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Elsõként Mohácsra érkezett meg
a forradalom híre március 17-én. A
kincstári sóházról leszedték a biro-
dalmi címert, és nemzeti színeket
festettek a homlokzatára. Bár a me-
gye vezetése a konzervatívok kezé-
ben volt, a Batthyány Kázmér vezet-
te ellenzék hamar átvette a hatalmat.
A siklósi kerületben közfelkiáltással
Táncsics Mihályt választották meg a
következõ választásokon, a cenzúra
eltörlésének hála pedig rendszeres
pécsi folyóiratok, a Pécsi Tárogató,

illetve a német nyelvû, ám magyar
érzelmû Fünfkirchner Zeitung indul-
tak útjukra. A nyári hónapokban
azonban egyre aggasztóbb hírek ér-
keztek a fõvárosból és a Dráva túl-
partjáról egyaránt. 

A kormány nehezen birkózott
meg a gazdasági nehézségekkel, és
lassan haladt az önálló hadsereg fel-
állítása, Zágrábban pedig a Jellasich
(kis kép) horvát bán vezette kor-
mányzat egyre ellenségesebb han-
got ütött meg a magyarokkal szem-
ben. A radikális földosztás program-
jával a bán egyre több hívet szerzett
nemcsak Verõce megyében, hanem
Baranya délszláv lakosai között is.

Augusztus végén már Eszé-
ken, Valpón és Mihojlacon is
a bán csapatai állomásoztak.
Küszöbön állt a támadás,
miközben a mozgó nemzet-
õrség szervezetlensége mi-
att a drávai átkelõk õrizetle-
nül álltak. A pécsi nemzetõrö-
ket ugyanis Bács megyébe vezé-
nyelték a szerb támadás elhárítására,
a baranyai határon állomásozó veszp-
rémiek pedig váltás nélkül hazavo-
nultak a szolgálati idejük leteltével.

Szeptember elején Baranya telje-
sen védtelen volt Roth tábornok se-
regeivel szemben. A gyenge felderí-
tést jelzi, hogy a horvát csapatok aka-
dálytalanul kelhettek át szeptember
21-én a Dráván Sztáránál, és puska-
lövés nélkül jutottak el Pécsre. Bat-
thyány Kázmér kormánybiztos tehe-
tetlenül szemlélte Mohácsról, hogy a
falvak népe sok helyütt örömmel lát-
ta az idegen katonákat és élelmiszer-
rel segítette õket. A fiatal grófnak
annyit sikerült elérnie, hogy a lõszert
és a fegyvereket idejében elszállítot-
ták a városból, így nem kerültek a tá-
madók kezébe. Közben felszólította a
megyei hatóságokat, hogy feleslege-
sen ne tanúsítsanak ellenállást, ne-
hogy ezzel rablásra és fosztogatásra
adjanak okot. Roth csapatai szeptem-
ber 25-én hagyták el Pécset északi
irányba, és jobbára sikerült elkerülni
a felesleges vérontást. 

Jellemzõ, hogy a megyeszékhe-
lyen csupán a betegeik maradtak,
akiket a pécsiek egyszerûen haza-
küldtek, miután felépültek.  A horvá-
tokat talán elaltatta a magyar ellenál-

lás hiánya, ezért nem hagy-
tak hátra egységeket az
utánpótlás biztosítására.
Október 27-én 16 kocsi
lõszert és további egy tu-
cat szekéren hadipogy-

gyászt szállítottak Pécsen
keresztül Roth seregei

után. A konvojt csupán nyolc-
van horvát felkelõ biztosította. A

Mohácson tartózkodó Batthyány
Kázmér egy hírnök útján hamar tu-
domást szerzett a szállítmányról, és
Perczel Antal õrnagyot küldte 120
önkéntessel az elfogásukra.
Oroszlónál sikerült õket utolérni, és
miután az egyik, horvátul is tudó
nemzetõr felszólítására azonnal
megadták magukat a horvátok, így
vérontás nélkül sikerült hozzájutni
az értékes zsákmányhoz. Az elfogott
szekereket a foglyokkal együtt Bajá-
ra szállították, és Roth tábornok már
hiába próbálta azt erõvel visszasze-
rezni, erre már nem maradt ideje. 

Az oroszlói rajtaütés sikere nagy-
ban hozzájárult, hogy megforduljon a
hadiszerencse. Még ugyanezen a na-
pon a támadásba lendülõ baranyai
nemzetõrök elfoglalták Pécsváradot,
míg Batthyány Kázmér Pécsre tette
át a fõhadiszállását. A következõ he-
tekben sorra szállták meg a magyar
egységek a stratégiailag fontos tá-
maszpontokat, október 22-én pedig
már Eszék erõdje felett is magyar
zászló lengett. A magyar szabadság-
harc kiállta az elsõ próbát, és idõt
nyert az újabb támadás elõtt.   
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inden március 15-én kitûz-
zük a kokárdát, nemzeti szí-
nû lobogók lengenek minde-
nütt. Ismerjük a pozsonyi és
a pesti eseményeket, tudunk
a Pilvaxról, hallottunk Petõ-
fi, Jókai és a többiek tettei-
rõl. De vajon mi történt Bu-
dán és Pesten kívül, hogyan
élte meg a forradalmat  Ba-
ranya népe? Ennek járunk
most utána. 
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