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Imreh Sándor 
 volt Mátyás-huszár 

 
A vízaknai csata 1849. február 4-én és Petőfi Sándor 

 
Vízaknáról Bem tábornok február 2-án a kolozsvári 11-ik ön-

kéntes zászlóaljat s lovas ezredünk 1-ső századát, melyet ekkor Hor-
váth százados vezényelt, báró Kemény Farkas parancsnoksága alatt, 
egy néhány ágyúval Dévára küldte; úgy lehet azért, hogy az Arad 
felől jövő segélycsapatokkal egyesüljön, s aztán vonuljon vissza Víz-
aknára. 

Bem tehát mindenáron szaporítani akarta a hadseregét, mie-
lőtt egy második támadást intézett volna Nagyszeben ellen. 

Február 3-án délután, mi, lovasok tüntettünk az ellenség ellen; 
levonultunk Kiscsűrre s az ellenséges őrséget onnan beűztük Szeben-
be. 

Midőn Kiscsűrről Vízaknára visszaérkeztünk, Bem tábornok-
nak azon parancsát vettük, hogy másnap, ti. február 4-én (vasárnap) 
a hadsereg azon része, mely szolgálaton kívül lesz, vallásfelekezet 
szerint istentiszteletre menni köteles.  

A sors könyvében azonban más esemény volt reánk nézve 
megírva e napra vonatkozólag. 

A nagyszebeni osztrák hadsereg február 4-én reggel éppen tíz-
szer akkora erővel jelent meg Vízakna előtt, mint amekkora haderő-
vel mi rendelkeztünk. 

Könnyű volt nekik egész erejükkel szállni ki a síkra, miután 
már akkor egy orosz hadtest Nagyszebenben tanyázott a város 
védelmére, míg ők ellenünk támadást intéznek. 

Az ellenség tehát Puchner császári tábornok vezérlete alatt 
12 000 emberrel és 40 ágyúval támadott ellenünk. Nekünk pedig ak-
kor alig volt 2000 emberünk 22 ágyúval.  

Elmondám az ellenség létszámát s a miénket szavakkal. 
Bem tábornok február 4-én reggel egész csendben szólította 

fegyverbe hadseregét, amely ez alkalommal csakugyan maroknyi 
volt. Még lármadobot sem veretett, holott értesülve volt afelől, hogy 
az  ellenség Vízakna közelében van.  
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Mi semmit sem tudtunk afelől, hogy azonnal csatázni fogunk, 
midőn a piacon sorakoztunk; azt hittük, hogy az csak a szokásos reg-
geli szemle végett történik. Nem úgy volt. 

Hogy Bem tábornok tudta, miszerint csatánk lesz, kitűnik ab-
ból is, mert mielőtt kiment volna a szabadba, az ellenség elibe, Petőfi 
Sándorhoz így szólt: 

– Herrn Petőfi! Ma csatánk lesz, maradjon távol a csatatértől. 
Nem szeretném, hogy a magyar nemzet egyik jeles költője a csataté-
ren vérezzék el. Szót fogad-e? 

– Köszönöm a figyelmeztetést, tábornok úr – válaszolt Petőfi 
Sándor –, most szót fogadok, de azt nem ígérhetem meg, hogy mit 
fogok tenni akkor, amidőn az ágyúk dörgését fogom hallani. 

Hogy Bem tábornok és Petőfi Sándor közt ily rövid párbeszéd 
folyt alig egy pár perccel a vízaknai véres csata kezdete előtt, azt még 
akkoriban, a csata lezajlása után hallottam tiszteinktől. Én e párbe-
szédet közvetlenül nem hallottam, de ami azon csatában azután tör-
tént, annak szemtanúja voltam, azon eseményekre igen élénken em-
lékszem ma is. 

Mint már említém, sorakoztunk egész nyugalommal, semmi 
rosszat nem sejtve. 

Sorakozásunk közben feltűnt nekünk nagyon, hogy gyalogsá-
gunk egy része, fegyverét egyensúlyba véve, szalad ki a városból a 
Szeben felé vezető utcákon. 

Alig egy pár perccel ez esemény után egy futár érkezik hoz-
zánk azon rendelettel, hogy siessünk ki azonnal a szabadba, mivel az 
ellenség csatárlánca oly közel van már, hogy azonnal belőhet a város-
ba. 

Láttuk már Szelindeken, hogy Bem tábornok egy cseppet sem 
volt meglepetve, midőn az ellenség közeledését jelentették neki. En-
gedte, hogy csak jöjjenek, s midőn a szuronyaik hegyét meglátjuk: 
elibe állunk s visszaűzzük. 

Jékey Lajos főhadnagy, századparancsnok vezénylete alatt 
ügetve vonultunk ki a városból. Az ágyúk és lőszeres szekerek pedig 
éppen vágtatva siettek ki. Reggeli 8 óra felé járt az idő. 

Midőn a szabadba kiérkeztünk, nagyszerű látvány tárult sze-
meink elé.  
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Sötét volt előttünk a magas hóval fedett láthatár a nagy ellen-
séges tömegektől.  

Azon a nagy hegyen, mely Vízakna és Szeben közt fekszik, 
nagy ellenséges csapatok foglaltak állást; vonultak le a hegy aljába és 
terjeszkedtek jobbra és balra. 

Mi, lovasok éppen a centrumban foglaltunk állást az ellenség-
gel szemben, ahol a tüzéreink is több ponton éppen lemozdonyoztak, 
töltöttek, céloztak s várták a jeladást a tüzelésre.  

Az ellenségnek hosszú csatárlánca ott a közelben, vontatott 
léptekkel közeledett felénk. De ezekkel szembe lelkes honvédeink is, 
azon sorrendben, amint a városból kivonultak, csatárláncba feloszol-
va, szikrázó szemekkel haladtak előre. 

Amint a csatárláncok, az akkori lőfegyverek hordképessége 
szerinti távolságra egymást megközelítették, megkezdődött a tüzelés. 

Az ellenség csatárlánca kezdte azt meg. 
Lelkes honvédeink azonban e tüzelésre nem tüzeléssel, hanem 

heves szuronyrohammal válaszoltak. Sok honvédtiszt is fegyvert ra-
gadott s úgy rohant az ellenségre, kardját félretéve, s csak azután 
kezdték meg a tüzelést a gyorsan hátráló ellenséges csatárláncra. 

Csatárláncunk e rendkívüli bátor előre rohanására az összes 
ellenséges tömött csapatok egy néhány száz lépésre visszavonultak. 
E percben dördültek meg az ágyúk is mindkét részen. Reszketni kez-
dett a föld az ágyúdörejtől.  

A mi ágyúink rettentő pusztítást vittek véghez az ellenséges 
tömött oszlopokban. Volt miben aratniok a halál e borzalmas rémei-
nek.  

Ágyúzott az ellenség reánk is irtóztatóan; mert – mint már 
említem – csaknem kétannyi ágyúja volt, mint nekünk, de nekünk 
nem voltak csatárláncunk megett tömött csapataink, tehát hiányzott 
a célpontjuk. 

A mi gyalogságunk csaknem egész csatárláncba volt felosztva, 
mely megett nem nagy tömegek, hanem csak kis szakaszocskák hú-
zódtak jobbra, balra. Az ellenség azonban azon hiedelemben volt, 
hogy a mi tartalék seregeink benn vannak a mélyen fekvő város falai 
közt. Csalódtak. Nem volt ott már hadseregünkből egy lélek sem. 

Folyt tehát a csata roppant elkeseredéssel. 
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Dicső emlékű tábornokunk, Bem a centrumban csaknem a 
csatárláncig ment előre, s ott állt meg a süvöltő ágyúgolyók és apró 
puskagolyók zápora közepette. Úgy ült ott Bem, lován, mintha ércből 
lett volna öntve, nyugalommal csendesen. A süvöltő ágyú- és apró 
puskagolyókat számba sem vette. Éppen csak fejét fordítgatta időn-
ként jobbra, balra, figyelemmel kísérve a csata folyamát, s osztva pa-
rancsait a minden percben érkező táborkari segédeknek, akik közt 
már Petőfi Sándort is ott láttuk. Távcsövét is gyakran használta Bem 
tábornok. 

Mi aggódtunk az öregért, amiért oly veszélyes helyre állt, 
annyira kitéve magát a golyózápornak. Éppen tanakodtunk afelett, 
hogy egy küldöttség által kérjük fel biztosabb helyre való állás vé-
gett, amidőn a tábornok felénk fordult, s azon parancsot küldte egy 
segédje által századparancsnokunknak, hogy vonuljon át századunk-
kal a jobbszárnyra, Kiscsűr irányába, mivel az ellenség arrafelé is na-
gyon terjeszkedik. Oda vonultunk azonnal. Menet közben többször 
néztünk vissza, s vizsgáltuk, hogy vajon Bem tábornok még mindig 
azon a veszélyes ponton áll-e? Ott állt még mindig egész hidegvérrel. 
Tovább haladva a távolság és lőporfüsttől nem láthattuk többé. 

Átvonultunk tehát a jobbszárnyra. A mi részünkről a védelmi 
erő e szárnyon egy csatárláncból, mely megett egy pár szakaszocska 
képezte a tartalékot, két ágyúból és belőlünk, a Mátyás-huszárok 2-ik 
és 3-ik egyesült századából állt. Mi nagyon meg voltunk már fogyva 
éppen e csatában. 

Velünk szemben az ellenség részéről egy zászlóalj rendes 
gyalog, egy zászlóalj vadász és egy osztály lovas csatázott. Ágyújok 
még nem volt. A mi két ágyúnk tehát hatalmasan működött az ellen-
séges csapatokra s azokat nem csekély zavarba hozta. Az ellenség 
összes ágyúi centrumunk ellen működtek, ahol Bem tábornok maga 
vezette az ügyeket. 

Végre küldött át Puchner négy ágyút jobbszárnyunk ellen is. 
Tüzéreink ezeket is megzavarták jól irányzott lövéseikkel, mert mielőtt 
lemozdonyoztak volna, két lovukat lőtték el. Megkezdték aztán ők is a 
tüzelést ellenünk. Célpontjaik mi és ágyúink valának leginkább. Egyik 
bajtársunknak a lábát azonnal el is szakította egy 6 fontos. Kért, kö-
nyörgött szegény, amidőn a földre zuhant, hogy ne hagyjuk ott, vagy 
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lőjük főbe; elvinni nem volt időnk, a főbelővésre egyikünk sem 
vállalkozott, pedig az jótétemény lett volna reá nézve. 

Jobbszárnyunkon gróf Bethlen Gergely alezredes parancsno-
kolt. Ott volt Petőfi Sándor is e szárnyon, ki tajtékzó paripáján hol a 
csatárlánchoz, hol mi hozzánk, lovasokhoz, hol ágyúinkhoz vágta-
tott, s megvetve félelmet, halált, lelkesített, bátorított mindenütt. Pe-
tőfi sokak előtt feltűnt, nem ismerték. Ő nem viselt tiszti egyenruhát. 
Magyar polgári öltönyt viselt minden tiszti jelvény nélkül. Fejét 
hatalmas Kossuth-kalap fedte, oldalán kardot hordott, ez alkalommal 
kivonva. Mi már ismertük őt többen. 

Tehát folyt a harc nagy elkeseredéssel az egész vonalon, a föld 
reszketett az ágyúdörejtől, a havat piros vér festette mindenfelé 

Délelőtt 11 óra tájban reánk nézve kedvezőnek mutatkozó for-
dulat állt be. Az ellenség, főképp a középen, a Bem gyilkoló ágyútü-
zelése előtt gyors léptekkel kezdett hátrálni. Mi természetesebb  te-
hát, minthogy csatárláncunk utána nyomult, sőt az ágyúk is előbbre 
mentek. 

Ez az előrenyomulásuk képezte az ellenségre nézve a gordiusi 
csomót, amelyet azonnal ketté is vágott. 

Látván tehát Puchner császári tábornok, hogy Vízaknáról nem 
jőnek ki nagy tömött hadcsapatok, hogy csatárláncunkat előrenyo-
mulásában fedezzék, a napnál világosabb előtte, hogy a mi összes 
gyalogsági erőnk éppen azon egyetlen csatárláncunkból áll, amely 
reggel óta küzd ellenök. Megfordult tehát s hatalmas tömött csapa-
tait szuronyrohamra küldte. Hogyan tartóztathassa egy csatárlánc a 
rohanó nagy tömött csapatokat? Akinek csak egy kis fogalma is van 
a harcászatról, fogja tudni, hogy midőn az ellenség tömött hadoszlo-
pai szuronyrohamot akarnak intézni, a csatárlánc visszavonul – ez 
kötelessége – s csatlakozik a tömött csapatokhoz, s így aztán együtte-
sen sortűzzel fogadják az ellenséget, s ellen-szuronyrohammal vissza is 
űzik. Nekünk azonban ilyen tömött segélycsapataink Vízaknán nem 
voltak. Az ellenség tehát reárohant centrumunkra, s azt visszanyomta 
a mindenféle pakkos szekerekkel eltorlaszolt Vízakna város utcáiba, 
piacára, ahol ezen akadályok miatt 17 ágyúnk, sok lőporos szeke-
rünk, s tábori pénztár, élelmiszerünk és sok más hadiszer maradt 
vissza az ellenség birtokába. Derék tüzéreink azonban a lovakat 
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megmentették, miután azokat gyorsan kifogták. Balszárnyunkat pe-
dig – ahol Vilmos-huszárok küzdöttek – egészen elszakította a főhad-
testől az ellenség. 

Jobbszárnyunkon is (éppen Kiscsűr irányában) bekövetkezett 
gyorsan a katasztrófa, hol a gyalogsági lőszer elfogyván, csatárlán-
cunk nem tüzelhetett tovább. Kiáltottak ugyan hátra bátor honvé-
deink lőszerért, de a lőszeres szekerek és ládák már mind üresek 
voltak. Ezen zavarunkat az ellenség azonnal észrevette, mert lovas-
sága előrenyomult. 

Minket gróf Bethlen Miklós alezredes rohamra vezetett az ellen-
ségnek előrenyomuló lovasságra, de alig kezdtük azt meg, s alig űz-
tük vissza az ellenséges lovasságot, már „Megállj”-t s visszavonulást 
vezényelt. Petőfi Sándor a másik oldalon, aki nagy zajban, lármában 
nem hallotta gróf Bethlen vezényszavát, rohamra lelkesített, s esze-
rint lovas osztályunk egy része rohanni, a másik része pedig vissza-
vonulni akart; midőn aztán felhangzott ismét a gróf Bethlen alezre-
des dörgő vezényszava: „Vissza!” 

Petőfi Sándor nem tudta, hogy a fővezértől visszavonulási pa-
rancs jött, nehogy mi is elszakíttassunk avagy éppen foglyul essünk 
ágyúinkkal együtt, amelyekre akkor oly nagy szükségünk volt. Tehát 
miután lőfegyvereinket az ellenségre kitüzeltük, a legnagyobb rend-
ben visszavonultunk, magunkkal víve ágyúinkat és fedezve gyalog-
ságunkat. Mi egészen feloszolva csatárláncba, folyton tüzeltünk az 
utánunk nyomuló ellenségre. Tüzéreink is röpítettek időnként egy-
egy süvöltő ágyúgolyót reájuk. 

Az alsó városrész egyik keresztülfutó sikátorán vonultunk át a 
főútra, hol a zűrzavarnak netovábbja tárult szemeink elé. Pakkos 
szekerek, honvédek, menekülő nép stb. küzdött ott a kivonulás aka-
dályaival. Az osztrák szolgálatban álló magyar granatírosok már na-
gyon tüzeltek reánk a piac felől. Jól láttuk még a bajuszokat is, s meg-
ismertük őket bozontos nagy fövegeikről. Feltűnt azonban nekünk 
nagyon, hogy honvédeink nem viszonozzák a tüzelést.  

– Tüzeljetek bajtársak! – kiáltánk. – Máskülönben mind elesünk 
vagy foglyokká leszünk. 

– Tüzelnénk bajtársak válaszolának amazok –, de egyetlen tölté-
nyünk sincs. 
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– Miféle töltényekre van szükségetek? – kérdeztük. 
– Kovás fegyverekhez valók – válaszolának a honvédek. 
Megjegyzendő, hogy Erdélyben a honvédség egy része gyuta-

csos, a másik része pedig kovás fegyverekkel volt ellátva, A mi, 
lovassági fegyvereink (karabélyok és pisztolyok) általában mind ko-
vásak voltak. A mi lőszereink pedig a gyalogsági fegyverekbe telje-
sen találtak. Ez nagy szerencse volt az alkalommal nagyon sokunkra 
nézve. 

Gyorsan bontottuk fel tehát tölténytáskáinkat valamennyien, s 
töltényeinket kiosztottuk a honvédek közt, akik a tüzelést azonnal 
megkezdték a granatírosokra, s azokat visszavonulni kényszerítették. 
Így aztán sikerült nekünk is az utunkban álló torlaszt, feldőlt pakkos 
szekereket stb. gyorsan félretolni, s a Szerdahely felé vezető ország-
úton kivonulni ágyúinkkal együtt. Velünk vonultak ki derék gyalog 
honvédeink is, akik folyton tüzeltek az ellenségre. Ha ez a véletlen 
összetalálkozásunk nem történik a kovás fegyveres honvédekkel, 
úgy mi, lovasok ágyúinkkal együtt foglyul estünk volna, s Bemnek 
nem maradt volna egyetlen lovas katonája sem, hogy nagyon meg-
apadt gyalogságát fedezze azon nevezetes visszavonulás alatt, 
amelyről a „Magyar Polgár” 1880. évi külön lapja is megemlékezett, s 
amelyről én is fogok alább szerény tollammal tehetségem szerint írni. 
A balszárnyunkon harcoló Vilmos-huszárok már el voltak tőlünk 
szakítva, de azért ők sem adták meg magukat, hanem elvonultak pa-
rancsnokuk vezénylete alatt Medgyes felé. 

Midőn a magaslatra kiérkeztünk, a centrumunkból meghátrált 
része a hadseregünknek már ott sorakozva állt és pihent. Arcaik oly 
feketék voltak, mintha szerecsenek lettek volna valamennyien. Az 
akkori fegyverforgatás szabályai szerint töltés alkalmával a töltény-
ről a papírnak egy részét a fogaival szakította le a katona, s ilyenkor 
mindig szállt fel egy kevés puskaporsalak a megizzadt arcra; attól 
váltak oly feketévé a jó honvédek arcai. 

Dicső emlékű tábornokunk, Bem is fenn volt már a magaslaton, 
ki egy térképet nézegetett. A többi tisztek illő távolságban, szintén 
körülötte álltak. 
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Petőfi Sándor velünk egyszerre érkezett ki a magaslatra s szin-
tén a fővezér környezetéhez csatlakozott. Ő ez alkalommal nyereg-
telen lovon ült; egy pokróc volt csak a lován, lekötővel leszorítva. 
Hogy a nyereg lefordult-e a lováról, avagy más lóra kellett hamarjá-
ban ülnie?, nem tudom. Petőfi és gróf Bethlen Gergely alezredes közt 
– midőn felérkeztünk – heves vita támadt visszavonulásunk miatt, 
de az azonnal elenyészett, midőn Petőfi megtudta, hogy az Bem tá-
bornok egyenes parancsára történt. 

Nagyszerű és komoly jelenet volt az, amely szintén annyira be-
vésődött emlékembe, hogy ha rajzmester lennék, még ma is le tud-
nám rajzolni azon alakokat. 

Úgy képzeltem ez alkalommal Bemet, mint a megsebzett, de 
egy hajszálnyira is meg nem alázott oroszlánt, ki szúró tekintettel 
nézte a mélységben fekvő városon keresztül a túloldalon előrenyo-
muló ellenséges csapatokat; ki az alkalommal talán éppen így gon-
dolkozott: várjatok csak, a kölcsönt vissza fogom nektek adni rövid 
időn. 

Mit tett volna ez alkalommal egy erélytelen tábornok, amilyen 
például B. volt? Valószínűleg azt mondta volna hadseregének: men-
jetek, fussatok szanaszét, vége van már mindennek. 

Nem úgy Bem; ő a megmaradt maroknyi hadsereggel és öt 
ágyújával is akkora dolgot adott a nagy számmal rendelkező ellen-
nek, amely igazán páratlan esemény a hadászat történetében. Erről 
majd alább. 

Az ellenség tüzérsége megkezdte ismét a túloldalról a városon 
keresztül az ágyúzást reánk. Sűrűn csapódtak le az ágyúgolyók Bem 
körül is; fel volt már szántva a föld körülötte ágyúgolyók által. A 
többi főbb tisztek csak lépdeltettek jobbra, balra lovaikkal, de a ret-
tenthetetlen tábornok egyetlen mozdulatot sem tett, helyt állt, mint a 
kőszikla. Végre parancsot adott, hogy egy pár ágyúnk viszonozza a 
tüzelést. Megtörtént. 

A városból folyton hallatszott fel a zaj, a lárma, puskaropogás. 
Foglyul ejtett bajtársainkat kínozták, gyilkolták a szívtelen osztrákok, 
akik közt nagyon sok magyar is harcolt ellenünk. Mint később meg-
tudtuk, hajmeresztő dolgokat vittek azok véghez foglyul ejtett szegény 
bajtársainkkal, ahelyett, hogy tisztelték volna az azelőtt egy néhány 
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perccel tanúsított hősies bátorságukat. Az igazi ellenség tisztelni 
szokta bátor ellenfelét minden körülmények közt. Bem mindig 
illedelmesen bánt az ellenség foglyaival, azokat bántalmazni teljes-
séggel nem engedte. 

Azért várakoztunk ott a magaslaton, hogy a visszamaradt baj-
társak, ha csak tehetik, utánunk jöjjenek és csatlakozzanak. 

Végre jel adatott az indulásra. 
Őt ágyúnk maradt, de azok közül is kettő alig használható, e 

kettő az előcsapattal előre küldetett, három pedig utóvédül hátra ma-
radt. A megmaradt hadsereg létszáma mintegy 1400–1500 ember le-
hetett, s a gyalogság csak egy részének volt kevés lőszere. Ágyútölté-
nyünk, az akkori tüzérek állítása szerint, csak 170–180 darab volt, 
élelmiszerünk pedig semmi. 

Az osztrák hadsereg – természetesen – utánunk nyomult. 
Így folyt le a vízaknai véres ütközet 1849. február 4-én, vasár-

nap. 
 
 

Forrás: Imreh Sándor: Visszaemlékezés az 1848–49. évi szabadságharcra Erdélyben. 
Sajtó alá rendezte: Pászti László. Budapest, 2003. Országos Széchényi Könyvtár. 


