




 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egy szép epizódját, 

1849. június 13-át idézzük fel, a magyar honvédség emlékezetes csornai 

győzelmét. 

 

E tájon élő emberek számára nem csupán hadtörténeti esemény, de a 

szülőföld üzenete, a hazaszeretet lelkesítő példája is. 

 

164 évvel ezelőtti mezővárost képzeljenek maguk elé. A férfiak java távol 

élt otthonától, családjától, valahol a Dunántúlon katonáskodott Kossuth 

zászlója alatt. Nagyon  sokan betegeskedtek, kolera tizedelte az öregeket 

és gyermekeket. A szabadságharcba vetett hitük éltette őket. 

 

Idegen katonaság érkezett nemrég, Csorna széles főutcáján Wyss, osztrák 

generális lovasai vágtáztak naphosszat.  Gőgösek, bizalmatlanok voltak. 

 

Klapka tábornok június 12.-én értesült Wyss mozgolódásáról; nyomban 

értesítette Kmetyt, azzal a megjegyzéssel, hogy az időpont alkalmas volna 

Wyss megtámadására. Mikor Kmety megkapta a levelet, már elhatározta 

magát a támadásra. 

 

Kmety főparancsnok okos terve szerint ők nagyívben bekerítő mozdulatot 

végeznek, s Farád felől, a nem várt nyugati oldalon zúdulnak az ellenségre. 

Csak sikerülne, csak sikerülne, ezt súgják maguknak a hajnali csendben. 

 

Reggeli 3órakor a csornai határon voltak, a homályban már látták a csornai 

házakat. Egy császári őrjáratot az országút melletti berkekben vettek észre. 

 

Mivel arra kellett számítani, hogy a megfutott őrjárat Csornát felfogja verni, 

itt már csak a gyors előrehaladás és heves támadás vezethetett 

eredményre. Kmety "előrét" parancsolt. 

 

Az osztrákok egy ideig állták a harcot, azonban sok halottjuk,igen sok 

sebesültjük lett, mire az osztrákok vezére Wyss generális rövid 

fegyverszünetet kért, hogy a sebesülteket, halottakat a színhelyről 

elszállíthassák. Csapatai egyrészének visszavonulását rendelte el. 



Wyss tábornok, dandárparancsnok a piacon egyik honvéd tiszt által 

meglőve esett el 

 

A császáriak a  premontrei-rendház előcsarnokában  ravatalozzák fel 

tábornokukat. 

 

Ezután következett a csata vége: a huszárság és a császár ezredbeliek 

közötti összecsapás. Az attak elég hosszasan tartott, míg végre a 

császáriak megugrottak. A rendes, kiképzett katonaságot nyomon követte a 

rábaközi falvak félig felfegyverkezett férfi lakossága is, mely a magyar 

eszmékért harcba szállva, önkéntesen követte és útközben csatlakozott 

Kmety seregéhez.  

  

A csornai ütközet június 13-án a kora reggeli órákban kezdődött s délben 

már véget is ért, úgyhogy Kmety még aznap a harc helyszínéről küldhette 

rövid jelentését.  

  

Az ellenséget a községből kivetették, a Hanság felé szorították. 

 

Éljen Kossuth! Éljen a honvéd sereg! 

Éljen a szabadság! Éljen a szabadság! 

 

 




































