
nekültek.

Ez időtájon Bem Erdélyből mindenütt kiszorította az ellen
séget. A magyar főhadmüveleti terv most már — az orosz had
seregnek az osztrák hadakkal együtt kilátásban levő működése 
folytán a dél-magyarországi hadszinhely keleti szakaszát sem 
nélkülözhette, hogy Erdély mellett a tiszántúli részek a Bánát
tal együtt a- jövendő hadműveletek alapjául szolgálhassanak.

Ebből kifolyólag elhatároztatott, hogy Bem, miután Erdély 
határ szorosait biztosította s a még meg nem hódolt Gyula- 
Fehérvárat és Dévát körülzárolta, 10.000 főből álló hadtesttel a 
Bánátba nyomul, a temesvári védőrségnek Erdély határain levő 
csapatait a várba visszaszorítja s az Arad várat ostromló had
test egy részével erősbödve, Temesvárat körülzárolja. Ez alatt 
a bácskai hadtest Bem hadműveletével összhangban s ennek 
alárendelve a- Tiszán át a Bánátba tör, a szerbeket teljesen 
legyőzi s végre az erdélyi hadtest által támogatva, a titeli fen- 
sik elfoglalásához lát.

E hadműveleti terv több irányú szándéklata mellett, hiá
nyos számításon alapult, mert Arad vár még azon időben nem 
hódolt meg, s a körülzároló hadtest csapatai ott is szükségesek

') Kniesanin elvonulása után T lioodorovksn ak  10 gy a log  zászlóalja 
volt, (be nem  szám ítva az utóbb jött orősbitést). E bből 2 zljat küldött a titeli 
fensik védelm ére, -m a ra d t neki még- 8 zlja. De itt csupán 2 zlj. van kitün
tetve - a ,.Die É rlebn isse eines k. k. O ffiziors" stb. eirnü m unka alapján. 
H iányzik 2 péterváradi határőr zlj. Pavelics őrnagy portvázó csapat kevés 
gya logság  eg y  szárny lovasságból és löveg'ekből állott. K lapka G yörgy  id. m. 
2. 122. 1. szerint a M okrin és N. K ikindánál folyt harcok alkalmával e nem 
zetőrséget 2 rendes zlj. is támogatta, ü g y  véljük  tehát, h ogy  Zuban a nem 
zetőrség mellett (a. mint. az term észetes) — 2 péterváradi határőr zlj. fölött 
is parancsnokolt.



voltak. Temesvár pedig erősebben állott, mint Arad. Ha Bem 
komolyan és szivósan ostrom zár alá veszi Temesvárat, mikor 
és mivel jöhet vala Perczel hadtestének támogatására?

Egyébként Temesvár körülzárolása kevesebb nehézséggel 
járt, mint a titeli fen síkért való küzdelem, hol a nagy vízállás 
miatt tavaszszál minden előkészület (áthidalás, vizjármüvek össze
gyűjtése s igénybe vétele) nélkül a közvetlen támadás ki volt 
zárva.

Perezel Mór és Bem tábornokok hadművelete a Bánátban.

A föntebb vázolt hadműveleti terv értelmében Perczel a 
szegedi 4. hadtest kötelékébe tartozó 2-ik hadosztályt Kohlman 
ezredes alatt Szegedről a Bánátba lerendelte, hogy azzal egye
süljön.

Miután Tlieodorovics hadteste Nagy Becskerek felé vonult, 
Kollmann ezredes 4 zlj. 2 lov. század s 8 löveggel ápril 14-én 
Szegedről Oroszlámosra s 15-én Török-Kanizsára nyomult s 
gőzhajó és csolnakok segélyével a jobb parttal s egy különít
mény átszállítása folytán Perczel hadosztályával az összekötte
tést helyre állította.

Perczel Mór, kinek hadosztálya a kikiilönitések folytán 
4 zlj. 4 lov. század és 16 Jövegre olvadt le, Ó-Becsénél Ozwerek 
csapatai ellenében nem erőszakolta a Tiszán való átkelést, de 
Adára vonult, hol aztán ápril 20. és 21-én kompok- és gőz
hajókon csapatait a folyó balpartjára átszállította, és Tisza-Szt- 
Miklóson egyesült a. Kohlmann hadosztálylyal. Ápril 22-én az 
összes csapatok és pedig 8 zlj. 6 lov. század és 24 löveg, az 
Aranka folyó mögött egyesítve valónak s a Mokrin és N agy- 
Kikindára vezető utakat megszállva tartották. A  szerb nemzet
őrség néhány csoportja még az nap támadást intézett a ma
gyarok előre tolt csapatai e llen ; azonban veszteséggel vissza- 
üzettek.

Ápril 28-án Kohlmann hadosztálya Mokrin ellen nyomult 
elő, hol Zuban állást foglalt, a Gyukosin mocsár szalag által 
védett község nyugati szélén. A  bácskai hadosztálynak egy kisebb 
része Török-Becse és N. Becskerek felé vezető utakat 
figyelte meg. Perczel Mór hadtestének többi részeivel az ellen
ség hátrálási vonalára nyomult.

A  szerbek, az őket fenyegető veszély látása folytán harcba 
sem bocsátkoztak, de a rájok várakozó előfogatokra fölkapván 
déli irányban elmenekültek. Csupán 2 zászlóalj (valószínűleg 
határőr) tartott ki egy darabig, hogy a menekülést födözze. De 
ezek is megfutamodának, midőn néhány osztag honvéd szurony
szegez ve rájuk rohant. 1000-nél több fegyveres szerb, sok fegy



ver, lőszer és egyéb zsákmány s a kocsikon menekülő szerb 
családok nagy tömege jutott a magyarok kezébe.

Mokrinból a magyaroknak egy különítménye Zsombolyán 
át Temesvár megfigyelésére küldetett ki azon utasítással, hogy 
Bem hadtestével —  mely időközben Erdélytől a Bánát felé 
nyomult elő, —  érintkezésbe lépjen.

Perezel hadteste most egyik hadosztálylyal Török-Becsére, 
a másikkal Basahidra menetelt. Ápril 24-én Basahidnál Lázics 
csapatait a magyarok csak nem körülzárták; azonban a szer- 
beknek sikerült elmenekülni. Basahid eleste után Ozwerek al
ezredes is elvonult Trörök-Becséről s Theodorovics hadtestét 
N. Becskereken vonta össze. A  csajkás kerületből, hol a parancs
nokságot Knicsanin tábornok vette át, Pufiéi' ezredes 2 zlj. 
péterváradi határőrrel Theodorovics hadtestéhez csatlakozók. 
Perczel Mór hadtestét Melenczén egyesitette, hogy azután Nagy- 
Becskerek ellen nyomuljon.

Azonban Theodorovics most támadólag lépett föl.

A meleneei ütközet
ápril 2S)-én.

Az osztrák-szerb hadtest ápril 29-én délben két oszlopban 
indult el N. Becskerekről Melenczére. Es pedig a n.-becskerek- 
melenczei utón : Puffét- ezredes danádra 2 zlj. péterváradi határőr, 
1 zlj. önkéntes, 1 szárny (Va század) Sehwarzenberg uhlánus 
és 6 löveg.

Biliéi: alezredes danádra 2 zlj. illyr-bánáti határőr, 1 osztály 
(6 szakasz) Sehwarzenberg uhlánus és fi löveg.

A  nagy beeskerek-elemér-melenczei utón : Ozwerek alezredes 
danádra 2 zlj. német-bánáti határőr, 1 század szerb nemzeti 
uhlánus és 6 löveg.

A z osztrák-szerb hadtest összes ereje 7 zlj. Í5 lov. század 
és 18 lövegből állott1) 1 zlj. önkéntes és 1 század nemzeti 
uhlánus N. Becskereket tartotta megszállva.

Az Ozwerek dandárnak rendeltetése vala Eleméren át nyo
mulván, a magyarok jobb oldala ellen működni. Perczel had
teste Melenczétől délre a N. Becskerekre vezető ut közelében 
pihent s egy osztály gyalogsága az elemér-szt-miliályi útig volt 
előre tolva. Kikülönitések folytán a magyar hadtest fi zlj. 8 (?) 
lovas század és 24 (?) lövegből állott.2)

9  M agyar adatok szerint 10— 12000 ember, 30 löveg. 
s) Szerb adatok szerint a lövegek  közt 8 db. 12 fontos lett volna. De 

ez kétes, m indkét fél csupán (i fontos ágyuk fölött rendelkezett.



A  melencze-n.-becskereki és elemér-szt-mihályi utak keresz
tező pontjától keletre körülbelől 800— 1000 lépés távolságban 
állott egy csekély emelkedésen a Kiss hodája-major. Ez ma nap- 
ság a Balás hodájának felelne meg. E majorságot tartá meg
szállva a magyar csapatok gyalog osztálya s a szerb liadak 
előnyomulása folytán állását feladván, a főcsapatra visszavonult. 
Ez emelkedésről látták a szerbek a magyar tábort, a mint az 
fegyvert fogott.

Buffer ezredes, kinek dandára az élen menetelt, a Kiss 
hodája majornak fontosságot tulajdonítván, dandárét oda irá
nyította s annak közelében foglalt állást. A  két péterváradi 
határőr zászlóaljat osztály tömegekkel első harcvonalba helyezte 
oly formán, hogy jobb szárnya a major nyugati oldalán eg y  
épülethez csatlakozó-árok és eleven sövénynyel övezett kertben 
állott 2 osztálylyal.

Az 1 zászlóalj önkéntes a dandár 2-ik harcvonalát képezte, 
mig az üteget Buffer ugyancsak a major szomszédságában, de 
attól keletre szalma kazalok mellett állitotta fel.

Buffer dandárétól balra a Billek dandár állott fel és pedig 
mindkét zászlóaljjal 1-ső harcvonalban ; az üteg megosztva a 
dandár jobb és balszárnyán.

A  íSchwarzenberg uhlánusok osztálya tartalékba helyeztetett.
Midőn e két dandár harcállásba lépett, Ozwerek dandára 

még csupán akkor érkezett Elemér magasságába.
Berczel Mór hadtestének harc alakzatáról részletes ada

taink nincsenek; de a rendelkezésre állott csapatokból a harc 
felállítások szokásos módszeréből s az ütközet lefolyásából 
következtetve, — alig vagy csak keveset tévedünk, ha a sik 
harcterületen feltételezzük, hogy a 6 zászlóaljból álló két dan
dár szárnyanként! felállítással 2— 2 zászlóalj az 1-ső, 1 -  1 
zászlóalj a 2-ik harcvonalba jutott. A  lövegek a közép térközé
ben és a szárnyakon, a lovasság a szárnyakon kivül nyert 
elhelyezést.

Délután 4 óra volt. Theodorovics hadtestének két dandára 
az elfoglalt állásban várta a magyarok támadását oly célból, 
hogy az Elemérnek irányított baloszlop beérkezzék s a magya
rok jobb oldalába támadjon.

Ez utóbbiak főtámadása a major ellen irányult s e cél
ból 2 osztály huszár 4 löveggel és 1 osztály gyalogság a szer- 
bek jobbszárnya ellen kitört, hogy azt jobbról megkerülje.

A  magyar tüzérség a szalma kazlakat a major mellett 
csakhamar lángba borította s a szerbek ütege onnan vissza
vonult. A  magyarok lövegtüzüket most a kert ellen összponto
sították.

E pillanatban a szerbek balszárnyán az első harcvonal



hátrálni kezde. Tlieodorovics tábornok, Billek alezredes, Janosch 
őrnagy és Stefánovies százados minden erővel biztatták a bátor
ságát vesztett csapatot, hogy álljon meg s az elhagyott első 
vonalba térjen vissza, hol W norowszky hadnagy az üteggel szí
vósan kitartott s élénken tüzelt.

Most a magyarok balszárnya rohant a major mellett levő 
kertre s a péterváradi határőr zászlóaljak gyorsan hátráltak. 
Puffer ezredes minden fáradtsága, hogy a harcászati rendet 
helyre állítsa, kárba veszett. E nagy zür-zavarban csupán a 
jobbszárny 2-ik harcvonala, az önkéntes zászlóalj állott rendben 
és szilárdan.

E zászlóalj most ellenlökemet intézett a rendetlenségbe 
jutó magyar csapatok ellen s a csatlakozó pétervávadiakkal 
együtt kiszoritá a magyarokat a kertből és majorból.

Ugyan ezen időpontban lőtávolságra érkezett a szerbek 
megkerülő baloszlopa is s több ágyulövés esett a magyarok 
jobb oldalára, minek következtében Perczel kivonta a harc- 
vonalból a csapatokat s Melence felé hátrált. De Tlieodorovics 
sem üldözte a magyarokat, sőt nagy veszteségei folytán az est 
homályban visszavonult N.-Beoskerekre. Az erkölcsileg amúgy 
is gyönge szerb hadtestnek nagy hátránya volt, hogy lovasság
ban is gyönge vala. Hogy mi volt az ellenfelek vesztesége, azt 
nem tudjuk. A  szerbek maguk mondják azonban, hogy nagy 
veszteséget szenvedtek.

Ez időtájban már itt is tudva volt, hogy Bem hadteste 
betört a Bánátba. Tlieodorovics tábornok ápril 30-án délután 
egy a Béga mentén fölfelé küldött járőrtől azon jelentést 
kapta, hogy Bemnek egy portyázó csapata (Fliegendes Corps) 
Kleknél van. Ez által Tlieodorovics állását tarthatlannak vélte 
s még aznap este Tomasevácz felé vonult el hadtestével.

Stefánovies százados a két önkéntes zászlóaljjal képezte 
az utóvédet s parancsa volt, hogy este 10 órakor induljon. 
A  csapatok sürgős gyülekeztetése, a sötét éjben beállott erős 
eső, a feneketlen ut s a nép páni félelme —  okozták, hogy a 
menet Tomasevácz felé rendetlen futáshoz hasonlitott.

Minthogy Stefánovicsnak még a kórház elvonulását is 
kellett födöznie, a városnak Klek felé eső oldalán önkéntes 
zászlóaljaival szabad táborba szállott. Ez alatt a kórházat vizi jár
müveken a Béga csatornán Titelbe irányította.. Az utóvéd csak. 
másnap május 1-én reggel 6 órakor indult Tomaseváczra. Az 
ellenségnek sohol semmi nyoma sem volt.1)

Perczel Mór csapatai N.-Becskereket —  legkésőbb május
1-én —  minden ellentállás nélkül megszállották. Maga Perczel

>) D ie E rlebnisse ein.es k. k. Offbders. 182. 1.



ápril 30-án Zsombolyára sietett, liogy az oda érkezett Bemmel 
a hadműveletek felől értekezzék.

Hogy a helyzet világosan álljon előttünk szükséges, hogy 
Bem hadműveletét röviden vázoljuk.

Bem kitörése Erdélyből s további hadműveletei a Bánátban.
Temesvár védőrsége 7 zlj. 8 lov. század és 36 tábori löveg- 

ből vagyis 8847 emberből állott. Ezek közt mint egy 4000 
újonc vala. A  vár védelmére azon felül tekintélyes tüzér te
lep  - ostrom és védelmi lövegekkel, mindennemű hadianyag
gal bőségesen ellátva -  szolgált. A  vár parancsnoka Rukavina 
altábornagy, hadosztály parancsnok Gláser altábornagy, dandár 
parancsnokok Gróf Leiningen és Wernhard tábornokok valának.

Az Erdélyből Oláhországba kiszorult osztrák hadtest Mal- 
kowszki. tábornok alatt 12 zászlóalj, 16 lovas század és 36 1 üveg
ből állott, s Orsó vártál szándékozott betörni a Bánátba, hogy 
Temesvárral vagy az osztrák-szerb hadtesttel összemüködjék.

Mint tudjuk Perezel Mór Theodorovies osztrák-szerb had
testét Nagy-Becskercken át a Temes folyó mögé kényszeritette. 
Bemnek rendeltetése vala Perezel Mórral közreműködve, a. Báná
tot teljesen visszalióditani. E célból Bem april elején 8 zászlóalj, 
6 lovas század és 30 lövegből álló hadtestet egyesitett Bánffy 
és Pereczy hadosztály parancsnokok alatt Erdélyben Dévánál.

Eredetileg az volt a haditerv, hogy a Bánffy hadosztálya 
a főhadmüveleti vonalon Dobván át Facsetra nyomul s onnan 
érintkezésbe lép az aradi várat ostromló magyar hadtesttel. Ez 
alatt Bem a másik hadosztálylyal Hátszegen és a Vaskapun át 
nyomul elő, hogy mindkét hadosztály Lúgosnál egyesüljön.

Dévától Lúgosig, ez két külön s önálló hadművelet akart 
lenni. E két működési vonal egymástól való távolsága légvonal
ban a Vaskapu és Dobra közt 45 km. Vaiszlova és Fa-eset. közt 
42 km ._ Dévától Facsétig 60, Lúgosig 90 km., Dévától Yaisz- 
lováig 75, innen Karán sebesen át Lúgosig 65, összesen 140 km. 
Vaiszlova és Facset közt a hegységben eléggé használható haránt 
ut van. A;Vaskapun át vezető ut Lúgosra, 2 menettel hosszabb.

Erdélyből a Bánátba vezető utak elzárására Temesvárról 
gróf Leiningen daudára 4 zászlóalj 5 lovas század, 1 röppentyű 
3 tábori üteggel (24 löveg) rendeltetett ki, melyhez oláh nép
felkelők nagy számban csatlakoztak.

Leiningen Lúgost és Faesetot szállottá m eg; a Vaskapu 
biztosítására 2 zászlóalj oláh-bánáti határőrt s 12 löveget külö
nített- ki. Ezen különítmény a Bisztra mögött Vaiszlovánál fog
lalt állást. Ha Malkowszki Orsovánál betör s Leiningen dandá
réval egyesül, Bemnek a szorosokon való áttörési szándékát 
meghiúsítja.



Bem felismerte a válságos helyzetet s még mielőtt a 
Hunyad megyei oláhok felkelését elnyomta volna, csapatainak 
egy részét április 14-én egy hadműveleti terv szerint két oszlop
ban útba indította, meghagyván, hogy a visszamaradt zászló
aljak a fölkelés elnyomása után gyors menetekben fölzárkózza
nak. A  két hadoszlop, melyek egyike Dobrán, Facseten át, 
másika a Vaskapun és Karánsebesen át — irányittatott Lúgosra, 
külön-külön alig rendelkezett 2000 összesen 4000 ember fölött.

Április 15-én Bem maga is megjelent a liadoszlopnál a 
Vaskapuban s a határőröket Veiszló felé visszaszorította. 16-án 
Veiszlovánál az ellenséget megverte, mely alkalommal a még 
újonc székely csapatok, (mindössze 9 század) itt állották ki 
az első tűzkeresztséget, s mindenek fölött kitűntek. 17-én Karán- 
sebesre bevonult s az Orsovára vezető utón Siatina és Terego- 
vánál a szorost megszállottá. Itt tudta meg Bem 18-án, hogy 
Malkowszki Orsováuál 12000 emberrel az oláh-bánáti határőr- 
vidékbe tört, hogy a teregovai szoroson a, Temes völgybe jusson, 
majd a Béga völgyön át Temesvárat elérje.

Bem kisebb őrséget hagyott Karánsebesen és Lúgosra 
iparkodott, hogy Leiningen hadát részenként megverje. Április 
19-én reggel 7 órakor ellentállás nélkül vonult be Lúgosra, 
honnan a, Leiningen által visszahagyott 1500 ember 6 löveg, 
Bem előnyomulásának Ilire folytán, a temesvári utón Kiszetora 
vonult vissza. Lúgoson egyesült Bem a Báníiy hadosztályával, 
ki Dobrán, Facseten át nyomult elő.

Bem ezen hadművelete, figyelemre méltó.
Két egyformán gyönge hadoszlopban, erdős hegyek által 

külön választva, egymástól nagy távolságban történt előnyomu
lása veszedelmes vala.

Szemesebb hadvezér mint Leiningen volt, Lúgos köz
ponti állásából a keze ügyébe érkező bármelyik ellenséges had
oszlopra túlerővel ráveti magát s miután legyőzte, a másik ellen 
fordul. Ehhez a döntő ütközetet az osztrák hadvezér sem Facse
ten, sem Veiszlón nem keresheti vala. Hogy hol, azt az ellen
séges hadoszlopoknak Lúgoshoz való távolsága határozhatta 
volna meg.

Bem a két irányú hadművelettel ellenfelét megakarta 
téveszteni, s ez sikerült. Leiningen úgy vélte, hogy Bem a 
főerővel a íÖhadmüveleti vonalon Dobra —  Faeseton át, fog 
előre nyomulni. De ő egyforma erős hadoszlopokat iráriyi- 
tott s a saját személyére nézve a mellékvonalon iparkodott 
Leiningen hátába törni, s ezzel a mellék jélentőségü vonalat — 
gyors és határozott előnyomulásával —  a iÖhadmüveletre hasz
nálta fel úgy, hogy Bánffynak tulajdonképen nem is volt dolga



körülmény is ösztönözte, hogy Karánsebest mielőbb birtokba 
ejtse s Malkowszki előnyomulásának gátat vessen.

Leiningent, ki Faesetnél foglalt állást, meglepte a hír, hogy 
Bem az ő hátába került s állását gyorsan feladva, Kiszetóra 
sietett, hogy ott 5— 6000 emberrel, és 24 löveggel a temesvári 
utat födözze.

Bem most Yéeseyhez fordult, ki Arad várát ostromolta, 
hogy csapatainak egy részevei váratlan gyors menetben Rékást 
—  Leiningen háta mögött — foglalja el, mialatt Bem az oszt
rák csapatot arcban foglalkoztatni fogja. De —  úgy véljük —  
Vécsey nem volt a gyors vállalatok embere s a neki oda 
utalt ostrom műveletet egy előtte kétes kimenetelű vállalat 
kedvéért, Temesvár közelében nem volt hajlandó gyöngíteni. 
Arad-Rékás 45 km. Rékás-Temesvár 20 km. Rékás-Kiszetó 
szintén 20 km. Habár e vállalat kivitele kétesnek látszik, 
mindaz által nem volt lehetetlen. Azonban a nélkülözhető csa
patokat —  a gyalogságot requirált előfogatokon szigorú titoktar
tás mellett éjjel kellett volna Aradról útba indítani. Ha a vál
lalat sikerül, Temesvár legjobb csapatait elveszíti, a mi a vár 
meghódoltatására nézve nem csekély jelentőségű eseményt képe
zett volna. Ha nem sikerül, az aradi különítmény veszedelem 
nélkül visszatér korábbi állásába.

De Leiningen is belátta defensiv állása hátrányait, s Temes
várba visszavonult. Bem utána ment s április 24-én jelenték
telen utóvéd harc volt köztük.

A z erdélyi magyar hadtest az időközben utánnyomuló 
csapatokkal most két oszlopban haladt Temesvár felé.

A  jobb oszlop Bem alatt Tomes Békáson át Bázos felé 
vette útját; a bal oszlop Villám ezredes parancsnoksága alatt 
Lúgosról Szinyérszegen át Buziásnak tartott, hol liir szerint 
Leiningennek csapatai állottak.

A  jobb oszlop április 25-én dél tájban ért Bázosra. Itt 
Bem azon hirt vette, hogy a Brodi csárdánál a Temes hidját 
oláh csapatok őrzik. (Állítólag Janku generál alatt 20000 ember.) 
Bem rövid pihenő után Bukoveczre folytatta útját, minek követ
keztében az oláhok a brodi hidat fölégették és Mosniezra, majd 
Temesvárra hátráltak.

A  hadoszlopból 1 zászlóalj, 1 lovas osztály (s valószínűleg 
némi tüzérség) harc alakzatban nyomult át a mosniczi erdőn s 
annak nyugati szélét megszállottá. Bem 1 zászlóaljjal éjszakára 
Medvesre, következő nap korán reggel az őt követő csapatokkal 
Ctyirokon át Szabadfalura (Freidorf) menetelt.

Villám ezredes hadoszlopa 26-án este érkezett Ságra, s 
27-én Temesvárra folytatta útját. Az ellenség a Gyárvárosban 
várta Bem csapatait. De ez d. u. 4 órakor a József városba
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tört s a várat szemre vette. Az ellenség a Gyárvárosból a 
várba vonult. Utóbb Bem is kivezette csapatait a József város
ból Szabadfaluba, nehogy az ellenség a városrészt lövesse.1) 
A  falu előtt 9000 emberrel szállott táborba, hogy Temesvárt 
délről megfigyelje s az Aradról oda irányítandó csapatokat be
várja s Perezel Mór hadtestével Zsombolyán át érintkezésbe lép
jen. Ezen hadállásnak azon előnye is megvolt, hogy Bem képes 
volt Malkovszki ellenében a legrövidebb vonalon működni 
Verseez-Fehértemplom, vagy Lugos-Karánsebes irányában.

Bem saját személyére nézve Zsombolyára utazott, hogy 
ott április 80-án Perezel Mórral értekezzék a hadműveletek 
folytatása iránt.

Az osztrák-szerb hadtest kiszorítása a Bánátból.
A tomaseváez-uzdini harc

m ájus 7-óiu

Tlieodoi’ovics (most már altábornagy) megbetegedése foly
tán Puffer ezredes vette át a hadtest parancsnokságot. A  csapa
tok a Temes folyó mögött Orlovát, Tomasevácz, Jarkovácz 
vonalát tartották megszállva. Puffer ezredes a hadtest főhadi
szállással Szamoson volt.

A  hadtest parancsnokság remélte, hogy Malkovszki az 
erdélyi hadtesttel Orsován át a Bánátba nyomul, s az osztrák
szerb hadtesttel egyesül. Hasonba reméltek a temesváriak is. 
Azonban Bem, Bérezel Mórral megegyezett arra nézve, hogy 
mig Perczel a Bánátból kiszorítja a szerbeket, Bem Malkovszki- 
nak útját állja.

Puffer ezredes, hogy Malkovszkival összeköttetésbe lépjen, 
Pavelics őrnagyot egy német-bánáti zászlóaljjal, V2 század 
Schwarzenberg uhlánussal Alibunárra helyezte. E különítmény 
a hadtest jobb oldalát is biztositá Bem csapatai ellenében.

Tomasevácznál a Temes hídja félig fel volt szedve, a 
szerb csapatok az alacsonyabb bal partot tartották megszállva,. 
Tomasevácznál Billek alezredes parancsnokolt, 2 illir és német
bánáti zászlóalj fölött. Szamoson 2 péterváradi határőr- 2 ön
kéntes-zászlóalj Schwarzenberg uhlánusok 6 szakasza és a 
szerb nemzeti uhlánusok voltak elhelyezve. A  szerbek a toma- 
seváczi hídfőt csak gyöngén álliták helyre; a balparti töltés ut 
mindkét oldalán volt erdőt, mely a csapatok födözékéül szol
gálhatott volna, a magyarok a hídfő elfoglalása idejében kivágták.

Perczel Mór, miután némi erősbitést vont magához, május
6-án (majd nem egy heti késedelemmel) a Temes folyóhoz

1) H on véd . 1849. 119. sz. 4 6 9 — 470 1.



vonult. Hadoszlopai május 7-én reggel minden ponton támadó
lag léptek föl. Tomasevácznál Billek dandára alig egy órai 
gyönge ellentállás után Uzdin felé hátrált. Példáját követték a 
többi csapatok is, melyek a Temesnél voltak felállitva. Puffer 
ezredes a Szamoson volt csapatokat az első lövésre sorakoztatta, 
és Uzdin felé irányította. Midőn ezen csapatok V2 órányira 
valának Uzdinhez, Perczel csapatai már a tomasevácz-uzdini 
ut mellékén elterülő szőlők közt nyomták a Billek dandárt, 
mely harcolva vonult vissza. Puffer ezredes Uzdin előtt foglalt 
állást. Középre helyezte a 2 péterváradi zászlóaljat, jobb szárnyra 
a 2 önkéntes zászlóaljat, balszárnyra került a Billek dandára 
a tomaseváczi ut nyugati oldalára. A  lovasság a jobb szárnyon 
kivül egy szélmalom közelében állott fel.

Az itt bekövetkezett ütközet lefolyásából tudjuk, hogy Per
czel tüzérsége java részét harcfelállitásának jobb szárnyára, 
lovasságát pedig balszárnyára helyezte. A z osztrák-szerbek jobb 
szárnyáról Lázics őrnagy egy önkéntes zászlóaljjal és Schirding 
őrnagy a Schwarzenberg uhlánusokkal támadásba ment át. A  
szerb nemzeti uhlánusok egy sorba fejlődve több támadást 
intéztek a magyar lovasság ellen s az Tomaseváez felé vissza 
is szorittatott. De viszont Perczel, hogy a szerbeket a Dunán 
való szurduki átkeléstől elzárja, főerejét főleg tüzérségben a 
jobb szárnyára helyezte s a szerbek balszárnya ellen oly heves 
löveg tüzet inditott, hogy 1 illir-bánáti és 1 péterváradi határőr 
zászlóalj állását elhagyva, rendetlen föloszlással Szakulára hát
rált. Ennek folytán Perczel az ellenség oldalába fejlődött s 
annak hátát fenyegette. A  veszélyessé vált helyzetben az oszt
rák-szerb csapatok általán visszavonuláshoz láttak, a némi előny
ben volt jobb szárnyuk is hátra vonatott. Az ez által meglazult 
harcászati köteléket a parancsnokok többé helyre állítani nem 
voltak képesek. A  csapat kötelék szétbontott. Az oláh és német 
bánáti határőrök 'kiváltak a hadtestből — s tűzhelyeikhez tértek 
vissza. Mig a többiek Szakukén át Oppova felé vonultak.

Perczel nem üldözte az ellenséget. M iért? azt nem tudjuk. 
Mind azáltal nagy volt az osztrák-szerb csapatok vesztesége 
holtakban és sebesültekben is. Legtöbbet veszhettek a Schwarzen
berg uhlánusok és az önkéntesek. A visszavonuló had május 
8-án reggel 4 órakor kelt át Oppovánál a Temesen. A  magas 
vízállás folytán elöntött területen számtalan kis hidat készítőnek 
a csajkások Stejin százados alatt. Még ugyanaz nap reggel 6 
órakor megkezdték az átkelést Szurcluknál a Duna jobb partjára.

A z Alibunárra kikülönitett Pavellies őrnagy a Temes vonal 
elvesztése után Panesovára akart visszavonulni, de a magyar 
csapatok előnyomulása folytán Rubinnál kelt át a Dunán s 
Szendrőnél menekült át Szerbiába s Zimonyon át tért vissza



a karloczai táborba, hol a szerte züllött szerb hadak gyülekez
tek. Ezzel az osztrák-szerb hadtest teljesen elveszité a Bánátot.1)

Egyelőre szó sem lehetett arról, hogy ezen hadtest csapatai 
mélyen sülyedt erkölcsi érzület, a katonai rend és fegyelem 
teljes hiánya, mint nem különben az alkalmas törzs és főtisz
tekben való hiány miatt, nyilt területen az ellenséggel szembe 
állíttassanak.

Perczel Mór május 10-én Pancsóvára bevonult, hol nagy 
mennyiségű termény, fegyverzet és lőszer birtokába jutott. 
Pancsováról mint nem különben a Bánátból a szerb lakósok 
jelentékeny része a Dunán át Szerbiába és a Szerémségbe 
menekült.

A Bácskában csupán a titeli fensik volt a szerbek birto
kában, melyet Kniesanin 2000 főnyi szerviánussal, 2 csajkás, 1 
péterváradi, 1 német-bánáti határőr zászlóaljjal és 30 kisebb 
űrméretű löveggel tartott megszállva.

Az erdélyi osztrák hadtest a Bánátban.

Bem Erdélyből báró Puchner lovassági tábornok hadtestét 
Oláhországba űzte. A  hadtest Krajovánál gyülekezett s ugyanott 
kapta az osztrák hadsereg főparancsnokságtól a rendeletet, hogy 
Orsován át törjön a Bánátba, egyesüljön Theodorovics altábor
nagy hadtestével s lépjen Arad és Temesvár parancsnokaival 
érintkezésbe.

A z erdélyi osztrák hadtest —  melynek parancsnokságát 
Malkovszki altábornagy vette át, derék hadával május 4-én a 
Czerna-Temes völgyében Mehádia, Domasna, Teregovától Arme- 
nisig és Slatinán lépcsőzetes viszonyban volt elhelyezve, 
inig erős osztagok Oraviczát és Fehértemplomot tartották meg
szállva.

Malkovszki úgy tervezte, hogy a lugos-facseti utat és a 
Vaskapu szorost Bem előtt —  kit Erdélyben képzelt —  elzárja, 
s a hadtest zömével Boksámra vonul, hogy aztán Theodorovies- 
esal együtt közreműködjön.

Ha e terve nem sikerülne, legrosszabb esetben az össze
köttetést a boksán-fehértemplomi vonalon s a német bánáti 
határőrök területén át fogja keresni. De mint tudjuk, Bem a 
nehézkes és habozó Malkovszkit megelőzte, amennyiben már 
április 17-én Karánsebest elfoglalta s az Orsovára vezető utón 
Slatina és Teregovánál a szorost megszállottá, holott Malkovszki 
csak április 18-án kelt át Orsovánál. Április 29-én Bem Temes-

x) Cleorg Klapka. Dér Xational Kriog- 2. 124 1. Die Erlebnisse oin.es k. 
k. Ol'fiziors 183 1. Dér Feldzug- in Ungarn ti. Siebenbürg-en im Sommer dós 
Jahros 1849. 209. 1.



várral szemben Freidorfnál foglalt állást. De Malkovszki még 
mindég csak imént emlitett állásában volt, miután tudomására 
esett, hogy Theodorovies Perezel nyomása alatt Nagy-Becske- 
rekig visszavonult. Malkovszkinak tehát Fehértemplomon és 
Alibunáron át, késedelem nélkül egyesülnie kellett volna Theo
dorovies hadtestével. De Malkovszki még május 6-ánis ott volt, 
hol május 4-én láttuk.

Domasnától a Nera völgyön át Fehértemplomig, legalább 
is 95 km. Erős 3 napi menet. Malkovszkinak tehát sietnie kel
lett volna, hogy előre tolt csapatait a derék haddal mielőbb 
elérje. Malkovszki csak 6-án mozdult s előesapatai 8-án értek 
Fehértemplomra. De már akkor Bem útjában állott.

Bem ugyan is, hogy Malkovszki hadműveleti céljának 
gátat vessen, egy erősebb dandárt Károlyi alezredes parancs
noksága alatt Csákóvá n és Dentán fit Yerseczre irányított azon 
utasítással, hogy ez Oraviczát és Fehértemplomot hatalmába 
ejtse. Utóbb aztán a többi csapatokkal Bem is utána nyomulni 
szándékozók, csupán arra várt, hogy Vécsey Arad alól a Temes
vár körülzárolására szükséges csapatokot oda rendelje.

Károlyi május 5-én érkezett Yerseczre1) s még az napon 
Arányi huszár őrnagy alatt 3 század gyalogság, 3 szakasz lovas
ság és 2 lövegből álló különítményt indított Oravicza elfogla
lására. Arányi egy órai harc után a tulerős császári csapatot 
Oraviczáról kiűzte, s az ottani vasmüveket birtokába vette.

Károlyi, miután baloldalát és hátát biztonságban látta, 
Fehértemplomra nyomult, hol május 8-án megérkezék s Mal
kovszkinak mintegy 3000 főnyi előesapatát azonnal megtámad
ván, Petrilova felé kiszorította. Ezzel a magyarok hadműveleti 
célja részben el volt érve. Időközben Bem, minthogy Vécsey 
hadait nem győzte várni, 3000 embert hagyott vissza Pereczy 
ezredes alatt a freidorfi táborban s erről Vécseyt értesítvén, a 
többi, mintegy 3000 főnyi csapatot szintén Malkovszki ellen 
Fehértemplomra indította. Bem május 10-én érkezett Fehér- 
templomra, ott a parancsnokságot átvette s a Petrillovánál 
gyülekező osztrák csapatokat még az nap megverte és Szászka- 
bánya felé szorította. A császáriak Szászka táján még egy ked
vező utóvéd állásban akartak a magyaroknak ellentállani; de 
újból megverettek s csupán az által akaszták meg a folytonos 
üldözést, hogy a Nera folyón a hidat fölszedték.1)

0  F reidorf-V ovsecz 3 napi menet, Csákóvá-V erseez 2 napi menet. K árolyi 
Csákováról 4-én indulhatott Y erseczre.

1) A  térkép szerint Petrilovától dél és nyugatra az osztrák csapatok 
k edvező védállást, Szlatinától nyugrtra i Petrilova és Szászka közt) kedvező 
utóvédállást foglalhattak. Ú gy véljük, ez utóvédállásban födöztélc a császá



Malkovszki ugyan azon az utón, a melyen jött, sietve 
vonult vissza Orsovára, hol május 15-én a határt átlépve, innét 
Oláhföldön keresett menedéket.

Bem május 16-án érte el Orsovát s ottani főhadiszállásá
ról még az nap jelenté a magyar kormánynak, hogy Malkovszki 
hadtestét kiűzte a Bánátból.

A  magyarok hadműveleti tervének azon fontos része, hogy 
Bem Yéesey csapataival együtt Temesvárt hamarjában elfog
lalja, hiában való reménykedés vala. A várat erélyes parancs
nokság alatt tetemes haderő tartotta megszállva. Április végén 
a védőrség következő volt:

Sivkovich gyalogság 2 zászlóalj, Rukavina gyalogság 2 
zászlóalj, Leiningen gyalogság 2 zászlóalj, oláh-bánáti határ
őrök 1 zászlóalj, Zanini gyalogság zászlóalj. Összesen 772 
zászlóalj=-7500 ember.

Sehvarzenberg ulilánusok 6 század, Max Chevaulégers 
különítmény (?) Összesen 880 lovas.

Tüzérség 289 ember, hadmérnöki különítmény 8 tiszt, 14 
ember, végül egy osztag szerezsán (?) Összesen 8840 ember.

A z erődítmények legjobb karban ; a déli sikam és a Béga 
esarorna közt a védőrség egyik részének erődített tábora vala.

Bem hadtestének a freidorfi táborban történt megérkezése 
után május első napjaiban csak előőrsi csatározások folytak. 
Midőn a várban megtudták, hogy Bem hadtestének z/s részével 
Fehértemplomba elvonult, május 12-én a védőrségből Leiningen 
dandára: 8 zászlóalj, 6 lovas század és 9 löveggel a freidorfi 
magyar tábort megtámadta. Az aradi várat ostromzároló csapa
tok egy része —  összesen 4000 ember —  május 10. és 12-én 
érkeztek Temesvár alá. (Aradnál mintegy 7000 ember maradt). 
A  beérkezett csapatokat Véesey elsősorban a Vadász erdőben 
(Jagd W ald) majd a Csóka erdőben helyezte el.

Leiningen támadását Bereczy dandára erélylyel fogta fel, 
a császáriakat azonban csupán akkor sikerült visszaüzni, midőn 
Vécseynek egy hadoszlopa a Vadász erdőből Girodán át a Bega 
mentén előnyomulván a Leiningen dandár visszavonulását 
fenyegette, minek folytán ez sietve vissza hátrált a várba.

Május 14-én Véc-sey Asztalos őrnagyot a 29-ik honvéd 
zászlóaljjal a gyár város elfoglalására rendelte ki. Ez az em
lített városrészt rohammal vette be s a császáriak 2 zászlóalját 
és 1 ütegét a városba íizte.

riak a lóerőnek  a Nera fo lyón  való átkelését, közvetlen  Bzászkabánya előtt, 
s a m időn az átkelés m egtörtént, fölszedték a hidat, h o g y  a m agyarok után- 
nyomulását, m egakadályozzák.



Május 14-én a magyarok a váron kívül eső valamennyi 
külvárost megszállottak, miáltal Véesey a várost teljesen körül
zárolta s az ostrom munkálatokhoz látott.

Ezzel a vár körüli hadiesemények előadását lezárjuk s 
visszatérünk a nyilt mezőn folyó báes-bánáti harcok és ütkö
zetek előadásához.

Jelasies bán hadműveletei. Ujabb harcok a titeli fönsikért.

A Bácska és a Bánát elvesztése arra indították az osztrák 
főhadvezérletet, hogy Jelasies bánt 15000 főből álló hadtestével 
ápril 24-én Pestről a Duna jobbpartján a Szerémségbe irányítsa 
azon rendeltetéssel, hogy ez a szétziillött szerb hadakat s a Horvát- 
Szlavonországban levő csapatokat összegyűjtse, hadtestét újból 
szervezve ember, ló és tüzérségi anyaggal fölszaporitsa s ez 
által az úgynevezett „déli hadsereget" alakítsa s a délvidéki 
hadjáratnak erélyes oflensiv föllépéssel, ujabb lendületet adjon. 
E vállalat főtámasza s kiinduló pontja a titeli fönsik vala, me
lyet a szerbek megtartottak s Kniesanin szerviánus tábornok 
védelmére bíztak.

Eredetileg a bán hadműveleti pontja Eszék vára lön, hol 
tartalék csapatait szervezendő volt s hova a Dunagőzhajó tár
saság összes vizijármüvei a hadtesttel egyidejűleg elszállittattak.

Jelasies támadó hadműveletének az osztrák főhadsereggel 
összhangzásban kell vala ugyan folynia, s ebben elhatározásai
nak teljes szabadság adatott, —  mindaz által első és főhad- 
müveleti célja Szeged volt.

Jelasies hadteste május 1-én Tolnán, 3-án Szegzárdon,
6-án Mohácson, 10-én Eszéken táborozott. A  bán erélyesen 
hozzálátott a hadtest szervezéséhez, minek folytán az június 
elején tetemesen fölszaporodva támadó képes vala.

Perezel Mór, miután az osztrák-szerb hadtestet a Bánát
ból kiszorította, május közepén visszatért a Bácskába, hogy a 
magyar kormány rendelkezése szerint újból megkísérelje a titeli 
fönsik elfoglalását.

Május 20-án a magyar hadügyminisztérium egy hadmű
veleti tervet adott ki Bem és Perczel számára, mely szerint 
előbbi az erdélyi hadtesttel — (12.000 ember megfelelő számú 
löveggel) — erősbitve a Bánátban széthelyezett csapatokkal, —  
Perlaszhoz nyomul s onnan támadja a titeli fensikot. Ezen 
műveletben Pétervárad és a bácskai hadtest támogatja. Bem 
Zimony és Blankámén közt átkél a Duna jobb partjára s onnan 
támad Karlócza felé a Péterváradot ostromzároló csapatok 
ellen, —  mialatt Perczel ugyanott, a Duna balpartját teszi 
szabaddá. .Miután ily módon Pétervárad fölszabadittatott s Jel a-



sies hadserege a Duna mindkét partján legyőzetett, Bem 
a Duna jobb- vagy mindkét partján észak felé nyomul, hogy 
ott a magyar f("»hadsereggel, esetleg az ország nyugati része 
felé működjék.

Minden hosszúra mért s messzemenő hadműveleti terv 
hiábavaló ; rendesen csak az eleje történik meg. Hogy azután 
mi lesz, azt előre tudni soha sem lehet. Minden viszonyok 
közt az a főcél, hogy az ellenséget megverjük. Hogy melyiket 
előbb, abban válogathatunk.

A  föntebb előadott hadműveleti tervnek, amennyiben kivi
telre juthat vala, csak az első két pontját veszszük figyelembe, 
bár kérdéses, hogy máj. 20-ka táján a katonai és műszaki elő- 
müveletek, valamint Jelasics előírni adása miatt nem-e késő lett 
volna belefogni.

Ezen hadműveleti tervet úgy értelmezzük, hogy Bem már 
eleve a Dunán való átkeléshez nagy mennyiségű szállító anya
got gyűjt vala. Ha azzal kész, Periasznál tüntetőleg támad s 
Blankámén alatt átkel a Dunán s a főerővel Karlócza felé 
támadja az ellenséget. Blankámén nem volt megerősítve. Ha 
ezt hatalmába ejti, a titeli fönsik nem kap élelmet s nem 
segítséget J elasicstól.

Ezen hadművelettel egyidejűleg Perezel a Bácskából Vilova 
felé tüntet s a főhaderővel átkel a Dunán s Péterváradról Kar
lócza felé intézi támadását.

Itt megjegyezzük, hogy a titeli fönsikról és Slankamenről 
messzelátás nyílik a nagy rónaságra s az éjjeli műveletek 
elkeni Illetlenek lettek volna. Ha a Péterváradot ostromlózároló 
sereg legyőzetik, Titel sem tarthatja magát.

Jelasics május 18-án indult Eszékről; csapatai 23-án, ille
tőleg 24-én érkeztek Blanka,menhez. Bemnek 20-tól 24-ig a 
Dunán átkelni s az ellenséget Pétervárad alatt megvernie kel
lett volna.

E hadműveletnél nem csekély nehézséget okozhat vala az, 
hogy a magyar sereg műszaki csapatokkal s e szakmában 
képezett elegendő tiszttel alig rendelkezett. Más részről a 
Bégán rövid idő alatt főleg N.-Becskereken —  számos vizi- 
jármü s az átkeléshez szükséges faanyag rendelkezésre ál
lott volna.

Ezen hadművelethez úgy Bemnek, mint Perezel Mórnak 
kedve volt. Midőn azonban Görgey Budavárát elfoglalta (május 
21-én), a magyar kormány —  hogy a dunai főhadsereg had
műveleti nagy hibáját jóvá tegye, —  nem akarta Pétervárad 
fölmentését s a titeli fensik elfoglalását bevárni, de Bemnek is 
azon utasítást adta, hogy sietve keljen át a Duna jobbpartjára s 
az ország nyugati része felé működjék. A  Perczelnek adott



parancs is változást szenvede. Természetes, hogy a midőn a 
hadvezér már egy eszmébe bele élte magát s abból csakhamar 
kivetik, hogy egy újat adjanak eléje, —  a vezérletre csak rossz 
hatással lehet. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy az ország- 
sorsa nem P éter váradnál, de a Fel-Dunánál volt kockára téve. 
Azért Bemnek és Perczelnek a kormány ez intézkedésébe be- 
kellett volna nyugodnia. Bem e rendelkezést nem követte, ha
nem május végén —  hadtestét Perczel parancsnoksága alá helyez
vén —  az újból főilázadt oláhok lecsöndesitése végett a Bánátba, 
majd Erdélybe eltávozott. Mondanunk se kell, hogy ezt Bem
nél kisebb tábornok is elvégezhette volna.

Az efféle súrlódás, egyes vezérek engedetlensége, önfejű 
elhatározása, a gyönge hadügyi kormánynyal szemben, a füg
getlenségi harc idején nem volt ritkaság. Bem, ki az erdélyi 
mellék hadszinhelyen önálló seregparancsnoki s hadvezéri minő
ségben annyi babért aratott s kiválóan népszerű ember volt 
az országban, nem mutatkozott hajlandónak a főhadszinhely 
másodjelentőségü műveletében, vagy alárendeltségi viszonyban 
hadakozni.

De most térjünk vissza a titeli fönsik és Pétervárad körül 
történt hadi események előadásához.

Miután Theodorovies és Malkowszky csapatai kiszorultak 
a Bánátból, Bem a 4 erdélyi hadtestet a hadszinhely keleti sza
kaszának fontos pontjain helyezte el. Megszállottá Orsovát, 
Mehádiát és Oravieát, hol a hadsereg számára fontos vasöntö
dék vah'mak. A  Duna mellett az átkelőket Pancsován és Opo- 
ván. A  tiszai átkelőket Perlasznál Titel átellenóben, Becske
reknél, helyesebben Aradácznál a zsablyai átjárót és Török- 
Becsét.

A  megszálló csapatok mindhárom fegyvernemből alakult 
apró dandárok valának. Ezek a 4. hadtest kötelékébe sorolván, 
Perczel Mór tábornok vezérlete alá kerültek. A  hadtest máj. 
16-án kelt hadrendjét a következő táblázatos kimutatás tün
teti elő.

A b á c s - b á n á t i  4 - i k  h a d t e s t  h a d r e n d j e .

.Parancsnok: Percsel Mór tábornok. \ Hadtest főhadi szállás 
Vezérkari főnök : Szabó István alezredes. ) Szeghegy.



1. h a d o s z t á l y .  
Parancsnok: Kohlmann ezredes. 
Vezérkari főnök : Merló százados.
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2. h a d o - s z t á l  y. 

Parancsnok: Gaál ezredes. 

Vezérkari főnök : Ivonhovszky százados.
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') Vörös A. gyűjteménye 1320. sz.



A  titeli fönsikot Knicsanin parancsnoksága alatt, még 
azon időben, midőn az osztrák-szerb hadtest a Bánátból kiszo
rult, 2000 szerviánus, 2 zászlóalj csajkás, 1 zászlóalj péterváradi, 
1 zászlóalj német-bánáti határőr, 30 darab kisebb űrméretű 
löveggel tartotta megszállva s még mielőtt I ’ erezel visszatért 
a Bánátba, Titel átellenében az átkelés biztosítására a balparton 
hidfőt készitének s Yilovat, Mosorint és Kament —  (ott hol 
a Tisza a fensikkal érintkezésbe lép s azzal szöget képez) —  
földsáncokkal megerősítették.

A  titeli fensikkal a munka elején a liadszinhely leírásánál 
foglalkoztunk. Ezúttal kiegészítés képen csupán azt kell meg
említenünk, hogy Perezel Mór támadásainak időszakában a fen- 
sikot övező mocsár szalag 2— 3 méter mély volt s csak is a 
mosorini és vilovai töltéseken át lehete a fönsikhoz közeledni. 
Ezen töltések a viz átömlése céljából át voltak törve, az áttöré
sek könnyen felszedhető deszka padlóval áthidalva. Titelnél a 
folyó balpartján épült hídfő biztosította az átkelést, Periasz felé 
a Bega csatorna balpartján haladó töltés képezte az egyedüli 
összeköttetést, mert nagy vízállásnál a községtől nyugatra 
elterülő nedves rét járhatja» v o lt ; a Bega délnek forduló ága 
Periasz nyugati szélén a töltés meghosszabbításában át volt 
hidalva. A  császáriak a hídfőből 2 század ilJir-bánáti határőrt, 
4 három fontos löveggel toltak ki Periasz felé előőrsi szolgálatba 
a töltés mentén és a nedves rét némely részeibe. Kniesanin 
Mosorin és Yilova közt a fönsik észak nyugoti kiszögelésén sátor 
alatt tartotta főhadiszállását, honnan az egész rónaságot belátta. 
Csapatait Kamen, Mosorin és Vilovanál helyezte el.

Péterváradot a Duna jobb partján Kamenicz és Karlóeza 
közt a császáriak a következő haderővel zárták körül.

Parancsnok : Mayerhofer vezérőrnagy.
Mumula ezredes danádra: 6 zászlóalj, 1 lovas század,'3 fon

tos 9 lő vég,.. 6 fontos 6 löveg, 12 fontos 12 löveg, ostromló 
20 löveg. Összesen 6 zászlóalj, 1 lovas század, 47 löveg, egy 
utász és árkász osztag.

Hallavanya ezredes danádra: 4 zászlóalj, 6 fontos 4 löveg. 
Összesen 4 zászlóalj, 4 löveg.

Főösszeg 10 zászlóalj, 1 lovas század, 51 löveg 10400 
ember, 515 ló.

Jelasics bán május 18-án menetkész volt hadtestével s 
azt útba is indította Pétervárad —  Titel felé. Kezdetben az volt 
a bán terve, hogy az Eszékhez gyűjtött hidanyaggal Dálya 
mellett áthidalja a Dunát s a rendelkezésre álló csapatokkal a 
Bácskába tör Perezel háta mögé, hogy ezt Újvidéknél foglalt 
állásából visszakényszeritse s végül a római sáncokon túl egye



süljön a szerb hadtest, maradványaival, melyek időközben Slan- 
kamennál vagy Kovilnál átkelnek a Dunán.

Ezt a tervet azonban a bán mint merészet elveté, mert 
Perezel Mór bánáti sikerei után Mayerhofer és Knicsanin segít
séget kértek, s ha ezekhez külön csapatokat oszt be, a főhad- 
müveletre csak kevés erő marad kezében, holott Pályánál a 
hídfőben is csapatokat kellett volna visszahagynia.

Ez indoklásnál meg kell jegyeznünk, hogy az esetben, ha 
a bán tényleg Pályánál kél át s Perezel hátába tör, Mayerhofer 
és Knicsanin a segítséget nélkülözhették volna ; mert a hadmű
velet súlya ide billen s Kniesaninnak épenséggel nincs kitől 
tartania. De ha azért hagyott fel a bán e hadműveleti tervvel, 
hogy annak kivitelére nem érezte magát elég erősnek, azt két
ség kivül helyesen tette.

A  bán tehát elhatározta, hogy a szerb hadtest maradvá
nyait is magához vonja s Blankámén —  Titelen át fog támadó 
hadműveletéhez. Akként vételkedék továbbá, hogy bár az átke
lés Slankamentől Titelig 2 órai időt vesz igénybe, de az átke
lés, partra szállás és a sereg gyülekezése az ellenség által m eg- 
közelithetlen területen folyik le, mely mintegy rendkívül erős 
hidfő, ama hadászati előnyöket is biztosítja, hogy összes erejét 
a Bánátba vagy a Bácskába teheti át a háttámadás veszélye 
nélkül.

Ezen feltevéssel szemben találjuk a péterváradi várat, 
mely a magyar hadak partváltását lehetővé tette. Ezek által 
a körülzároló csapat áttörése s gyors menet Slankamenra, 
halomra döntheti vala az átkeléssel május 24-től június 4-ig 
küzdő Jelasics minden hadi tervét. Vállalkozás, kivitel módja, 
hadi szerencse döntő tényezők.

A  bán Pályától Zimonyig a Duna vonalat megfigyeltette.
A  déli hadsereg összes csapatai május 18-án indultak 

Eszékről Vukováron át, hol is a bal oszlop a Duna mentében 
Illők, Karlóczán —  a jobb oszlop Tovarnik, Ireg, Rumán keresz
tül folytatta menetét Slankamenre. A  főhadiszállás Rumára 
tétetett.

A  Horváth dandár képezte az elővédet s mihelyst Slan- 
kamennál megérkezék, azonnal a szorongatott Knicsanin segé
lyére indíttatott. E dandár május 23-án kelt át a Dunán. Az 
imént jelzett két útvonal (140 és 165 km.) átlag napi 25 km- 
rel számítva 6 és 7 napi menetbe került a csapatoknak.

De most hagyjuk el Jalasies déli hadseregét s térjünk 
vissza Perezel Mór hadtestéhez, ki csapatait Újvidék táján egye
sítette, a további hadműveletek céljából.

Mint tudjuk Perczel utasítást kapott a magyar kormány
tól, hogy a titeli fensikot elfoglalja. A  már föntebb előadott



haditerv megváltoztatása folytán Bem nem tett kísérletet arra, 
hogy Slankamen és Zimony közt átkeljen a Dunán, hogy az 
ellenséget Péterváradnál hátba támadja; azt sem tette, hogy 
oly célból keljen át a folyamon, hogy a fel dunai sereggel 
együtt, vagy párhuzamosan működjék az ország nyugoti határa 
fe lé ; hanem egyelőre a Bánátban megfigyelő állásban maradt, 
s a támadó hadművelet, megindítását azon időpontra hagyta, 
midőn a kilátásba helyezett erősbités, az ujoncozott, teljesen föl
fegyverzett és fölszerelt csapatok rendelkezésére fognak állani.

Az erősbités nem jött s Bem maga visszatért Erdélybe, 
hogy az oláh fölkelést elnyomja. Bem hadtestének tétlen maga
tartásából csak is Jelasics bán húzott előnyöket. Perczel tehát 
magára maradt. Mindaz által elhatározta, hogy mielőtt Jelasics 
serege megérkezik, a fensikot hatalmába ejti. Május 22-én eré
lyes támadáshoz látott. Tüntetőleg támadt Bene alezredes Per
iasznál ; egy hadi gőzös a Tiszán löveg tűzharcot indított Kamen 
ellen, s egy hadoszlop Mosorin ellen harcolt, hogy az ellenség 
figyelmét Vilovatól elvonja. Utóbbi helyet Bunesics őrnagy 2 
zászlóalj csajkással, 1 zászlóalj szt-tamási önkéntessel (időköz
ben erősítést kapott Knicsanin) és 10 darab nagyobb részt 3 
fontos löveggel védelmezte. Perczel 0 zászlóaljat, 3 üteget, 1 
osztály Ferdinand huszárt és 1 osztály baranyai lovast vezé
relt Y ilova ellen. A  támadást délelőtt 10 órakor kezdette s késő 
estig rendkívüli elszántsággal többször ismételte; azonban ered
ménytelenül. A z egyetlen töltés utón át nem birt az ellenség 
állásába törni. De az erélyes támadás az ellenség erejét annyira 
igénybe vette, hogy Knicsanin sürgetve kért segítséget Jelasies- 
tól, minek folytán, mint emlitém, május 23-án a Horváth 
dandár, és pedig a német-bánáti határőrök 4. zászlóalja, a báni 
határőr ezred 4-ik zászlóalja, 1 osztály Schwarzenberg uhlánus, 
Pa röppentyű üteg átkelt a Dunán s Titelbe sietett.

Perczel május 23-án hadi követ által megadásra szólította 
fél Kniesanint; de ez a magyarok visszaverése s a beérkezett 
segítség után, természetesen tagadólag válaszolt.

Május 25-én talpak, kecskelábak s egyéb hidrészek érkez
tek egy szakasz utászszal Perczel giurgiovai főhadiszállására, s 
15-ről 16-ára menő éjjel a magyarok K ovil Szi-Ivánnál a 
mocsár erdős szigete felé pőzshid építéséhez láttak. Körülbelül 
40— 50 lépés hosszú Ilid pályával készültek el, midőn hajnali 
2V2 óra tájban az ellenség a munkálatokat észrevette, s két 12 
fontos ágyút irányított a munkások ellen s azokat onnan csak
hamar elűzte.

Egy éjszaka a széles mocsár áthidalására kevés is volt.
Perczel éjfél után 1 órakor indult ki táborából; egy mellék 

oszlopot Mosorin felé indított, míg Yilova ellen 3 zászlóaljat, 3



üteget és 2 lovas századot rendelt ki. Ez utóbbi reggel 3 óra
kor heves ágyúzással kezdte meg a támadást. 6 órakor a roham 
oszlopok megalakultak. A  W asa gyalogság 2. zászlóalja és a 
8. honvéd zászlóalj vetélkedve küzdöttek.1)

De lehetséges volt-e a győzelem, midőn a támadó oszlop" 
a keskeny töltés utón legjobb esetben szakasz szélességű 
mély oszloppal törhetett elő minden lövegtüz támogatása nél
kü l? s föltéve, hogy talán elfoglalják Vilovát, vájjon képes-e 
magát fentartani 3 zászlóalj a mélyebben fekvő községben 
a fensikot megszállva tartó túlerő ellen ? Természetes, hogy 
egyéb tüntető csapatok bizonyos ellenséges erőt lekötöttek; 
de a magaslatról a magyarok csapat elosztása látható vala. 
Minden előkészület és minden meglépés nélkül, közvetlen arc
támadásokkal sikert aratni lehetetlenség volt.

A  szerbek most is kartács lőtávolságra bevárták a támadó 
hadoszlopot s oly hatásos lövegtíizzel fogadták, hogy a magya
rok ez egy bekezdő támadással 50 halottat és sebesültet veszí
tettek, minek folytán reggel 7 órakor Kovil-Szt-lvánra vissza- 
vonulának.

Ugyan ez nap reggel 6 órakor Bene alezredes 1 zászlóalj, 
2 lovas század és 1 üteggel Perlaszről kitört s az ellenségnek 
a. Bega mentén fölállított előőrseit, melyek 2 illir-bánáti század
ból s 4 darab 3 fontos lövegből állottak, a töltés ut hosszában 
visszaverte. Azonban délután 2 órakor ezek segélyére jött a 
2-ik báni ezred 4 százada, s még az illir-bánáti határőrök 2 
százada 1 üteggel; Így aztán a 8 század és 9 lövegből álló erő, 
a magyarokat nem csak hogy visszaverte, de tőlük Porlaszt is 
elfoglalta s őket Ecska felé űzte. Mindaz által az osztrák-szerb 
csapatok a nagy kiterjedésű községet nem birták megtartani, 
mert időközben a magyarok segítséget kaptak s az ellenséget 
Perlaszről kiverték. A  magyarok ez alkalommal 70 embert, a 
császáriak 12 embert veszhettek.

Az osztrák hadvezérlet Periasz megszállására egy dandárt 
szándékozott kikülöniteni, hogy magának a Bánátba a töltésen 
vezető egyedüli útvonalat biztosítsa. De a határőr csapatok 
parancsnokai máskép fogták fel a helyzetet s Porlaszt még az 
éjjel feladták, sőt hogy a magyarok által ez irányból ne zavar
tassanak, még a Begán átvezető töltés hidat is elrombolták. 
Bene alezredes visszatért csapatával s Perlaszt újból megszállottá.

A  liid a községtől puska lőtávolságra feküdt, mig Titel 
felől a töltés utón kivíil ágyúval sem lehetett oda lőni.

9  Die E rlebuisse eines k. k. O ffiiziers id. m. 191 1. Gollich. M agyar- 
ország- függetlenségi harca. 24. 449 1. D ér F eld zu g in Ung-arn u. Siebenbür- 
gen 1849. 2 5 1. Ez m ájus 24-óre teszi V ilo ra  m ásodszori megtámadását.



Ugyan ezen időben Pétervárad védőrsége és a körülzáró 
csapatok közt is harc folyt. Ugyan is a magyarok futóárók 
segítségével Mamula ezredes megerősített táborát 950 méterre 
megközelítették s ott egy hajitó üteg sáncot emeltek. Jelasics, 
ki május 23-án előre sietett, Mamulát utasította, hogy a sáncot, 
mely táborát fenyegette, támadja meg s rombolja le. A  táma
dás 24-éről 25-ére menő éjjel megtörtént s a magyarok ez állást, 
több löveget és embert veszítve, a várba visszavonulni kény- 
szeritettek. A  császáriak 14 embert veszítettek.

Jelasics seregének élcsapatai —  az elővéd dandár után —  
május 24-én kezdték meg az átkelést Slankamennél. Az átszál
lításra csak kevés eszköz állott rendelkezésre. Egy hadi híd
készlet a: be- és kihajózási lúd fölállítására szolgált, s mind
össze egy személyszállító sajka, 4 gőzhajó, több uszály hajóval 
képezte az átszállítás eszközeit. E vizi jármüvek egyszersmind 
a sereg élelmét is szállították Zimonyból, mert; a fensik semmi 
élelmet sem nyújtott.

Június 4-ig a déli sereg 4 gyalog dandára, 2 lovas dandára, 
a löveg- és lőszer tartalék Titelben és környékén együtt vala 
s csupán a gyalogsági tartalék —  ama hirre, hogy Perezel 12
zászlóaljat egyesitett Újvidéken és Péterváradon — Rastics
vezérőrnagy alatt Karlóezán visszamaradt.

Az egyesitett déli hadserereg most a következő, hadrend 
szerint volt megalakítva:

Parancsnok: Jellasics táborszn.
Vezérkari főn ök : Jakobs a. ezr. Tüzérségi igazgató: Pointner 

ezr. Tábor hadmérnöki igazgató: Yurmb őrn. Főhadiszállás: 
Titelben.

1. h a d o s z t á l y .
Parancsnok : Kriegern altáborn.

Puff'er ezr. dandára: 4 zászlóalj 2Va lovas század, lovas
üteg =  6 löveg. Grammont v. őrn. dandára: 5 zászlóalj 272
lovas század, 6 fontos gy. üteg —  6 löveg. Összesen: 9 zász
lóalj 4*7 lovas század, 12 löveg.

2. l i a d o s z t á l y ,
Parancsnok: Dietrich altábn.

Budisaclievics ezr. dandára: 5 zászlóalj 2 lovas század,
6 fontos gy. üteg -— 6 löveg. Gróf DrasTcovics v. őrn. dandára:
4 7  a zászlóalj, IV 2 lovas század, 6 fontos gy. üteg =  6 löveg. 
Összesen: 9Vs zászlóalj, 37a lovas század, 12 löveg.

Knicsanin szerb tábornok dandára'. 67a zászlóalj, 37-2 lovas 
század, 6 fontos =  (> löveg,



3. h a d o s z t á l y .
Parancsnok: Rasztics v. őrnagy.

Jobbszárny : Ozwerek a. ezr. alatt: 372 zászlóalj, 1 lovas szá
zad, 6 fontos üteg —  6 löveg. Balszárny. ReznicseTc örn._ alatt: 
3 zászlóalj, 1 lovas század, 12 fontos üteg =  6 löveg. Össze
se n : üV-2 zászlóalj, 2 lovas század, 12 löveg.

L o v a s  h a d o s z t á l y .
Parancsnok: báró Ottinger altbn.

Fejérváry v. örn. danádra: 12 lovas század, lovas üteg == 
6 löveg. Báró Lederer Móric ezr. danádra: 12 lovas század, lo
vas üteg =  6 löveg. Összesen 24 lovas század, 12 löveg.

L ö v e g t a r t a 1 é k.
3 6 fontos gy. üteg =  18 löveg. 3 lovassági üteg =  18 lö 

veg. 4 12 fontos üteg =  24 löveg. 4 röppentyű - -  23 löveg. 
Összesen: 83 löveg.

Főösszeg: 3173 zlj., 35‘ /a lov. század, 137 löveg.
Számszerűit 26.700 gyalogos, 4400 lovas, 2600 tüzér, 2250 

előfogati ló.
Ehhez adván a Péterváradot körülzáró 10 zlj., 1 lov. szá

zad és 51 löveget, 10.400 ember, 515 ló számerővel, —  a Zimonyt, 
Eszéket és Zágrábot megszállva tartó csapatokat ide nem szá
mítva, —  a déli hadsereg összes létszáma: 417a zlj, 367a lov. 
század, 168 tábori és 20 ostrom löveg, 44,100 ember és 7165 ló 
számerővel.

A  kamenicai és karlóezai osztrák táborokban kholera jár
vány pusztított, Jelasics, hogy e bajon segítsen, május 27-én 
az éppen megérkezett Budisavlievics és Draskovics dandárokat 
a Hallavanya és Mamula dandárok fölváltására kirendelte. Ezen 
fölváltás csak ideiglenes volt, mialatt az egészségügyi viszonyok 
javulnak a körülzáró csapatokban.

Perezel Mór, miután- a titeli fensikot nem bírta elfoglalni, 
június 2-ig csapatait Újvidék alatt egyesitette. Jelasics ama 
hirre, hogy Perczel Újvidék és Péterváradon 12 zászlóaljat egye
sit-e, a tartalék gyalogságot Rasztics v. őrn. alatt a Duna jobb- 
partján Karlóczánál visszahagyta; mert minden körülmény 
arra mutatott, hogy Perczel az 17-2 mfd. kiterjedésben körülzáró 
csapatokat áttörni szándékozik.

Ha a magyar vezér elég haderővel rendelkezik s e gon
dolat előbb jut eszébe s a fensik támadása helyett összes erő
vel a körülzáró csapatokat áttöri, —  s ez áttörés Jelasics 
hadainak átkeléssel való bajoskodása közben történik s utóbbi
nak megosztott erejét a Duna jobbpartján túlerővel megtámadja 
—  siker esetén bizonyára a legkedvezőbb eredményt érhette 
volna el.

O lch v á ry : Magyar függetlenségi harc.



Azonban e vállalat már akkor következett, midőn a fensik 
ellen intézett két támadás dugába dőlt, s Jelasics bán —  egy 
dandár kivételével —  összes hadait Titelbe áthelyezte, hogy a 
Bácskában támadólag lépjen föl. Vájjon remélhető volt-e, hogy 
a bán —  ki még kezdetben hadműveleti célul tűzte ki magá
nak, hogy Perczelt hadaival együtt Ujvidék-Péterváradon —  a 
Bácskától elzárja, ki Dályánál a dunai átjárónak birtokában 
volt s Eszéknél a folyam átkelésére nagy mennyiségű szállító esz
közzel s hidanyaggal rendelkezett, Slankamennél annyi átkelési 
nehézség után újból 12 napig kínlódjék, hogy —  esetleg részen- 
kint megverhető csapatokkal a Duna jobbpartjára visszatérjen. 
Perezelnek csupán a legutóbbi körülménynyel — a melyről tudo
mása lehetett —  kell vala számot vetnie, hogy Jelasicsnak 
visszatérésére ne számítson. Perczel csak is a körülzáró csapatok 
szétverését remélhette. Ha ezt tűzi célul s teljes erélylyel hajtja 
végre, a mint kell is, hogy minden vállalat végrehajtassák, 
Pétervárad teljes fölmentése 'é s  a déli osztrák hadsereg nagy 
mérvben való gyöngülése bizonyára más gondolatra kelti a 
horvát bánt, mint sem hogy a Bácskában támadólag lépjen föl.

Ne feledjük azonban, hogy Perczel hadtestének alig Va-cd 
része állott rendes csapatokból.

Perczel Mór péterváradi kitörése junius 4-én s Jelasics támadó 
föllépése a Bácskában.

Perczel junius 4-én hajnali 2 órakor 8 zászlóaljjal s 4 
ütegbe osztott 32 löveggel két oszlopban indult ki Pétervárad- 
ról, hogy a Halavanya dandár által megszállott Vczirac és 
Karakacs magaslatokat birtokba ejtse.

Födve a terep mélyedései és a hajnali szürkület által a, 
jobboszlop Palóczy alezredes alatt 4 zászlóaljjal a bukó váci 
erdőnek irányittatott, hogy az ellenséges sáncokat áttörve a 
Karakacs hegyet birtokba ejtse s aztán Kamenicza ellen for
duljon. Palóczy a Karakacs redoutban elhelyezett gradiskai 4-ik 
zászlóaljat meglepte. Ez utóbbi ugyan az első támadást vissza
verte, de a másodikat nem birta kiállani s 5 tiszt és 126 ember 
veszteség után visszavonult. A  magyarok a zárt sáncot elfog
lalván, lövegeivel a Yeziráe magaslatot ágyuzták, melynek 
sáncait a bródi 4-ik zászlóalj és egy szerémi önkéntes zászlóalj 
tartott megszállva. Egyidejűleg a magyarok baloszlopa Palóczy- 
tól hátrább, Gaál ezredes alatt 4 zászlóaljjal a Vezirác magaslati 
sáncok ellen nyomult elő.

Az ellenséges két zászlóalj (a bródi 4. és egy szerémi 
önkéntes zlj.) rövid ellentállás után szétfutott, A  magyar csapa
tok a két legfontosabb pont birtokában lévén, a sáncolatok lőve-



geit most a mellék vonalak ellen fordították. Azonban délelőtt 
11) órakor Rasztics v. őrn. tartalék gyalogságának zászlóaljai 
érkeztek meg a Yezirác magaslaton s az ütközetnek más for
dulatot adtak. A  likkai zászlóalj ellenrohamot intézett a meg
szálló magyar csapatok ellen s azokat az elfoglalt sáncból 
kiszorította, s a német bánáti határőrezred egy osztályával 
erősbödve, a magyaroknak kétszer megujitott támadását 
visszaverte.

-A  szluini 3. zászlóalj a Karakacs magaslatot megkerülve 
a magyarok visszavonulását veszélyezteté, mialatt a bródi és 
szerémi zászlóaljak újból gyülekezvén az elfoglalt sáncot arc
ban támadták. A  magyar csapatok be nem várva a támadás 
kimenetelét, 5 db. az ellenségtől elvett löveggel Péterváradra 
visszavonultak.

A z ütközetben részt vett magyar csapatok közelebbi cso
portosítását nem (ismerjük. Csupán azt tudjuk, hogy általános 
tartalékot nem különítettek ki s hogy Perczel hadtestének jelen
tékeny része nem rendes csapatokból állott.

Ha Perczel elegendő s minden viszonyok közt alkalmaz
ható csapatokkal rendelkezik, nem áll meg a Karakacs és 
Vezirac magaslatok sáncainál; de folytatja támadását Karlóczára, 
hogy Ratics tartalék gyalogságát is legyőzze.

A  császáriak e véres küzdelemben 85 halottat és 173 sebe
sültet veszítettek. A  magyarok vesztesége 60 halott s 300 
sebesültre tétetik.

Jelasics seregének szűk volt a titeli fensik, a csapatok 
élelmezése sok bajjal járt. Ezúttal csak 3 napi élelemmel ren
delkeztek. De az osztrák déli hadseregnek amúgy is az volt a 
főhadmüveleti célja, hogy a Bácskában előnyomulva, lábát 
egyelőre a Ferenez-esatorna mellett megvesse s az által, hogy 
ott tetemes magyar csapatokat leköt, a fel-dunai osztrák fősereg 
előnyomulását megkönnyítse.

” Perczel sikertelen Vállalatai után mi sem akadályozta a 
kurvát bánt abban, hogy a titeli fensikról levonulva, támadólag 
lépjen föl s e célra a Duna jobbpartján nélkülözhető összes 
haderőket a Bácskába vezesse.

A  fensik védelmére egyedül Knicsanin csapatai maradtak 
vissza. Ellenben az osztrák déli sereg, június 5-én megkezdte 
előnyomulását a vilovai töltésen át Rácsra. Némely különítmé
nyek a baloldalba Kovilra irányittattak, hogy Karlóczán át a 
körülzáró csapatokkal tartsanak összeköttetést. Június 6-án a 
hadtest elhelyezése a következő vala:

A  Kriegern hadosztályból a Grammont dandár a Dunára 
támaszkodva, a balszárnyon Káesot szállottá m e g ; a Ivovilba 
irányított Puííer dandár gőzhajón átkelt a Duna jobbpartjára,



hogy a junius 4-ki harcban szétzüllött Halavanya dandárt föl
váltsa.

Ottinger lovas hadosztálya a tüzérségi tartalékkal s jelen
tékeny gyalogsági csapatokkal a közepet alkotá ; a gyalogság 
a kácsi erdő nyugoti részét erősen megszállottá, az összes lovas 
és tüzér csapatok az erdő mögött voltak.

Végre a szélső jobbszárny Zsablyán a Jegriska bara átjárót 
(földvár-csurog-zsablyai ut) s még inkább a tiszai átjárót (Aradácz- 
Zsablya közt) megfigyelte. Mert mint tudjuk, Eleméren és Ara- 
dáczon, valamint a zsablyai átjárónál a Tiszán, magyar csapatok 
voltak elhelyezve.

A  gyalogság zöme tartalék viszonyban Szt-György (Gyur- 
gyevo) és K.-Szt-Ivánban állott.

Jelasics Újvidéknél szándékozott Perczelt megtámadni, 
illetőleg őt hadtestével Újvidékbe szorítani. Perczel Újvidéken 
tartotta főhadiszállását s hírszerzők, valamint a várból —  (tiszta 
időben a titeli fensikig ellátni) —  megfigyelés által értesült 
Jelasics seregének mozgalmáról s elhatározta, hogy az ellensé
get szándékában megelőzve, megfogja támadni.

A kácsi ütközet
junius 7-én.

(L. a 8. számú vázlatot.)

Perczel Mór csapatoszlopai jun. (j-áról 7-ére menő éjjel 
12 órakor indultak Újvidékről. A  támadó hadműveletre osztrák 
adat szerint, körülbelül 13 zl. 14 lov. század s 30 löveg (hozzá
vetőleg 10.500 gyalogos, 1400 lovas, 000 tüzér) állott rendel
kezésére.

Figyelembe veendő, hogy ezen seregtest számottevő része 
gyalog és lovas önkéntes és nemzetőr csapatokból állott.

Jelasics serege —  a Puffer, Rasztics és Kniesanin dan
dárok leszámítása után —  15 zlj. 31 lov. század és 113 löve- 
get tett ki. Ha e zászlóaljak létszámát 850 fővel, a lov. száza
dokat. 120 lovassal, a tüzérséget aránylagos hozzávetéssel szá
mítjuk, Jelasics hadteste 13000 gyalogos, 3700 lovasra, 2200 
tüzérre tehető.

A  fölváltandott Halavanya dandárt nem számithajuk ide, 
mert annak még alig volt érkezése a Duna balpartjára levo
nulni.

De viszont érthetetlen, hogy mi szükség volt Puffer dan
dárét a. Halavanya dandár fölváltására kirendelni, mikor a 
Rasztics dandár 6 zászlóaljjal és 2 üteggel még mindig a Duna 
jobbpartján Karlóczánál volt.

Mint emlitém a magyar csapatok éjfélkor vonultak ki



Újvidékről a teinerini utón s a dunai mocsarakat elérve, a had
test egy gyöngébb dandára Gaál ezredes alatt az utón Káesra 
irányittatott. Ez képezte a sarkpontot, mely körül a többi sereg
részek jobbra bekanyarodtak.

Egy erősebb dandár Perczel személyes vezetése alatt az 
újvidéki szállásokon túl, északkeletre, lépte át a római sánco
kat s egyenesen a káesi erdőnek tartott. Mögötte a tüzérség és 
a hadtest lovasság nagyobb része nyomult elő.

Egy nemzetőrség! csapatokból álló dandár Ozintula őrnagy 
parancsnoksága alatt Csurogról Zsablyának volt irányítva, hogy 
az osztrák sereg jobbszárnyát és hátát veszélyeztesse.

Midőn a magyar csapatok a római sáncokat átlépték, az 
osztrák lovassági előőrsök a. káesi erdő ( Budisava-Wáld) mögé 
a főcsapathoz vonultak vissza. A- (faál-féle oszlop gyönge 
ágyutüzet fejtett ki ívács felé s megmagyarázhatlan okból Per
czel főliadoszlopára hátrált. A  magyarok tüzérsége némi gyalog 
és lovas csapatok födözete alatt a, káesi erdőt löveg lőtávol- 
ságra 1200 lépésen belül megközelítette s az ellen reggeli 
4 és 5 óra közt heves tüzelést indított. Ezen lövegtüz födözete 
alatt a gyalog és lovas csapatok nagyobb része oldalmenetet 
csinált balra, hogy az erdőt és az osztrákok jobbszárnyát meg
kerülve, az ellen támadást intézzen.

Ottinger altábornagy, ki az osztrák közép had fölött parancs
nokolt, hogy a magyarokat tőrbe ejtse s az előnyomulásra ösz
tönözze, kedvező állásban, az erdő előtt csupán egy lovas üte
get és 3 lov. századot állita szemben a magyarokkal s egyide
jűleg az erdő mögött lovasságát kettős átkarolásra állította fel, 
hogy kedvező pillanatban előtörve, a magyarokat minden oldal
ról megtámadja.

Fejérváry V. őrn. 4 század Wallmóden vértessel, 2 század 
Sehwarzenberg dzsidással és egy lovas üteggel a magyar bal
szárny, ellenben Zastavnikovics vezérkari százados 3 század 
szász és 2 század Wallmóden vértes Vs lovas üteggel a magyar 
jobbszárny ellen irányittatott, maga Ottinger a Hardegg vértes 
és császár dragonyos ezredekkel középen, az erdőn át tört vala 
ki. A  nagy lovas tömegekkel minden oldalról meglepőleg inté
zett támadás, a magyar tüzérséget arcban s a gyalog és lovas 
csapatok nagyobbik részét oldalmenetben találta. A  tüzérség és 
lovasság első volt, mely ott hagyta beosztását s a római sáncok 
felé vágtatott Újvidékre menekülve. A magára maradt gyalogság 
most már szintén futni kezdett, de az utána vágtató osztrák 
lovasság által elérve, rendkívüli veszteséget szenvedett. (Ír. 
Sternberg ezredes 4 század császár dragonyossal és 2 század 
Wallmóden vértessel a 8-ik honvéd- és a Turszky zászlóaljat 
a római sáncokon innen érte el s rövid önvédelem után a két



csapatot összekaszabolta. A  41-ik honvéd zászlóalj két százada 
az ellenséges lovasságon ugyan átvágta magát, de majdnem a 
fele megsebesült. 500 halott födte a harcmezőt és 230 súlyosan 
megsebesült magyar katona esett osztrák fogságba s a gyalog
ság jelentékeny része elszorittatott Újvidéktől, minden irányban 
széjjel szóródva; sokan a Ferenez-esatorna felé is menekültek, 
minek folytán Perezel hadteste 2800 fővel gyengébb vala, midőn 
Újvidékre visszavonult.

A  szétzüllött katonák, miután az ellenség felhagyott az 
üldözéssel nagyobb részt Újvidéken gyülekeztek s ily módon a 
magyarok veszteségét Perezel 1500 főre becsülte. Az osztrákok 
vesztesége 2 halott és 12 sebesült. Ez abban talál magyaráza
tot, hogy a magyar tüzérség az erdőtől messzire állott s ennek 
folytán semmi eredményt nem ért el. A  csapatok általános 
megfutamodása után a gyalogság önvédelemben alig okozott 
kárt az ellenségnek. Az osztrák másod vonalbeli csapatok Szi
lván és Szt-Györgyről az ágyuszóra útra keltek ugyan, de csak 
elkésve értek a harctérre.

Perczel Kossutlihoz intézett jelentésében mondja, hogy az 
ütközetet a tulerős ellenséges lovasság döntötte el s hogy a 
magyar tüzérség volt főoka a vereségnek, mert sebes vágtában 
megfutamodék s nem birt a valóban császári tüzérséggel mérkőzni.

Ú gy véljük ez Ítélet a fővezér tollából, kevésbé méltányos. 
Perczel bizonyára nem vétett volna amúgy is megtépett nimbusa 
ellen, ha a vereséget elsősorban a maga hibás intézkedéseinek 
tulajdonítván, nem födi magát a veszélynek kiszolgáltatott tüzér
ség megfutamodásával. Egyébként a magyar vezérletnek, mint
hogy Újvidék és Péterváradon rekedni nem akarhatott, vagy 
támadnia kellett, vagy gyöngébb szervezet és hadállományánál 
fogva, a Ferencz-csatorna felé visszavonulnia, hogy kedvező 
védállásban az osztrák déli hadseregnek útját állja. Perczel a 
támadást választotta.

A z eszme általában véve, az osztrák csapatok elhelyezése 
miatt, nem volt rósz. Mert hiszen Jelasies seregének csak 
egy része volt Kácsra és az ottani erdőhöz előre tolva, mig a 
másik rész 8-11 km.-rel hátrább —  egy erélyes támadással 
szemben, csak elkésve jöhet vala az első vonalbeli csapatok 
segítségére. Perczelnek a mennyiben tudomása volt az ellensé
ges hadak elhelyezéséről, oka volt remélni, hogy győzni fog. 
De megnehezítő helyzetét az által, hogy az ellenséget a Dunába 
akarta szorítani s ennek dacára hadműveletét Újvidékre álla
pította. A  támadásra két irány állott rendelkezésre. A  rövidebb, 
mely Kács községre vezetett s a hosszabb, mely kerüléssel járt, 
a kácsi erdő északi sarka ellen. Perezel ez utóbbit választotta, 
mert ez vég kimenetelében nagyobb eredményre nyújtott kilátást.



A siker azonban a kivitel módjától függ. Hibás volt már 
kezdettől fogva az erdő ellen irányított bal oszlop tagozódása, 
mint nem különben előnyomulásának iránya minden földerítés 
nélkül, elől a gyalogság, utána a tüzérség vagy pedig a térkö
zökben, végül a lovasság tömegeivel az erdő nyugoti arevona- 
lára nyomulva. Ily módon a lovasságot már eleve megfosztotta 
a helyes és szabad alkalmazhatóságtól. Perezel (úgy lehet) nem 
tudta, mi van az erdőben s a tüzérséget annak nyugoti széle 
ellen fejlődteté, hogy ennek födözete alatt az erdőt oldalmenet
ben megkerülje, az ellenség közvetlen közelében. Ez nem volt 
biztosított, de legkevésbé harcalakzat. így  aztán nem csoda, ha 
(')ttinger lovas taktikája oly fényesen sikerült. Ha Perezel 
Újvidéket elhagyva, a vonatot Ó-Kéren át küldi északnak s a 
Ferencz-esatornára állapítja visszavonulását (a mint ez utóbb 
szükségképen bekövetkezett) s ehhez képest csapatait a római 
sánc födözete mögött csoportosítván, lovasságát előre tolja, 
főhadoszlopát a kác-si erdő északi sarkára, ellenben a mellék 
oszlopot ettől jobbra indítja az erdő ellen,1) a tüzérséget a 
főoszlophoz osztja be, s összes lovasságát a balszárnyán fej
leszti harchoz, valószínűbb, hogy az osztrák csapatokat a Dunába 
szorítja, vagy legalább is hátrálásra kényszeríti s az éj folyamán 
kezdett vállalat meglepő hatása nem vész kárba. Vagy ha már 
a föntebb vázolt irányt választotta, elsősorban törekednie kellett 
volna az erdőt hatalmába ejteni gyalogságával s minden további 
műveletet az erdőre kellett volna állapítania.

Mind ezeket megfontolás és tanulmány szempontjából 
óhajtottuk fölemlíteni.

Az osztrák katonai iró még nagyobb győzelmet helyez 
vala kilátásba, ha Grammont dandára Rácsról az újvidéki utón 
előnyomni s a római sánc átjáróját megszállja. De a dandár 
parancsnokot, ki a félutat előfelé meg is tette, a háta mögött 
hallatszó lövegtüz zavarba hozta s hátrálási vonala, miatt, 
aggódva, Rácshoz visszavonult. Tudjuk, hogy Gaál alatt a jobb 
oszlopa ez utón nyomult elő, de aztán a főoszlopra hátrált.

Jelasicsnak tudomása volt róla, hogy a magyar sereg Pet- 
rováczon élelmiszereket halmozott össze. Hogy ezt birtokba ejtse, 
közvetlen az ütközet után Stauffer ezredes alatt a Hardegg vér
tes ezredet, az 5. vadász zászlóaljat előfogatokon, V2 lovas-, V2 
röppentyű üteget rendelt ki annak birtokba vétele és elszállí
tására.

A sereg június 8-án folytatta előnyomulását. A  balszárny

b M esszire kitérni nem  le h e t ; mert szám ításba veendő l(i km. ut 
m egtételére éjjel, legalább is 4 órára van szü k sé g ; ha a sereg  é jjel 12 óra- 
kői' indul, regg e l 4 órakor már világosan  ütközik.



a löveg- és lőszer tartalékkal Kacson maradt, a közép Jarekre, 
a jobbszárny Temerin és Goszpodinczére nyomult elő. E vidék 
teljesen el volt pusztítva, a csapatok még csak jó  vizet sem kap
hattak. Jolasicsnak érdekében állott, hogy mielőbb a Ferenez- 
csatorna vidékét elérhesse, hol a szükségleteket bőven födözhette.

1’ erezel, ne hogy az osztrák hadak útját elvágják s Péter- 
várád-Újvidéken szoruljon, a 7-ik honvéd zászlóaljat Pétervárad 
megerősítésére visszahagyva, junius 8-án Petrováczon át a 
Ferencz-csatornához indította hadtestét. Egy némely csapatai 
útközben Stauffer ezredes portyász különítményével is találkoz
tak. Utóbbi a jármüvekre fölhalmozott élelmi készlettel junius 
9-én vonult be a sereghez. A  4-ik magyar hadtest elvonulása 
folytán Rastics dandára 6 zlj. 2 üteg Karlóezáról Koviion át, 
a hadsereghez vonatott.

Perczol hadteste junius 9-én a Ferencz-csatornát elérve, 
O-Becsétől —  Zomboron át - -  Bezdánig, a következő állásokat 
szállottá m eg: Földvár és Szt-Tamáson Czintula alatt egy 
mozgó dandár; Yerbászon 3000, Kulán 3500 főnyi rendes had.

A  jobbszárnyon Cservenkától -  Zomboron át — Bezdánig 
Gfellor százados alatt egy mozgó dandár. Ezen összes haderő 
7000 rendes, 4000 mozgó nemzetőr csapat (bácsi hadosztály) 
11000 embert és 58 löveget számlált.

A  4-ik hadtest parancsnokságot a csatorna mellékén Gaál 
ezredes vezette. Ugyan ezen időtájban a bánáti hadtest Kohlmanu 
ezredes alatt Orsovától —  Pancsován át — Perlaszig s tovább 
Aradácz-Elemérig 5000 emberrel és 16 löveggel tartotta a fon
tosabb pontokat megszállva. Ebből 2500 rendes had, 2500 mozgó 
csapat volt. Ezen felül Török-Becsén 3000 ember erdélyi ren
des csapatok valának elhelyezve. Junius 10-én a két hadtest 
közt az összeköttetés helyre volt állítva.1)

Péterváradot 5 zászlóalj, a tüzér- és műszaki csapattal 
együtt —  8000 ember és 73 ló —  tartotta megszállva. Az imént 
vázolt hadműveletek időközében Perczel Mór a magyar kormány
nyal meghasonlott, minek folytán lemondása már junius 7-én 
elfogadtatott. A z összes dél-magyarországi hadak parancsnokává 
Yetter Antal altábornagy neveztetett ld.

A  4-ik hadtest zömével a Ferencz-esatorna mellett Verbász- 
Kulán foglalt állást. A  kácsi vereség után a hadtestnek védő- 
leges magatartással elsősorban Szegedet kell vala födöznie. Azon 
eshetőség, hogy Jelasics Szabadkán át Pest felé, vagy a Dunán 
átkelve a magyar főhadsereg baloldala ellen működjék, alig volt

9  Porozol M ór jun. 11-én 655. sz. alatt költ jelentése a korm ányhoz. 
M agyarország 1848-49. évi független ség i harcának katonai története B. J. 
111.128 1.



lehetséges. De bármely esetben csak is az erők együttartása 
nyújt vala biztosítékot a szívós ellentállásnak. A  Ferencz-csa- 
toma nyugoti vonal része Kula Zombor-Bezdán felé, csak is 
megfigyelendő lett volna.

A  kácsi osztrák győzelem után Jelasics útja Szeged félé 
majdnem nyitva állott. Ez volt a déli osztrák sereg főhadinüve- 
leti tárgya. A  Ferencz-esatorna őrvonalszerü megszállása alig 
akadályozta volna a bán seregét előnyomulásában. A  magyar 
kormány Szegedre - -  hol ez idő tájban egy elsáneolt tábor 
munkálataihoz látta k —  Böszörmény, Tisza-Füred és Nagy-Várad
ról tartalék csapatokat irányított.

Újvidék ostroma
jun . 11-éről 12-óre m enő éjjel.

.Jelasics nem nyomult Szegedre, sőt egyelőre a Ferencz- 
esatornáig sem. Mert célul tűzte ki magának, hogy elsősorban 
Újvidéket ejti hatalmába. Ez által remélte Pétervárad összeköt
tetését a Bácskával teljesen megszakítani, a dunai hajóhidat 
megsemmisíteni.

A  védőrség a Bácskából, nevezetesen Újvidékről élelmezte 
magát.

Tudva volt, hogy a péterváradi magyar védőrség pótlásra 
kevés úszó hídkészlet anyaggal rendelkezik. Ez okból a kam- 
neiczai osztrák tábor több Ízben megkísértő a hajóhíd elrom- 
bolását, de eredménytelenül.

A hajóhidat a Duna palpartján hidfö védelmezi s közvet
len ehhez csatlakozik Újvidék városa. Ez utóbbi megerősítése 
céljából a magyarok öt földmüvet, részint ékerődöt részint zárt 
sáncot készítettek. Az 1-ső mii a temerini utat, a 2-ik a szél
malomnál a kiszácsi utat, a 3-ik a pirosi utat, a 4-ik a futaki 
utat zárta. Végre az 5-ik földmű a futaki erdő közelében a 
Duna melleit készült.

Ezen sáncok könnyen áttörhető lövész árkok s részben tor
laszok által valának összeköttetésben.

Legtöbb kilátást nyújtott a sikerre a kiszácsi és pirosi utak 
közt az árok és deszka kerítés áttörése éjjeli támadás által. 
Onnan a 2. és 3. földmű hátban volt megtámadható. Ha ezek 
elestek, az 1. és 4-ik mii - hátban fenyegetve —  nem tart
hatta magát s az 5-ik müvet is harc nélkül kénytelen a véd
őrség föladni.

Ehhez képest Jelasics ostrommüveleti terve az volt, hogy 
a Draskovics dandár —  a kiszácsi utón a 2-ik erődöt hátban, - 
a Budisavlievics dandár a pirosi utón előnyomulva, a kertek
től jobbra, a 3-ik erődöt torka felé támadja.



A  3-ik oszlop Grammont dandár a temerini utón halad 
s midőn a 2. és 3. erőd birtokba vétetik, —  a kiürített 1. erődöt 
szállja meg s a város északi szélén tartalék viszonyban áll fel.

A  két előbbi, oszlophoz egy-egy vezető, egy-egy osztag 
szerezsán és famunkások osztattak be. Az oszlopok élén az 
önkéntesek haladtak; lövés nélkül kellett betörniök s egyes 
osztagoknak a védmüvet azonnal megszállani, mialatt a főerő 
a visszavonuló magyarokat üldözi, hogy azokkal egyidejűleg 
tör be a hídfőbe.

Hogy a támadás Perczel csapatai ellen biztosítva legyen, 
Ottinger lovas hadosztálya s a többi gyalogság Dietrieh altá
bornagy alatt Újvidéktől északra foglalt állást.

A  Duna jobbpartján Hartlieb altábornagy vezette a vár 
elleni műveleteket s ő is parancsot kapott, hogy egyidejűleg a 
Mamula és Puffer dandárokkal tüntessen.

A z újvidéki sáncokat Hrabovszky őrnagy parancsnoksága 
alatt az Este gy. ezred 3. zászlóalja, a 7. honvéd zászlóalj egy 
osztálya és az összes városi nemzetőrség 8 löveggel tartotta 
megszállva. Az osztrák oszlopok előnyomulását a várból már 
jun. 10-én észrevették. 11-én nagyobb csapat testeket vettek 
észre táborozni a kiszácsi és pirosi utak mellett. A sáncokból 
tüzeltek ellenük s csatárláncokat toltak ki, hogy távol tartsák 
őket a várostól. Mindazáltal Hrabovszkynak megvolt hagyva, 
hogy komoly támadás elől a hidfőbe vonuljon vissza.

Junius 11-én este 10 órakor a támadó oszlopok készen 
valának s IIV 2 órakor a Draskovics és Budisavlievics dandár 
előnyomult s a 2. és 3. védmüvet hatalmába ejtve, a hidfő 
közeiéig hatolt. De a magyarok is megtették az intézkedést arra, 
hogy az ellenség a hidfőbe ne törjön be s midőn az osztrák 
csapatok a sikamra értek, oly hatásos tüzet indítottak ellenük, 
hogy azok a. legközelebbi liázak mögé voltak kénytelenek me
nekülni.

Időközben a Grammont dandár is előnyomult s a várost 
a császári hadak megszállották; de nem tarthatták sokáig bir
tokban, mert a magyarok kora szürkülettől az est beálltáig 
lövedékkel elárasztották. Jelasicsnak minden törekvése, hogy a 
hidat röppentyü'vel lerontsa, kárba veszett. Újvidék lángba 
borult. A  szerb lakosok a káesi táborba s onnan Kovilon át 
Ivarlóczára, —  ellenben a magyar és német lakosok a hajó- 
hidon át Péterváradra menekültek.

A z osztrák csapatok halottak és sebesültekben 44 embert 
veszhettek s a magyaroktól 180 embert elfogtak.

A  Duna jobbpartján a körülzáró csapatok elpusztiták azon 
majorságot, melyből a várbeliek élelmi szükségleteket födöztek.

Újvidék romokban hevert. A  bán kevés hasznot látott



a város pusztulásából, sőt a viz és egyéb szükségletek hiánya 
miatt a kholera még nagyobb mérvben szedte az osztrák sereg
ben áldozatait. Ennek folytán határozattá lön, hogy a sereg 
a Bácska belsejébe nyomul s Újvidék alatt csupán a Hallavanya 
gyönge dandára (4. zlj.. 1 üteg s talán némi lovasság) marad 
vissza.

Ez időtájban az osztrák déli hadsereg létszámát — Temes
vár védőrségével együtt — körülbelül 52000 főre tehetjük. A ti teli 
fensikot védő és a Péterváradot körülzáró csapatok leszámítása 
után Jelasiesnak a támadó hadműveletre mintegy 24000 ember 
állott rendelkezésre, 24 gyalog zászlóaljjal. E csapatok azonban 
a rossz élelmezés, hiányos ruházat és a járvány pusztítása, de 
bizonyára a hosszú hadviselés miatt is kevésbé harcias hangu
latban valának.

Mindaz által J elasics csapataira nézve csak előnyös lehete, 
ha a Bácskában előre hatolnak s ebben a magyar sereg kis 
létszáma egyelőre alig. képezett akadályt.

A z általános előnyomulás tehát megkezdődött! s junius 
15-én az osztrák hadak elérték a Ferenez-esatornát. A  szélső 
jobbszárnyon a Grammont dandár a magyar előőrsök ellen 
folytatott némi csatározás után, emlitett napon Földvárt meg
szállottá.

A  Dietricli dandár rövid lüvegtüzhare után Szt-Tamást 
elfoglalta s egy különítményt Turiára helyezett. Lovas osztagok 
Sovéra és Kis-Kérre küldettek. A sereg zöme, lovas hadosztály, 
tüzérségi tartalék a főhadiszállással, Ó-Kéren maradt.

A  magyar 4. hadtest parancsnokságát junius 15-én Tóth 
Ágoston ezredes vette át. Ez a csatorna mentén elhelyezett 
csapatokat 15-éről 16-ára menő éjjel, a Tisza mellett egyesitó 
oly formán, hogy Gaál hadosztálya Ó-Becsénél, ellenben a folyó 
balpartján a Kohlmann hadosztály zöme Török-Becsénél állott. 
Ozintula dandára O-Becse és Földvár közt foglalt állást, hogy 
az osztrák csapatok által vert két csatorna hidat szétrombolja. 
Mihailovies dandára Verbásznál a csatorna átjárót tartotta 
megszállva.

O-Becse külső körletén meg volt erősítve. A  Tisza két 
partját hajóhid köté össze. Tóth ezredes ezen oldalállással 
vélte az osztrák hadaknak útját állani a Bácskában, valamint 
a Bánátban.

Junius 16. és 17-én az osztrák déli hadsereg valamivel 
szélesebb állást foglalt el. A gyalogság zöme Verbászig nyo
mult, a lovasság Kis-Kérre, a tartalékok Sovéra tétettek. Utóbbi 
helyre jött a főhadiszállás is.

Kutzurát, Torzsát, Despot-Szt-lvánt, Kulpint kisebb lovas 
osztagok szállottak meg, s a csatorna felső vonalának meg



figyelése végett őrségek Kuláig tolattak elő. Szt-Tamáson és 
Földváron ütegsáncok készíttettek a csatorna balpartja ellenében 
s a folyó elzárása végett.

Az Újvidéket körülzáró dandár számára Butáknál és K ovil- 
nál —  a két part közti összeköttetés -végett —  vizijármüvek 
bocsáttattak rendelkezésre s az összes körülzáró csapatok fölött 
Hartlieb altbn. vette át a parancsnokságot, Ez állásban szándé
kozott Jelasics bevárni azon időpontot, midőn a felső-dunai 
osztrák főhadsereg előnyomulása a déli hadsereg támadó föl
lépését is lehetővé teszi.

A  magyar hadügyi kormány intézkedése folytán Zombor 
és Monostorszeg közt a Ferencz-csatornán, valamint a Dunán 
gabna terménynyel töltött hajók gyüjtettek, hogy Pestre szállít
tassanak. Ezek lefoglalása céljából Jelasics seregéből Reznicek 
őrnagy parancsnoksága alatt 1 zlj. 1 osztály dragonyos, ü2 
lovas —  Va röppentyü-ütegből álló portyász csapat junius 
19-én Zomborba és Bezdánba irányittatott. Zomborból a szállit- 
mánynak sikerült elmenekülni. De junius 21-én Monostorszegen 
a császáriak 17 búzával és zabbal telitett szállitóhajót fogtak el.

Egy nappal előbb 5 ilyen teli hajó a Dunán partot váltva 
Bátta-nál horgonyt vetett. De az Eszékről kiküldött portyász 
különítmény a Duna jobbpartján haladva, még az nap ezt is 
hatalmába ejtette.

Az elfoglalt összes készlet Eszékre szállíttatott.

Az ó-becsei ütközet
junius 25-én.

Jelasics bán seregével szemben a magyar csapatok junius
24-kén következőleg voltak elhelyezve: Pereezy hadosztálya1) 
71/2 z lj.,V 2 lov. század és 18 löveg, számszerűit mintegy 6— 7000 
ember O-Beesét tartotta megszállva, Ebből Czintula alatt 8— 9 
század 8 —4 löveggel, körülbelül .1200— 1500 ember Földvár 
átellenében, a csatornától mintegy 2000 lépésre, a Csonthalmon 
fészkelte be magát, Földváron az osztrák Láng dandár állott 
a csatorna két hidját fölszedve, de készenlétben tartva,

A  Mihailovics dandár 2000 emberrel, 18 löveggel2) Verbász- 
tól északra, valószinüleg Hegyes felé, mig a Bezdánban 
volt honvéd zászlóalj 860 ember létszámmmal Baja felé vona
tott vissza.

O V, vadász —  2 sor gyalog1 —  2 honvéd —  és 3 önkéntes — zlj., 
6 l/s huszár század és 6 12 fontos, 6 G fontos, 6 lovasüteg ágyú.

t) E dandár m int tudjuk a verbászi hidat tartotta m egszállva. Midőn 
azonban az osztrák hadak zöm e Verbászra tétetett, M ihailovics dandára 
többé nem maradhatott a, csatorna hidjánál, de északnak kellett vonulnia.



A Tisza balpartján Török-Becsén a bánáti hadtestből 
Ibii 1 fív hadosztálya1) —  körülbelül 4000 ember állott.

Ó-Becse nyugoti arcvonalán 3 földsánc volt épitve gyalog 
csapatok és lövegek számára. A z utcák torlaszokkal valának 
elzárva. A  Tisza mindkét partján ütegsáncok emelve, s mint 
emlitém, a két part liajóhiddal volt összekötve.

Jelasics Ó-Becsét a magyarok kezében veszélyesnek tar
totta a Ferencz-csatorna mellékén elfoglalt állására nézve, mert 
e hely a Bánátban volt magyar csapatok átkelése és gyüleke
zésére s első sorban az osztrák sereg jobbszárnyának elnyomá
sára szolgálhat vala.

Czintulának előretolt dandára azon aggodalmat ébreszté 
benne, hogy e csapatok Turia és Földvár közt átkelnek a csa
tornán s a közép és szélső jobbszárny közt megszakítják az 
összeköttetést.

Mindezekből kifolyólag, hogy a magyarok minden had
műveleti szándékának gátot vessen, Jelasics elhatározta, hogy 
Ó-Becsét birtokba veszi s a liajóhidat szétrombolja.

A  támadás kivitele oly módon állapittatott meg, hogy a 
csapatok Szt-Tamásnál gyülekeznek s egy éjjeli menettel érik 
el Ó-Becsét. A  város ellen intézendő támadással Gzintula dan
dárét elvágják a derékhadtól s ez utóbbit —  balszárnya ellen 
intézendő nyomással —  a város kiürítésére kényszeritendik.

E célból jun. 24-én este Dietrich gy. hadosztálya és a 
gyalogsági tartalék Rasztis v. őrnagy alatt, összesen 10 zlj. 
18 lov. század és 13 üteg , Szt-Tamásnál gyülekezett, éjféltáj
ban átlépte a csatornát s Ó-Becse felé nyomult.

A  többi csapatok a csatorna mentén —  annak biztositása 
végett visszamaradtak. A  Láng dandár azon utasítást kapta, 
hogy Czintulát csak akkor támadja meg, ha O-Becsétől oda 
hallatszik az ágyuszó s ez visszavonul.

25-én reggel V28 óra felé —  a római sáncok átlépése után,
a főoszlop a bán személyes vezetése alatt -  a magyar előőrs
csapatokra bukkant. A  magyar csapatok a romokban levő város 
nyugoti körletén kivül, a szárnyakat a Tiszára támasztva 3 föld
sáncukban foglaltak állást.

Jelasics, hogy Czintula visszavonulását elvágja, Br. Ottin- 
ger altábornagyot a W allmoden és Hardegg vértes ezredekkel 
s l 1/2 lovas üteggel a római sánctól dél-keletre a tiszai vizes 
Alsórét felé irányította. Br. Lederer ezredes pedig 2 század 
szász vértessel és 7  a lovas üteggel ugyancsak a római sánctól 
Földvár felé küldetett, hogy a harcolva visszavonuló Czintula 
csapatát oldalba vegye.

1) 4 honvéd zlj., 4 Iniszárszázad, 8 6 fontos löveg’.



Az osztrák főhadoszlop az ó-becsei állással szemben az 
első vonalban 7 üteget fejlődtetett, és pedig a jobbszárnyon 
2 lovas és 1 röppentyű, középen 2 12 fontos és 2 6 fontos 
üteget. Ezen ütegeket az ó-becsei utón követte a Horváth dan
dár, ettől balra a Budisavlievics dandár, 4 század császár drago- 
nyos lépcsőzetes viszonyban a külső balszárnyat biztosította. 
Á  gyalogsági és tüzértartalék 2-ik harcvonalban nyomult elő.

Láng ezredes, még mielőtt a főhadoszlop a római sáncot 
elérte volna, Czintulával harcba keveredek s a midőn Ó-Becsé
nél a harc megkezdődött, a csatornán készen tartott hid veré
séhez látott s követte Czintulát, ki az őt fenyegető veszély 
tudatában sietve vonult vissza. E gyalog ’ csapatot az osztrák 
lovasságnak nem sikerült elfogni, Mert Ottinger —  bár köze
lébe jutott —  azt Láng csapatainak vélve, menni hagyta. 
Lederer pedig a helyett, hogy vett parancs szerint Földvár 
templom tornyának tartott volna, eleinte a római sánc hosszá
ban dél-nyugatnak vonult. így  Czintulának sikerült O-Becsé- 
től délre a Botra szőlőkhöz jutni, s azok födözete alatt a város
ban a hadosztályhoz csatlakozni.

Czintula emberei sok puskát és szerelvényt elhánytak, hogy 
annál,könnyebben menekülhessenek.

O-Becsénél reggel V.,9 órakor kezdődött s 2 órán át tartott az 
ágyuharc, mire a magyar csapatok megkezdték a város előtti 
sáncaikból a kivonulást, hogy a Tisza balpartjára átkeljenek. 
Dietrich altbn. most a tüzérség vonalán át rohamra vezette 
hadosztályát. A  hátráló magyarok a házakból puskatüzzel fogad
ták az osztrák gyalogságot, mely egész a hidig követte Pereczy 
hadosztályát. Egyes osztagok a hidon is előtörtek; azonban 
egy —  a túlsó parton elhelyezett üteg kartácscsal visszaüzte 
őket. Pereczy most a Tisza balpartján foglalt állást. Délelőtt 
11 órakor érkezett oda Bánffy hadosztálya, mely Török-Becsén 
gyülekezett, hogy Pereczynek segítsen. Erre utóbbi megkisérté 
Ó-Becsét visszavenni. A  Máriássy gyalogság 1 zászlóalja, utána 
egy székely- és egy vadász zlj. áttörtek a hidon, de visszavo
nulni kénytelenek, a hid nehány részét fölszedve, a folyó bal
partján foglaltak állást.

A z  osztrák tüzérség lövegei a községnek a folyóhoz eső 
részében helyezkedtek el, hogy a hidat összelőjék; de sokáig 
tartott, mig végre a hid túlsó bejáratát képező vizi malom kigyu- 
ladt s a közeli hidrészek szétbomolva, a vizen elúsztak. A  löveg- 
tüzharc még d. u. 4 óráig tartott, mikor is a császáriak ágyúi
kat visszavonták. A  folyó partján elől harcoló Piret ezredbeli 
csapatokat alkonyat felé a Láng dandára váltotta fel.

Jelasics tábszrn. este 6 órakor vissza indította seregét Szt- 
Tamásra. Csupán Láng dandárénak 1 zlját és 1 röppentyű üte



get hagyott Ó-Becsén. Ez a város folyam felé eső részeit szál
lottá meg, éjjel a hídnak még ép hajóit fölnyujtotta s miután 
következő nap reggel a földmüveket behányatta, Földvárra 
visszavonult.

A  sereg zöme éjfélkor érkezett Szt.-Tamásra. E harcban 
a császáriak veszteségét 17 halott és 32 sebesültre teszik. A  
magyarok veszteségét osztrák adatok túlozva 200 halott és sebe
sültekre becsülik. Ezen felül a magyarok 200 foglyot és 2 löve- 
get veszhettek volna s 3 ágyujok leszereltetett.

Ó-Becsével Jelasics a Bácskának is ura Ion s Szegedig 
nyitva állott az ut előtte. Mihajlovics dandára 2000 emberrel 
és 13 löveggel Bajmokig s a szélső jobbszárnyon volt honvéd 
zlj. Bajáig vonult vissza. Ehhez csatlakozók utóbb a Pestről 
gőzhajón leküldött 700 főnyi német légió.

Tóth ezredes a hadtest zömével a Tisza balpartjáról jun. 
2(í-án Zsombolya felé visszavonult, miáltal még inkább elszakadt 
szélső jobbszárnyától. A  magyar kormány Tóth hadműveletei
vel elégedetlen, a 4. hadtest parancsnokságát Guyon tábornokra 
bízta s az összes déli hadak parancsnoklását —  mint említem 
— Yetter altábornagyra ruházta.

Vetter a seregnél megérkezve, elsősorban intézkedett az 
iránt, hogy Mihájlovics dandára a szabadka-szegedi ut födözése 
céljából Bajmokról Csantavérre s a 4. hadtest többi része jun. 
27. és 28-án Török-Becsére visszatérjen. Minthogy Jelasics 
továbbra is a Ferenez-csatornán maradt, Vetter még 28-án helyre 
állíttatta a hidat s Ó-Becsét visszafoglalta.

A z előadott hadi eseményekből kitetszik, hogy Jelasics 
hadműveleteit nem csak nagy óvatosság, de tétlenség is jellegzi. 
Ha a horvát bán a kácsi ütközet után 1 dandárát Újvidéknél 
hagyja s a többi összes haderőkkel áttör a Ferencz-csatornán 
és Szeged felé nyomul, mi más eredménye lehet vala hadmű
veletének, az könnyen belátható. Rá nézve Pétervárad és Újvidék 
mellékes vala s e miatt a főhadmüveleti célt nem szabad lett 
volna figyelmen kivül hagyni.

Azon időben, midőn Jelasics serege a titeli fönsikra vonult, 
a magyar kormány a bács-bánáti seregből —  mely összes 
részeiben 37Va zlj-at, 28 lov. századot s 88 tábori löveget szám
lált, 36800 harcossal,1) egy 12000 főnyi hadtestet szándékozott 
kikülöniteni, hogy azzal a feldunai magyar sereget, a főliadszin- 
helyen megerősítse. Ha Perczel Kácsnál nem vészit, sőt ha 
nem bocsátkozik ütközetbe (ez lett volna általános hadműveleti 
szempontból a leghelyesebb) s engedelmeskedik a teljes áttekin

0  E zen létszámban az Arad-Tem esvárt ostrom ló csapatok is ben fog-
1 altatnak.



téssel biró kormánynak, a feldunai magyar sereg egy hadtest
tel erősebb lehetett volna, a mi 4— 5 hadtestnél (egyenkint 
9— 10000 létszámmal) bizonyára nem megvetendő előnyöket 
biztosíthat vala a döntő küzdelemben. A  helyett mi történt? A 
mellék hadszinhelyen az erők vereség előtt széjjel forgácsolva, 
vereség után számban és erkölcsi erőben megfogyatkozva, őrvo
nal szerű állomásaikon semminemű értékesebb műveletre nem 
voltak al kalmazhatók.

Az ó-becsei harcnál Jelasics terv szerint a tiszai átkelő 
miatt az ellenséges balszárnyra szándékozott hatni, hogy a 
magyarokat állásuk feladására bkja, mindaz által csak egy arc- 
támadást intézett Ó-Becse ellen. Az általános ütközet terv 
kivitele hibás volt. Ottinger hiányos földerítése, Lederer irány- 
változtatása Czintulát megmenté a hadi fogságtól.

Tóth ezredes oldal állása a Tisza mellett, a folyó két 
partján külön választott s még széjjel szórt haderőkkel jóra 
nem vihetett.

O-Becsét a magyar hadvezérlet szenvedőleges magatartás
sal nem tudta biztosítani magának, annál kevésbé Jelasicsnak 
Szegedre való nyomulását megakadályozni. E hely csupán a 
bács-bánáti liadak gyülekező pontjául szolgálhatott, honnan aztán 
a támadó művelet' az ellenség oldala ellen intézendő lett volna.

ü g y  tetszik, hogy Bánffy hadosztálya Jelasics támadásakor 
még nem volt együtt, hogy csak déli 11 órakor érkezett meg 
a Tisza balpartján ; —  holott a harc már reggeli 1k  8 órakor 
kezdődött. Ha a hadosztály erről 8 órakor, sőt a puska és ágyú 
tűz alapján hamarább értesült, a 7 km, utat lJ/r óra alatt meg
tevőn, délelőtt 9 óra 45 perckor Ó-Becsén lehetett volna, Ma 
erre parancsot nem várunk. S ha a hadosztály nincs együtt, nem 
várjuk be teljes gyülekezését, de annyi erővel indulunk, amennyi 
kéznél van.

Tóth azon kísérlete, hogy Ó-Becsét, a hidszoroson áttörve 
visszafoglalja, hiába való erő pazarlás v o lt ; annál kevésbé 
indokolt azon elhatározása, hogy a Tisza balpartját is föladva, 
Zsombolya felé visszavonult.

A perlaszi harc
jun. 25. és 26-án.

Ugyan azon napon, midőn Jelasics Ó-Becsét megtámadta, 
a magyarok perlaszi különítménye lövegtüz harcot indított a 
Titelből előre tolt osztrák előőrsök ellen. A  két ellenfélt a 
Begának délre hajló ága választotta el. A magyarok Perlaszt, 
a császáriak a titel-perlaszi töltést s ennek közelében azon 
földnyelvet tartották megszállva, mely a nedves rétből kiemel-



kellett. Mindkét fél lövegei a Bega-hidnak  ̂voltak szegezve. A  
magyarok a löveg tűzharc födözete alatt 26-án hajnali 3 órakor 
nszó talpak segítségével 3 gyalog századot és V2 lovas századot 
átszállítottak a Bega túlsó partjára s ezzel rá veték magokat 
az ellenség 4 db. lövegére. Azonban a csajkások szívósan véde
keztek. Időközben Stefánovics százados 1 század esajkással és 
100 szerviánussal a tartalékból segítségre jött s oldalkerüléssel 
a támadók visszavonulását fenyegette, minek folytán ezek sietve 
átkeltek a Begán.

E harcban a császáriak 12 halottat és 40 sebesültet veszí
tettek. A  magyarok is körülbelül 50 halottat és sebesültet 
veszítettek. E körülmény a két ellenséges különítmény heves 
harcát igazolja,

Junius hó végén a dél-magyarországi hadszinhely keleti 
szakaszán ama fontos hadműveleti esemény történt, hogy Arad 
vára 8 hónapi (1848 oki. 23. 1849 jun. 30.) ostrom után Gr. 
Vécsey tábornoknak megadta magát. Ez által a magyar had
vezérlet a Maros vonal teljes birtokába jutott az erődített pont
tal s az abban volt nagy mennyiségű hadi fölszerelési anyag
gal egyetemben. A z Arad ostromára fordított hadi erő onnan 
elvonatván, Temesvár ellen s egyéb hadműveleti célokra fordít
ható vala,

Vetter Antal altábornagy hadműveletei.

Midőn Vetter a magyar déli hadsereg parancsnokságot 
átvette, abban junius hó végén a következő hadrend és csapat 
állomány v a la :

4. h a d  te  st.
Parancsnok: Tóth ezredes.

Bánff'y hadosztálya: Honvédek 4 zászlóalj, huszárok 4 
század, tüzérség 6 fontos 8 löveg. Összesen 4 zászlóalj, 4 lovas 
század, 8 löveg.

Pereczy hadosztálya: Vadászok V2 zászlóalj, sorgyalogság 
2 zászlóalj, honvédek 2 zászlóalj, önkéntesek 3 zászlóalj, huszá
rok 61/» század, tüzérség egy 12 fontos, egy 6 fontos, egy lovas 
üteg =  18 löveg. Összesen 7Vs zászlóalj, 61/., lovas század, 18 löveg.

Igmándy hadosztálya: Honvédek 1 zászlóalj, bácsi önkén
tesek .1 zászlóalj, huszárok l 1/2 század, bácsi és pécsi ön
kéntes lovasok 2 század, tüzérség 4 6 fontos- 6 3 fontos- 4 
röppentyü-löveg =  14 löveg. Összesen 2 zászlóalj, 3V2 lovas 
század, 14 löveg.

F őösszeg: ÍSVa zászlóalj, 14 lovas század, 40 löveg =  12283 
ember, 2530 ló.

O ich v á ry : M agyar függetlenségi harc. 1 4



M e g s z á l l ó  (• s a p a t o k .
Periasz, Ecska, Aradáez, Elemér községekben a Tisza mentén.

Simányi hadosztálya: Honvédek 2 zászlóalj, csongrádi és 
torontáli önkéntesek 3 zászlóalj, lovas önkéntesek 4 század, 
tüzérség 2 üteg 11 löveg =  Összesen 5 zászlóalj, 4 lovas szá
zad, 11 löveg.

M e g s z á l l ó  c s a p a t ó k .
Orsován, Pancsován stb.

Honvédek 4 zászlóalj, huszárok 2V2 század, tüzérség 3 
üteg =  17 löveg. Összesen 4 zászlóalj, 21/2 lovas század, 17 löveg.

A  megszálló csapatok összege: 9 zászlóalj, 6V2 lovas szá
zad, 28 löveg =  7183 ember, 1160 ló.

5. h a d t e s t .
Parancsnok: gr. 1 écsey tábornok.

5 kis dandárral és 1 erősebb különitm énynyel; honvédek, 
önkéntesek, huszárok, nemzetőrség, Temesvárt körülzáró csapatok.

Összesen 10 zászlóalj, 7V2 lovas század, 20 tábori löveg, 
eleinte 49, utóbb 64 ostrom löveggel =  9541 ember, 2490 ló.

A  bács-bánáti sereg főösszege: 321/2 zászlóalj, 28 lovas 
század, 88 tábori löveg =  29007 ember, 6180 ló.

Pétervárad védőrsége.
Perezel Mór elvonulása óta sorgyalogság 3 zlj., honvéd 2 

zlj., tüzérek és utászok —  összesen 8000 ember, 73 ló.

Mint már előbb emlitém, a -4. hadtest parancsnokságot 
junius végén Tóth ezredestől Guyon tábornok vette át.

A  föntebbi számadatokból kitetszik, hogy a magyar had
vezérlet, az erők kellő egyesítése mellett szabad mezőn való 
hadműveletre 13Va zlj. 14 lov. század és 40 löveg =  12283 
ember és 2530 ló fölött rendelkezett. Hogy a megszálló csapa
tokból nem-e lehetett volna még a főműve le tre szánt sereget 
erősbiteni, ez nézet dolga. A  perlasz-écska-aradáez-eleméri őrvo
nalon elhelyezett csapatok ereje az ellenség föltartóztatására 
gyönge vala. Aradácznál a zsablyai átjárót s délen Perlasznál 
a Titelből előre tolt császári őrsöket megfigyelni, szükségből 
kisebb erő is megtette volna.

Ecska és Elemér a csapatokat nélkülözheti vala. Ezek 
tartalék viszonya a nagy távolság miatt alig birt némi értékkel.

Osztrák forrás szerint a déli hadsereg —  mely a junius
1-ei hadrend adataiban 44000 főre tétetik, a körülzáró csapatok,



a titeli fönsikot megszálló dandár s július közepéig —  7000 (?) 
főnyi beteg állományt leszámítva —  20-21000 emberre apadt, 
melylyel hadműveletbe bocsátkozni lehetett volna. Ebből leszá- 
mittatik még a kácsi, péterváradi, újvidéki, ó-becsei, perlaszi 
harcok vesztesége, a gyöngélkedők és szolgálatképtelenek (?) 
nagy száma, s marad a Ferencz-csatorna mellékén alkalmazott 
csapatok hadi ereje 18— 15000 ember.

Számításunk szerint július közepén a Mamula, Hallavanya, 
Draskovics és Kniesanin dandárok voltak Pétervárad-Ujvi- 
dék és Titel környékén 21 zlj. 4 lov. század és 63 löveggel s 
a Ferencz-csatorna mellékén 20 zlj. 32 lov. század és 105 iöveg 
lehetett. Ha a zászlóaljak létszámát egyre-másra 700 fővel, a 
lovas századokat 100 lovassal számítjuk, 14000 gyalogost, 3200 
lovast s a tüzérséget hozzávetőleg 1700 fővel véve, —  összesen 
- - keretszámban 18000 harcost nyerünk.

Viszont a magyar déli hadsereg Kmety hadosztályával 
erősbödött. .Ez a 8 . hadtest kötelékében Klapka alatt 0V2 zlj. 
8 lov. század és 17 löveggel 5000 embert, 1000 lovat s ezen 
felül 1000 csak részben fölfegyverzett újoncot számlált-1)

Kmety a feldunai hadseregtől az ihászi ütközet után elvá
gatott, minek folytán Székesfehérváron át hátrálva julius 5-én 
Paksra ért s ott —  mivel a Budáról leusztatott hajóhíd még 
nem érkezett meg, gőzhajókon julius 7-én át kelt a Duna bal- 
partjára, .hogy a magyar déli hadsereghez csatlakozzék. Ez idő 
tájban a hadosztály létszámát —  minthogy útközben egyes 
különítményeket (így a bajai különítményt) magához csatolha
tott —  7000, osztrák adatok 8000 főre és 20 lövegre teszik.

A  feldunai magyar főhadsereg csatái s északon az orosz 
hadsereg benyomulása az országba —  szükségessé tették, hogy a 
főhadvezérlet a dél-magyarországi hadszinhelyet teljesen bir
tokba vegye s további hadműveleteit arra állapítsa. Szükséges 
vala, hogy a Bácska visszahóditassék, Pétervárad fölmentessék 
s a hadszinliely keleti szakaszában Temesvár bevétessék.

Szegeden nagyobb méretű elsáncolt tábor készült. Temes
várt Vócsey hadteste zárta körül. A  Bácska visszahóditására 
és Pétervárad fölmentésére Vetter a Guyon hadtestével és Kmety 
hadosztályával rendelkezett.

A magyar csapatok Szabadkán gyülekeztek. Majd előre 
tolva, a tartalék csapatok Topolyán helyeztettek el. Yetter főhadi 
szállását Szegedről julius 8-án Szabadkára, 13-án Topolyára 
tette át. Kmety hadosztályának megérkezésére várakozók, hogy

r) H onvéd vadász 1/s zlj., honvéd gya logság  5 zlj., utászok l /6 zlj. 10. 
huszár ezred 6 lov. szd. 12. huszár ezred 2 lov. szd. 6 fontos gyalogs. üteg
8 löveg , lovas üteg 7 löveg, röppentyű üteg 2 löveg. Ö sszesen 5Va zlj. 8 
lov. szd., 17 löveg.



azután támadásba menjen át. Kmety —  mint emlitém —  július
7-én Kalocsánál kelt át a Dunán, 8-án folytatta menetét Hajó
son, Baján, Katymáron át; július 12-én érkezett Nemes-Mili- 
ticsre, honnan Meszéna báró alatt 11 gyalog-, 3 lovas század 
és (5 12 fontos, 4 6 fontos —  összesen) 9 lövegből álló külö
nítményt Zomborba küldött. A  hadosztály julius 13-án Kernva- 
ján át Szivaczra érkezett a Ferencz-csatornához s Guyónnal - -  
ki 7000 emberrel és 42 löveggel Kis-Hegyesnél, tartalék csapa
taival Topolyán állott —  érintkezésbe lépett,

Vetter jó l volt értesülve az osztrák déli hadsereg állásáról 
s annak előőrseit tüntetés céljából Földvárnál s a Tisza bal- 
partján a zsablyai átjárónál és Periasznál ismételve nyugtala- 
nittatta.

Ez időben az osztrák déli hadseregnél az események követ
kezőleg fejlődtek. Minthogy Péterváradnál a bánnak nem volt 
mitől tartania, Puffer ezredes dandárét 2 zászlóaljjal a működő 
sereghez vonta s véle julius 5-én Szt-Tamást megszállottá. Ellen
ben a Budisavlievics dandár Szt-Tamásról Yerbászra s a Mar
saim (valószínűleg előbb Grammont) dandár ugyan oda helyez
tetett át.

A  horvát bán főhadiszállásán julius elején beérkezett hírek, 
a Ferenez-csatornától északra jelentékeny magyar csapatok 
megérkezését jelezték. Ezekből tudni vélték, hogy a magyar 
sereg Szabadkán gyülekezik, hogy az osztrák déli sereg hadál
lását áttörje s Péterváradot fölmentse.

Hogy a magyarok mozdulatai figyelemmel kisértessenek, 
Ottinger altbn. a W allmoden és Hardegg vértes ezredekkel és 
IV 2 lovas üteggel julius 5-én Kis-Hegyesre indíttatott, hogy a 
vidéket átportytisztássá s a magyarokról biztos híreket szerezzen.

Ugyan azon napon és rendeltetéssel Horváth tábn. egy 
osztály szász vértessel és 1/., lovas üteggel Zomborba küldetett, 
m ig ezen lovas ezred másik két osztálya lépcső viszonyban 
Kulán és Cservenkán maradt. Ezen csapatoknak az ellenséggel 
való minden fölösleges összeütközést kerülniük s megtámadtad is 
esetén a csatornához viss avonulniok kellett.

Ottinger lovas dandárát Hegyesen ugyancsak julius 5-én 
magyar földerítő osztagok nyugtalanították s 6-án reggel 5 óra
kor 8 zlj. 2 osztály huszár és 3 üteg ágyúból álló seregtest 
által megtámadtatott. Ottinger csapatainak egy részével a köz
ségtől északra fejlődők s az ellenfélt is fejlődésre bírva, annak 
erejéről tudomást szerze.

E seregtest Guyon csapataiból állott, Ottinger ezek elől 
Hegyes mögé vonult s lövegeit a dél-keleti láthatáron, a Papp 
szállás környékén vonatta fel. A  magyarok véle szemben hasonló 
állásba fejlődve, lövegtüzhareot indítottak ellene, minek folytán



Ottinger Verbászra visszavonult. A  magyarok nem üldözték. 
A z osztrák lovas dandár Kis-Kéren szállott laktáborba. Ugyan 
oda Sóvéról a tartalék gyalogságtól 3 zlj. és egy 12 fontos üteg 
tétetett át, hogy Verbász, valamint Szt-íam ás tartalékául szol
gáljanak.

A hegyesi csata
ju l. 14-én.

(I. a 9. számú vázlatot)

Vettor már július 10-én kiadta hadműveleti intékedését 
arra nézve, hogy a csatorna vonalat megtámadja. E szerint 
Guyon július 14-én szinleg Földvárt, Szt-Tamást és Yerbászt 
támadja, ez alatt Kmety Szivaeznál átlép a csatornán s Yepro- 
vácz felé nyomul. Julius 15-én Kmety Kulánál az osztrák had
állás baloldalát támadja s egyidejűleg Guyon határozott táma
dásba megy át. Ezen körülmény indította Kmetyt arra, hogy 
Nemes-Militicsről Meszénát Zomborba irányítsa, most pedig 
azon utasítást adta neki, hogy 14-én reggel 3 órakor a 
csatornán átkelve O-Sztapárra, onnan pedig O-Szivácz felé por- 
tyászszon, hogy Kmety átkelését megkönnyítse. Ez még az nap 
reggel 6 órakor minden nehézség nélkül meg is történt. Az 
egyesült hadtest Veprováczra folytatta útját. Portyász különít
mények azonban már 13-áról 14-ére menő éjjel Veprováczon 
át Bác-s-Kereszturig hatoltak.

Baját, Szeremlét, Monostorszeget, Bezdánt és Zombort 
kisebb csapatok szállottak meg.

Guyon összes hadserege 10— 12000 emberből s 50 1 üveg
ből állott. Ennek nagyobb részét —  mint emlitém 7— 8000 
embert és 42 löveget Kis-Hegyes, Szeghegy és Feketehegynél 
egyesité, de Szivácz felé portyásztatott és Földvár ellenében is 
hagyott némi csapatokat s szándékba vette, hogy 14-én reggel 
0 órakor 3 oszlopban Kula, Verbász és Szt-Tamás felé nyomulva, 
szinleg támadni fog. Az osztrák főhadiszállásra beérkezett hirek 
és jelentések megerősítették, hogy az ellenség Kis-Hegyesnél 
nap-nap mellett erősbödik, hogy jelentékeny tartalékok Topo
lyánál állanak, hogy O-Beesén uj hid készült s azt 5— 6 zlj.
2— 3 lov. század s 2 üteg biztosítja.

A z osztrák előőrsöket Földváron, a zsablyai átjárónál 
Kamennál és Periasznál a magyarok ismételve megtámadták. 
Km ety előnyomulásáról is biztos hirek jöttek s tudva volt, 
hogy julius 10-én ellenséges osztagok Bezdánt és Gákovát elér
ték, minek következtében Horváth v. őrn. Zombort elhagyni s 
Sztapáron át Kulára visszavonulni kénytelen vala.



Ez által a csatorna nyugoti szakasza a magyarok kezébe 
esett s az osztrák főhadiszálláson azon aggodalmat keltette, 
hogy Kmety a déli hadsereg állását megkerülve, Újvidékre 
levonul s a vár alatt keres és talál oltalmat a további hadmű
veletekre.

Minthogy Jelasics hadállását arcban és oldalban veszé
lyeztetve látta, minden eshetőségre való tekintettel julius 11-én 
gyalogsági tartalékát, Ottinger lovas hadosztályát és löveg tar
talékát Kis-Kéren egyesité, hogy onnan a csatorna védelmére 
akár Verbász-, akár Szt7Tamásra nyomulhasson. Cservenka, 
Kula, Kuczura, Sóvé és O-Kér községeket kisebb lovas oszta
gok szállották meg, hogy a hadállás baloldalát biztositsák. A  
főhadiszálláson azon nézetben valónak, hogy e hadállás Kmety 
esetleges oldalmenetét Újvidékre hadászatilag veszélyezteti 
ugyan, de az osztrák déli hadsereg ezúttal harcászati szempont
ból a Ferencz-csatornához vala kötve s onnan más vállalat 
céljából veszély nélkül nem távozhatott el. (Ezen más vállalat 
csak is Kmety hadteste ellen intézendő támadás lehetett volna.)

-Julius 12-én az osztrák főhadiszállás ama hirt vette, hogy 
Zombort egy ellenséges dandár megszállottá. Szökevények hirül 
hozták, hogy Kis-Hegyesnél Yetter hadserege Haja, Szeged s 
főleg a Bánátból nyert erősbitések folytán 20— 20000 főre emel
kedett s hogy a magyar kormány Pestről Szegedre menekült. 
Ebből a főhadiszálláson következtetni vélték, hogy ellenséges 
csapattömegek is nyomulhatnak a Ferenez-esatorna felé. Julius 
közepéig itt csak is a dunai osztrák hadseregnek julius 2-án 
Komáromnál vivott csatájáról értesültek, mely a fősereget ottan 
lekötötte, s hogy az orosz hadsereg e hónap elején Miskolcz —  
Tokajig nyomult elő.

A z osztrák 2-ik tartalék hadtest Nugent alatt, melynek 
rendeltetése volt a déli hadsereget megerősítem, csak julius 
első felében indult Steyer határáról. így  a főhadiszálláson segélyt 
vagy támogatást sehonnan sem várhattak s úgy fogták föl a 
helyzetet, hogy élőiről növekedő ellenséges hadak, a hát mögött 
kiélt vidék egy ellenséges várral s a Dunán át kedvezőtlen 
átkelési viszonyok várják a déli hadsereget. Jelasicsnak három 
lehetőséggel kellett számolnia: vagy a csatornán marad s azt 
szenvedőleg védelmezi, vagy* a magyarok valamely csapatjára 
veti magát, hogy a csatornát megtarthassa, vagy végre a titeli 
íonsikra visszavonul.

A  csatorna hosszú vonalát —  mely mint jelentéktelen 
akadály, bármely közbeeső ponton többszörösen áthidolható 
s ütegek födözete alatt a magyar csapatok által átléphető vala 
—  szívósan védelmezni alig volt lehetséges.

Csatorna védelem szempontjából csak is a verbász-földvári



vonal jöhetett szóba, mely magában véve is 85 km. bosszú, de 
a hátrálás legrövidebb vonalát födi. A  magasabb és járhatóbb 
északi part ellenében Yerbász, Szt-Tamás és Földvár átkelő 
helyek földsáncokkal megerősittettek.

A  csatorna passiv védelme nem volt ajánlatos. Ezért a 
bán elhatározta, hogy támadni fog. Ha azt siker koronázza, még 
remélhette, hogy 2— 3 hétig a csatorna birtokában marad. Ellen
kező esetben még mindég ráér arra, hogy a titeli fönsikon 
oltalmat keressen.

Csak az volt most a kérdés, hova intéztessék a támadás. 
Erre a magyar sereg kiterjedt széles állása és az osztrák sereg 
központiasan egyesitett állása megadta az utbaigazitást.

Az osztrák déli sereg zöme ugyan is Verbász-Szt-Tamás 
K is-Kér háromszögben együtt vala. Viszont a főhadiszálláson 
tudva volt, hogy julius 13-án a magyar sereg zöme K is-H egye- 
sen, kisebb erők Feketehegyig előre tolva, inig egy dandáruk 
Ó-Becsén, Kmety hadteste Sziváezon van. Yerbász —  K is- 
Hegyes 14 km. Yerbász —  Feketehegy 10 km. Yerbász —  Kula

-Sziváez 23 km. Szt-Tamás —  -Becse 21 km. Legveszé
lyesebb volt tehát az osztrák hadállásra nézve a magyarok 
kis-hegyes-feketehegyi főhadereje. A z ellenséges hadak közel
sége pedig a meglepő kezdést (iniciativát) s a gyors kivitelt 
tette szükségessé.

Minden eshetőségre való tekintettel Jelasies idő közben 
Futaknál a Dunán átkelőt rendezett be, hogy az Újvidéket 
körülzáró Draskovics dandár kedvezőtlen esetben a jobb partra 
átkelhessen, s az ottan körülzáró csapatok támogatására legyen.

Hogy a Fcrenez-csatornán a partváltás minden viszonyok 
közt biztosiévá legyen, Földvárnál 2 zlj., Szt-Tamásnál 2 zlj., 
Verbásznál 2 zlj. 2 lov. század, Kulánál 2 lov. század szállottá 
meg az átjárókat, s ezen felül Földvár, Szt-Tamás és Verbász
nál egy-egy dandár üteg maradt vissza 6— 6, összesen 18 1 öv ég
gel. Ezen csapatok fölött Kriegern altbn. vette át a parancs
nokságot.

A  támadásra maradt még Jelasicsnab 15 zlj. 22 lov. század 
és 79 Jöveg (fentebbi számításunk szerint 12— 13000 ember). 
Ezen összes erők akként indíttattak útba, hogy julius 13-án 
este 9 órakor Verbásznál legyenek. A  terep alakjára és felületi 
viszonyokra nézve a térkép elég tájékozást nyújt. Itt csupán 
ama körülményekre kívánom a figyelmet fölhívni, hogy a 
Ferenez-csatorna balpartja mindenütt magasabb ' és járha
tóbb a jobbpartnál, a Krivaja patak s a többi lassú folyású és 
bővizű, mély és széles völgyii patakok, melyek a csatornába 
folynak, csak is a hidakon léphetők át. Az ujvidék-pesti főnt 
Verbászról Kis-Hegyesen át visz Topolya— Szabadka felé s az



evvel 3— 5000 lépés térközökkel haladó ó-verbász-feketehegyi 
mellék ut a Krivaja széles völgyén fekvő Feketehegy —  Szeg
hegy és Kis-Hegyes községeket fűzi össze. A. Krivaja völgye 
meredek partokkal bír. Kis-Hegyes és Szeghegynél a jobb part 
uralja a völgyet, Feketehegynél a hullámos terep általában egy 
magasságú. Kis-Hegyes, Szeghegy, Feketehegy községek dél
nyugati arcvonal hossza 7 km. s a verbász— kis-liegyes— pesti 
útvonalat oldalozza.

A z osztrák főhadiszálláson legutóbb beérkezett hirek szerint 
a magyar hadak főereje Hegyest erősen, mig Szeghegyet és 
Feketehegyet gyöngén tartja megszállva. A  lovasság és a gya
logság zöme hátrább, Topolya felé táborozott.

Figyelembe vehető adatok szerint Hegyesnél Pereczy had
osztálya állott, mig az Igmándy gyönge hadosztálya Fekete
hegyre volt előre tolva, Bánffy már nem volt ott, de mint látni 
fogjuk, Periasznál tüntető harcot vivott a titeli fönsik ellenében 
—  a hegyesi csata idején. Hadosztályának egyes részei azonban 
vagy Ó-Becsénél, vagy Földvárral szemben állhatták.1)

Ha Bánffy hadosztályát és a Szivacz felé irányitott külö- 
nitményt —  3500—4000 harcossal számítva —  Guyon hadtes
téből levonjuk, a hegyes-feketehegyi védállást tényleg 7— 8000 
ember tartotta megszállva.

A z osztrák déli hadsereg parancsnokság támadó harcmü- 
veletének vezér eszméje az volt, hogy az összes erőkkel észre
vétlenül Hegyes- előtt megjelenvén, ottan —  mielőtt az ellenség 
tartalékait magához vonhatná, az erős állást birtokba ejtse.

E célból a hadvezérlet Hegyest éjjeli menet által szándé
kozott megközelíteni, hogy kora hajnalban Guyont arcban meg
támadja s a Krivaja innenső magas partját hatalmába ejtse. 
A z osztrák hadsereg számos tüzérsége onnan az egész völgyet 
uralhatná, mig túlnyomó lovassága a Krivaja valamely pontján 
átkelve, a szétszakadozó magyar csapatokat a túlsó nyilt tere
pen a végtelenségig üldözhette volna. Az állás elfoglalása után 
kisebb erőket hagy vissza s a főhaderővel ismét visszatér a 
Ferencz-csatornához.

Arra tehát, hogy a magyar főhaderő visszaverése után 
Km ety hadtestét megtámadja, vagy Ó-Becsét hatalmába ejtse, 
az osztrák vezérlet - egyelőre nem gondolt.

i) Thim . Dóm agyai-ország önvédelm i harca -1848— 49-ben. 634— 335. 1.
1) alatt idézett források. Gescli. des Infant. R egm . No. 37. 971—-973. 1. A  74. 
honvád  zászlóalj egykor D on M iguel 3. zászlóalja, m ely a B ánffy hadosztá
lyához tartozott, a liegy esi csatában nem  vett részt, de Periasznál sem  volt. 
U tóbb M osorinnál hősies bátorsága csodára ragadta az ellenséget. Tehát 
v a g y  Ó-Becsénél, vagy Földvárnál lehettek.



Julius 13-án este 9 órakor Jelasies serege Verbásznál 
együtt állott s az ottani középső hídon átkelve, a pesti utón a 
támadó menethez következőleg csoportosult:

Elől ment Castiglione lovas dandára (W allmoden és Har- 
degg vértes ezredek) IV2 lovas üteggel. Ezt követte az utón az 
összes tüzérség elől a 12 fontos ütegekkel. Ide volt beosztva a 
lőszertartalék is. A tüzérségtől jobbra —  véle egy magasságban 
—  a Puffer gy. dandár, balra a Budisavlievics gy. dandár. Az 
igy alakult Dietrich hadosztály mögött kővetkezők Rastics v. 
őrn. alatt a gyalogsági tartalék az utat közvevőleg. E gy osztály 
szász vértes mint utóvéd. A  baloldal biztosítása végett Horváth 
v. őrn. utasittatott, hogy este 9 órakor 1 osztály szász vértes
sel és Va lovas üteggel induljon Kuláról s a derék haddal az 
összeköttetést fentartva, Kis-Hegyesre nyomuljon.

A  császár dragonyos ezred — a Puffer dandárral egy 
magasságban a jobboldalt biztosította.

Ezen alakzatban éjjeli 11. órakor indult el a menet. Mint 
tudjuk Vetter hadi terve szerint Guyonnak julius 14-én a csa
torna ellen a támadást tüntetnie kellett. Ehhez képest Földvárral 
szemben magyar csapatok állottak. A  Szt-Tamás és Yerbász 
felé nyomulandó részek Feketehegy —  Szeghegyet, illetőleg 
Kis-Hegyest legerősebben —  tartották megszállva. Midőn Guyon 
táborában neszét vették Jelasies szándékának, ezen megszállás 
védállássá alakult erős jobbszárnynyal Kis-Hegyesnél, gyöngébb 
balszárnynyal Feketehegynél.

A  jobbszám y a községtől délre a patak jobb partján fog
lalt állást s ott fejlesztő ki tüzérségét. Szeghegyet és Fekete
hegyet jobbára gyalogság és némi lovasság szállottá meg. 
Kitetszik, hogy ezen állás -Jelasies előnyomulását teljesen olda
lazta. Guyon, ki alaposan értesült mindenről, hogy a bánt 
folytonos csalódásban tartsa, még csak hírszerző járőröket sem 
küldött ki, de gondatlanságot színlelve, éber figyelemmel kisérte 
az osztrák sereg előnyomulását.

Indulás után körülbelül egy órával érkezett Jelasicshoz 
Eederer ezredes jelentése Kuláról, hogy erősebb ellenséges osz
tagok, melyek több óra előtt Sztapárt és Veprováczot felgyúj
tották, Kuczura felé nyomulnak. Kuczurához Kis-Kér (a császá
riak hátrálási vonalán) 7 km. Utóbbi községben maradt a csa
patok podgyásza.

Jelasies a hátrálási vonal biztosítása végett a gyalogsági 
tartalékból 3 zljat s 1 üteget Rezniesek őrnagy alatt Kucz urára 
visszainditott, mig a sereg folytatta útját Hegyesre. Szótlan 
csönd uralkodott. Nem láttak ellenséges járőrt, nem hallottak 
egy lövést. Minden a magyarok készületlensége mellett bizo
nyított.



Reggeli 3 óra tájban Hegyeshez közel valának; Horváth 
v. őrn. különítménye is beérkezett, midőn egyidejűleg a három 
községben jeladó tüzoszlopok csaptak föl s az egész vonalon 
megeredt csatár tűz jelezte, hogy a magyarok várták az ellen
séget. E puskatüz még távol a lőkörön kivül esett, kárt nem, 
csak erkölcsi hatást okozott s bizonyára nagy eredményt okoz
hat vala, ha később, kellő időben szólal meg az ágyú és a 
puska s veszteséget okoz az ellenségnek.

De igy is rémületes volt, mert az osztrák seregben az 
árulás aggályát keltette föl s előkészité a vereséget. A  tömörebb 
oszlopokban menetelő sereg éle körülbelől a Papp szálláshoz 
érkezett, midőn Jelasies elrendelte a fejlődést —  határozott 
támadási szándékkal Hegyesre. A  lovas dandár Ottinger altbn. 
alatt a balszárnyon mint külső lépcső, tőle jobbra Dietrich had
osztálya, jobbszárnyon kissé visszahajlitva a Puffer dandárral, 
ütegek a zljak térközeiben —  fejlődtek. Rastich tartalék gyalog
sága a 2-ik harcvonalban s mögötte a tüzér- és lőszertartalék.

Horváth v. őrn. a vértes osztályával s 3 lövegével átkül
detett a. szélső jobbszárnyra s ott a császár dragonyos ezred 
fölött is átvevőn a parancsnokságot, visszavont lépcsőben a 
sereg jobboldalát biztosította.

Dietricli parancsot kapott, a támadásra. Miután lövegei 
állást foglaltak, megaJakitá a roham oszlopokat s csatárlánc 
födözete alatt előnyomult. A  magyarok előre tolt kisebb oszta
gai erre visszavonultak, de csakhamar az eddig rejtve volt üte
gek elővonattak s gyilkos tűzzel fogadták az ellenséget s a 
W asa gyalog zászlóalj a 30. honvéd zászlóaljjal támadásba ment 
át. Ezen előtörés körülbelül 400 lépésre visszalökte az osztrá
kokat ; azonban a magyarok nem folytatták az előnyomulást. A  
császáriak most ujabb támadásba mentek át, de Guyon egy 
bácskai önkéntes zászlóalj elővonása által a császári csapatokat 
ismét megakasztotta s midőn a kifejlett puskatüz harc a magya
roknak lényeges veszteséget okozott, Pereezy összes —  még 
rendelkezésre álló tüzérségét a hevesen tüzelő ütegek szárnyán 
harcba fejlődtette s rendkívüli kárt tett az ellenségben, s Guyon 
rendelkezése folytán Szeghegyre gyalog csapatok indíttattak 
útba.

Puffer ezredes jobbról erősen nyomatva jelentést küldött a 
bánnak, hogy az ellenséges tűz által sokat veszített, s jobbról 
megkerül te tvén, nem tarthatja magát.

Ugyan akkor jelentés jött az utóvédtől is, hogy a magya
roknak 2 huszár osztálya Feketehegyről kitört s a lőszer tarta
lékot veszélyeztette, minek folytán az parancs nélkül Yerbászra 
visszamenekült. A  császár dragonyosok két osztálya és egy üteg 
közbe lépése folytán a huszárok a községbe visszavonultak.



A  magyar hadállás nagy kiterjedése s az ütegek átkaroló 
erős tüzhatása arról győzte meg az osztrák harjvezérletet, hogy 
Ctuyonnak összes ereje a Krivaja innenső partján van s az 
osztrák tüzérség minden erőlködése s túlnyomó ereje dacára 
tüzhatás dolgában nem tudott a magyar tüzérséggel versenyezni. 
A  hegyesi magyar védállás elfoglalásáról többé nem, de csupán 
arról lehetett szó, hogy az osztrák sereg nagyobb veszteség 
nélkül Verbászra vonulhasson. A  veszély az osztrák jobbszár
nyon mind fenyegetőbb lön. A  gyalogsági tartalék 3 zlja még 
érintetlen v a la ; mindaz által a bán elrendelte, hogy Ottinger 
az egyik vértes ezredet balról, a jobbszárnyra irányítsa.

JDiotrich hadosztály parancsnok, hogy a magyarok átkaroló 
támadását ellensúlyozza, mindkét dandáréval egy ujabb táma
dást intézett az ellenségre. De a magyarok pusztító löveg tüze 
s ezek közt főleg egy 10 fontos tarack üteg,- megtörte a táma
dás minden erejét s a hadosztály hátrálni vala kénytelen.

A  magyar huszárok két osztálya m ost közbe vágott s 
nyomon követte Budisavlievics dán dórát. Csak is egyes zászló
aljak önfeláldozása védte a dandárt a teljes futástól. A  Puff'er 
dandár a magyarok tüze által megviselve, hátrálása közben egy 
Szeghegyről kibontakozó gyalog oszlop által megtámadtatok. 
Ez teljesen kihozta a dandárt sodrából s minden már-már futás
nak indult, midőn a bán a helyszínén megjelenve, maga köré 
gyiijté a zászlóaljakat s egy ellenlökemmel sikerült a magyarok 
előnyomulását megakasztani.

E pillanatban érkezett Jelasieshoz a szélső jobbszárnyról 
a jelentés, hogy ellenséges oszlopok Feketehegyről az osztrák 
sereg hátrálást vonala felé nyomulnak. Ennek folytán az álta
lános visszavonulás a balszárnyon megkezdődött. A  bán ezen 
oszlopok föltartóztatása céljából Horváth v. őrn. parancsnoksága 
alatt 4 század dragonyost, 2 század szász vértest, 2 12 fontos 
üteget, majd utóbb a tartalék gyalogság 2 zászlóalját rendelte 
ki. E két zászlóalj harchoz fejlődve egyenlő magasságban nyo
mult elő.

Balról az előre tolt rajvonal után 2 Landwehr század, ezt 
követte 3 határőr —  és 1 vadász század. Jobbról szintén az 
előre tolt rajvonal után 2 határőr század. E mögött a Piret 
gyalogság 7. és 8. osztálya, összesen 4 szá addal.

A  magyarok a balról menő zászlóaljat visszanyomták. De 
a, jobbról fejlődött 6 század rohama a magyar csapatot egy 
pillanatra visszavetette. Ekkor az osztrák jobbszárny ellen egy 
osztály huszár és egy üteg fejlődék, mig balról szintén erős 
oszlopok nyomultak elő, minek folytán a Piret gyalogság is 
hátrálni kezdett.

Tudjuk, hogy Inczédynek 2 zászlóalja, 3Vs lovas százada



és 14 lövege volt. Meglehet, hogy a hadosztály némi erő
sítést kapott, mert osztrák adat szerint a Feketehegyről 
előnyomult magyar csapatok 3 üteget fejlesztőnek harchoz. 
De az osztrák tüzérség kedvező állásban még 4 12 fontos 1 üveg
gel erősödve a magyar lövegeket leküzdötte s a feketehegyi 
csapatok további előnyomulása is megakadt.

E fennakadás azonban nem tartott soká, mert a magya
rok határozott előnyomulása a császáriak visszavonulását fenye
gette s a gyalogság hátrálását a dragonyosok födözték.1)

Most ágyuszó hallatszott az osztrák sereg háta mögött 
Kula, vagy Cservenka felől. A  csapatok visszavonulása Verbász 
felé még sürgetőbb lön. A  magyarok üldöző utánnyomulása 
folytonos vala s a hátrálást Castiglione lovas dandára födözte. 
A z  ágyuszó délnyugot felől onnan eredt, hogy a Kulát meg
szállva tartó Lederer, a Yeprováczra nyomuló Kmety osztályai
val néhány lövést váltott.

Verbásznál a Marsano dandár 2 zászlóalja Kastics tartalék 
gyalogsága (3 zlj. ?) és még 3 üteg összesen 24 löveg utóvéd- 
állást foglalt, hogy a seregnek a csatorna három liidján át tör
tént visszavonulását födüzze. A  hátrálás Kis-Kérre történt. Az 
üldöző magyarok a csatorna balpartján uralgó pontokat meg
szállva az osztrák utóvédállást átkarolták s a véd sáncok belsejét 
.gránát s egyéb lövedékkel elárasztották. Az osztrák utóvéd 
két óráig birta védeni a balparti zárt sáncokat s utóbb nagy 
veszteségei folytán azokat feladva átkelt a vizen s a hidakat 
fölszedte maga után. E gy Landwehr csapat késő érkezett a híd
hoz s parancsnoka Szt-Tamáson át vezette Titel felé. A z osztrák 
sereg zilált állapotban vonult vissza s 2 órát pihent Kis-Kéren. 
A  veszteségek nagyok voltak. Jelasics vert seregével további 
visszavonulásra határozta magát.

Kis-Kéren bevonult Kuezuráról Rezniesek különítménye 
és Kuláról Lederer vértes osztálya. Draskovics vett parancsa 
folytán dandáréval 14-éről 15-ére menő éjjel átkelt a Duna 
jobbpartjára. A  szt-tamási és földvári csapatok szintén vissza
vonulásra kaptak parancsot. A  Láng dandárt Földvárnál a 
magyar csapatok megtámadták s csak miután azokra d. u. 3b 2 
órakor ellenlökemet intézett, kezdte meg visszavonulását Moso- 
rinra, hogy ezt és Vilovat megerősítse.

Az osztrák sereg két oszlopban háboritlanul vonult vissza 
s éjjeli 2 órakor'Kacsot elérte, hol táborba szállott.

A  magyar csapatok a csatornán túl az üldözést nem foly
tatták. Ebben őket egy ideig a hidak fölszedése akadályozta. 
Kmety az nap Szivác-zról Veprováczon át 24 km.-nél nagyobb

1) Gesell, des Infant. H egm . No. 27. A  hegyesi csatára vonatkozó 
részlet.



utat tett s előbb leíőzetett, hogy aztán útját folytassa. H ogy az 
erélyes üldözés folytatása kívánatos volt, az könnyen belátható.

A  hegyes! csatában és Yerbászon az osztrákok vesztesége: 
halottakban 4 tiszt 180 ember, sebesültekben 16 tiszt 484 ember. 
Összesen 40 tiszt, 664 ember. Más forrás szerint a császáriak 
vesztesége 220 halott és 500 sebesült vala.1)

A  magyarok vesztesége: halottakban 2 tiszt 79 ember, 
sebesültekben 15 tiszt 180 ember. Összesen 17 tiszt 209 ember. 
A  csata reg. 3 órakor kezdődött s 9 órán át fo lyt; déli 12 óra 
tájban a csatornától északra végződött. Az utóvéd harca ekkor 
kezdődött s d. u. 2 óra tájban végződött. Hogy mi volt a vesz
teség Földvárnál és nyugaton Kmety hadtesténél, az nem tuda- 
tik. Az osztrákok vesztesége a sereg Vis-ed részét tette ki.

De lássuk, mi történt Kmety hadtestével. Vetter hadműve
leti terve szerint július 14-én Guyonnak északról, Kmetynek 
nyugatról —  Veprováezon át Kulának kellett volna támadni a 
Ferencz-esatornát. Ezen az alapon Kmety említett napon d. e. 
10 órakor Veprováezon át Kulával egy magasságba érkezett; 
tehát nem ment Kulára, de talán Bács-Keresztur és Kuczura 
közt Kulától délre lehetett, azonban tovább nem haladt. Miért ? 
mert a további teendőkre, nevezetesen pedig a megváltozott 
hadmiivleeti viszonyokra nézve parancsot nem kapott. Ebből 
ama kérdések támadnak, hogy volt-e értesülve Kmety az álta
lános helyzetről s tudatta-e Vetterrel, vagy esetleg Guyonnal, 
hogy hol van a saját hadteste s mit szándékozik tenni? Termé
szetes, hogy egy 26 km. széles területen s az ellenség közelében 
az összeköttetést fentartani nehéz, de nem lehetetlen. Kmetynek 
8 lovas század állott rendelkezésére. De a magyar független
ségi harc alatt síirün tapasztaljuk, hogy a magyar hadvezérlet 
kevésbé értett kitűnő és számos lovasságának a felhasználásá
hoz. Azonban a lovasság nagy szabású földerítő alkalmazása is 
—  mondhatnék —  ujabb keletű. Ma ezt az elmélet művészi 
tökélyre vitte. Mindezt a múlt idők vezéreitől nem követelhet
jük. De saját nézetünknek adunk kifejezést, ha megemlítjük, 
hogy egy mellék hadoszlopnak a csatorna vonalon teendett 
irányítása megkönnyítette volna Kmety helyzetét. Ez annál 
szükségesebb volt, mert tudomása szerint Kulánál már ellensé
ges csapatok valának. De fontos körülmény a hallás szerint 
való tájékozódás. A  harc 14-én reg. 3 órakor Hegyesnél ütött 
ki s reggel felé az ágyuszó mind inkább délnek vonult lefele. 
Ebből következtetni lehete, hogy az osztrák sereg visszavonu
lóban van. Mi lett volna természetesebb, mint a választott, vagy

4  üesch ichte dós Infant. Regín. No. 27. A h egyesi csatái’a vonatkozó 
részlet.



megszabott menet vonalon ..ágyuszó után” (még Napóleon ide
jéből való törvény) a hátráló ellenség oldalába s még inkább 
hátába nyomulni. Mi lett volna az esetben Jelasies seregéből ? 
A  csata osztrák írója kiemeli, hogy Kmety e kitűnő helyzetet 
föl nem használta, s az Jelasies szerencséje volt.

Déli 12 órakor az osztrák seregnek talán csak nagyobbik 
része érkezett Verbászhoz. De ez időtájban Kmety m árK uezu- 
rát elérhette volna s d. u. 2 órakor —  tehát egy időben az 
osztrák sereggel —  Kis-Ivért elérheti vala. E miatt valóban 
érdemes lett volna a hadtest rendes étkezését elhalasztani.

A  magyar hadaknak két külön egymástól 26 km. távol
ságban való működését nem tartjuk éppen szerencsésnek. E 
széttagolt viszony csábitó hatást gyakorol az ellenfélre, hogy 
részenkint verje meg az ellenséget. Holott a két irányból való 
előnyomulás —  mint rendesen úgy ezúttal is semmi, vagy csak 
kevés — • a veszélylyel arányban nem álló-liasznot hozott a 
magyar vezérletnek. Bizonyos az, hogy Kmety hadtestének a 
csatorna átkelők kierőszakolása érdekében kellett működnie, de 
seregtestét közelebbi vonalon, mondjuk a csatorna vonalán lehe
tett volna működtetni.

Az osztrák hadműveleti terv ellen alig tehető kifogás. De 
a harcászati, csapás kivitele annál kedvezőtlenebb. Tudva volt 
ugyan is, hogy a magyarok —  bár kisebb erőkkel Szeghegyet 
és Feketehegyet is megszállották. De ha éppenséggel meg nem 
szállották volna, e két helységet —  mely a. magyar védállás 
legfontosabb részének, Kis-Hegyesnek az oldalába vezet, —  
figyelmen kivül hagyni nem lett volna szabad. Ezt nem csak 
a harcászatilag elérni szándékolt fő cél, de az előnyomuló sereg 
oldalának biztonsága is megkövetelte s az éjjeli meglepő válla
lat (mint a példa is beigazolta) nem ment föl bennünket ebbeli 
kötelezettségünk alól. A  terep alkata, az utak iránya megköve
telte, hogy a déli támadó fél két oszlopban nyomuljon elő. A  
mellék —  vagy is jobb oszlop Feketehegynek és Szeghegynek 
lett volna irányítandó, hogy megoltalmazza és támogassa a 
íohadoszlopot a támadás keresztül vitelében. Vagy megfordítva 
a főhadoszlop támadása Feketehegyre irányult volna. Mindkét 
esetben —  nem annyira a meglépés, mint inkább a gyors és 
határozott kivitelben keresvén a döntést.

Jelasies serege bement a kelepcébe,, Guyon jobbszárnya 
kitünően viselte magát. Tüzérsége túlerők ellenében remekelt. 
Gyalogsága, mely a Szeghegy felé irányított oszlopok miatt is 
föltétien kisebbségben vala, —  állott mint a szírt. Lovassága 
is kellő időben közbevágott, mig a császári tulerős lovas dandár 
s utóbb egy ezred mit se csinált. De elismeréssel tartozunk 
Guyonnak a titkos földerítés s az ellenség —  valóban meglepő



—  ámítása miatt is. Jelasies az utolsó percben látta, hogy tőrbe 
esett. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Hegyes Guyonnak máso
dik Branyiszkója. De harcászati és hadműveleti eredmény 
szempontjából nagyobbik ténye.

Bánffy csapatai a Tisza balparti mellékén Perlaszt, Eoskát, 
Elemért, Aradáezot s annak közelében a zsablyai átjárót tartot
ták megszállva. Rendeltetésük vala a folyó átkelő pontjait meg
figyelni, osztrák csapatok átkelését akadályozni s a Bácskában 
folyt hadműveletekkel párhuzamosan tüntetőleg támadni.

Ugyan azon napon, midőn Jelasies Hegyest megtámadta, 
az ágyuszó hallattára Bánfly porlaszt különítménye Derra 
parancsnoksága alatt szintén közbelépett. E különítmény rend
szerint 1— IV2 zlj. gyalogságból, 1 ütegből és V3— 1 század 
lovasságból szokott állani s Periasz nyugati szélét a Bega folyó 
délre hajló ága mögött tartotta megszállva.

Az osztrák csapatok a titeli hídfőből előőrseiket Perlasz- 
hoz 1500— 2000 lépés távolságra tolták előre s a. töltés vonalát 
kanyarulatai szerint, három ponton ágyukkal szerelték föl. így  
Periasz észak-nyugoti kiszögelésétől a. töltés mentén Titel felé 
számítva —  2400 lépésre, a töltés beszögelésénél állott 2 12 
fontos löveg, ettől 3— 400 lépésre Periasz felé a töltés déli 
kihajlásán egy töltés liidnál 2 (> fontos löveg és 1 tarack, 
előbbre 4 --500  lépést szintén 4 löveg volt elhelyezve, mig a 
magyarok ütege a Bega átjáró mögött foglalt állást.

A  hegy esi ágyúzás hallatára a perlaszi különítmény kora 
reggel áthidalta a Begát s azon átkelve, reggeli 6 óra tájban
—  előbbre vont lövegeit egyszerre elsütötte s 2 század gyalog
sággal a császári szerb csapatokat megrohanta. Az előre tolt 
osztagok egész a 2 12 fontos löveg állásig, hol egy tartalék 
csapat állott, visszadobattak, s ily módon az előbbre tolt 7 löveg 
a magyarok birtokába esett. A helyett azonban, hogy e löve- 
geket az osztrák tartalék ellen fordítják s előnyomulásukat 
tovább folytatják vala, az ellenfél legénységének kiosztott tejes 
tálak kiürítése s elfogyasztásához láttak. A  szerb legénység a 12 
fontos lövegeknél összekavart tömegben állott s tiszteinek báto
rítása dacára nem volt rábírható, hogy előtörjön s a magyaro
kat —  kik a töltés kis liidja mögött állottak, megtámadja.

Időközben Stefánovics százados a hídfőből friss tartalék 
csapatot vezetett elő s a magyarok ellen két rohamot intézett. 
A  második rohamnál A bt Gusztáv és Goldstein Móricz honvéd 
századosok elestek s a töltés hidat és a 7 löveget az osztrák 
csapatok visszafoglalták. A  12 fontos lövegeknél álló csajkás 
tartalék csapat a töltés északi oldalán egyenest a magyarok 
által vert hídnak tartott s azok visszavonulását siettette, bár



időközben egy huszár század is átkelt a Eegán. A  császáriak 
a legelői erdőcskét elérve, kartácscsal űzettek vissza. Ezzel a 
harc véget ért. Mindkét fél korábbi állását foglalta el.

A  császáriak 8 halottat és 38 sebesültet veszitének. A  
magyarok vesztesége1) 41 főre tétetik.

Az osztrák déli sereg visszavonulása a Duna jobbpartjára.

A  hegyesi vesztett csata után Jelasics serege Titelre és a 
Duna jobb partjára folytatta visszavonulását. Jul. 15-én nap
keltekor indult Puffer dandára Kacsról Kovilra, onnan gőz
hajón Karlóczára szállíttatott. A  többi gyalog dandár, a löveg- 
és lőszertartalék, főzés étkezés után Titelre menetelt. Néhány 
órával később Ottinger lovas hadosztálya követte őket Vilovára 
azon rendeltetéssel, hogy a vidéket egész a római sáncokig 
portyász vállalatok ellenében védje s utóbb a. magyarok össze
köttetéseit a Bácskában veszélyeztesse.

Láng dandára egy 12 fontos üteggel megerősítve Y ilovát 
szállottá meg. Mosorin Knicsaninra volt bizva s szintén meg
felelő erősbitést kapott.

A  hegyesi vereség után Jelasics attól tartott, hogy a ma
gyarok Péterváradnál átkelve, az ostromzár vonalat áttörik s 
nem csak hogy a Szerémséget veszélyeztetik, de Slankament 
és Zimonyt birtokba véve, a titeli sereget élelmi forrásaitól 
elzárják. Ennek folytán Titelből jul. 16-án a Budisavlievics 
dandár, 17. és 18-án a gyalogsági tartalék mindkét ütegével 
Slankamenre szállíttatott s onnan Bukoveczbe menesztetett.

JuL 18-án Karlócza és Kamenica közt 6 gyalog dandár- 
foglalt állást és ped ig ; balszárny: Hartlieb altbn. alatt, had
osztály törzshadiszállás és Mamula dandár Kamenicán, Budisav
lievics dandár a Karakaes hegyen ; jobbszárny: Kriegern altbn. 
alatt —  hadosztály törzshadiszállás Karlóczán Draskovich dan
dár Bukovecen, Buffer dandár Karlócza előtt. A  zárvonal közepe 
mögött Bukovecen, minden irányban általános tartalékul szolgált 
Rasztics 6 zászlóalja és 2 ütege.

A  Karakaes magaslattól kelet felé a Dunáig eddig hiányos 
erődítés, több zárt sáncmiivel kiegészittetett. Ugyanígy Yilova 
és Mosorin is, ujabb földmüvekkel látattak el.

A  fensik védelmére kijelölt Láng és Knicsanin dandáro
kon kivül a Marzano dandár Titelben maradt, hogy a Tisza 
balpartján nagyobb kiterjedésben épült hídfőt védelmezze. 
A  hídfőt jul. 15-én ünnepélyesen fölszentelték. A z ott elhelye
zett 14 nehéz lövegen felül a titeli fönsik még 3 12 fontos és

b  D ie E rlebnisse eines k. k. O ffiziers stb. id. m. 87. 1.



1 lovas üteget kapott. A  Horváth lovas dandár (szász vértesek 
és császár dragonyosok) Titelben maradt.

Utóbb az élelmezés nehézségei miatt a dandár kötelékébe 
tartozó szász vértes ezredet jul. 22-én a Duna jobb partjára 
szállították.

A  Castiglione lovas dandár a Duna jobbpartjára tétetett 
s Ireghre M nyittatott, hol jul. 22-én megérkezék. A  fensikot 
védelmező összes csapatok fölött Dietrieb altábornagy vette át 
a parancsnokságot.

A  hadsereg főhadiszállás Humán vala.
Vetter a Kmety hadtestét még jul. 14-én Kucurára vonta 

s 15-én Kiszáeson át Újvidékre irányitá, hol az 16-án megér
kezett. Guyon Temerin felé vonult; ugyanott jul. 16-án tarta
lékot hagyott s többi csapataival a római sáncokon állást fog
lalt a csajkás kerület ellenében.

Újvidéktől, a Duna balpartján fölfele, portyász csapatok 
hidverésbez alkalmas eszközöket gyűjtöttek. Ennek követ
keztében a császáriak Péterváradtól Eszékig a folyam vonal 
megfigyelése céljából 1 zászlóaljat főőrség gyanánt Ilokra helyez
tek, mely a jobb parti községeket kisebb osztagokkal látta el. 
Ezen felül Schirding őrnagy alatt egy lovasosztály és egy 
lovasütegből álló különítmény Péterváradtól Ilokig portyázott. 
Viszont a magyarok, hogy a dunai közlekedésnek Zimony és 
Ti tel közt gátat vessenek, a balparton Opovánál egy partüteg 
építéséhez láttak; azonban a császáriak Szurdoknál fölállított 
lövegei a munkálatokat megakasztották.

Vetter jul. 16-án Péterváradra tette át főhadiszállását. 
A  császáriak biztosra vették, hogy a magyar sereg Péter- 
váradon fit a körülzáró sereg áttöréséhez lát. Vetter megérke
zése napján tartott is haditanácsot s a saját részéről az áttörés 
mellett nyilatkozott; de a többség ellene szólott azon indok
lással, hogy ez a megerőditett állásokkal szemben rendkívüli 
áldozatokba kerülne.

A  bán serege a magyaroknál jóval erősebb volt s véd- 
.müvek mögött álla a Duna jobbpartján és a titeli fönsikon.

Egy messzemenő, vagy tartós vállalatba bocsátkozni a magyar 
déli seregnek akkor, midőn északon a főhadszintéren a magyar 
seregek, egy részről az osztrák főhadsereg, másrészről az orosz 
nagy hadsereg elől minden vonalon a Tisza-Maros mögé hát
ráltak, —  igazolatlan nagy hiba lett volna. Horvát-Szlavonország 
veszélyeztetése, ezúttal már idejét múlta, csak arról lehetett szó, 
hogy Jelasies serege védsáneai mögül újból elő ne kerüljön s a 
Tisza-Maros vonalat oldalban vagy hátban ne fenyegesse. Ennek 
ellenében a. titeli fönsik birtoka Péterváraddal együtt, a viszo
nyokhoz képest, a legjobb biztosíték lehetett volna, hogy

O lchváry : M agyar függetlenségi harc.



aztán minden nélkülözhető haderő a Bácskából Szegedre :irá- 
nyittassék.

Vetter előbbi szándékától eltérőleg, a titeli íonsik elfogla
lását jelölte ki hadműveleti tárgyul. Ugyan úgy a Szegedre 
vonult hadügyminiszter is ez értelemben utasította a déli ma
gyar sereg parancsnokát. E célból a kormány Szegedről egy 
4 löveggel fölszerelt hadi gőzöst is küldött a hadművelet támo
gatására. A. hadügyminiszteri rendelet julius 21-én érkezett 
Vetterhez.

Jul. 20-áról 21-ére menő éjjel Péterváradról a körülzáró 
sereg balszárnya ellen nehéz levegőkkel 2 óráig tartó tűzharcot 
inditottak; de hatása nem volt.

A  fönsik támadására Guyonnak jul. 23-ka tűzetett ki. Ezt 
megelőzőleg a tábornok már 19-én reg. 6 órakor 4 zlj. 4 lov. 
század és 1 12 fontos üteggel kémszemlét intézett Vilova ellen. 
A  császári előőrsök visszavonulása után az üteg 1200 lépésről 
27a óráig tüzelt a vilovai állásra, de eredménytelenül; a csá
száriak e tüzelést gyéren viszonozták. Guyon ezután Szt-lvánra 
vonult vissza.

Hogy a 23-án megejtendő támadás megkönnyítessék, 
Kmety 22-én 8 zljjal és 2 üteggel Péterváradról a sikamra ki
vonult s ott harcrendben táborba szállott. 23-án három oszlop
ban kell vala előnyomulnia és pedig egy oszloppal Kamenicára, 
egy másikkal a Vezirácz hegy ellen, a harmadikkal Karlóeza 
felé, hogy az ellenség állását nyugtalanítsa. 2 zlj a, 2 huszár 
százada Pongrácz László alezredes alatt még jul. 21-én Rácsra, 
irányittatott, hogy Guyon seregét erősítse.

A mosorini ütközet.
ju l. 23-án 

(l. a 10. számú vázlatot.)

A  föntebb említett hadügyminiszteri rendelet utasitá Vetter 
altábornagyot, hogy egy utolsó kísérlettel ejtse hatalmába a 
titeli fönsikot. Ha nem sikerül, a sereg egy részét hagyja ott, 
hogy ez az ellenség kitörését akadályozza, a nagyobbik részszel 
nyomuljon Szegedre s vonja magához a Szentesnél és Vásár
helynél álló 6000 főnyi tartalék csapatot s utóbb a közép-tiszai 
PercZel féle hadsereggel egyesülve, a szegedi elsáncolt tábor
nál döntő csatát vívjon az osztrák főhadsereg ellen.

A  júliusi forró napok a fönsikot övező mocsár szalagot 
részben kiszárították s Mosorinnál némely vonalakon egyes 
emberek a száraz földet megközelíthetek; de nagyobb oszlopok 
ebben akadályozva voltak. A  tulajdonképeni mederben, az ut-



töltés áteresznél még mindig egy mt. mély viz állott az alján 
fen eketlen iszappal.

Műsoraitól északkeletre Okrugliea tó és Crni sziget közé 
eső nedves talaj teljesen száraz és járható vala.

A Lazova Mlaka s a többi vele párhuzamos mocsár sza
lag, melyek amúgy is átgázolhatok, a júliusi forró napokban 
csak kevés vizet tartalmaztak.

A  kiszáradt területeken, mint látni fogjuk, csapatok har
coltak. A  titeli fensikot körülbelül 10000 ember védelmezte.

Terv szerint a magyar déli hadsereg a fensik több pontja 
ellen intézett tüntető és határozott támadást. A  jelentékenyebb 
tüntetés jul. 23-án reggel 3 órai kezdettel Yilova ellen intézte- 
tett, hol is 3 zlj. 4 lov. század és 12 löveg fejlődék harchoz. 
De csak is a tüzérség működött, inig a gyalogság —  a nélkül, 
hogy a támadást megkísértette volna, a lovassággal együtt a 
tüzérség biztosítására s a vilovai ellenséges dandár lekötésére 
szolgált. Láng császári ezredes a magyarok lövegtüzét csak 
gyéren viszonozta. Reggel 7 órakor a magyar csapatok k.-szi
lvám állomásukra vissza vonultak.

Mosorin ellenében ugyancsak reggeli 3 órakor Guyon 
vezérlete alatt 8 zlj. 3 lov. század és 4 üteg támadott. A  tüzér
ség a szoros bejárata előtt fejlődék s egyidejűleg a roham osz
lopok a töltés úttól jobbra és balra nyomultak elő. Mosorint Knicsa- 
niu védelmezte. A  magyar támadó oszlopok a hajnali szürkületben 
a mocsár közepéig hatolva, Kniesanin állását 600 lépésre meg
közelítők ; de ott — minthogy a viz miatt az oszlopok egy 
magasságban tovább nem hatolhattak, mindkét oldalról a töltés 
ut felé tömörültek össze. E válságos pillanatban szólaltak meg 
Kniesanin ütegei, s a midőn már a magyar tüzérség tulajdon 
csapatai miatt nem is lőhetett, részint gránát, részint tömör 
lövedék záporral árasztották el az egy tömegbe zsúfolt, roham 
oszlopokat,

Ezek a lövedékek becsapódása és a beállott veszteség 
folytán futással menekültek az ellenséges ágyuk lőköréből. 
A  magyarok tüzérsége még egy darabig folytatta a löveg har
cot, Reggel 6 órakor Guyon visszavonta csapatait.

A  balsiker nem csüggeszté el Guyont s délután 14/2 óra 
tájban ujabb támadáshoz látott. E célból 15 zászlóaljat, 5 lovas 
századot és 6 üteget egyesite Mosorin ellen.

Kniesanin sátorából —  hol éppen ebédnél valának —  észre 
vették, hogy tulnan a hullámos területen Gyurgyevó (Szent- 
György) felől körülbelül 4000 lépés széles vonalon a magyarok 
támadó oszlopai nyomulnak elő.

Ennek következtében Kniesanin a felállítás jobbszárnyára



Stefánovics, a balszárnyra Stanojlovics századosokat rendelte 
ki, maga a felállítás közepére sietett.

Guyon, mint korán reggel, a tüzérséget most is a szoros 
bejárata előtt jobbra a töltés mentén és attól balra állította 
fel. Hátrább a tüzérség mögé födözetül 4 zászlóaljat és 3 lovas 
századot rendelt ki Yilova felé. 6 zászlóalj a gyurgyevo-moso- 
rini töltéstől észak-keletre a Tisza felé, tehát a íövegállástól 
balra, egymástól széles térközökkel alakuló négy oszlopban, —  de 
a moesártalaj miatt csak egyenkint és csoportokban szakado
zott és nyitott sarokkal tört elő egy —  körülbelül 4000 lépés 
széles arcvonalban.

E roham oszlopok mögött hátul és messze 5 zlj. és 2 lov. 
század tartalék viszonyban maradt.

Guyon most már több tájékozottsággal, de még is a lehe
tetlenséggel határos viszonyok közt intézte támadását Knicsa- 
nin ellen.

A  reggeli szerencsétlen támadás veszteségei, a mocsártalaj 
hallatlan nehézségei nem csüggeszték el a magyar csapatokat, 
s ha bár annyi kísérlet és balsiker után csak hősi halálra, de 
nem a győzelemre volt kilátás, a honvédek szakadozott cso
portjai bámulatba ejték az ellenséget, elszánt támadásukkal. 
Az a 4 zászlóalj, mely a tüzérséget födözte, Guyon parancsára 
szintén harcba lépett s az ütegtől jobbra mell magasságig ha
tolt a mocsár vizbe s onnan bizonytalan tüzet indított az ellen
ség balszárnya ellen,

Knicsanin ereje —  hozzávetőleg —  6— 8 zlj. s talán 3 
ütegből álott. De szerfölött kedvező műszakilag is megerősített 
terep szolgált előnyére s a mosorini lakosok támogatására is 
számíthatott.

A magyar sereg nagy kiterjedése folytán Knicsanin las- 
sankint összes tartalékait jobbra előre a harcállásba vezette, 
minek folytán arcvonala körülbelül 6000 lépés kiterjedést nyert. 
Balszárnya Mosorin északi kijáratától nyugotra körülbelül 
2000x -re állott s onnan a töltésig, körülbelül 2000 lépés vona
lon tüzérsége volt elhelyezve." Harcállásának közepe Mosorin 
előtt meglehetősen tömör vala, de jobbszárnyán, már 4— 5 
lépésre állottak emberei s heves puska tűzharcot vívtak a gyér 
sorokban előtörekvő s alig tüzelő magyarok ellen.

Délután 5 óra tájban a magyar balszárny egy 50— 60 
lépésre megközelítő az ellenséges partot. Két rohamot a szer- 
bek visszaszorítottak. Egy harmadik roham alkalmával a magya
rok egy osztagának sikerült is szilárd talajra vergődni. E pil
lanatban Knicsanin helyzete válságos lön. Már d. u. 3 órakor 
összes tartalékait fölhasználta, s töltény készlete alkonyat felé 
fogytán vala s még csak eszköz sem állott rendelkezésre, hogy



lőszer pótlásról gondoskodjék. A  válságos pillanatban érkezett 
meg Láng ezredes vilovai állásából segélyül küldött császár 
dragonyos osztály, l/s lovas üteggel a jobb szárnyra. A  fél üteg 
egy szárny lovas íodözete alatt a szorongatott helyen foglalt 
állást s kartácscsal lőtte a magyarok hős lelkit csoportját.

Ezek egy ideig a kartács tüzet is hideg vérrel állották, 
midőn a dragonyosok D /2 százada rohamot intézett ellenük s 
őket a mocsár talajba visszaszorította. Most a magyarok egész 
balszárnya egyszerre megállóit. A  mosorini fölfegyverzett lakó
sok csoportokban törtek elő, hogy a magyarság előnyomulásá
nak útját állják. De nem volt rá többé szükség. A  gyalogság 
elmaradozott csoportjai a rendkívül nehéz talajon nem bírtak 
előhatolni, hogy segélyére legyenek a szárazra vergődött osztag
nak. A  tartalék is messze hátul visszamaradt. Már 6 óra felé 
járt az idő, s a csapatok még sem érték el a túlsó partot. Most, 
hogy a mosoriniak is segítségre jöttek, a honvéd zászlóaljak 
az egész vonalon visszafordultak. Az ágyú tűzharc még az után 
is —  estig tartott, hogy a gyalogság visszavonulását födözze.

A  császáriak 8 halottat és 85 sebesültet veszhettek. A  
nagy kiterjedésű harc dacára a magyarok alig okozhattak itt 
veszteséget. A  császári ütegek és csapatok kedvező állásban 
födözék mögött valának. Ellenben a. magyar csapatok előnyo
mulás közben az alig járható terepen gyakran össze tömörülve 
úgy szólván álló céltárgyat nyújtottak az ellenséges ütegek és 
puskák lövedékeinek. A  magyarok veszteségére nincs adat. De 
hozzá vető számítással legalább is 1000 főre teszik. Sokan a 
sebesültek közül a mocsárban pusztultak el.

A magyar csapatok vitézségét, hősies magatartását csodálta 
az ellenség. Az egykori Mihály nagyherceg nevét viselő 37. 
gyalog ezred 3. zászlóalja (Máriássy gyalogság) most 74-ik 
honvéd zászlóalj, az egri Wasák, a debreczeni Don Miguelek 
zászlóalja s a többi, honvéd zászlóaljak becsülést, tiszteletet cs 
kegyeletet érdemlő vitézséggel küzdöttek e szomorú emlékű 
ütközetben.

Egy osztrák-szerb katonai író, kinek munkájára gyakran 
hivatkoztunk, mondja, hogy még soha sem látta a magyarokat 
oly vitézül harcolni, mint ma s a hadfi annál nagyobb tisztelet
tel adózik az ellenfélnek, mert a talaj, melyen a magyarok küz
döttek, 800 lépés széles 4— 4 V2 láb mély mocsár vala.1)

Vitézül harcoltak a szerbek is s Knicsanin ezúttal is tanú 
jelét adta hadvezérlő képességének és vitézségének.

1) „Xoeh nio sah itsli deli Feind s<> tapi'er techt.cn ív ie  Jioute, uucl uni 
■so jnehr AchUuig- m uss ihm dér K riogsm aun zollen, als dér Boden, auf elem 
dér Geg-ner agirte cin 800 Scliritte breiter v ier bis viereinhalb Schuh tiefer 
Sum pf war." Die Erlebnisse oiues k. k. Oi’tiziers id. ni. 205. 1.



Magyar csapatok a titeli fönsik elleni harcokban a viz 
nagyobb terjedelme következtében, még soha sem jutottak odáig, 
a meddig őket Guyon oroszlán szive előre vitte.

Annyi híjába való küzdelem s annyi vérontás után, a. 
békés viszonyok közt fontolgató katona önkéntelenül jön ama 
kérdésre, „hát csakugyan lehetetlenség volt a titeli fönsikot 
bevenni?“ s erre felelnünk kell, hogy minden előkészítés nélkül, 
az ellenség előtt világos szándékkal, közvetlen arctámadással, 
oly csekély erővel mint a magyarok valának, lehetetlen volt a, 
széles mocsáron át a magas fekvésű földvárba törni.

De másként áll a dolog, ha előkészületet, cselt és számí
tást s némileg több haderőt vetünk mérlegbe a császáriak elle
nében.

A  fönsik védvonala Yilovától Mosorinon át Titelig 26 km. 
A császáriak 6— 12 zászlóaljából 2— 2 kni.-re sem jutott egy- 
egy zászlóalj. Az ellenség szükségképeu csak egyes pontok 
védelmére volt utalva, miért is csel és meglepő támadással 
valamely ponton be lehetett volna hatolni. Az 1828— 29-ik 
évi s ujabb időben az 1877— 1878 évi orosz török háború tanul
ságos példát nyújt, arra, hogyan lehet egy védett folyam vona
lon áttörni.

A  Duna a mai Román-Bolgár földön 2000 lépésig kiszé
lesedik, 3— 6 Brailától 5— 15 — néhol 20 m. mélységgel bír. 
Kalafattól kezdve mocsaras partok miatt csak néhol kelhető át 
s a jobb part mindenütt uralgó.

Nagy mennyiségben összegyűjtött vízi jármű. —  komp, 
tutaj, csónak bárka s a Tiszán gőzhajó segélyével több ponton 
megkísérteni s egy ponton áttörni lehetett volna a magyar 
csapatoknak is. De a magyarok átkeléshez szükséges anyaggal 
nem voltak fölszerelve, műszaki csapatuk alig volt, s igy pl. 
április 18-án, midőn a kitört szerbeket Mosorinnál visszaverték, 
a töltés utón szemük láttára fölszedett átereszt sem tudták át
hidalni, hogy a megzavarodott ellenség nyomában Mosorinba 
hatoltak volna.

A z egy Ízben megkísértett, pözshid építését is csakhamar 
abban hagyták. Így aztán célhoz jutni a legnagyobb vitézség s 
önfeláldozás dacára, lehetetlenség vala.

Ugyan azon napon, midőn Mosorin ellen történt a táma
dás, d. u. 2 órakor a, magyarok 2 zászlóalja egy üteggel a Tisza 
balpartjáról Kamen ellen —  (ott hol a folyó a fönsik meredek 
partjával érintkezésbe lép) állást foglalt. A  császári őrsök egy 
ideig állottak, de utóbb Mosorin felé vonulónak. A  magyarok 
már hozzá láttak a Szegedről küldött gőzhajón való átszállí
táshoz, midőn Titelről 1 század Vilmos gyalogság és Va üteg



a visszavonuló csapatok segélyére érkezett s ezeket állásukba 
visszahozta. Erre a magyarok fölhagytak az átkeléssel s vissza- 
vonulának.

Periasznál is d. u. 4 órakor tüntetőleg támadtak a magya
rok a titeli hidío előre tolt csapatai ellen. Ez utóbbit Lázics 2 
zászlóaljjal védelmezte. A  támadás a következő nap -  - julius 
24-én reggel 4 órakor ism étlődött; de már ekkor nem volt célja 
a tüntetésnek.

Ezzel a magyar déli hadsereg actualis jelentőségű had
műveleteit befejezte. A seregrészek hátra lévő ténykedése az 
utolsó védelmi kisérlethöz való alakulás s a teljes feloszlás 
mozzan atai valónak.

A  dunai osztrák főhadsereg Haynau alatt Pestről Szeged 
felé nyomult. Jobb oszlopa a 8. hadtest Ramberg parancsnok
sága alatt, Soroksár, Kun-Szt-Izsákon át Szabadkára jrányitta
tott oly célzattal, hogy Jelasicsesal érintkezésbe lépjen s Vetter 
seregét elvágja Szegedtől.

A magyar kormány Szegedet földsáncokkal erősítette, hogy 
olt Haynau előnyomulásának útját állja.

A Perezel féle közép-tiszai hadtest   C'zeglédtől mintegy
20.000 emberre] s a déli hadseregből Ctuyon hadteste 10500 főnyi 
létszámmal a szegedi elsáncolt táborba rendeltetett, hol Dem
binszky vette át a parancsnokságot. Kmety egyelőre (julius 24)
10.000 emberrel és 88 löveggel Jelasics hadai ellen a csajkás 
kerületben megszállottá (lardinovcze, Kovil-Szt-lván, Dyurgyevó 
községeket. Julius 20-án Zsablyán táborozott. Monostorszeg, 
Bezdán, Apafin, Túri a, Szt-Tamás, Verbász községeket és Zom - 
l.)or várost figyelő őrsök tartották megszállva, Baján Zsámbély 
alatt 2000 ember 4 löveggel volt elhelyezve. Bánfly csapatai 
még mindég a Tisza balparti községekben az átjárók fölött 
őrködtek.

Vetter főhadi szállását julius hó 25-én Beodrára (Torontál 
megye), 31-én Szegedre tette át.

Kmety julius 28-án parancsot kapott, hogy Ó-Becsén át 
a Bánságba vonuljon.

Zsámbély 20(10 emberével a szegedi táborba rendeltetett.
Ramberg hadteste julius 29-én Mélykutra ért, 80-án Szabad

kát szállottá meg. Jelasics állását elhagyva csak julius 81-én 
szállottat- meg a titeli fensikot hadseregével, hogy a Tiszán 
átkelve Haynau seregével közreműködjék Dembinszky ellen.

Véesey hadteste 11000 ember és 84 löveggel Temesvárt 
ostromolta. Az augusztus 5-én vívott szöregi csata Dembinszky! 
Temesvár leié,,kényszerűé vonulni, Kmety parancsot kapott, 
hogy a tiszai átjárókat rontsa le s Nagy-Kikiudáuál csatlakoz
zék Dembinszky soregéhüz.



Augusztus 9-én a temesvári csatával eldőlt a magyar 
függetlenségi harc sorsa.

A tiszai átkelőket őrző magyar csapatok csak e napon 
vonultak el a folyó balparti állomásairól. Jelasies hidat vert 
"hitelnél s csak 13-án indult Nagy-Beeskereken át Temesvár 
felé.1)

Augusztus 17-én a császáriak Péterváradot a Duna bal- 
partján. is körülzárták. Szeptember 7-én Kiss Pál tábornok a 
vár kapuit föltétlenül megnyitotta.

r) D ió E r leb n isse  e in es  k. k . O ffiz iers  i. m . 208. 1.
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ĴGorodji 'V

o Taitünci/ 
o 0strvvox7YU )m

m rü w vu ; M

CenToa-
02fóförz/

■fiemuúí oWUSbtyVZscun/oObrm
Jiacv.nác) rr\Ærmüûy —

/ db'áriiL wmwbslyffl
^ ‘̂ k S j Æ 'C k v c L n ,

jC-ísanv
âànîôs ol)óbrM>■ m sé ü’jCüoii JC&eá'JlrrfccLSőit7i/'iJ - 107 3 Wlcawszt;

Jjvnkavicá
{hiubngsdçnf f p r c

lunar ''jháalteduGL'
J à é ÿ a À

jtomc

yXarlsdüri
'J tu te jo á c  *
^̂ oűAíSU/Oíd 

—a  VV, y¥UcJlínc

ilunúxu-
V jféhadia/\ o  Sefterav'^- ]lágerclo>l'

'asum oc
oJkutaiiO /

Mt/oub 'ÍSiCS

tftxMrca'
Tk a itíeháncsom-

c Jfcim sk iu

gthmibU-

h?atu}w°0

űm eruh iO /

_mrsm j* -

vvica/ 
o Ja~boiruz/

aüw tsi

JELMAGYARÁZAT:

Magya

Szerb

O/L1901.



2. sz vázlat.
JELMAGYARÁZAT

b. =  bácskai nemzetőrök 
cs. =  császár-huszárok,
F. =  Ferdinánd-huszárok 

Gy. =  Gyulai zászóalj, 
h. =  honvéd-zászlóalj, 
k. =  kunsági nemzetőrök 

k . b. s . =  ó-becsei sánczok,
| p . — pesti nemzetőrök, 
p. ö. =  pesti önkéntesek,
P. k. =  Porosz kir. gyalogsa 

p. v. h .=  póterváradi hídfő,
5. =  Sándor-gyalogság, 

Schw. =  Schwarzenberg-gyal 
I sz. =  székely zászlóalj, 

t. =  tolnai nemzetőrök, 
v. =  veszprémi nemzetőr 

v . s. =  verbaszi sánczok, 
W rt. =  Würtemberg-huszár 

W sa. =  W asa-zászlóalj.



/V perlaszi szerb tábor megrohanása.
1848. szeptember 2-án.

(Helyzet reggel 6 és 7 óra közt.)
3. sz. vázlat.
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/ \  jarkováczi rajtaütés.
(Helyzet 1848. deczem ler 13-án este.)

5. sz. vázlat.
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- JELMAGYARÁZAT:

Magyar csapatok ^ 1
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Pancsova megtámadása 1849 . január 2-án.
{Helyzet reggel 9 óra tájban.) SZ V ázlat.
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A mosorini ütközet 1849 . julius 23-án.
(Helyzet: Vilovánál reggel 3h után, Mosorinnál délután 3h tájban.)

10. sz. vázlat.
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.JELMAGYARÁZAT:

magyarok [} 1  császári szerb csapatok





A szerzőről

A magyar történelem egyik legjelentősebb, sorsdöntő eseményével az 1848— 
49-es magyar forradalom és szabadságharc történetével a történetírás nem 
sokkal annak befejeződését követően kezdett el foglalkozni, és foglalkozik 
kitartó figyelemmel napjainkban is. A  máig jelentősre duzzadt magyar tör
téneti irodalomban és a történelmi tudatban a délvidéki események -  ritka 
kivétellel -  sohasem álltak a magyar történetírók és a történettudom ány fi
gyelmének középpontjában, annak ellenére sem, hogy 1848-49-ben az első 
katonai összetűzések a „dél-magyarországi hadszínhelyen” kezdődtek el, „s 
ugyanott nyertek tragikus befejezést” is.

A  délvidéki eseményekkel -  a legjobb szakértőjüknek számító Thim Jó
zsef művei mellett -  a XIX. század utolsó évtizedeiben elsősorban a Bács- 
Bodrog Vármegye Történeti Társulata körül gyülekező szerzők foglalkoztak 
részletekbe menően -  és nem mindig elfogulatlanul.

A XIX. századi szerzők történeti művei közül azonban, műfajánál és m ód
szerénél fogva, megkülönböztetett figyelmet érdemel Olchváry Ö dönnek A  
magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken (Egy áttekintő- és 9 
csata-vázlattal) című műve, amely a tájainkon lejátszódó események első, és 
máig is egyetlen hadtörténeti elemzése.

Az 1851-ben született Olchváry Ö dön katonai karrierje 1871-ben kezdő
dött, amikor az előzetes tiszti tanfolyamot követően a Ludovika Akadémián, 
majd a brucki lövésziskolán részesült hadászati képzésben. Tiszti karrierjét 
szokványosnak mondhatnánk, ha azt 1887-ben és 1889-ben nem szakította 
volna meg tanári működése a Ludovikán, valamint a gyakran megjelenő ha
dászati és hadtörténeti tanulmányai, amelyekkel talán a karrierjében megélt 
csalódásokat orvosolta.

A korabeli kiadványokban számos hadászati és hadtörténeti dolgozata 
jelent meg, közülük hadd emeljük ki a Hunyadi János hadjáratai című, 1886- 
ban készült értekezését a Ludovika Akadémia Közlönyében, és az 1888-ban 
íródott, a H adtörténeti Közleményekben megjelentetett munkáját, A magyar 
államterület déli és Balkán félszigeti északi hadszínhelyeinek hadiméltatása és 
levelezését. A  millenáris kiállításra ő készítette el a muhi csata leírását, amely 
ott kiállításra is került, és egyben ez a legtöbbet emlegetett műve is.

A  történelmi események iránt érdeklődő olvasó ezúttal A  magyar függet
lenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken című művét veheti kézbe, amely 
először Szabadkán jelent meg 1902-ben.

Olchváry Ö dön 1899. április elsején került Szabadkára, ahol a szabadkai 
VI. honvédezred kiegészítő parancsnoka lett. Feltételezhetően ekkor kezdett



el foglalkozni az 1848-49-es délvidéki hadieseményekkel is, és a lehetőséget 
kihasználva személyesen is bejárta a legnagyobb csaták helyszínét, tehát nem 
„vakon”, terepismeret nélkül írta hadászati elemzéseit.

Nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy ez idáig csak szűk szakmai körök
ben ismert műről van szó. Olchváry, ahogyan művének előszavában maga 
is mondja, azokkal a hadműveletekkel foglalkozott, amelyekben a „magyar 
hadak a fölkelő szerb s az utóbb egyesített osztrák-szerb csapatok ellen har
coltak”. Vizsgálódásai és értekezése elsősorban hadviselés-elméleti megala
pozottságú, amelyben a társadalmi és politikai kérdésekkel csak oly m érték
ben foglalkozik, amennyire az az egyes események megértéséhez szükséges. 
A magyar-szerb hadakozás okáról tárgyilagosan, röviden értekezik, és ilyen 
módon ismerteti a szerbek autonómiatörekvését is. A  műben felhasznált iro
dalomjegyzékből is látszik, hogy Olchváry az események hadászati aspektu
sát helyezi előtérbe.

Olchváry Ö dön A  magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a Délvidéken 
című munkája az átfogó művek minden ismérvével rendelkezik még akkor 
is, ha maga is azt vallotta, hogy művét nem a „politikusoknak, de a hadtör
ténelem kedvelőinek” írta. Kézbe veheti mindenki, az is, aki a délvidéki ese
mények iránt szakmai szempontból, és az is, aki csak történelemkedvelőként 
érdeklődik.

Ozer Ágnes
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