
Nemzetőrök és honvédek 
1848-49-ben 



Az 1848. márciusi pozsonyi és pesti forradalmi események híre nem egészen egy hét 
múlva érkezett meg Szabolcsba. A megye akkori székhelyén, Nagykállóban

tanácskozó megyei közgyűlés előtt március 21-én olvasták fel a Helytartótanács 
március 16-án kelt levelét, melyben a rend és a béke fenntartásához szükséges 

intézkedések kiadására szólította fel a törvényhatóságot.



Az V. Ferdinánd által 1848. április 11-én Pozsonyban szentesített törvények egyike a 
nemzetőrségről alkotott XXII. törvénycikk volt.



1848 tavaszán a 
12 

huszárezredből 
mindössze 4 (az 
1., 2., 3., és 11.) 

állomásozott 
Magyarországon. 

A 9. és 12. 
huszárezred 

Cseh- és 
Morvaországban, 
a 4. Bécsben, az 
5. és 7. Itáliában, 

a többi ezred 
pedig Galíciában 

szolgált. A 
kormány hívó

szavára a 
huszárezredek 
egy része a tiltó
parancs ellenére 
is hazaszökött. 



A 6. (Württemberg) huszárezred a 
lovasság egyik legjobb alakulata volt, 
bár tisztikarának csak kisebbik része 
vett részt a szabadságharcban. Ezek 
a tisztek azonban kiválóan megállták 
a helyüket, ketten Répásy Mihály és 

Lenkey János tábornokok lettek. 
Legénysége színmagyar, a Tiszántúl 

északi feléből származott. 1848 
tavaszán Galíciában Brezánban

állomásoztak. Innen történt az első
szökés az ezredesi osztály 2. 

százada Lenkey János százados és 
Fiath Pompejus főhadnagy 

vezetésével. Június végén az egész 
ezredet hazavezényelték. Harcoltak a 

Bácskában, ott voltak Pákozdnál, 
Erdélyben Piskinél. A tavaszi 

hadjáratban az Aulich Lajos vezette II. 
hadtestbe osztották be az ezredet. Ők 

alkották a komáromi védősereg 
lovasságának gerincét. 1849. október 
3-án a hadsereg utolsó alakulataként 

tették le a fegyvert Komáromban. 



1848. május 16-án jelent meg gr. Batthyány Lajos miniszterelnök és br. 
Baldacci Manó ezredes, az Országos Nemzetőrségi Haditanács elnökének 
rendelete, amelyben bejelentették, hogy a kormány a nemzetőrség mellé
még egy 10.000 főből álló „rendes nemzetőrséget”, a későbbi általánosan 

elfogadott szóhasználattal élve, honvédséget szervez.



A honvédsereg katonái 3 évi szolgálatra kötelezték el magukat, belépéskor 20 
pengőforint foglalópénzt kaptak, majd pedig rendes ellátmányért, zsoldért szolgáltak. A 
10. zászlóalj alakulási helyéül Debrecent jelölték ki, s a zászlóalj legénységét Szabolcs, 

Szatmár, Bereg, Ugocsa és Máramaros megye és a Hajdúkerület adta. Toborzási 
helyek (hadfogadó kormány és fiók-hadfogadó kormányok) kezdtek el működni 

Debrecenben, Nagykállóban és Nagykárolyban.



A 10. honvédzászlóalj 1848. július 28-án indult el Szemere Pál őrnagy 
parancsnoksága alatt Debrecenből a Délvidékre. A perlaszi szerb tábor elleni 

támadás során estek át a tűzkeresztségen szeptember 2-án. Innen ívelt felfelé
fényes dicsőségük, mely aztán a tavaszi hadjárat, Budavár visszavétele és számos 
győzelem után 1849. augusztus 20-án a borosjenői fegyverletételkor hanyatlott le.



A délvidéki háború tapasztalatai alapján rendelte el Batthyány Lajos miniszterelnök 
egy olyan nemzetőrség szervezését: „...mely önkénytesen ajánlkozó, erős, 

egészséges egyénekből legyen alkotva, kik kötelezvék mindaddig, mig a harcz tart, 
vagy a haza szolgálatjokat igényleni fogja, a kormány rendelete alá helyezni 

magokat...” Szabolcs megye augusztus 23-án határozott egy önkéntes nemzetőri 
zászlóalj kiállításáról oly módon, hogy a fegyverzet, felszerelés és ruházat költségeit 

a törvényhatóság vállalja magára. 1848. szeptember 10-én Patay József őrnagy 
parancsnoksága alatt esküre és zászlószentelésre sorakozott fel a jórészt már fel is 

szerelt zászlóalj, majd a hó végén Nyíregyházáról Pestre indították őket, ahol a 
felszerelésüket kiegészítették. 



1848. október elején, Ozoránál Perczel Mór dandárában harcoltak a szabolcsiak, 
majd még az ősz folyamán rendes honvédzászlóaljjá alakulva a 48-as sorszámot 

kapták, de megtartották „szabolcsi” előnevüket is. 





1848. október 6-
án Nyíregyháza 

Közbátorsági 
Bizottmánya egy 

17 fős 
vadászcsapat 
felszereléséről 
és elindításáról 

döntött. A 
csapatot Kovács 
Ferenc képviselő

vezette, s 
közülük tízen 

részt is vettek a 
schwechati

(1848. október 
30.) csatában. 



1848 november elején a szerb felkelés mellett már a román felkelőkkel is kellett 
számolnia a kormánynak. Az felkeléstől érintett megyék, Szatmár, Bereg, 

Máramaros, Közép-Szolnok, Kolozs vezetői, kormánybiztosai egymás után küldték 
segélykérő levelüket Szabolcsba. November közepén indult Kolozs megyébe az 

Eötvös György nemzetőr őrnagy vezette 945 fős szabolcsi nemzetőr zászlóalj. Ők a 
Katona Miklós őrnagy vezetése alatt álló, főleg nemzetőrökből álló seregében 

november 24-én Désnél súlyos vereséget szenvedtek a román felkelőktől, valamint a 
Karl Urban császári-királyi alezredes csapataitól és szégyenletesen hazafutottak. 



Batthyány Lajos újoncozási rendelete értelmében (127 lélekre 2 újoncot számítva) 
Szabolcs vármegye településeinek 3471 újoncot kellett kiállítani a 19-22 éves 

katonakötelesekből akár sorshúzással, akár toborzással 1848. december végéig. 
1848 novemberére annyi fölös számú újonc volt a nyíregyházi újonctelepen, hogy a 

megye nemcsak az összes katonaadósságát tudta pótolni, hanem egy teljes 
zászlóaljat is felállított, mely a 43. hadrendi számot kapta. 





A 43. zászlóalj 1849. január 4-én a kassai csatában megfutott, január 23-án 
Bodrogkeresztúrnál már győzelmes csatában vett részt. A zászlóalj ott volt a kápolnai 

csatában, majd a tiszafüredi átkelőt biztosította, ahonnan a IX. hadtesthez 
vezényelték a betörő orosz csapatok ellen. Velük harcolva vonult le a zászlóalj a 

Délvidékre, részt vettek az 1849. augusztus 5-i szőregi, az 9-i temesvári csatában. 
Dévánál tették le a fegyvert 1849. augusztus 18-án.



A szabolcsi 48. zászlóalj hősies magatartása mentette meg 1848. 
december 30-án Mórnál a Buda felé visszavonuló magyar sereget.



A 48. zászlóalj Rakovszky Sámuel őrnagy, majd alezredes 
parancsnoksága alatt végigharcolta a dicsőséges tavaszi hadjáratot.



A zászlóalj kiválóan helytállt Budavára ostrománál. Rakovszky Sámuel őrnagyot, 
Mikecz Tamás és Böszörményi László századosokat, akik az egyes rohamoszlopokat 

vezényelték az ostrom után III. osztályú vitézségi éremmel tüntették ki. 



Az 1849. júniusi csallóközi harcokban Mikecz Tamás őrnagy 
parancsnoksága alatt állt a zászlóalj.



1849. augusztus 2-án a monostori sáncok ellen intézett elsöprő
szuronyrohamot a 48. zászlóalj.



A zászlóalj a komáromi várőrség részeként tette le a fegyvert 1849 október 
elején. 



1849. január 12-én az 
Országos Honvédelmi 
Bizottmány Szabolcs 

megyébe is elküldte az 
általános népfelkelés 

megszervezésére 
vonatkozó utasítását, négy 

nap múlva pedig Bónis
Sámuelt nevezte ki 

szabolcsi kormánybiztossá
és megbízta 

szabadcsapatok 
alakításával, a tokaji tábor 

ellátásához szükséges 
élelmiszerraktárak 

felállításával. 1849. április 
24-én az országgyűlés 

újabb 50000 újoncot ajánlott 
meg, mely létszámból 

Szabolcs vármegye 867 
katonát állított ki.


