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Boldog Születésnapot Nemzetőrség!

172  és  egy  nyúlfarknyi  évvel  ezelőtt  született  meg  Magyarországon  a
polgári  önkéntesség,  áldozatvállalás  és  felelősség  egyik  legnagyobb
példája: a Magyar Nemzetőrség!

1848.  március  15-én Pesten felkelt  a  magyar  ifjúság,  nem előzmények
nélkül,  mert a példát február 23-án Párizs, március 13-án Bécs mutatta
meg.  Pest,  amely  ekkortájt  leginkább  németajkú  kereskedőváros  volt,
amelyben már egyre inkább teret nyert az egyetemi ifjúság és a kultúra is.
Szemben állt a dombon a Vár és az osztrák helytartó, így Pest mindinkább
az  ellenállás  fészke  lett.  1847-ben  már  megalakult  az  Ellenzéki  Kör,  a
fiatalok kávéházakban, kocsmákban gyűltek és hallatták hangjukat. 
A  Bécsből  érkező  forradalmi  hírek már  csak gyújtópontja  volt  a  régóta
elfojtott érzelmeknek, ami 14-én a Pilvaxban már pislákolt. Jókaiék járták
estefelé  a  várost  és  gyűjtötték  maguk mellé  az  egyetemi  ifjúságot,  és
másnap reggelre mindenkit a Pilvaxhoz hívtak. Ekkorra már a Mit kíván a
Magyar  Nemzet  kiáltványt  napok  óta  fogalmazták,  hogy  aztán  15-én
reggel a Landerer és Heckenast nyomdájában kinyomtassák, és csepergő
esőben felolvassák azt.

Már ebben megfogalmazták: Nemzeti őrsereg.
Aztán megalakult  az első felelős magyar kormány gróf  Batthyány Lajos
vezetésével és a 22. törvényczikkben rendelkeztek a Nemzetőrségről.
Az első parancsnoka Batthyány volt,  mivel a hadügyminiszter,  Mészáros
Lázár külföldön tartózkodott. Azonnal elrendelték, hogy az előírt cenzussal
rendelkező férfiak jelentkezzenek a nemzetőrségbe. 

Március 15-én ugyan még polgárőrséget szerveztek az ifjak, de gyorsan
váltottak, hiszen „nemest, polgárt és nemtelent egyaránt soraiba fogadó
fegyveres szervezetet” kívántak, így nemzetőrségnek nevezték el.
Sok  nemzetőr  kiegyenesített  kaszákkal,  lándzsákkal,  cséphadarókkal,
miegymásból álló fegyverrel jelentkezett felvételre. A nagyobb városokban
azonnal megindult a toborzás. Intézkedtek, hogy a császári hadseregben
szolgálatot teljesítő magyar katonák, tisztek és legénység hazatérjen, mert
kellettek a kiképzéshez.

Az  osztrákok  ezt  nem  nézték  jó  szemmel  és  az  akkor  nyitott  olasz
hadszíntérre  vezényelték  át  a  magyarokat,  ne  tudjanak  dezertálni,
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elengedni  a  szolgálatból  pedig  fel  sem  merült.  Már  ekkor  látszott,  a
Habsburg  –  bár  a  császár  aláírta  az  április  törvényeket  –  nem  lesz
engedékeny,  és  meg  is  érkeztek  az  első  hírek  arról,  hogy  titkos
tárgyalásokon  felkérték  a  horvát  seregek  parancsnokát  és  bánját,
Jellasicsot, álljon készenlétben.

A nemzetőrség toborzása a kötelezően elrendelt cenzusokkal nem nagyon
járt sikerrel, nehezen szerveződött az új sereg. Többen vissza is léptek…
Amint azonban egyre inkább veszélyt jeleztek a horvát határ térségéből,
valami megindult.
Sürgősen fegyverekre volt szükség.
Május  17-én  Deák  Ferenc  Batthyány  nevében  egy  nemzetőr  zászlóalj
szervezését rendelte el, Kossuth pedig megbízást kapott egy tízezer főnyi
haderő kiállítását célzó költségvetés kidolgozására. Pesten már dolgoztak
a nyomdákban: (részlet egy toborzási felhívásból)
„Hazafiak!  Szeretett  hazánk  láthatárán  veszélyes  felhők  tornyosulnak.
Minden hazafi szent kötelessége hazáját bel-és külellenség ellen védeni:
ezt igényli a természetjog, ezt parancsolja a törvény…..”

Pesten nagy volt a lelkesedés és az ifjak rossz szemmel nézték azokat,
akik  nem  jelentkeznek  az  önkéntesek  közé.  Olyanok  is  voltak,  akik
öregebbnek tűntették fel magukat, csak hogy felvétessenek a nemzetőrök
közé!  Széchenyi  István gróf  egyik feljegyzésében május  27-én naplózta
azt, hogy unokaöccse:”…Széchenyi Dénes közlegény lett a tízezernél”

Jellasics  és  az  osztrák  kormány  közötti  megállapodást  egyre  kevésbé
lehetett titkolni, pláne amikor a horvát bán mozgolódni kezdett seregével
a magyar határ környékén.  Új rendelet született a magyar kormánynál és
nemzetőrökből  álló  hadi  erőt  kellett  teremteni  az önkéntesen ajánlkozó
erős, egészséges egyénekből.
A  nyár  elején  a  déli  határnál  laktanyákban  lévő  reguláris  katonai  erők
parancsnokai parancsot kaptak, hogy mérjék fel a muníciót, lehetőségeket
és  jelentsék  Pestnek.  Augusztus  elejére  már  tudni  lehetett,  Jellasics
támadni fog.

Ekkor  toborzó  körútra  indultak  a  kormánytagok  és  hozzávetőlegesen
300.000 önkéntes jelentkezett és kezdett kialakulni a honvéd sereg. Gyors
kiképzés  folyt,  nem  volt  idő.  Jellasics  átlépte  a  Drávát  és  erőteljesen
nyomult előre, a cél is kirajzolódott már: Pest-Buda.
A  Habsburg  bérencek  a  Balaton  déli  oldalán  nyomultak  előre  és
elkerülhetetlenné vált az összecsapás. A kérdés csak annyi volt,  milyen
irányból akar Jellasics Buda felé vonulni és mikorra lesz készen a nemzetőr
és honvéd sereg az összecsapásra.
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Móga  tábornok  szeptember  28-án  délutánra  a  sukorói  kis  református
templomba  hívta  össze  a  tiszteket.  Döntés  született:”..  útját  állják
Jellasicsnak,  és  ha  őket  megtámadja,  nem  fognak  hátrálnak,  hanem
megütközni…”

A  horvát  sereg  szeptember  29-én  hajnalban  a  Buda  felé  vezető  úton
megkezdte az előnyomulást. Ekkor már Batthyány is a táborban volt, és
Móga utasítására lezárták a Matonvásárra és a Velencei tó melletti, Budára
vezető utakat. A magyar sereg jobbszárnya a Pákozd és Sukoró közötti
dombokon ellenőrizte a Fehérvár-Lovasberény-Bicske útvonalat. 
A sereg centruma továbbra is Pákozd és Sukoró között a tó északi oldalán
helyezkedett el. Perczel Mór, Görgey Arthur volt Móga segítsége, Teleki
vezérőrnagy  pedig  a  tartalék  erőkért  felelt.  Lejjebb,  a  Velencei  tó
túloldalán Görgey feladata volt ellenőrizni a Duna felé vezető utakat.
A horvátok a lovasberényi út körzetében indultak meg Pátka oldalán, és
délelőtt  fél  tíz  tájban felfejlődött  a seregük.  A horvát balszárny csapott
neki  a  magyar  jobbszárnyon  lévő,  többségében  újoncokból  álló
nemzetőrökre.  A  fiatalok  jól  ellenálltak  nemcsak  a  gyalogság  tüzének,
hanem a rohamnak is. Guyon őrnagy Pest megyei 2. nemzetőri zászlóalja
remekül tartotta állásait.
Így  a  horvátok  a  lovasberényi  út  felé  kerültek,  meg  akarták  kerülni  a
magyar jobbszárnyat, azonban azt az időközben megérkező huszárokkal,
gyalogsággal és tüzérségi támadással nemcsak megakadályozták, hanem
majd egy órás küzdelemben vissza is szorították az ellent.

Ekkorra  már  megérkezett  Pátka  szélére  a  zalai  önkéntesek  zászlóalja.
Pátkától  nyugatra  a  horvátok  semmilyen  támadást  nem  vártak,  ezért
meglepték  őket  a  zalaiak  és  az  őket  gyér  felszereléssel  követő
népfelkelők, és visszavonulásra késztették Jellasicsékat.

Fél  tizenkettő  felé  megindult  a  horvát  támadás  a  központi  erők
bevetésével,  hogy  áttörjék  az  utat  Buda  felé.  Az  1.  honvédzászlóalj  a
borsodi  önkéntes  nemzetőrökkel,  valamint  a  34.  Porosz  herceg
gyalogezred,  és  a  48.  Ernő  főherceg  gyalogezred  egy-egy  zászlóalja
közösen feltartóztatta azokat. A horvát tüzéreket az egyik honvéd félüteg
viszont tüze, jól célzott lövésekkel hátrálásra késztette. 
Egy  névtelen  köztüzér  így  írt  erről:”…a  szőlőkből  a  szerezsánok  nagy
tömege  ordítással  felénk  rohant,  de  nem  volt  idejük  a  honvédekkel
összeütközni,  mert  mi  és  az  1.  honvédzászlóalj  jobbszárnyán  felállított
ágyúink  kereszttűzbe  fogták  őket…..Iszonyú,  de  minket  akkor
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gyönyörködtető látvány volt embertársaink halálát és sokaknak kínlódását
szemlélni…”

Jellasics  mintegy  kétórás  próbálkozásuk  után  lemondott  a  csata
folytatásáról.  Serege  összezavarodott.  Ekkor  lehetett  volna  akár
megsemmisíteni az egész horvát sereget, de mivel a horvátok leálltak a
támadással, Móga parancsot adott minden lövöldözés beszüntetésére!
Ő csak védekezést vállalt Batthyánynál, támadni nem akart!

Pákozdon  a  magyar  sereg,  a  honvédok,  nemzetőrök,  huszárok,
önkéntesek,  gyalogosok,  hozzájuk csapódó népfelkelők óriási  győzelmet
arattak.  Az  elsőt!  Ez  volt  a  nemzetőrökből  alakult  honvédség
tűzkeresztsége. MEGALAKULT A MAGYAR HONVÉDSÉG!

Másnap reggel tíz óra felé a horvátok megpróbáltak rajtaütni öt zászlóaljjal
az ott állomásozó magyar csapaton, de azok azonnali hősies és nagyon is
erélyes és lelkes válaszlépésével visszaverték a támadást. 

A  csatát  felvállaló  magyar  sereg  erejének  az  50  ágyújukat  és  a  17
huszárszázadot tartották. Azok is voltak, azonban a pákozdi csatában nem
a huszárok  és  a  tüzérek,  hanem elsősorban  a  gyalogság  és  a  tüzérek
szerepeltek kiemelkedően. A gyalogság közül pedig mindenképpen ki kell
emelni a HONVÉDEK és a NEMZETŐRÖK helytállását, akik először álltak
szemben ellenséggel!!!!!  A magyar sereg 60%-a újoncokból állt!

Jellasics három nap fegyverszünetet kért.  Majd aztán Győr és Bécs felé
elvonult…

A pákozdi csata nem volt nagy ütközet, de elérte azt, hogy az ellenség
nem támadt rá a fővárosra, és „bebizonyította, hogy a magyarságban meg
van  a  kellő  elszánás,  hogy  fegyverrel  védje  meg  kivívott  jogait,  hogy
vannak,  akik  a  harc politikai  vezetését  vállalják,  és hogy azokat  a nép
elfogadja vezetőinek.”
  
És  még valami,  amit  nem szabad figyelmen kívül  hagynunk:  Az Ozorai
csata!
Görgey  egységei  október  4-én  a  horvátok  egyik  megmaradt  csoportját
megakadályozták Simontornya körzetében, hogy csatlakozzanak Jellasics
seregéhez, és Tác, valamint Soponya térségébe szorították vissza. Görgey
és Perczel 5-én egy horvát zászlóaljat, amely Fehérvár felé vonult, foglyul
ejtettek. Philipovich vezérőrnagy, a horvátok parancsnoka fegyverszünetet
kért,  Perczel  pedig feltétel  nélküli  megadást kért.  Hatórás gondolkodást
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kért Philipovich és megtévesztésül tábortüzeket rakatott az erdő szélén,
mintha letáboroznának. 

Ekkor már Csapó Vilmos a tolnai nemzetőrség és a népfelkelők őrnagya,
mintegy  tizenötezer  (!)  fővel  Ozora  térségében  a  Sió  környékén
állomásozott.  A Sió  hídját  felszedette,  nehogy ezen át  tudjanak jutni  a
horvátok.  6-án délután a  horvátok  el  is  érték  a  Siót,  ahol  a  túloldalról
sortűz fogadta őket. A dombokról a lövések félelmetesen visszaverték a
hangot,  ami meglepte a horvát katonákat.  A horvát  sereg parancsnoka
tárgyalást  akart  Csapóval,  aki  ezt  megtagadta.  Patthelyzet  alakult  ki.
Reggelre  megérkezett  Perczel  a  seregével  és  körbe  kerítették  a
horvátokat.  Mielőtt  bármi csata kialakulhatott  volna, Philipovich és Róth
tábornok  megadták  magukat.  A  horvátok  letették  a  fegyvert,  amit  a
magyarok átvettek tőlük.
Kossuth  javaslatára  a  Honvédelmi  Bizottmány  3  zsákmányolt  ágyút  a
tolnai  nemzetőröknek  adományozott,  amelyre  rávésték:  „Az  ozorai
győzelem emlékére” 
Ugyanakkor  megengedte,  hogy  ezentúl  a  tolnai  nemzetőrség  zászlaján
viselhesse az „Ozora, 1848” büszke feliratot.

Boldog 172. születésnapot Nemzetőrség, Honvédség!   

Lejegyezte: Dr. Diószegi Gábor nör.vezérőrnagy
                   a Nemzetőr Vezérkar Főnöke

(Az íráshoz felhasznált  irodalom: Urbán Aladár:  Pákozd 1848 c. könyve.
Móra Ferenc Könyvkiadó 1984.)
  


