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Junius vége felé járt az idős a magyar ügy a diadal

tetőpontján állt. -

Ha elgondolkodom, nyári napként tünik felekor

fénypontjaival, s a néhanéha elvonuló könnyüd vész

felhőkkel.

E hóvolt a dél,–utána hanyatlani indult a nap

s alkony közelgett.... mignem sirboritá el a déli di

csőséget, amegnyert csaták hirét,aküzdőbajnokokegy

részét, mint éj a lehunyó napot.hogycsak emlék éle

tét éljék a fenmaradtak ajkain.

Egyike vagyok azoknak, kike csaták utánis meg

maradtam. ..

Nem szándékomhistóriát irni. Dememoieret sem

akarok kiadni.

Mit én teszek, csak egyes események leirása.

S mégis e leirásban van valami rendszer.A mint

egymásután láttam az eseményeket, a mik körültem

történtek, s aminthallottam azokat hiteles tudósítások

nyomán, mik tartózkodásunk környékén véghezmen

tek,–följegyeztem azokat.



Lehet, hogy leírásaim, jellemrajzaim az eddig ki

jöttekkel megegyezők nem lesznek.

De senki se feledje, hogy azok egyéni nézetek,

nézetei egy szemtanunak.

Smintilyen,tánnemtartozandik a szigorubirálat

alá veendő historiai munkák sorába.



Jun. 30-án.

Görgei Győrből elvonulta után Pöltenberget hagyta e város

ban feltartani az osztrák haderőt, ehadtestnekjul.28-ikiszét

veretése után azonbanKomárom alá vonult, azt szándékozván

működési központtá tenni.

Epen másnap érkeztem Görgei táborába. Az annyiszor

emlegetett, annyiszor dicsért hadvezért eznap láttam először.

Görgeimagasabbközéptermetünél. Rám a meglátás első

perczében sajátságos benyomást tőn. Ebenyomás nem atisz

teleté, de a félelemé sem– szeretném mondani, a hódolaté

volt.

Némi tisztelettel nyujtám át ajánló levelem. Szó nélkül

tette zsebébe s mond : "

-Charge-át megtartva léphet sergembe. 

Stovábbfolytatá táborkari tisztjeivel beszélgetését.

- Csak azután érkeztem közelebbről megtekinteni őt.

Kopott őrnagyi egyenruha fedte hosszu, sikar deizmos

testét. Lovaglócsizmája térdén fölül ért. Föveget–s ez nála

igen gyakran megtörtént–nem hordott. -

Arcza napbarnitott, vonásai hosszukákvoltak. Eszigoru

hideg vonásokban hiában kerestem az annyiszor dicsért em

berbarátot. Lavater egész tana elégtelen lett volna arra.

De a büszke daczos kérlelhetlen hadvezértigen is fel tudtam

bennök találni. -

Oly sok mondatott el korábbi növeltetéséről, egyspartai

anya szigoráról, hogy azt e helyt megujitni szükségtelennek

találom, mégakkor is, midőn szükségesnek látom kimondani,

mikép a sanyaruság iránti részvétlenségét legfőként ennek

tulajdonitom.

Görgei épen ezért nem volt a hiu pompa embere. Neki
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elégvolt tudni, hogy a magyar katonai dicsőséget fénypontra

emelte. Midőn érdemkereszttelmegkinálták,furcsa respublica,

mond, hol édemkeresztek vannak! Ha jutalmazni akarnak,

ajándékozzanak meg chemiai tanársággal."

Csipős gunyon kivül, mi kétségtelenül rejlik e szavak

ban, tagadhatlanul az őszinteség szózatát is feltalálombennök.

Alighogytávozék,párujcollegámmalegyedülmaradtam.

–Szeretitek ti ez embert?

-Nem!

-De hát mi köt annyira hozzá?

– Mi a félelem szeretetével fonjuk körül.

Svalóban ezigaz volt.

Agyávákféltek előtte olyanoknak mutatkozni.Skibá

tor vala, a legbátrabb katonát tisztelte benne.

Volt is valamisajátságos, midőn ez ember harczba ment.

Büszkeségéből mit sem vetkezett le, a dacz, a hidegség

épen oly túlnyomóvolt vonásain, mint azelőtt.Csak szemei

szikráztak jobban, csakazokbóllehete olvasni, hogykérlelhet

lenebb mint valaha.

Minden minden mutatá, hogy ez ember a meggyőződés

embere, a vasakaratu meggyőződésé. Es ha az bün voltis –

ő nem türt ellenmondást. És ha azért egy világot kellende

felforgatnia, sefelforgatás hatalmában állt, ő megteendette.

Csakpárszor szóltamGörgeivel. Mindig röviden végzett.

Ilyenvolt mindenkiirányában,kit nem sorozott barátai közé.

S csak ha a palaczkok rendre jártak, s apezsgők dugói szól

tak, változott beszédessé. De akkor is inkább szólt szép höl

gyekről, vegytanról vagy kalandjairól, mint hadairól s küz

delmes csatáiról. -

Valóban minden, mit eddigelé láttam, annyira felkölté

kiváncsiságomat, közelebb detaillok nyomába jutni,hogy mi

kép bánhatik az ember katonáival, hogy–bár nem örömest

–nem állhatám meg társaimtólszépszerével kicsalnia valót.

Különösen egyhezfordultam,ki szemlélőbb-, komolyabb

nak látszék a többinél.

-Azelőbb mondád,mikép a fővezért nem szeretitek?

-Legkevésbbésem.

- Ésha a kormány le akarná tenni, ha mást nevezne ki

helyette, mit tennétek?
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Kezdetben haraggal, aztán megvetőleg méregetett sze

meivel s néhánypercznyi szünet után mond:

–Tán te is afféle kormányemissarius vagy?

-Én?mentsen isten! csak azért kérdem, mert Pesten

jártamban hallottam valami olyanformát.

– Mit hallottál?

– No, megvallom,magam sem adván sokataz egész do

logra,mint afféle kószahirtmegsemhallgattam.Haneméncso

dálkozom, hogy ha ti nem szeretitek őt, mért ragaszkodtok

hozzá oly nagyon? -

–Ugy látszik, mégujonczvagy ezen dolgokban.Mond

;----------------
yét?

- Ki? én azt hiszem, akadna. -

–No, csak egyet mondj! 

– Például Bem. -

– Bem!furcsaembervagy te! mond,biznád-elengyelre?

idegen, külföldire, ki nem magyar?

- Miért ne? hisz benne bizhatni teljesen !

– Kislelkü vagy! Mond, hová lenne a magyar katonai

dicsőség, hami külföldire szorulnánk?

-De mond meg, mit használnak ezek a frázisok?

- Frázisok? nem frázisok ezek.

–Ugyan ne….

- Engedd kibeszélnem magam. Egy pár ezer lengyel

van az országban, kiknek titkos szerződésök van, mennyiben 

e szerint a harczbevégzése után mi tartoznánk őket segitni.

Tehát uj harcz! De tegyükfel, ne álljon e szerződés, mond, a

szerencsétlen april 14-ikének nem ők-e főokai? nem miattok

vesztettük-e el Europa sympathiáját? ,

Svalóban Görgei egész táborának ezvolt szelleme.

Mindenki ugy hivé, hogyGörgei nélkülözhetlen, mert

mindenkigyülölettel viselteték a lengyelekiránt.

* * , *

Alig mult el egy pár nap ejelenet után, s kezdék társa

immal megismerkedni, midőn egypercz alatt az egész tábort

csodálatos zaj lepte meg.



Ollyszerü lehetett, mint milyeneknek a katonai emeute

eket hallám leiratni.

Több tiszt, őköztök az is, kivel tegnappárbeszédemfoly

tatám, hozzám lépett.

– Nos, mond ez, mit mondék?

-Talán…

–Még nem is tudod?Olvasd!

Egy Közlönyt adott át.Vasárnapjelent meg,félivrevolt

nyomva, s csak néhány sorból állott tartalma. Körülbelül

tudatik benne a közönséggel,hogy fővezérréMészárosvan ki

nevezve s mellé táborkari főnökül Dembinszki.

-Lásd már is túlnyomó erőre kaptak a lengyelek, s ki

Isaszegtől Nagy-Sarlóigtartá a diadalmenetet, hátra kényte

len vonulni azelőtt, ki a kápolnai csatát elrontá.

-Skinek nem kis érdeme, hogy közhonvédnek ajánl

kozék.

- Lárifári! A túlnyomó erő mégis megmarad. S most

ezt minden áron ellensulyoznunk kell.

– De nefeledd, hogy hadvezérünk engedetlensége által

kényszeríté a kormányt e lépésre. "

-S miért?

-Mert engedetlen volt. -

–S teis ugy beszélsz, egy vezér önérzetét te is enge

detlenségnek nevezed?

Nem tartám tanácsosnak a felkaroltügy védelmére töb

bet mondani. Ez emberek annyira voltak fanatizálva!

Igen kevéssé láthattam még ekkor a szinfalak mögé, de

mégis egészbizonyossággal el merém mondani, mit azelőtt

hallottam, hogy a Bayer ezredes kezeitten nem kis szerepet

játszék. -

Bayer ezredest Görgei Mephistojának lehet nevezni. S

ki a stureczi átvonulást rendezés kitünőtalentomának itt csal

hatlanul tanujelét adá, a legsajátságosabb, alegkétesebb sze

repet játszta. Kossuthnak Görgeiről s megforditva sugdosott.

Sohasem láttam ez embert, de keze müveit mindenütt. Éjféli

gnomként föltünt s minden, mit a katonák tettek– aharcz

mezőn kivül– akarata, s gondoltak,gondolata volt.

Ugy hiszem, még egy körülményt meg kell említenem.

Jun. 30-ika körül Kossuthnak Görgei irt egy levelet.



Neheztelésétfejezékiazon, hogyakormánynem akarTihanyba

vonulni s ezáltal megsemmisité azon tervét, hogy Komárom

alól intézhesse hadjáratait. Tudatta vele, hogy sergei más ve

zért eltürni nem fognak, s hogy a kormányvonuljon, merre

tetszik s tegyen, mit tetszik.

A dacz a harag e hangjánvolt-ea levélirva,nemtudom.

Soha sem láttam.Annyi bizonyos, hogy én ugyhallám. Kik

kelbeszéltem, mindnyájan helyeselték. Ily erélyes vezér kell

nekünk! mondák, minden mással csak veszthetünk.

Nekem egy utógondolatom támadt.

- Erélyes? meglehet. De mért nyilatkozik ez erélyes

ség szavakban? s mért nem tettekben?…

- - - -

3

Három idegen ember érkezett a táborba.

Kettő tábornoki egyenruhában.A harmadik civilben.

A katonák a kellő tisztelet hideg jeleivel fogadták, a

harmadikat még ebbensem részelteték.

Mindhárom magas termetes ember.

Egyikök homloka kopaszulni kezdő. De azért a hideg

méltóság arczvonásairól mindenkit tiszteletre gerjeszte,

– Ki ez?

-Aulich Lajos. – 

Amásik legfeschebben volt öltözve. Kezén glacé keztyű.

Ez Kiss Ernővolt.

A harmadikat magam is ismertem.

Hajdan maga is katona,Görgeinek határtalan tisztelője.

Legvaskosabb volt köztök.Zöld quäckert, szemüveget viselt.

A száraz arcz, a beesett devillogó szemek,aritkulószürke haj,

méltóságos járása, minden mutaták, hogy több mint közép

Szerü ember.

Tán mondanom is fölösleges, hogy e harmadik ember

Csány volt.

Mi lehetett missiójok? Szerettem volna a körülállóktól

valami bizonyosat kitudni.

–Tudod mértjöttek ezek?

– Nem!

Egyik azt mondá, hogyGörgeit elfogni, másikvele pa
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cificálni, a harmadik titkos kémeknek tartá a ministerium

részéről,kikakatonákgondolkodásmódjátakarjákkipuhatolni.

Sejtelmek voltak ezek mind, s mert e sejtelmek a való

nál feketébb szinekben tüntek fel,volt a kimondhatlan hideg

ség minden arczon, minden szemből látható.

Én, megvallom, leghihetőbbnek tartám a középső körül

ményt.

Mitis akarhatna mást a kormányily körülményekben,

ily conjuncturák közt?

+ -

A következmény igazolta gondolkodásomat.

A kormány ehárom küldötte kiegyenlité a dolgot Gör

geivel, ki is igéretet tőn, engedelmeskedni rendeleteinek.

Mondják, hogy a hadi terv felett is megegyeztek,



Jul. 3-án.

Tegnap estve csatánkvolt.

Egyetlenszó elég arra, hogyolvasóim tájékozva legyenek,

A „Szőnyi csata"volt tegnap estve.

Mielőtt a viadalt megkezdettük volna,igen furcsa hire

ket hallottunk Pestről.

A kormány elfutott, amagyar bankjegyeket nem veszik

el, a zavar tetőpontra hágott. Még azt is el akartákvelünk

hitetni, hogy Kossuth leköszönt, de erre a közember is meg

rázta fejét :„nem igaz!"

Hogy Pesten történni kellett valaminek, annyi bizonyos,

mert e menekvésről mindenki szólt.

S mi sajátságosabb, kikugy hivék,hogy jobban vannak

adolgokról értesülve, átalánosan mondogatták, hogy ez Gör

gei müve.

n nem tudom. Annyi bizonyos, hogy ő tudatta a kor

mánnyal, mikép a positió sem olyan, hogy hosszan tart

hatná.

Egy körülményt nem titkolhatok el,– mi nekem na

gyon feltünt : azon átalános örömet, mellyel e bujdoklás hi

rét mindenkifogadta.

Ugy-e?mondák, nélkülünk mire sem mehetnek s mégis

ellenünk ármánykodnak?

. :

De térjünk vissza a csata szinhelyére.

Jul. 2-án reggeli9 órakor kezdődött a támadás a császá

riak részéről.

Bármilygondosan tagadtaték, mijól tudtuk, hogy az

:
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Olaszhonban megedzett harczosok egy része is részt veend a

viadalban.

De még csak aggályt sem érzett egy ember sem – hisz

Görgeiben mindenki istenként biza– még akkor.

S valóban Görgeit eznap mindenki legnagyobbnak

látta. . .

Hosszas, elszánt volt a csata.

A császár harczosai minden áron tért akartak nyerni,

s Görgei katonái egy talpalatnyi földet sem akartak áten

gedni.

Azágyukmennydörgéseiegymástérték,szuronyszurony,

mell mell ellenébe volt téve. "

A támadás Acs felől volt.

Végrekatonáink lankadtak,ágyuinkgyérebben szóltak.

a monostori sánczokon sárgafekete zászlót lengetett a szél!.

Eperczben az ágyufüst ködéből egy csapat huszárság

bontakozik ki, élökön egymennydörgőszózatuférfival… Had

úrnak hihetted volna őt, ki az ősregék homályából állott elő!

Görgei volt!… -

–S ti türnétek, kogy a magyar föld terméseit idegen

tapossa le?… -

…Válasz minden felőli kétségbeesett előnyomulás volt.

Késő estig tartott a csata.

A császáriak visszavonultak. -

Görgei– mint mondák–egy császári őrnaggyali ket

tős viadalban elég nagy sebet is kapott.

Halott mindkét részről töméntelen. Egyetlen talpalat

nyi föld sem volt, mely aznap vérrel ne oltotta volna

szomját. -

+ -

3

Pestről a kormány épen ezidőben küldötte Mészárost

Görgeihez. .

Mint aszállongó hirekből kilehete venni, e missiofolyta

tása lett volna, mitCsánys a két tábornok megkezdett, lehe

tőleg egyeztetni Görgei hadi terveit azokéival, melyeket a

kormány követendőknek vélt. -

Megvallom, már ekkor igen sajátságosnak tetszett ne
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kem, hogy a kormány készítsen hadi terveket. Civilisták. A

katonaság sanyaraival, apróbb bajaival ismeretlenek. Hitem

szerint a rögtön bekövetkező körülményeknek lehetende leg

nagyobb befolyások azok megkészítésébe.

Tagadhatlanul Görgei mindigbiztatásokkal eresztette el

az amolyanféle emissariusokat magától. -

- De hát mért tette ezt?

Mészáros érkezésének mi már hallottuk hirét. A csata

már vége felé járt, midőn néhány huszárt távolbul felénk

vágtatni látánk.

Közelebb siettünk hozzájok.

– Honnanvalókföldi?

- Követem alássan, mi a Mészáros kisérete va

gyunk. . . :

– De hát hogyjöttek ide?

Hát csakugy, hogy minket egy hajó hozott fel. Ez a

hajó azonban á lövések miatt egész idáig nemjöhetett. Meg

allitottuk tehát s kiszálltunk belőle.

– Hát az altábornagy hol van?

– Követem alássan visszament.

- Hát kentek hogy vannakitt?

Hát mi bizon csak azértjöttünk el, hogy a háboruban

részt vegyünk.

3 4

Néhány nap mulva e jelenet után Görgei hadserege

zúgolódnikezdett,skimondá,hogymásvezért magafelettnem

türend.

Legkisebb ellenkezési szándékkomoly következményeket

vonhatott volna magaután.

Mitörtént,minem afőbbtisztekközt?nemtudom.Annyi

bizonyos, hogy sajátságos hirek kerengettek.

- Hallottad mi ujság?mond egy tisztbarátom?

-- Nem! -

- Miután Görgeit a hadügyministerségből letették,

Kisfaludi Mór ezredes, boszantva ebánásmód által, mint hi

szem,felsőbb jóváhagyással megindult Pestre elfogni a kor

mányt.
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-Csodálatos!

–De megtörténend! folytatá az.

- Dehogy történend, mond egyujon érkezett boszús arcz

czal, van is rá bátorságuk!

– Hogyhogy?

– Képzeld,Tatáról visszahivatták Kisfaludit! Ha nem

láttam volna Görgei sebét, azt mondanám, hogygyáva!

Sigygondolkodott az egész hadsereg



Jul 16-kán.

Néhány szót elmondani arról, hogy Görgei táborát

milyennek találtam, nem leend érdektelen.

Atalános s tán nem helytelen panasz volt, hogy a tisz

tek a magyar hadseregnél nem a legpontosabbak voltak, el

lenkezőleg mint az ellenfélnél, hol Hentzi, Rukowina sat. tisz

teiknek áldozatkészsége napirenden volt.

Ebben vélem annakisfeltalálhatni okát,hogyGörgei az

átjött tiszteket, kiket többnyire mint iskolatársait személye

sen ismert,jobban szerette mint a többieket–kivévetermé

szetesen a kiveendőket. -

Volt alkalmam a többi táborokat is látni s fájdalommal

tapasztaltam igaznak a Márczius azon gúnyját, hogy„csata

lesz, mert Debreczenben sok a tiszt."

Nem egyszer történt meg,hogyfőtiszthiányában őrmes

ter, tizedes vezette csatába a honvédeket.–Görgeinél soha

sem. A legkisebb hanyagságigyanut elmozditással,fejbelö

véssel büntette. . . .

És ha még egyszer oly kedves embere is volt a bünös,

és ha még egyszer annyira szerette is őt,tüntette legyen bár

ki magát mint senki, küzdött legyen oroszláni bátorsággal is,

kegyelmet nem adott. Mint ez megis történt.

Görgei tisztei kün háltak, éheztek, szenvedtek a közle

gényekkel, türték a nyári napok hőségét, a téli zord idő sa

nyarait s a harczban elül mentek. Enavantlesepaulets! előre

az aranygallér!

Atöbbitáboroknemkisbünéül tudhatnifelasokmarkotá

nyosnét,asokkülönbözőnévésrangalattottmulatónőket.Mint

sáskasereglepték elezekazelőrevagyhátra nyomulóhadtestek

utát.S mennyire neheziték az élelmezést, a sereg szállitását!
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Görgeinél ez nem volt az eset.

A tiszteknekmégnőiket semvolt szabad magokkalvinni,

nem hogy maitresseiket; mennyi megkivántatott, markotá

nyosnévolt, de több ez sem.

S természetesnekistalálom,hogykinek van egy utógon

dolata a nőn, ki sorsát az övéhez csatolta, ritkán küzd azon

határtalan elhatározottsággal,mellyel az,kinekilyenek miatt

aggódnia nem kell.

A többi táboroknál találkoztamilyenekkel,–örömmel

láttam, hogy azon katonák,kiketGörgei képezett, vezetett, e

hibától mentek.

Sitt maga a vezér mutatta a legjobb példát,– nője a

csata szinhelyéhez még közel sem volt, –mint mutatta

a bivouacirozások s más sanyarok kiállása alkalmával.

Görgei egyik sajátságai közétartozott az orvosokkali bá

násmódja.

Kényszeritvevoltak ezek a harczmezőn,aszínhelyen ma

gánjelen lenni s rögtön ápolni és gyógyitni a sebesülteket.

Innen főbb oka, hogy táborában zsidó orvos kevés vala.

Nem szívelte azokat. De kit ottan megszenvedett az legjob

ban viselte magát.

Mindamellett koránsem mondhatni, hogy Görgei va

lakit vallási felekezetéért gyülölt volna.Ajó katonát, lett le

gyen zsidó vagykeresztény,egyarántjutalmazá, mintbünteté

a hanyagot. Voltak neki is izraelitajó katonái s orvosai is.

Legszigorubb volt a kémek ellen. Puszta gyanuból,

ha az az alaposság szinét magán viselte, kész volt valakit

elitéltetni, főbe lövetni. Itt látom megfejtve a varsói herczeg

azon Debreczenből irt szavait, hogy Görgei ellen kémeket

használni nem tudott.

Ilyen volt Görgei eljárása. -

S eljárásának valóban volt is sikere. ,

Táboraa legjobbrendben,katonáifegyelemhez szokottak,

harczszomjasok,vérengzők acsatában,szerényekacsatán kivül.

Az csak eddig volt, ezután kezdődött s növekedett fo

konkint a demoralisatio.

S látni e sereget csata előtt!

Ujongattak,vigadtak,nemvolt szélehosszaapohárürité

seknek.Senki sem gondolt rá, hogy tán végperczeit éli!
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S a tisztek a honvédek közé keveredtek.

–Nos fiu harczba megyünk!

–Tudom hadnagyuram!

–S ha elbuknál ottan?

– Ejh van helyettemmásis! ElégnagyMagyarország!

–S nem félsz? -

– Félni ? kitöl? -

– Nos! az ellentől.

– Kaptam én már sebet uram! Lőttek is el mellőlem.

De azért nem félek! 

Silyenkor arcza kipirult, szemejobban villogott.

S ha megfuvatott a harczi riadó, s ha összegyülőt pe

regtek a dobok, az egész sereg egypercz alatt készen vala.

Ilyenkor aztán egyik a másikat bátorítá, pedig bátori

tásra egyiknek volt szüksége.

…Egy kurta hó alatt mivé lett e sereg!

- -

Jul. 13-án este volt. . .

Az 1-ső, 3-dik és 7-dik hadtestek rendeletet kaptak ut

nak indulni.

Szándoka volt, mint mondják,Görgeinek a Dembinszki

seregéveli egyesülését végrehajtani. ..

BDe egészen másképtőn.

Avantgarde-ot az első hadtest képezett. Vezérök volt

NagySándor. Görgei Armin– ki czirkáló csapatát Komá

romban reorganizálta–vele ment.

A centrumot–képezte a harmadik hadtest–gr. Lei

ningen vezette.

Az arrieregarde – Pöltenberg Ernő vezénylete alatt

– a hetedik hadtestből állt. -

Roppant hőség s por vala. A legmelegebb nyári napo

kat éltük akkor.S mit tavasszal oly alkalmatlannak tartánk,

az eső most csak aporfölszikkasztása kedveért is kedves ven- -

dég lett volna.

De e napokban gyöngén vagy épen nem éreztük a sa

nyart.

Komáromban kinyugovánk smost nevetvefolytattuk az

Görgei és fegyverletétele ?
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utat. Egyik amásikat vigasztalá,hogy e hőségjobban árt az

oroszoknak mint nekünk.

Aztán kinek is jutott volna eszébe panaszkodni? Még

eddig mindenkiugy hivé, hogy csatába diadalra megy.

Bátorkeszin, Szobon és N. Maroson át három erőtetett

utat tevénk. -

Három ily rövid pihenés után tett ut elegendő ok lett

volna kifárasztani a sereget.Svalóban ezkezdett is lankadni.

– De látszék, hogy egy kis, néhány órai pihenés vissza

adandja régi erejét – mert csak a test volt lankadóban s

nem a kedv és nem a bátorság.

- - -

Jul. 15-én déli 10órakor ért Nagy-Sándor az avantgar

deal Vácz elébe.

Váczon mintegy800cserkesz és vonalezredi kozák lehe

tett, kikily tetemes erő érkeztére a várost rögtönelhagyák.

Nagy-Sándor rögtön utánok nyomult, s közvetlenül Vácz

előtt foglalt positiot. Ezáltal lehetlenné lőn az ellenségnek

mozdulatait ügyelhetni. . .

Az orosz seregek a dukai s dunakeszi hegyek mögött

tüntek el, mint gyanithattuk, egyesülendők tetemesb előnyo

muló erővel.

NagySándorjobb szárnya a Duna irányában nyomult

előre, a bal–Görgei Armin csapata–avasutvonal irányá

ban állott meg.

De a sereg csak kevés ideig nyugodhatott.

Tábornok Sass tetemes oroszsereggel délután 2 órakor

előnyomult s támadólag lépett fel. -

Serege tetemesb volt mint a miénk, s ez különben is fá

radt levén, mármár hanyatlani kezdett.

Többmint egy óráig tartottmáracsata,midőngr. Leinin

gen sa3-dik hadtest megérkezettsa balrai dombokon megállt.

S a csata csak most kezdődött megistenigazában. Hatal

mas tüzelést tőn az oroszokra, az agyúk egymásra szóltak,

mintha az ég haragja nyilatkozott volna dörgéseiben.

Minden körülmény arra mutatott, hogy az oroszütegek

nagyon sokat szenvedtek. -
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igazolta ezt azon körülmény is,hogy nem sokára ,

visszahuzódáshoz kezdettek. ” .

A csatatér a miénk maradt. Néhány lőporos szekér, 4,

szétrombolt latte maradt kezünkben.Ahegyekmég:

tak, csak előörsöket hagyván hátra.

Görgei mély sebe daczára jelentékeny résztvett,

ban. Folytonosan lovon elő s hátra lovagolt,biztat,

vas rendezve.

4mezőre érkeztekor egy orosz golyó üdvözli,

mely kiséretében csapott le. ” -

Mint mindig, Görgeiszemélyes bravourja a csatának,

kis előnye volt. " " "

Ez volt első eset, midőn őoroszokkal küzdött a„„

*hatás, mit e csatának ennyire ismegnyerések:

vezetes volt. " " " "

%usily fárasztó harcz után egynapi ny.

galmat kelle a seregnek engednie.

1 nap alatt tünt fel legelőbb nekem–s akar,

* *jtmenet igazolta – a hadseregnek apro :

gyekbeni hiánya. –

, %mutána s feleletül nyerém, hogya

mány mind ilyeket küld. " "

*kisszázasokat bővében lehete látni, de„,„..

%*,ugyhogy a szegény katonának ha volt ::

mellette éhezni-szomjazni kényteték,miután felvál, „;

sem akarta. - " " ""

4%demoralizálódásának, megvallom, egyik

tetemesb okát látom ebben, de kárhoztatom más,3,

zért is, ki erélyesen föllépni nem mert, "T

4*Magy sereg oly kis, már kiélt helyre szorul,

* * Pénz nélkül, hogy ne huzott volna maga után,

következményeket? "

Aukakarva követték volna elég, ha

- - - -

-

%gam napot sem töltheté Görgei nyugodt,

Mint sejtenünk lehetett, szándoka volt ördöjj, 2,p,

közt utat törnis a Tiszavonal megvédésére sem,

3
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Ez okbul Görgei délelőtt a csatamezőt szemlegezte. Dél

utánpedig az 1-ső és 3-ikhadtest egy részét s Görgei Armin

csapatát erőtetett szemlegezésre szándékozott küldeni.

S valóban e csapatok már rendben álltak, midőn kémek

és biztos tudósítások azon hirt hozák, hogy az oroszfő erő,

mint egy 100.000 ember,Váczfelé tart. -

Rögtön rendelet adatott ki, hogy a sereg Losoncz felé

megkezdi visszavonulását–azon terv, hogy Gödöllőn át tör

jünkutat, ezáltal dugába dülvén.

Azok közt, kik a táborkari tisztekkel szorosabb ismeret

ségben álltak, sajátságos hirek kerengének.

Ugyanis némelyek tudni akarák, hogy körül vagyunk

keritve, s csakpáratlan ügyes tactica a vezérek s szokatlan

elszántság a katonák részéről az, mi megmenthet.

Mondák,hogykezdetbenvesszőzésiutatkellend tennünk:

a bányavárosokból tábornok Grabbe s Gyöngyös felől egy

más ennél is hatalmasb csapat által levén fenyegetve.

Biztos tudomásunk volt arról is, hogy Miskolczon e hó

4-ike óta orosz örség van. -

Mindamellett mondhatom, épennem csüggedénk. Erőnk

még akkor nem lankadt, bizalmunk nem hervadt el, hittünk

és reméltünk.

Hittük, hogy az öszves magyar hadsereg egyesülni fog

s ugy müködend. De aztis hittük, hogy végre a ministerium

megszán s munitiót és aprópénzt fog küldeni– mert mind -

kettőnek hiányában valánk.

38 - 38

Esti 9 órakor adatott ki azindulási rendelet.

Pöltenberg vezettea7-dikhadtestet mint avantgarde-ot,

az első hadtest centrum, a 3-dikpedig arrieregarde vala.

Görgei egész éjen át lován ült, nyilt sebe daczára.

Apodgyászos szekereket kezdte rendezni. Bármily hi

degséget mutatott,minden mozdulata elárulá belingerültsé

gét– daczára, hogyily szekerek sokkal kevesebben voltak

táborában, mint atöbbiekben.

O ezektől is szeretett volna menekülni, mint melyek

mozdulatait s az elvonulást, mit lehetőleg titokban ohajtott
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tenni, neheziték s a kormány első föltüntére a serget veszé

lyezhették volna.

Elős hátralovagolt, intézkedett, tettpáratlan buzgalom

mal. Kifáradhatlan valamint mindig. Az éj hűse, a seb ar

czára némi halaványságot varázsoltak. Ingerültebbvala aszo

kottnál,bármint igyekezett azt mérsékelni.

Ki látta őt itt s látta a későbbi jelenetben, lehetlennek

hitte, hogy eperczben is árulási szándoka– körülmények s

ingereltetése által előidézett tettét más neven nevezni nem

tudom– véghezvitelét kezdi el.

A legelkeserültebb csatát küzdi egyfelől, s másfelől

épen e küzdelem által lehetlenné teszi a concentrálást, s el

vágja magát a többi táboroktól. -

Nagy-Sándor éjfélkorindult el, magáhozvonva előörseit,

mielőtthelyét a harmadik hadtest pótolni tudta volna.

Természetes következménye volt ennek,hogymidőnkora

reggel a hiányt észrevették, az előnyt felhasználták.

Előnyomult tehát az orosz sereg. Egy dsidás és gyalog

ezred lovas-üteggel elfoglalta a várost

- - - -

+

Reggel felé – mintegy 4 óra lehetett– az előnyomu

lásnak hire elterjedt. -

Gondolhatni, minő zavart idézett elő!

A vasut közelében Vácz mögött egy patak van– mely

a dunába szakad s melyen át egy fahid vezet.

Apodgyászos szekerek egypercz alatt annyira öszveto

lultak, hogy egyiknek sem volt lehető az átmenetel azon.

S a zavar folytonosan nőtt, a mint egymást követték a

rosz hirek, hogy Vácz el van foglalva, hogy a 3-dik hadtest

uta elzárva, hogy az oroszok nyombanüldöznek.

Sem parancs sem kérés nem használt.

Mindenki első akartlenni,s épen ezért mindenik elkésett.

S látni e mellett a töméntelen ágyut, a töltény-reservát

melyvárakozott az átmenetelre! -

Ki ily jelenetet még nem látott, nem lehet róla fo

galma. A sok csüggedő, a sok siető arcz, a várás és két

ségbeesés kifejezéseivel, a zavar tetőpontja, perczenként nö
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vekedő apadása a fegyelemnek, sajátságos szint tüntet fel a

szemlélő előtt.

Percz percz után, óra óra után halad s azillyzavarmég

szokott tartani.

S azily csüggedők mint kapkodnak a hirekután, mint

kérdeznek minden uj, eddig elöttök föl nem tünt arczot :

„nosmiujság?"sminőpietássalminőgondossággalhallgatják.

Terv, szándok és kivitel egypercz alatt fogamzék a ve

zér agyában.

A 3-dik hadtest gyalogságastüzérségének nagy része a

Vácz mögötti dombokat foglalta el. " " __

Görgei e hadtestből néhány zászlóalj gyalogságot s divi

sio hannover- és ferdinandhuszárságotvéve maga mellé,meg

rohanta aVáczon mulató orosz előörsöket.

Küzdelemteljes utczai csata kezdődék.

Az oroszság keményen tartotta magát, de Görgei serge

sem lankadt, mintha tudta volna, hogy ez föltételezi tovább

huzódhatását,fenmaradását. ” 

Ezek kevés idő mulva vonulni kezdének,Váczot–vo

nulások közben – kirabolva.

Görgei nyomban üldözé őket.

A temetőben orosz tüzérség s vadászok valának.

–Szuronyra fiuk! kiáltá a vezér. -

Azilyen kiáltás rendesen megtette hatását.

A honvédség lesütötte fejét, előre szegezte szuronyát s

szaladt mint vihar, melyutából mindent elsöpör, mignem a

kivánt helyre érkezett.

Nem sokára a temető magyar kezekben volt.

Gondolhatni, hogy e csata nem volt percz müve. A nap

már hevesen, égetőn sütött, annélkülhogyGörgei, ki este óta

lováról le sem szállt, és fáradt serege legkevesbé is lankadt

volna.

Van valami a csatában,a küzdelemben,mi az elfáradást

lehetlenné teszi.

Az orosz sereg eredetipositiojában a dukai szőlőhegye

ken és mögött foglalt helyet. 5 ..

E csata fedezte az elvonulhatást.

3 - 4
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Az eddigi küzdés s főként az ezután bekövetkezett je

lenet legkiáltóbb tanuja Görgei személyes bátorságának s a

hidegvérnek, mellyel a halál szemébe néz.

Megkezdődött a visszavonulás, miután Görgei meggyő

ződék, hogy a katonaság a hidon átment, s a legjobb rend

ben, daczára, hogy a városig az ellenség ágyuiüldözék.

Görgei személyesen vezette azt, s miután a fahid még

nem volt elérve, mely nem kis akadályként álla ottan két

osztály huszárságnak fel kelle őket tartania. –

De az oroszok mind jobban jobban nyomultak, ágyuik

közelebb dörögtek,perczenként hatalmasbul szóltak, agráná

tokat egymásra szórták… s a fahid még mindig állt.

Végre miután mindenki átment,Görgei rendeletet ad a

hidászoknak, lerontani azt.

De az oroszok ezt minden áron meggátlandók,sarkukban

valának. Keményebbentüzeltek,jobban szórták agránátokat,

mintvalaha

A hidászok mármár lankadozni kezdének, mármár el

akarták hagyni a vészes helyet, hol, ugy szólva, a halál bizo

nyos torkában álltak, midőn a fővezérbiztató szavaival meg

jelen köztök.

Görgein biborszin egyenruhája volt. Maga nézte, maga

intézte a hid elszedését, meggyujtását.

A hidászokat e hidegvérüség meglepte, egyetlen egy

sem hagyta el a helyet. hogyne,midőn láták,mikép a vezér

közelében 3gránát esik le, annélkül, hogy ennek csak arcz

izma is változott volna.

* , *

Ahid elszedetett, fölégettetett.

A hadseregnekpedig lehetővé lőn tovább vonulhatása.



Jul. 20-án.

A magyar sergek, mint emlitém, 16-án estveindultak

el.Volt alkalmam a tábort és szellemét átismerni.

Az ut fáradalmai, a kiállott terhes csaták s legfőként a

visszavonulás hatását tagadnom lehetlen,

Afiuk lankadtabbakvoltak s daczára a vig danáknak,

mellyel komor kedvüket eltakarni igyekeztek, minden moz

dulatuk elárulá azt. –

A nap égetőn sütött s komor kedvvel sohajtva törölgette

a huszár harczménét.

S ha azuton egykutatpillantánakmeg! Egypercz alatt

köritve volt honvédekkel, kik átmelegültvizébőlenyhetakar

takinni s huszárokkal, kik előbb lovaikról gondoskodtak.

S volt zaj,volt lárma!

Társaitól senki sem akart elmaradni–de szomjuk olly

nagy vala!

Svezérés tisztek e sanyarokban mindnyájan osztakozá

nak!Türtek mint azok, kiállták, mit azok szenvedének,csak

hogy a nyomort azok könnyebben szenvedék.

Utunkkezdetén – egészen a rétsági hegyutig– nyo

munkban valának az oroszok s a visszavonulást egészen e he

lyig csak azután tehettük meg háboritlanul.

S hogy ezüldözésnemmaradthatás nélkül, gondolhatni.

A sereg kedélyére komor befolyása volt annak.

Rétságon mind 3 hadtest kinyugodott–ha apár órai

pihenést csakugyan nevezhetni nyugalomnak.

Az eddigi dispositiók itt egy kis változáson mentek ke

resztül. Ugyanis az arrieregarde vezetését. Pöltenbergvette

át a 7-dik hadtesttel Nagy Sándor helyett

-
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Tán nem lesz czéltalan Nagy-Sándorról néhány szót

szólani. -

Ő volt–mintegy45 éves lehetett– a legidősb tábor

nok s agyöngélkedőGörgei helyett, ha ezt csakugyan eddigi

sebe további vezetésre képtelenné teende – átveendette a

vezényletet. -

Görgei sympathiáját nem birta, kivált miután ez egy

hadi tanácsban kimondá, hogy ha Görgei dictatorrá akarna

lenni, Brutusává válnék.

Mi őt Kossuth titkos biztosának s sok esetben kémének

hittük– s tán nem ok nélkül. –

Tudtuk ugyanis, hogy Görgeitől a tudósításokat ő teszi

meg.Tudtukhogytervet, czélt, szándokot,harczmenetetsmin

dentelárul néha,s hagyanunknem alaptalan,nemegyszeroly

szinben állitva elő,mi afővezérrenem alegkedvezőbb szintvet.

Görgei három nap óta folytonosan lován, lankadt,bete

ges vala. Mély sebét kék selyem kendővel kötötte be, mi hal

vány arczánakolyérdekes,mondaniszeretném, regényes szint

kölcsönze. –

Mindnyájan kivalánk fáradva,avezérleginkább,s őmég

is legkevesbé mutatta azt.

Megvallom,mindnyájan nem kisaggálylyalgondolánk rá,

hogy helyette Nagy-Sándor vezetend bennünket.

Mi leend akkor belőlünk?

Itt valának a legcriticusabb perczek. Vezérünk egy em

ber, ki gyöngélkedik–helyetteolyanra várhatánk, ki pó

tolni legkevésbésem tudandja. "

Ezenkivül nyomunkban tetemes orosz erő, hatalmas,

számban tulnyomó,bennünket folytonosan üldöző!

S hozzá a nyári hőség, afáradalom, mellyel küzdenünk

kelle! :

3 - 4

Délután 3 órakor az orosz előörsök nyomunkban valá

nak, s viszont támadólag léptek föl.

Pöltenberg késő estig küzdött velök, a nélkül, hogy

talpalatnyi földet átengedett volna, a nélkül hogy– mitől

föltételezteték a továbbvonulás–atovábbiüldözést lehetővé

tette volna.
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Rétság, mint a mely az ellenséges csatavonalban esett,

több helyt meggyuladt.

Ezenben az első s harmadik hadtest háboritlanul érke

zett el Vadkertre, mely körül bivouacirozással tölté el az

egész éjt. :

Hajnal hasadtára Pöltenberg is megérkezett s Vadkert

körül foglalt positiót.

s ime az oroszok viszont nyomában valának.Néhány

perczet nyughatott csak, az ütközet megkezdődék. S mit az

előtti nap oly pontosan teljesite,az ellenség feltartóztatását,

ujra meg kellett tennie,

Teljesité.

A nyomuló oroszokkal egész délelőtt küzdött, elszántan,

készen minden áldozatra.

A folytonos fáradtság,folytonos lovon létel,a nyári nap

hősége s az éji hideg szellő avezér megedzett de a seb és vér

folyás miatt elgyengült testére nem kis befolyással volt.

Már Rétságon elkezdte a hideg rázni,ugy hogyBalassa

Gyarmaton – hová az 1-ső és 3-dik hadtest utját vette, fej

beli inláz által fenyegetteték.

Tovább lován nem lehetett. Kénytelen volt tehát utját

szekeren folytatni. Losonczra vitetett, hol betegsége az nap

oly terhesnek látszék, mikép az orvosok gyors felgyógyulá

sán kétkedének.

Épen ezért kénytelen volt ottan maradni. Minő kín volt

efáradalmokhoz szokott emberre nézve! Dispositiókat maga

nem tehetett, s miktévevalának, azok milyensége iránt ma

gának meggyőződést nem szerezhetett. Mégcsakgondolkod

nia sem volt szabad!

S miután Pöltenberg hadteste, mely eddigelé folyto

nosan utban vala, csatát csata után küzdött s egy sokkal te

temesb haderőt feltartóztatott, épen azértnagyon fáradtvala,

a visszavonulás fedezése addig mig ő kinyugodandik, Nagy

Sándorra bizatott. ... ·

A tábori tüzek meggyujtattak, a sereg elkezdett vigan

dalolni, hogy feledje a kiállott fáradalmat, hogy erőt gyüjt

sön az ujabban kiállandókra.

Afiuk leheveredtek, a huszárok megtisztiták lovaikat, s

mindnyájan elkezdtek főzni.
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Este volt.

Nincssajátságosabb,minttáborteste őrtüzeimellett látni.

Beszélgetnek a nap eseményeiről, az elhullott társakról,

hánnyal vannak kevesebben, hogy lőttékki társát mellőle.sat.

És a huszár ha elveszté kedvencz lovát, könnyezve gon

dol rá, elmondja, hány csatábanvolt hűbarátja,mit tett érte,

mintismeré? -

S a beszéd lassan megváltozik.

Afiuk haza gondolnak, ajó anyára, a szép kedvesre, ki

könnyez utánok.

S készitnek terveket, hogy a harcznak nem sokára vége

lesz, hogy ők haza térnek, meglátják azt. s mily boldogok

lesznek ! -

S kinek érdemkeresztje van, büszkén gondol rá, hogy

az érdemkereszt kedvesét is diszitendi.

A kulacsok rendre járnak. Éltetik a szép magyar hazát,

a meghalt társakat, ajóvezért!

Utóbb dalolnak édes magyar nyelven,édes magyar nép

dalokat! . :

Hogy ejelenetnek érdekességét az éj homálya fehér csil

lagaival mennyire emeli, csak az tudja, ki azt látta!

4

Alig hogy a fiuk javában mulatni kezdének– az evést

még el sem végzék, midőn egy váratlan körülmény nyu

galmokat megháboritál!

Ugyanis Nagy-Sándor, daczára hogy a terrenum mind

két felől fedezte, elkezd álmodozni,hogy körülkeríttetik, ser

gével elhagyja positióját s amégkinemnyugodt serget kény- 

szerité, utját Losonczra folytatni. "

S a kiállott terhes ut annyira elgyöngité a fiakat, hogy

maródik nagyobb számban már ekkor kezdénekjelentkezni.

Losonczonpár órai mulatást evésreforditánk.

A 3-dik és 7-dik hadtest mégaznapRimaszombatra ért,

az első Losonczmögött maradt:



Jul. 24-én.

Bolondabb hireket,mit ezidőben atáborban kerengének,

gondolni sem lehet.

Legfurcsábbnak tetszék előttem, hogy mégatisztek közt

is igen sokan valának, kik nemcsak hitelt adtak az ilyesek

nek, hanem terjeszték is azokat.

Mint anomaliát nem leend érdektelen egy párt följe

gyezni. -

Igy példaul beszéltek Konstantin orosz herczegről, mint

Magyarország független királyáról, az oroszoknak Austriával

folytatandóhadjáról,agyülöletről,melyakétnemzetközt van,

a sympathiáról, mellyel ezek a magyarokiránt viseltetnek.

Több ily ujdonságokat mondott el nekem egy közhu

szár, kivel következőpárbeszédbe elegyedtem:

– Máruram,mondjon ön a mit tetszik, mégSzőnynél

egész lélekkel küzdöttem a muszkák ellen.

–És most?

–Tudja isten ! küzdök mostis,mert avezér ugy paran

csolja, de ha vagy egy muszkát most levágok, isten tudja,

szintugy fáj a lelkem érte, mintha jó barátot öltem volna

meg.

–S ők nem vágnak-e le közülünk eleget?

– Igazuram hogy teszik, hanem azt hiszem, hogy ők

isugygondolkodnak! Aztán azt hiszem, hogynem fogják so

káig tenni.

– De hát elfeledte-e, hogy miután beütöttek, afelvi

déken elégpusztitást vittek végbe? |

– Igaz lehet uram, hanem most nem pusztitnak sehol,

A fegyveres embert megölik, ha lehet, de a földnépét nem

bántják.
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S ezvalóban ugy vala. Okot tehát ez ellen nem hozhat

tam fel, hanem más tárgyra forditám.

- De hát ha mindezugyvan, magamondjamiért nem

vetik le az álarczot?

–Jajuram, mondá,sok körülmény kivántatnék ahoz!

S itt egy hosszas perorátiót tartott Europáról s az euro

pai politicáról.

Mosolyomat alig rejthetve távozám ez embertől.Gondol

kodám, hogy minőforrásból kaphatják ez emberek azilyen

hireket?Gondolataim önként a fővezérig mentek föl.

Rimaszombatban elsőben jelent meg két parlamentair

Görgeihez, tőlefegyvernyugvást eszközlendő, mialatt pacifi

cálhatnának.

Mi csak annyittudhatánkmeg,hogyGörgei őket a sze

gedi kormányhoz utalá, nem akarván mint egyszerü ve

zér a politikába elegyedni. -

Boldogok, kik hisznek,övék amennyek országa !

- - -
. :

Meggyőződésükvolt azoknak, kik a dologba beavatvava

lának, hogy az oroszoknakepacificatioval semmiegyéb czél

jok nincs, mint aVácznál elmulasztottidőt helyrehozni,s ben

nünket Pétervásárnálutólérve, utunkat elvágni.

Föltartóztatlanul folytattukutunkat Putnok felé, de fá

radtan, elkedvetlenülve s küzdve éhség ellen.

Az itteni helységek egyikébenpár órainyugidőt tartván,

a katonák főzés végett tüzet raktak. A falu végéről egypár

keritést széttéptek.

A lakosok ezért panaszt tettek.

–Csak a keritést hordák el, mondGörgei, mégfegyel

met tudnak a fiuk.. Mások a keritést gyujtották volna meg!

Putnokon értésünkre esett, hogy orosz tábornokTsheo

dajeff mintegy40.000 emberrel Miskolczon van.

Rendeletet adott tehát a 7-dik hadtestnek,hogy men

jen Miskolczra, azt vegye be, s ezáltal biztosítsa a magyar

seregnek a tiszavonalrai visszavonulását.

Görgei a 3-dik hadtesttel Sajó-Sz-Péterre ért, hol vette

Pöltenbergnek mint azon hadtest parancsnokának tudósítá
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sát, hogy az oroszok Miskolczot odahagyták s Mező-Kövesd

felé visszavonultak. O magapedigCsabáig nyomult,hol elő

örseit kiállitá.

E tudósitás nyomán Görgei Miskolczra ment. Betegsége

folytonosan terhesült,sebe gyógyulni nem akart. Halvány,

levert, komor vala.

Miskolczon orvosi rendelet által pár órát nyugodott.

A házi nő, kinél szállva volt, bekötözéfejét.

– Istenem, mond, minő terhes seb !

–Szivesen szenvedném, mondá, csak ahazavolnaáltala

megmentve!

Miskolczról Zsolczára mentünk aSajó mögött.

Pöltenbergnek pedig rendelet adatott ki, az ellenséget

erőltetett szemlegezéssel foglalkodtatni, s ekép a magyar se

reg mozdulatai iránt megcsalni őt.

Pöltenberg előnyomult Abrányig a nélkül, hogy ellen

séget talált volna.

Nagy-SándorSajó-Sz-Péterről Szikszóra ment.

3 - 4

4

Ekép a sajóvonal el volt érve, s a magyar seregnek a

Tiszaigvonulása biztosítva. |



Jul. 27-én.

Kiugy hiszi, hogy egyvezérneknincs közvető befolyása

sergére s annak szellemére, nagyon téved.

Élő példáját láttam ennek a Görgei seregének perczen

kénti lehanyatlásában.

Minthaisten tudjaminőkőfal lett volna e két hét, mely

azidőt elválasztá, minden megváltozott. 

Télben is állott kiesereg sanyarokat, nagyobbakat mint

most.S mi akkor bátoritá,edzé, lelkesité,csüggedés éskétség

beesést távol tartott tőle, mi akkor minden egyes embert óri

ássá tőn, az lankasztá bátorságát, erejét bénitá, ajelen iránt

türelmetlenné, ajövőiránt bizalmatlanná tette – most.

Megverve még sehol sem volt s a tüz sem halt ki lelké

ből egészen.

Készen állt a csatára, várta a trombitahangot, a dob

pergést–deistenem, ez nemvolt azon sereg lelkesültsége, ez

percznyi szalmatüzvolt.

Aztánörökösgátként ott állta tisztekegy része.Ezekatáb

labiró-emberek megszoktákacorpusjuris fénykorátadolcefar

nientet repraesentálhatási, protestálhatási jogaikat, melyek

mindenikétőlazellenálláshoznemszokottvezérelszoktatáöket.

Ottálltakaz oroszokkaliparlamentirozások, azapróbank

jegyhiány, azörökös fáradság stb. -

De lássuk a harczfolyamát.

- , -

Pöltenbergs a 7-ik hadtest Miskolczon maradt, míg a

3-ik hadtest (Leiningen alatt) FelsőZsolczát s ekkép a sajó

vonalt foglalta el. -
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Minden Kossuthtól érkezett tudósítások összevágtak a

pontban, hogy a tiszavonal Korponai őrnagy által kellőleg

van fedezve.

Nem maradt tehát nekünk más hátra, mint e fedezet

biztossága alatt a Tisza mögévonulni. Különben isépen azál

tal annak átlépése szükségtelenné válván.

Munitiónk kevés vala, annak érkeztéig tehát a hernádh

s aztán sajóvonalt kellendevédenünk. –

Megvallom, nem egy boszús kifakadásra adott alkalmat

a kormánynak, azon hanyagsága, hogy töltényt nem küld–

hiszmiannak elfogytával a legborzasztóbbjövőelébe néztünk.

Aggasztott másfelől,hogy a 4-ik orosz hadtest Ónod és

Tokajfelől megkerülend.

E helyett azonban tábornok Tsheodajeff Pöltenberget

megtámadta, ki is Miskolczon át a sajóvonalig huzódott

VISSZ2. - " -

Ekkép mindhárom hadtest a sajóvonal fedezését védte.

+ -

+ -

Jul. 23-án délelőtt tábornok Tsheodajeff a 3-ik s 7-ik

hadtestünket fronteban megtámadta.

Egész nap tartott a csata, s miben az oroszok legerőseb

bek voltak,folytonosan ágyutüzzel.

Fiatal de már sok csatátkiállott tüzéreink derekasan vi

selték magokat, annyira hogy az reményünket túlhaladta.

Egésznapi csata folyama alatt egyetlenegyszer próbált

egy orosz lovas hadcsapat a szent-péteri uton a 3-ik magyar

hadtest elébe kerülni. -

Bármily merész, bármily biztos volt támadásuk, ré

szünkrőlis hasonló erélyességgel találkoztak,

Visszanyomattak.

Egész estigvédte Pöltenberg néhány csapata a sajóvo

nalt Alsó-Zsolcza alatt. Próbát is tett az ott felállitott orosz

ütegeket szuronytámadással bevenni. De ez nem sikerült.

Az oroszok visszavonultak Miskolczra.

5 +
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Mind ez,mind azezután következőtámadásai az oroszok

nak arra mutatnak, hogy az illetővezérek részéről minden

combinatio nélkül történtek, s miután ez előttünk sem ma

radt egészen titok,folytonos visszavonulásunk annáljobban

boszantott. -

Rendeletet adott ki Görgei, hogy a 3-ik s 7-ik hadtest a

Hernád mögéGeszthelyre vonuljon.

Csak egyetlen napig maradánk nyugton s a 7-ik hadtest

Geszthelynélviszont megtámadott. -

Visszanyomatott.

Másnapismétlé támadását.

Szoros gyalog és lovassági colonneokkal a tüzérséget

közbevéve, a hernádvonaltól alig egy kartácslövésnyi távul

ságig nyomult.

Az előnyomuló csapatot gr. Leiningen, legtehetségesebb

s bátrabb tábornokaink egyike,fogadta.

Katonái kétségbeesetten vivtak. Tüzérei pompásan lőt.

tek, annyira, hogy az oroszok2 ésfél óránál továbbnem tud

ták a csatát kiállani.

Egypár munitiós szekeret a légbe is röpitettjól irány

zott lövéssel, másokpedik oroszgranátokáltalgyuladtakmeg.

Gondolhatni, mily iszonyu pusztítást vitt ez köztök

véghez.

Epár órai csatában orosz részről töméntelen áldozat

hullott el.

- - , -

S mind ezt egy kiéhezett,perczenként apadós szükséget

szenvedő csapat vivta ki.

Görgei és fegyverlelétete.



Aug. 3-án.

Mint rendesen a hadi életben szokott történni, a tábori

élet zaja s elfoglaló mozgalmai közt igen keveset tudánk a

szegedi táblabirák tetteiről.

Hallottunk egyszer is másszoris furcsa hireket, mint ve

szekednek azok ottan, mint öltenekveresebbtollakat, hagyő

zünk s dugják el, ha megveretünk, mint pakolnak, mennyi

nevetséges zajal, rendetlenséggel utaznak. -

Megvallom, eznekünknemegybon-motra adott alkalmat.

Öszintén szólva e szellem nekem egyátalán nemtetszett.

Jobb szerettem volna tudni, hogy atáblabirák Shadfiak közt

egyetértésvan,mindenik teljesiti dolgátkötelességét, anagy

ravágyás, rivalitás, egymástóli félelem s többilykövetkezmé

nyeikért fontos hibákat elhagytak.

Nem valék épen ismeretlen a kormányi élettel, s külö

nösen boszankodám azon, hogy ez minden áron depopulari

zálni akarja Görgeit. ..

Mennyire nem sikerült ez, mutatja azon körülmény,

hogy egyparlamenti titkos ülésGörgeit az öszves hadsereg

fővezérévé nevezteki. 

Gyávaság volt akormánytól, nem tenni nyiltan, detudni

kell, hogy ezt Szemere inditványa s beszéde következtében

tevé, ki a dolog eligazitását magára vállalá.

Nekemkülönösen azutóbbi időkbenannyira különöseknek

tetszénekSzemere tettei, mikép nem egyszer jöttem a gon

dolatra, hogy ő dictatorságra törekszik

S volt is ebben valami. . .

Különösen egyszer Görgeinek megirta,hogyahazát csak

dictatura mentheti meg, s hogyvéleménye szerint akkor is

nem egy hanem két dictator kellene.
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Elégvilágos kifejezés, hogy oly eszes ember, mint Gör

gei, megértse.

Nevetve lökte félre a levelet.

Tehát három ember, ki a főhatalomra tör,három ember

egymással szemben, egy mindenfelől nyomott sereg, egy

minden oldalról ellentől köritett naponként olvadópárt, egy

diadalmas hadjáratnak csak emlékben fenálló dicsősége, egy

gyáva tétlen parlament, minden oldalról felbőszült nemzeti

ségek, a dolog élén kormányra képtelen emberek...ilyen

volt a magyar kormány végnapja. -

Mintha isten belátásuktól fosztotta volna megőket, czivó

dásuk naprul napra nőtt.

Hogy Görgei és Kossuth nem voltakjó barátok, hogy

különösen az utolsóidőben sokat tettek egymás ellen, azért,

mert mindenik főhatalomra tört–nem vala titok.

De hogy őket triumvirátusra Görgei egészítse ki, hogy

ezen Antonius ésLepidusirányábanOctaviussá akarjon lenni,

megvallom soha sem hittem volna, s épen azért–igen ne

vetségesnek hittem. -

4 - 4

Szerencsen voltunk.

Ott hallók meg a hirt, mire eddigelé keveset számitánk

s mi minden számitásunkat tönkretette.

Korponay ezredesTiszafürednél szétveretetts azoroszok

aTiszán háboritlanul átvonultak. Népfölkelés,az ujonnan fel

állitott 7-dik huszár ezred néhány svadrona s egy pár ágyu

voltak ottan. -

Nem maradt tehát más hátra, mint Nagy-Váradra vo

nulni a berettyóvonal megvédésére.

Az első hadtest Vácz óta csatában nem vett részt.

Parancsnoka Nagy-Sándortehát rendeletet kapott Debre

czenen át Berettyóujfaluba vonulni s a 3-ik és 7-ik hadtest

vonulását fedezni.

Ennek utául Nagy-Kállón,Vámos-Pircsen és Nagy-Lé

tán át a Kis-Máriáigvalóvonulása vala kitűzve.

Megvolt neki rendeltetve szemlegezést tartatni, s biztos

tudomás szerint az orosz erő mekkorasága iránt, s ha megtá

3
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madtatnék is puszta, ágyucsatát s azt is a visszavonulás biz

tos megtehetése végett fogadni el.

3 - 4

34

De a dolog egész máskép ütött ki.

NagySándor serge 8000 emberből állt, ennyire apadt

e csatában kevés részt vett erő is.

Ő és tisztei Debreczenben dinom-dánomhoz fogtak, s

egyetlen, mit tőn, tüzéreinek sok tekintetben ügyes elrende

zése volt.

Aug. 2-án délelőtt a szó teljes értelmében meglepetett

oly helyen, hol mérföldeken át nem lehetett tárgyat látni,

mi a látkört elzárhatá.

Roppant erő ment ellenük, az oroszfőerő.

S az őrmesterek tisztek hiányában elfogadták a csatát.

A tüzérség bámulandólag viselte magát, utolsó töltényét is

ellövé,

Serge szétveretett s azoroszok mégavárosonátis nyom

ban üldözék. -

Gondatlansága miatt töméntelen áldozat hullott el.

S akkor nem hogy Berettyónyfalunál megállapodott vol

na, Nagy-Várad felé folytatta utját, s midőn Görgei Kis-Má

riába érkezett, ő már Kereszturnál volt Váradtól félórányira.

Kénytelen volt tehát Görgei is Nagy-Váradra vonulni,

miközben Nagy-Sándor képezte az előörsi sereget.

Mint a kormány megrendelte, afőparancsnokságot volt

Aradon átveendő.



Aug. 14-én.

Egy csapás sem hatott annyira érzékenyen a seregre,

mint Nagy-Sándor szétveretése.

Pénzünk nem volt–kedvünk még kevesebb.

A sereg lehangolt, a tisztek nem akartak harczolni.

A katonák szökdösének–kik éhség miatt ki nem dől

tek az utból.

Az eszme, hogy az oroszoknakmegadják magokat, nép

szerüvé lőn – a tisztek tudja minő chargeokról nem ál

modozának. -

Ily állapotban érkezék aug. 9-én Ó-Aradra Nagy-Sán

dor. Másnap a 7-ik s 3-ik hadtest is ott vala.

Egyetlen reményünk az vala, hogy Dembinszki serge

is ide érkezend, s akkor Görgei lesz a fővezér.

NagySándort Ó-AradnáltáborszernagySchlickmegverte

Kossuth hiusága vagy Dembinszki makacssága okozá

minthogy ezutóbbi az ellenséges Temesvár alá vonult, hol

40,000 emberéből alig maradt 8000.

SGörgei csapatais 17,000 emberre olvadt.

Hg. Paskievits az oroszfőerővel Nagy-Váradon.

Kis-Jenő- és Remeténél gr. Rüdiger.

Uj-Aradon gr. Schlick.

Temesvárt báró Haynau.

Erdély határszélén orosz-osztrák haderő.

Zámnáljárhatlan havasok s móczok.

Mindenfelől ellen –merre a szem tekintetts a gondo

latjárt!
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Görgei, katonai nevét atökéletes szétveretés gyalázatá

tól megmentendő,elhatározá, azoroszoknakleraknifegyvereit

Irt is tábornok Rüdigernek egy levelet.

Eztkésőbb közlék a bécsi lapok.

Volt alkalmam olvasni magyar forditását is–ideigta

tom ezt, mint a végnapokat jellemző adatot:

„Tábornokúr!

Ön bizonnyal ismerni fogja hazám szomorú történetét.

Megkimélem fárasztó ismétlésétől mindazon csodásan össze

függő eseményeknek, melyek kezdetben törvényes szabad

ságunkért, aztán existentiánkérti, kétségbeesett harczba ke

vertek.

A nemzetjobb, sállithatom, nagyobb része,ecsatát nem

kereste könnyelműleg,detöbb becsületes emberek segélyével,

kik nem tartoznakugyan a nemzethez,viszonyaik által azon

ban belekeveredtek, becsülettel, állhatatosan s diadalmasan

kiálla... ·

Europa politikája akkor ugy kivánta, hogy legyőzé

sünkre, s Magyarhon alkotmányáérti további harczámak le

hetlenitésére az orosz czár Austriával egyesüljön.Megtörtént!

Magyarhon igaz, jópatriotái közül ezt sokan előre látták s

intve előre megmondák. . .

Napjaink története egykoron leleplezendi,miinditá arra

Magyarhon ideiglenes kormányának többségét, fülét ezintő

hang elől elzárni.

Ezideiglenes kormány nincs többé,

A legnagyobbvész leggyengébbnek találta.

Én a tettek embere, de nem a hasztalanoké, minden to

vábbivérontást hasztalannak, Magyarhonra nézve vészthozó

nak találtam s már az orosz interventio kezdetén megismer

tem; felszólitám ma azideiglenes kormányt leköszönni,miu

tán fenállása a haza jövőjét naponként komorabbá, sajnálan

dóbbá teheti. "

Azideiglenes kormány megismeréezt, önkéntleköszönt,

kezeimbe téve le a főhatalmat. ... ... ...

E körülményt legjobb meggyőződésem szerint haszná

lom, megkimélni az embervért s békés polgártársaimat, ki

ket tovább védeni igengyöngevagyok, legalább a had nyo
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tal ösztönt adván minden tőlem elvált magyar haderőkvezé

reinek, megismerésére annak, hogy jelenleg Magyarhonra

nézve legjobb hasonlót tenni. " -

Bízom e mellett őfelsége a czár magasztalt nagylelkü

ségében,hogyannyi derékbajtársaimat,kikmint előbbosztrák

tisztek, a körülmények hatalma által ezAustria elleni szeren

csétlen hadba vegyültek, bizonytalan szomorú sorsnak, sMa

gyarhon népeit, kik igazságszeretetében biznak, elleneik vak

boszudühének védtelenül nem teendi ki. Elégvolna talán ha

mint áldozat én egyedül hullanék el!

Önhez czimzem e levelet tábornokúr, mert ön volt az

első, kijeleit adá azon méltánylatnak, melybizalmamatmeg

nveré. -

gátolni,afegyverletételszomorú felvonását a legrövidebb idő

alatt, de olymódon lehetővé tenni, hogy ő felsége az orosz

császár sergei előtt történhessék meg. Mert ünnepélyesen

nyilvánitom, hogy készebbvagyok hadtestemet bármily túl

erő elleni harczban megsemmisíttetni engedni, mint osztrák

seregek előtt föltétlenül letenni fegyvereimet.

Holnap, augustus 12-én Világosra, holnapután 13-án

Boros-Jenőre, 14-én Beélre menendek, mit oly czéllal tuda

tok önnel, hogy erejével az osztrák és saját sergeim közé vo

nuljon, engem körülzárni s azoktól elválasztani.

Ha e manoeuvre nem sikerülne s az osztrák sergek

nyombanüldöznének, támadásaikat határozottan visszautasi

tom, s Nagyvárad felé nyomulok, elérendő ekkép a császári

orosz sergeket, kik előtt egyedül nyilvánitom késznek maga

mat, fegyvereimet önként letenni.

Tisztelt válaszát rövid idő alatt elvárom, biztositva önt

határtalan tiszteletemről.

Ó-Arad, augustus 11-én 1849. esti 9 órakor,

Görgei Arthur,magyar tábornok."

* , *

Elevelet egy jelenet előzte meg. . . .

A haditanács elhatározá, többé nem küzdeni– elégte
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lennek hitték magokat, a harczot tovább folytathatni. Maga

Leiningen is ugy nyilatkozék : „itt a netovább!"

Ugyanez napGörgei kényszeríté akormányt, letenni an

nak vezetését.

S kitől mindkettenfélték a főhatalmat, sminek meggát

lásának ennyit áldozának, elvégre is afőhatalmat annak ke

zébe kénytetének tenni.

Ez nap estvéjén két placat hirdeté, hogyadictaturaGör

geinek adatott.

Az első Kossuthtól volt, azutóbbi a dictatortól.

Ideigtatom ezutóbbit.

„Polgárok! . :

Magyarországnakeddigi ideiglenes kormányanincs többé.

A kormányzó és a ministerek, ma,hivatalaikról s a kor

mányról önként lemondottak. -

E körülmény által kényszerítve, a katonai főparancsnok

ság mellett, ma, a polgárihatalmatis ideiglenesen általvettem.

Polgárok! Mindent, mit sulyos helyzetünkben hazánkért

tenni lehet, megteszek, harczczal vagybékés uton, akként,

mint a szükségfogja parancsolni, mindenesetre ugy, hogy a

már annyira megfeszítettáldozatok könnyíttessenek, azüldö

zések, kegyetlenkedések és gyilkolások megszüntessenek.

Polgárok! Az események rendkivüliek, és a sorsnak csa

pásai sulyosak,ily helyzetben előleges kiszámitás lehetetlen,

egyedüli tanácsom s kivánságom, hogy lakjaitokban békésen

megvonulva, ellenszegülésre, vagy harczbamég azon esetben

se keveredjetek, havárostokat az ellenség megszállaná, mert

a személy- és vagyonbiztosságot legtöbb valószinüséggel csak

ugyfogjátok elérhetni, ha házi tűzhelyeiteknél polgári fogla

latosságaitok mellett békén maradtok. -

Polgárok! Mit Istennek megfejthetlen végzése reánkfog

mérni, tűrnifogjukférfias elszántsággal saz öntudatnak azon

--------------
------

ehet.

Polgárok! Isten velünk. Görgei Arthur.”

3 4
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Aug. 11-ike éjelén a sereg Aradról– hol 5000ujoncz

csatlakozék hozzá,Világosra ment.

Afegyverletétel aug. 13-án történt a zeréndi téren.

Borzasztójelenet vala ez!

A diadalhoz szokott sereg letette azt, mivel dicsőségét

szerezte. "

A huszárok megváltak lovaiktól, fegyvereiktől s min

dentől, mi előttök kedvesvala! mint avezér katonai hirnevé

től s mindentől mielőttekedvesvala!…

De az ide mellékelt kép hivebben ecseteli ajelenetet,

mint azt gyönge tollunk tudná. -

17,000gyakorlott katona,5000 ujoncz tette le fegyve

rét, ezenkivül 126ágyu adatott át!

Görgeit nem akarjuk menteni.

Bünös volt, hogy előbb nem tette a lépést ha akarta,

midőn mégvolt megmenteni való.

De büneért keservesen lakolt.

Élni kénytelen, hogy lássa a kétségbeesést, az inséget, a

nyomort, mit okozott, hogy hallja az áldozatok hirét,kik mi

atta vérzettek el. -

Keserves élet! keservesebb száz halálnál!



TOLDALÉK

PROCLAMATIO

a felsődunai magyar királyi hadsereghez.

Azon előnyök, melyeket az ellenséges túlerő a felsődu

nai hadtest felett kivívott, nevezetesen pedig a legujabb ese

mények,ugy látszik, némelyekben közőlünk természetes le

hangolóbefolyásuk által még azon nemes öntudatot is meg

ingatta, mely mindnyájunkat a háború legigazságosabbiká

ban egyesített. -

Ezen megingatott öntudatot ismét megszilárdítani, s ez

által a némileg lecsüggedt bátorságot ujra föleleveníteni a

vezér első kötelessége.

En teljesitem e kötelességet, midőn a felsődunai had

testnek a czélba vett diversio által az ellenségegy mellékere

jére kedvezőbbfordulatokra nyujtok kilátást. Főkép pedig az

által remélem a hadtest öntudatát emelni, hogyarról, mi ed

dig történt, valamint arról, minek részünkről még történnie

kell, nyiltan és becsületesen itéletemet, meggyőződésemet ki

nyilatkoztassam.

Én a rám bízott állást elvállaltam, mert Magyarország

ügyét igazságosnak tartottam. -

s én állásomat megtartandom, míg az reám bízva le

end, habár közőlünk a legjobbakingadoznánakis, s karjaikat

az igazügytől megvonnák.

Ezen önérzet adja nekem az erőt, az 1848. nov. 1-étől

fogvatörténtek megítélésében saját balfogásaimat leplezetle

nűl bevallanom, remélve, hogy ezáltal a hadtestnek a leg

biztosabbgarantiákat nyujtom, miszerintjövőben czélszerűbb

rendszabályokhoz nyulandok.
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Én hibáztam, mikor megszüntem a honvédelmi bizott

mányt dönthetlen okokkal arra bírni, hogy a határvédelem

s határzár szerencsétlen elvét feladja; miután minden többi

megtámadtatások, melyeknek a hadtest önhibáján kívül ki

téve volt, egyedül csak onnan eredtek, hogy az előörsi kime

ritőfáradalmak közt a hadsereg organisatiója, valamint sza

poritása és megszilárdulása csakjámbor óhajok maradának.

Hibáztam, midőn a honvédelmi bizottmánynak abicskei

főhadiszálláson a hadtestnek az első vonalba Buda alá vissza

húzásairánt kapottparancsának engedelmeskedten, mert ezen

csak kevésséindokolt visszavonulás által a hadtestet azon ké

tes világbahelyeztetém,mintha azigazügy a komolyütköze

tet kerülné.–Azonban én eparancsot azon hatóságtól nyer

tem, melyet az ország által választott, s ötödik Ferdinánd

királyunk által megerősitett magyar felelős hadügyminister

Mészáros tábornokis mint legfelsőbb kormányhatalmat elis

mert, s mégfolyvást elismer, miután maga a tiszai hadtest

nek vezényletét az ellenségesen ellenünkbeállitottgr.Schlick

tábornok ellen megbizásából elvállalá, s aegise alatt még

folyvást viszi. És én ezt nyugodt öntudattal tehetém, hogy

semmi törvénytelen lépést nem teszek, s a vezényletemre bi

zott kir. magyar hadtestet hasonló cselekedetre nem vezetem,

még a honvédelmi bizottmány önmagát nem desavouirozta.

Miután azonbanjan. 1-én 1849–mikor afeldunai had

test – a megparancsolt visszavonulás az elsővonalban Buda

alatt még Hamzsabég,Tárnok,Sóskút, Biánál stb. csataké

szen állott,– a honvédelmi bizottmányahelyett hogyhősies

kitartás által aveszély közelébenazonbizalmatigazoltavolna,

melyet mi annak loyalitásába helyezénk, a fővárost megfog

hatlan okból odahagyá, s ezáltal bennünket, de méginkább

a tudatunk és beleegyezésünk nélkül az ellenséges seregfő

parancsnokához küldött deputatiót tanács-és vigasztalan, sőt

kétes helyzetnek átadá: akkor nem egyben közőlünk azon

gyanunak kelle támadni, mintha azon magasságból, mely

bennünket mint Magyarország alkotmányos szabadságának

védőit megillet, azon mélységre aláztattunk le, melyben a

közönséges eszközöket önzőprivát érdekekelérésére sikeresen

fölkeresni szokták.A nélkül, hogy a honvédelmi bizottmány

loyalitását, bármennyireingatta is meg bennünk a főváros
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bóli rögtöni eltünéseáltal abenne helyzettbizalmat,kétségbe

vennők; mindamellett ezennelkötelességemnektartom,ahad

testet– hogy minden sorsok legnyomorúbbikától, a teljes

belföloszlástól megóvjam –fölszólitani, hogy a következő

nyilatkozatot, melynek czélja, magunkat mindenek előtt be

csületes állásunkat rágalmazó ráfogásoktól megőrizzem, ko

moly megfontolás után vagy magáévá tegye,vagy eltérő né

zetét nyilvánitsa.

A kir. magyarfeldunai hadtest, melynek magva és in

telligentiája egykor az egyesült austriai hadsereghez tarto

zott,–mielőtt a királyi magyarhadügyministeriumjóváha

gyása által a magyar ezredek csupán ez alá rendeltettek,–

Magyarország alkotmányos királya akaratának engedelmes

kedve, letette Magyarország alkotmányára az esküt; eleinte

nádor főherczeg fővezérlete alatt a Jellachich alatti cs. kir.

csapatoknak állittatott ellenségesen szemközt, s azóta a leg

gyászosabb politikai zavarokdaczára,esküjéhez mindig híven,

csak a kir. magyar felelős hadügyminister, vagy az ez által

törvényesnek elismert honvédelmi bizottmány parancsainak

engedelmeskedett. Ezen czáfolhatlantényretámaszkodva óvást

tesz e feldunai hadsereg a leghatározottabban mindenráfogá

sok ellen, mintha valaha Magyarországonvalamelypárt ma

gán érdekeinek szolgáltvolna s minden ilynemű hireket alá

való rágalomnak nyilatkoztat. De épen azingathatlan hűség

eme czáfolhatlan tényt, mellyel a feldunai hadtest a magyar

alkotmány föntartásaért a honvédelmi bizottmány minden

rendeleteinek a kimondhatlan nélkülözések és csalódások da

czára magát alárendelé,feljogositáa hadtestet azon méltányos

várakozásra, hogy a honvédelmi bizottmány legalább egyet

lelkiismeretesen kikerülend, t. i. a hadtestet valamely kétér

telmű helyzetbe hozni. -

Miután a feldunai hadtest ahonvédelmibizottmány ren

deletére a határt egy és fél hónapig ritka önfeláldozással a

legterhesebb előörsi szolgálat által védette,miután a moso

nyi ütközetben a tetemesennagyobbseregetgyőzelmesen visz

szanyomta; miután a szerencsétlengyőri positiót rettenthet

lenül azon pillanatig megtartá, melyben már az ellenséges

túlerő általjobb oldalán túlszárnyalva volt, s a főváros biz

tosságára szükséges visszavonulásátcsak atúlszárnyaló ellen
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séges colonne-nali makacs ütközet által lehetségesité;–mi

után a nélkül, hogy a túl a dunai nép sokat hirdetett sym

pathiáját föltaláltavolna,vagyhogyahonvédelmibizottmány

részéről csak a legcsekélyebb ismegtétetett volna, hogy az el

lenséges túlerő előnyomulása a tatai, bánhidai, neszmélyi,

csákvári,zámolyi, ondódivagy sárkányiutakon gátolva lett

volna, részint a nevezett helyek előtt részint mögöttük harcz

készen tartotta magát, mégazellenségesjobbszárnynakgyő

zelmes előhaladása Móron át részünkről a martonyvásári tá

madói állást föl nem vevők, a honvédelmi bizottmány egye

nesparancsára azonban a támadó helyzetből a budai védál

lásba visszavonultak; akkor a sokat szorongatott hadtestnek

csak egy vigasztaló kilátás maradt–eldöntő ütközet közvet

len a főváros előtt, és a fővárosban magában.

A honvédelmi bizottmány rendeleteinek azelőtt olly ha

tározott hangja, valamint proclamatiói a néphez, feljogosítá

nak annak várhatására : hogy az a régen óhajtott,végre be

következettelhatározó perczben egymindent föllelkesitő erélyt

fog kifejteni.

S mind a helyett,minek történni kellett vagy történhe

tett volna, 1849. jan. 1-én a promontóri főhadiszállásra

1-ör. Azonjelentés érkezett, hogy a honvédelmi bizott

mány a várost elhagyá;

2). Rendelet, mely szerint azugynevezett „elsővona

lon" Buda alatt, a tétényi és biai halmokon stb. eldöntő csata

vitessék; a nélkül, hogy a hadtest feláldozva s a fővárosok

ágyuztatásnak kitéve legyenek, azaz a hadtest, ha a csata el

vesz–az egyetlen biztos átmenets azüldözőellenségdaczára

a város védelme nélkül a baldunapartra mentessék.

3). Azon utasítás, hogy egy küldöttség az ellenséges se

regfővezéréhezbocsáttassék.

Ezen három tényekbármelyike elégséges lett volna, a

hadtest bizalmát a honvédelmi bizottmány ferfiaihoz megin

gatni; együttvéve azonban még azon gyanút is kelle ébresz

teniök, mintha a hadtest ekkorig– a legszelidebben kifeje

zéssel használható de veszélyeseszköz lett volnagyakorlatlan

kezekben.

Hogytehát közepette a politikaifondorkodásoknak,mely

lyeknek hazánk különösen a legközelebbi multban kitéve
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volt, szigorúan törvényes téreni állását rendületlenűl meg

tarthassa, ennélfogva a feldunai hadtest ezennel következő

nyilatkozatot bocsátja közre :

1) A feldunai hadtest hű marad Magyarországnak 5.

Ferdinánd király által szentesitett alkotmányára letett eskü

jéhez, mely szerint azt minden kül ellenség ellen megvédi.

2)Ugyanazon elszántsággal fogazonban afeldunai had

test mindazok ellen föllépni, kikéretlen respublikai fondorla

tok által az ország beljében azalkotmányos királyságot meg

dönteni igyekeznek.

3) Az alkotmányos monarchia fogalmából, melynél a

feldunaihadtestutolsóemberig megmarad, magából követke

zik, hogy csupán és egyedül azon parancsoknak fog engedel

meskedni, melyek a felelős magyar hadügyministertől vagy

annakönmaga által nevezetthelyettesétől (jelenlegVetter tá

bornoktól) törvényes úton érkeznek.

4) Miután a feldunai hadtest megemlékezve Magyaror

szág alkotmányára letett esküjéről sbecsületéről, tökéles tu

data van arról,mit a karés kell tennie; ennélfogvavégülkije

lenti,hogyaz ellenséggel kezdett egyezkedés eredményétcsak

akkor ismerendi el,ha azegy részről Magyarország alkotmá

nyát, melyre a hadsereg megeskedtetett,másrészről ahadtest

becsületétbiztosítja.

Vácz,január 11-kén 1849.

Görgei Arthur."



EGYMAGYARHADSEREGFELBOMLÁSA")

Augustus első napjaiban Dembinszki, seregével, mely

40,000 többnyire ujonczokból és lándzsákkal felfegyverzett

legénységből állt, aTiszán átkelt és annak balpartjánToron

tálmegyébenSzőreg helységnél positiót vőn,Haynauvezérlete

alatt levő 50–60,000 emberből álló austriai hadseregnek

bánátbai átkelését meggátlandó.–Bánát a következőhárom

megyékből áll:Torontál,Temes és Krassómegyékből,mely

lyek nyugotról keletre párhuzamban feküsznek egymás mel

lett. Magyarországnak ezen ugygabona-, mint ércznemekben

gazdag kerülete, mely 250 négyszögmérföldön 800,000 la

kost táplál, éjszakra az Erdélybölfolyó Maros vize, nyugotra

aTisza, keletre Erdélynek határszéli hegyeivel és délre a tu

lajdonkép magyar katonai határőrvidékben Törökországfe

lől a Dunával határos. A kerületnekcsaknem közepénfekszik

Temesvár városa a hasonló nevü várral.

Bánátnak, hol 1848-ban a magyar harz Kikindán a rá

czok borzasztó tetteivel megkezdődött, a magyarok végmeg

törésének szinhelyéve kelle lennie.–A különböző seregek

fekvésea következővolt: egy körülzáró hadtest Vécsei alatt

ostromláTemesvárt, hol Rukavinaegy3500-ból állólegény

séggel, mint 9000 osztrák katonaság maradványával szorult

helyzetben és az életmiszerek naponta növekedő szükségével

feküdt,ugy, hogy a várnak kevés napok alatti bevételét le

hete remélni. Dembinszki, mintmondák, Haynau ellenében a

Tisza mellett állt. Bácskának délirészén állt aJellachich-Kni

csanin féle sereg, mely (azóta, hogy Vetter ésGuyon,kik az

*) Érdekesnek találjuk, az Emléklapokbóla Dembinszki-féle hadtest

felbomlása leirását ideigtatni.
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utóbbi időben ottan jó sikerrel harczoltak, a Dembinszki se

regének segítségére menni kénytelenittettek) szabadon volt,

s a Tiszán átkelvén a Bánátnak minden délfelé eső utját el

zárta; éjszakról a Tisza bal partján Schlick 15–20,000-ből

álló hadosztállyal vonult lefelé és közeledék a Maroshoz, mi

által ő Haynau hadi működéseit a marosvonalon erőteljesen

elősegité. BemnekErdélybenmárekkorsokkal nagyobb orosz

és azzal Clam-Gallas alatt egyesült 8000 osztrák erővel kelle

küzdenie, és előre látni lehete,hogyőmárnem soká tarthatja

magát.– Dembinszki Szőregnél csatát vesztvén,Temesvár

alávonult hátra,Vécseivelegyesülendve,mindent elvesziteni.

Csak azon esetre lett volna a jobbraválás reménylhető, ha

DembinszkiTemesvár alá érkeztével avárat a magyarok ke

zében találja, és seregét részint benn a várban, részint a vár

körűl táborba rendezhette volna. Ellenben Dembinszki nem

csak hogy a várat még osztrák kézben találta, hanem a már

csaknem elcsüggedett várőrség aug. 8–9-revirradó éjjel egy

aVécsei táborából a várba beszökött egy század oláh határ

őrök által az osztrák sereg közeledtéről értesülvén,ujbátor

ságot kapva készült, azon esetre, ha Dembinszkinek Haynau

val csatája leend, Vécsei hadtestét egy kirohanás által te

hetetlenné tenni, mi később valósággal meg is történt.–

Görgeinekpedigsemmi nyoma róla, semmi tudósítás nem ér

kezett.

A magyar kormány azt hitte,hogy a seregeket azon mó

don,mint a mult télen minden áron egyesíteni kell, de nem

gondolta meg,hogy 1848-ban egymégkicsinyseregnekegye

sitése az élelmiszerekben amindenütt gazdagDebreczen kör

nyékén lehető és czélszerü volt, migitten egy 40–50,000

emberből álló seregnek, a polgárháború által már mindent

elpusztitott és megemésztett Bánátbani egyesítése veszélyes

lehetendne. – Dembinszki kényszerülve volt egy ellenséges

várral szemben az elhatárzó csatát elfogadni. S merőben szét

veretett.

Bem augustus 9-kén a csata napján reggeli 7 órakorér

kezett meg egyedül Vécsei táborába, megmaradt seregét

megelőzőleg.– Ezen hős, ki csapatjával még azutóbbi na

pokban is csudajeleit adta a vitézségnek. Márjulius utónap

jaiban az oroszok 3 oldalról egy 50–60.000-ből álló erővel
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törtek be Erdélybe. Három szorosutak vezetheték az oroszo

kat Erdély kőszirt-várába. Éjszak-keletre van a Bukovinába

vezetőborgói szorosut, keletrea Moldvába vivőgimesiszoros,

délre az Oláhországba menő vöröstornyi szoros. Az első és

legerősebb mintegy 30.000-ből álló orosz hadosztályaborgói

szoroson tört be Beszterczefelé és Kolosvárt Erdély fővárosát,

s innen folytatólag Nagyváradot, mely Magyarhonnak s

Debreczennek hadiszer- és fegyvertára volt, fenyegette; a

második orosz hadosztály a gimesi szorosnál Moldvában fe

küdt, a székely földrebetörendő; a harmadik Oláhországban

a vöröstornyi szorosnál Szebent fenyegeté. Bem fényes győ

zelmeire nem hiu, s távol minden irigységtől nagyönmegta

gadással nehézfeladatokat tüzött maga elé, a többi hadvezé

reket védendő, a legszorultabb esetben is Magyarországot

ezen oldalról fedni.–Seregénekjobbrészénelmintegy18,000

emberrel Beszterczéhezjött, s ottan oly eredménynyel mű

ködött, hogy az oroszok kénytelenek valának visszahuzódni,

s három hét alatt egy talpalatnyi tért semtudának elfoglalni.

Agimesi- és vöröstoronyi szorosoknál csekély de bátor fede

zetet hagyott. Vöröstoronynál a görög termopyläknáli jele

net fordult elő. Kis ezredes, ki megkülönböztetendő a ha

sonnevű és Aradon kivégzett tábornoktól, állott itt székelyei

vel; küzdött s mint Leonidas esett el. Némelymenekült olá

hok mutatták meg a havasoni utat az oroszoknak, melyen a

magyarok meg lőnek kerülve és az 1500 uj spártaiak közül

elesett vezérök követésében 1000-nél több elhullottaknak holt

testeikzárák a szeretett hon e kapuját, atöbbiek nagyrészint

megsebesültekvagy elfogattak. Ezáltal Bem hátulról Szeben

elvesztésével levén fenyegetve és veszélyeztetve, mivel min

den hadi készletei ott voltak, visszasietett, a székelyföldre

betört oroszokat szétveré, két állomásnyirabeüzteőket Oláh

országba, ottan előörseit Akna és Troitus helységekig kiter

jeszté,– s innen gyorsan Szeben megszabaditására sietett;

s valóban sikerült is a már orosz kézbe esett várost visz

szafoglalnia, de 24 óra mulva az tőle megint visszavéte

tett, s neki ekkor más nem maradt egyéb hátra, mint kifá

radt és igen kevés számra leolvadott seregével a Bánátba vo

nulni.– A határszélen értesült Dembinszkinek Szőregnél

történt megveretéséről, egyszersmind afővezérséggeli megbi

Görgei és fegyverletétele.
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zatást is véve, csapatjait hátrahagyván, sietett emegbizatását

teljesitni. Deitt már segitni késővolt; a mintBemVécsei tá

borába érkezve, az azon nap történendő csatának bizonyossá

gáról értesült, rögtön Nagy-Becskerek felé ment; aseregeket

már hevesen csatázva találta, s ugy látszik ő arra érkezék

csak oda, hogy Magyar- és Lengyelország jövendője iránti

reményét, mire oly nagyon jogositva látta magát, elenyészni

szemlélje.

Dembinszki csatát vesztvén, azutolsó magyar seregnek

maradványai Lugosra vonultak. A mint ezen Temesvártól

Lugosig tett szerencsétlen hátrálást vagyinkább menekülést

láttam, meggyőződtem a felől, hogy egy seregnek nagyságát

leginkább meg lehet itélni annak maradványaiból. A rende

zett, hadtanilag felállitott vagy táborozó csapatok tekintély

lyel tünnek fel,– de tökéletesen szemlélni az egészet nem

lehet; egy felbomlott menekülő sereg ugy tünik fel, mint mi

kor egy nagy oszlopzat romjainál, a nagyszerü egésznek szá

mithatlan részletei, melyek egykor az egészet alkoták, kü

lönféleségökben, egyenként és egymáson,–roppant dara

boknak látszanak. Borzasztóan felséges jelenet volt ez. Egy

királyságért nem adnám, hogy annak szemtanuja lehettem,

annak, minek–fájdalom– történnie kellett.

A menekülők előcsapatjai aug. 10-én dél felé értek a

KrassómegyébensaTemes folyókétpartján alacsonyanfekvő,

jobbról oláhok,balról németek által lakottLugos városkához.

Ezen városka, melynek 12,000-ből álló tehetős lakosa van,

virányos határával és gazdaggyümölcskerteivel egynagyob

bára piszkos oláh faluk által környezett tájon fekszik, mint

kies völgy a sivatagban, s alkalmasnak látszék, egy az éhség

s legyőzetés fájdalmas érzetétől kinzott seregnek vigaszt és

segélyt nyujtani befogadás és élelmezés által. –A Lugos és

Temesvár közt lévő hullámformáju hegylánczolat biztositni

látszott azt a győzelmes ellenségnek gyors üldözése ellen. És

Erdélynek csaknema városnálkezdődő határszéli havasai egy

megrohanás esetérejó oltalomhelyül szolgálandhattak.

Fájdalom,itt is mint sok más helyeken Magyarhonban

és Erdélyben, két nemzetiségek és vallások állnak egymással

szemközt, s a hová agyülölségmagát befészkelte, ott a bé

kétlen helyekfelett átok leng. Ezt mi itt is tapasztalandjuk.
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Ugy tetszik, mintha aTemes viz, mely a várost kettémetszi,

az éjszak felől lakó oláhokat a délről lakó németek mivelt

ségétől örökidőre elvágni s azutóbbiakat az elsőkvad fogal

maitól megóvni akarná. A német részben szép csinos házak,

telt boltok s azon kényelem látszik,mely a tehetős vidékivá

rosokat oly lakottá teszi; az oláh részben piszkos fa- és föld

bódék, s az ajtók előtt guggoló henye alakok az idegenre

nézve nem alegbarátságosabb látvány. ABánátnak német la

kói különösen az oláh faluk által környezett Lugos az egész

forradalmi év alatt kivolt téve ezen embertelen szomszédok

megtámadásai- ésfenyegetéseinek. Es csak 1849-ki májusban,

midőn Bem a nevezett város mellett és Káránsebesnél Puch

nert Oláhországba s Rukavinát várába visszanyomta,vette

tett vége Bánátban a rácz uralomnak, s az elnyomott

németek csak akkor lélekzelhettekszabadon.–Bemnemcsak

hogy rendkivüli nagy örömmel fogadtatott a lugosi németek

által, hanem a mint a kormánynak is megirá,pénzzel és más

szükségletekkel isgazdagon elláttatott; de az oláhok, kik ek

kor gyülöletöket elfojtani kénytettek, boszut forraltak a ni

ámczok ellen. Képzelhetni a lugosi magyar érzelműekfáj

dalmát – midőn augustus 10-én a menekültek Temesvárról

Magyarország elestének hirét és szomoru képét meghozák!

Az elvesztett szabadságérti szivszaggató fájdalomhoz az olá

hoktóli félelem isjárult, kik most már szóval s intéssel min

den kimélet nélkül a legborzasztóbb fenyegetőzésekjeleit ad

ták; de ezen félelmök sem tartóztatá őket vissza attól, hogy

a szerencsétlen harczosoknak a lehetségig segitségökre ne le

gyenek.Jóllehet élelmi előkészületöknemvolt elegendő arra,

hogy azzal egy már több napok óta éhező25–30.000 ember

szükségét kielégíthesse, dea vezetőgondviselés a tetteket nem

kül nagyszerüségök, hanem abel indokok szerint itéli.–Az

oláhok, kik kirekesztőleg mindföldmivelők s csaknem minden

élelmiszerek birtokában vannak, a menekülő sereg közeled

tének hirére bőséges gabnagyüjteléköket elásták, s a magyar

sereg megérkezésének már első napján az élelemszerek ára

oly roppant magasra hágott, hogy egydarabfekete félig sült

kenyérért, miigyis igen ritkán tünt elő, 1-2pengőforint

igértetett, s szerencsés volt az, ki ezen áron is elkaphatta; a kö

------------------
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dengyümölcs és zöldség eltünt. S a minden órán szaporodó

menekültek kénytelenekvalának szabad ég alatt kötetlen seb

bel az oláhok teltgabonavermeik felett éhezni. –

Miután némileg kipihenék magokat, a hadvezérek csa

patjaikat ujból egybegyüjteni és azokat egy egészszéformálni

kezdték. A legfőbb tisztek közül Bem,Guyon,Vécsei,Török

és Kmety megérkeztek. Perczel és Dembinszki a lengyel le

gionak egy részével mindjárt a csata után Temesvártól Ká

ránsebes feléOrsovánakvették utjokat. Egy3–4000-ből álló

magyar csapat is (mint általában állittatik, Lázár vezénylete

alatt) ezen irányt vette; de még bizonytalan, ha önkénytes

vonzalomból-e,vagy felsőbb parancsolatra, akormány férfiai

nak Törökországba vezető utjokat biztosítandók; az utóbbi

hihetőbbnek tetszik. A Lugoson levőhadvezéreknekvalóság

gal sikerült is már a 2-ik és 3-ik napon számos tömegeket

rendezni a legénység- és ágyuütegekből, a mint ez a városon

szüntelen keresztülvonuló teljes számu, vagy legalább kevés

hiányujól fegyverzett honvédzászlóaljak-ésmindennemü szá

mos ágyukból kivehető volt; Kossuth is, ki aug. 10-én érke

zett ide, Bem ésGuyon kiséretében aug. 14-iggyakran meg

járta a várost, s a csapatok szorgalmas rendezésével látszék

foglalkozni.– Már táplálta őket a remény, hogy még nin

csen minden elveszitve.–Még remélték Görgeivel a határ

szélen vagy Erdélyben egyesülhetni, Klapkának a komáromi

várbóligyőzelemteljes kirohanásáróli homályos hiraz osztrák

sereg érczfalain keresztül is elhatott. Aug. 15-ke ujabb zava

rokra viradott fel, s a megmenthetésrei minden kilátást el

rablá. Görgeinek aug.13-án történtfegyverletétele felől afőb

bek 14-én estve már értesülve valának, (de ahadsereg sanép

még 15-én sem tudotteszomorudolog felőlsemmit); Kossuth

éjjel Lugost elhagyá, s a város utczái tömve valának a kato

nai csapatoktól, kik mindenfelébolyongva a legnagyobb za

vart idézék elő, s magok a főbbek sem tudták sem a helyet

semazirányt meghatározni,hogymerrevonuljanak.Csakestve

felé kezdettek az utczák ritkulni, s ekkor lehete észrevenni,

hogy a sereg Erdély felé vonul.–

Aug. 16-kán a sereg Facsetnél nyugodott meg. Azut

idáig kellemetlen volt; egy puszta lakatlanvidék ez, erdőkön,

hegyeken mentünk keresztül hosszasan, egyetlen falut, kutat,
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melyben viz lett volna, avagy csak egy lelketsem találhattak

utközben A legénység éhes és szomjas volt.Az egész országut

egyberomlott lőszeres-kocsikkal s a vonal azon osztályainak

maradványaival volt tele, kik előttünkmentek. Facsethez kö

zel a helységbe vezető országut mindkét felén táborozott a

fáradt sereg.–Jobbról épen a falu alatt feküdtek Vécsei

hadtestének romjai, ennek háta megett egy dombon valának

Bem ésGuyon, balra Kmety hadteste.Ahuszárok,kik azutó

őrséget képezték, fél mérföldre hátrább a szántóföldekre, hol

a gabona mégkévékben állt, telepedtekmeg. Kellemes augus

tusi est következett a derült napra, s a tábori tüzek körül

életelevenség uralkodott. A levertség alig volt valamennyire

észrevehető. A honvédek kinézése,főlegVécsei hadtesténél,

oly erőteljes volt, hogy egyidegen alig hihettevolnael, hogy

abban egy megvert sereget lát. A helység vessző-kertelései

mellett az egyik hadtest szekerei, taligái és ágyuivalának fel

állitva, ezek közt volt Vécsei tábornok gyalog kocsija

(Scheibenwagen), mely főhadiszállás gyanánt szolgált.–

Oda nagyszámu tisztekgyültekegybe,közelebbről azért, hogy

atisztikarürességei választás által betöltessenek. Elejénteamu

latság vigan, mondhatni, ittott szinte túlzólag folyt, egymás

nak tréfásan előlépéstjövendölének. Deajókedv hirtelen bo

rusra változék, a kedélyek komolyakká lőnek Atisztektöme

gében, kiket a várakozás és ujságvágygyüjtöttössze, azon su

sogás támadt, hogy haditanács tartassék; Bem is elérkezék;

– egy nyitott négylovas kocsin jött meg egyedül,fején fe

hér kossuthkalapvolt, hosszufehér strucztollal.Gyorsan le

ugrék,forradásos halvány arczán abüszke elbizottság ésvidor

erő megvolt; máskorinogva és előregörbedve szokott járni,

de most lépése erőteljes, tartása egyenes és feszes volt, az ő

lelki ereje epillanatban az ő megtörődött és sebekkel halmo

zott testén győzni látszék. Zajos éljenzéssel fogadtaték, a

kör megnyilott,ő középbe álla, s a várakozó csoportot oly

ünnepélyes hallgatás lepte meg, hogy egy légy dongását is

meg lehetett volna hallani.Az estszürkület fénye ünnepélye

sen ragyogott a kezdődőbaljóslatu jelenetre. Bem szokott

törött németséggel e szavakkal szakitá félbe a hallgatást : -

„Uraim ! én akormánys magamnevébenjövökönökhözmint

főparancsnok, s minden zászlóaljak, lovas szazadok és ágyu
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ütegekparancsnokaitfelszólitom, holnap reggel6 óráracsata

rendben állni, Erdély felé Dobrára vonulandók."– Itt félbe

szakitá őt egy magas szál, jelentékteljes arczu és fekete sza

kállu ezredes a körből, ki hozzá közelebb lépvén : „Altábor

nagyur! mi kormányt nem ismerünk. Akormánybennünket

gyalázatosan elhagyott, annak nem volt ereje azon ügy vég

rehajtására, melyet mi oly dicsően kezdtünkmeg, és amely

lyért mi szívünk vérével áldoztunk. Az a sereget a legtermé

kenyebb vidéken éhezni hagyta, az nemcsakhogy erélytelen

séget tanusitott a külellenség irányában,detehetetlen is volt

az ország erejét, mely oly bőven kinálkozott,használni. Az,

azon feladatra, mit a végzet neki kiszabott, méltatlannak ta

nusitá magát. ErreBem röviden és nyersenigyszólt : De mi

ért szaladnak hát önök? harczoljanak s a seregnek lesz ke

nyere; egy szaladó seregmindig éhezik,mégagyőző mindig

jól van lakva.–Azezredes kardja csörömpölt :bocsánat al

tábornagy ur, ez megbántás, mit nem érdemlünk. Mi vitézül

harczolánk, mi örömmel türénk minden nélkülözéseket, de

egy oly nagyobb számu erő ellenében, s minden élelemsze

rek hiányában nem lehete győznünk. Most Vécsei állt elő :

Altábornagy ur, mi Dobra felé nem megyünk, mi Görgei

fölhivását követjük, s átmegyünk a Maroson.–Bem merőn

megnezéVécseit s nyugottan, aliggondolkozva, igy felelt:

„uraim! én semgyilkossemhóhérnem vagyok, hivatalomnál

fogva lenne hatalmam önöket kényszeritni is, deazügy,mely

lyért harczolunk,szabad harczosokat kiván, azért még egy

szer felszólitok minden zászlóalji-, lovasszázadi- és ágyuüteg

parancsnokokat, kikvelem akarnak tartani, készen állni, hol

nap reggel Dobrafelé menendők. En soha sem alkudoztam s

nem isfogok, Dobránál egy oly állásunk leend, hol az ellen

ség által hónapokon át meg nem támadtathatunk, s képes le

szek az Erdélybe vezetőutat egy ágyuval elzárni, ottanujból

fogjuk magunkat rendezni s az ellenséget ujult erővel meg

támadni s megverni. Ne higyjék önök, hogy gyengék len

nénk, mi, ha akarunk még erősek, hatalmasak lehetünk;gya

lázat volna 40.000 emberrel magunkat megadni."–Itt elke

seredetten közbeszóla Vécsei : De kérem altábornagy ur,

miként gondolja seregét élelmezhetni?Akiéhezett Erdélyben

annak számára élelmiszereket nem fog találni; és az ellenség
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nyomunkba jőve minden utainkat elzárja. Erre igy szólott

Bem:„Ha az oláh egész éven átmálévalélhet, akkorakatona

is, ki az emberiség legszentebb ügyéért harczol,ugyanezen

koszttal megélhet. Én magam, mint eddig is, seregemnek pél

dát mutatok, s most reménylem, a kik az én véleményemen

vannak, követni fognak.Tegyék azt, a mit jobbnak látnak.

Jó éjszakát urak!"–Ezen szavak után egyszerüen köszönve,

kilépett a körből, s szekerébe felülve távozott. AVécsei tábo

rából való honvédek egy zajos „éljent" kiáltánakutána.

Ezek szegények még nem tudák, mi történendik velök. Bem

eltávozása után vita kezdődött, oly zajos, oly szenvedély

szerü, mint saját belsőnkvala. Többoldalról támadtazon kér

dés :„hogy mirevalók ezenjelenetek?" Fájdalom a nagyobb

rész felelhetett volna reá; ugyanis : megérkezett Görgeitől a

föszólitás Vécseihez az iránt, hogy hadtestével jőneVilágos

alá, az oroszokkal egyesülendő. Ezen szó„megadni" nem

hallatott, s Görgei fölhivása akként magyaráztatott, hogy ő

Oroszországgal egyalkura képett, s az orosz mint a magyarér

dekek pártolója lépendfel.Okomvan hinni,hogymagokavezé

rek terjesztéke véleményt, annyi mindenesetrebizonyos,hogy

őkGörgeiügyeinekállásátegészkiterjedésében nem gyaniták.

A haditanácsban a vélemények feletti vita a legnagyobb

elkeseredéssel folyt, fenyegetések s kényszeritések zajlottak

mindenfelől. A zavar még azáltal is növeltetett, mert a kü

lön tiszti testületek is meghasonlának.Vécseihadtestéből több

tisztek Bem részére nyilatkoztak, ellenben Guyon és Kmety

osztályaiból több tisztek, kiknek vezéreik már előre Bemhez

csatlakoztak és ezért a haditanácsban nem is vettek részt, a

Görgeihezi csatlakozást pártolák.Az éj eloszlatá a szenvedé

lyeskedőket egymástól.Sminő éj volt ez!Akatonaság dalolt,

evett, ivott sgond nélkül mene nyugodni; ellenben mi, kik

a baljóslatujelenet- s egy szolnoru sejtelemtől valánkeltelve,

nem alvánk. Még most is lelkem előtt áll ezen pillanatnak a

Vécsei szekere előtt történt minden csekélysége, nemcsak az

elmondott szavak, hanem az egyes személyeknekarczvonásai,

egyenruhájok minősége, a fákon levőágbogokállása; minden,

mit láttam, migfüleim az ügy gyászos kimenetelénekbor

zasztóságát hallák. És mig élek, soha ki nem fognak esni emlé

kezetemből ezen pillanatnak egyes részletei... –



56

A csapatok napfeljöttével márfegyverben állottak. Sem

a csapatok, sem ezeknek egyes osztályai nemtudák bizonyo

san,hogy parancsnokuk merre akarja őket vezetni.És most

már elkezdődött a sereg felbomlása, mely leginkább egy

vegytani szétosztáshoz volt hasonlitható. A zászlóaljak száza

dokra s még kisebb részekre is oszlottak, ezek némelyike

Bemhez, mások megVécseihez hajlottak. Vécsei hadtestétől

csekély számu csapatok váltak el, de Kmeti és Guyon had

testei rendetlenül oszolva fel, azoktól egész szakaszok Görgei

bizalmas barátjához csatlakoztak.Az országutonés benahely

ség utczáin pedig nagy zűrzavar keletkezett. Bem követői

keletre, a többiek nyugot felé Lugosra akartak visszamenni.

Mindenfelé egybekapások, kiabálások és czivakodások voltak.

A facseti vásártéren Vécseitől egy század lovasság állt, ezek

nem akartakVilágosravisszavonulni.Alegénységátkozódott,

kardot huzott, s csaknem egy óráig kiabáltak és késztették

egymást.Végre eltüntek, senkinek sevolt idejekérdezni őket,

hová? Az Erdélyfelé vonuló seregek oly gyorsan haladtak

előre, mintha az ellenség sarkukban lettvolna; ahidat,mely

a Facset mögöttipatakon állt, s magát a patakoni átjárást is

elrekesztették, az emberek, szekerek, lovak egy egybebonyo

lódott gombolyaghoz hasonlitottak;– az egész olyan volt,

mint egy kétségbeesett szaladás.

Igy végződék a magyar forradalom. Vécsei rendeltetése

helyére Világosra ment,– és Bem a Facsettől még három

órányira sem eső Dobráig sem mehetett, serege még azuton

szétoszlott.–A közlegénység csak most világosodott fel a

dolgok mikénti állásáról, s az egyesekis eltökélten pártokra

szakadtak. Némelyike hazájába akart menni, sokan az oro

szokkal szövetségre lépni. S a csapatok, még mielőtt Erdély

hegyeit átlépték volna,feloszlottak.– Bem pedigGuyonnal

és Kmetivel Orsova felé a Törökföldre ment. –

Teme s.



Vukovich Sebő és Horváth Mihály, volt magyar

forradalmi ministerek a KölnerZeitung szerkesztőségé

hez a következőiratot küldték át közlés végett :

„A Kölner Zeitung szerkesztőségéhez!

Önök érdemes lapja közlé Szemere Bertalan tisztelt

barátunk azon nyilatkozatát, melyben Magyarországideig

lenes kormánya által, a statushatalomnak Görgei tábornokra

átruházása, az utolsó ministeritanácshatározatával ellenkező,

végrehajtott ténynek bélyegeztetik. Tisztelt barátunk kinyi

latkoztatja, hogy ő ezen határozatban részt nem vett,segye

nesen kijelenti azt is, hogy ő ezen, mind az árulást, mind az

árulót törvényesítő határozat alájegyzését hazairánti bűnnek

tartotta volna. Szerencsétlen hazánktörténete érdekébenfek

szik azon eseményt azigazság világában tüntetni elő, mire

abbani részvétünk által tökéletesen fel vagyunkjogositva.

A kérdéses esemény napján, augustus 11-dikén, az elő

forduló történetek menete igy következik:

Reggeli órákban az aradi várban Kossuth kormányzó

nál ministeri gyülés tartatott. Duscheket kivevén, ki Lugo

son volt, és Csányit, ki már előbb beszélt Kossuththal, a mi

nisterek mind jelen valának. A kormányzóGuyon tábornok

levelét közléa temesvári ütközet kimenetéről; ezután előadá,

mikép az illy szerencsétlen ütközet után lehetetlen volna a

kormányzástjelen alakjában sállandóhelyentovábbfolytatni;

hogy továbbá a muszkákkali alkudozások folytatása- s be

végzésérei hatalmat Görgei tábornokra kellene átruházni,

minthogy ő, egymég le nem győzött hadsereg élén állván,ké

pes tiszteletparancsoló állásbanalkudozniaz ellenséggel,vagy

a körülményekhez képest valami máshozfogni. BemnekTe

mesvárnáli megsebesülése következtében más hadvezérről

szó sem lehetvén. Hozzá tevé még azt is, hogy Görgeinek e

részbeni fölhatalmazásaután akormánynak nem lenneegyéb
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teendője, mint egészenfeloszlani. Atanácskozástazinditvány

közakarattali elfogadása követte.Afölhatalmazási okirat Sze

mere és Horváth által azonnal fogalmaztatott is. A kormány

feloszlatásáról azonban benne forma szerint azért nem volt

szó, mivel Vukovich által tett észrevétel szerint méglehetsé

gesnek látszott, hogy az események akormány ujolagi fölvé

telét még egyszer kivánandják. A fölhatalmazás azonnal el

küldetett Görgeinek. Akormány valóban feloszlott. Kossuth

búcsút vőn a ministerektől, s ezek ismét egymástól,jövőrei

összejövetel vagy hatáskörfentartása nélkül, s ez okból a hi

vatalnokok is elbocsáttattak.

„Vukovich visszatérvén a városba,Csányihoz ment, ki a

felhatalmazó okiratot Görgeinél, kivel egyházban lakott, már

látta, s azért is őt felingerült kedélyben találá. „Miért nincs

–mondá hirtelen a belépőnek– a kormánylemondása for

maszerint kimondva, hiszen ez értelemben értekeztem akor

mányzóval?" Epillanatban Görgeiis belépett a szobába, s a

fölhatalmazó-okirattal kezében, e szavakkal szólitá meg aje

lenlevőket:„Igenjó, hogyitt két ministert találok. Ez alak

ban a megbizást el nem fogadom. Az oroszok nem akarnak

velem alkudozásbabocsátkozni mindaddig,migazt vélik,hogy

hátam megett azideiglenes kormány rejlik. Migakormányzó

s ministerek lemondása nincs forma szerint kimondva s ki

hirdetve, semmibe sem bocsátkozhatom." HogyGörgei a telj

hatalmatilyfeltételekhez kötendi, a tanácskozás alatt senki

sem érinté.S mivel aministeri-tanács eloszlása után,valamint

a kormányzó, ugy a ministerek is elutazni szándékoztak, a

dolgotidőhalasztás nélkül tiszába kelle hozni. Csányi Görgei

nek fentebbi nyilatkozata által a benne helyzett bizalomban

méginkábbmegerősödött,svalóban hihetlen dolognaklátszott,

hogy a tábornok a nyilvánitott követelést más czélból tette,

mint hogy azáltal a honra nézve hasznos alkudozást biztosít

son. Azértis rögtön atöbbi ministerekértküldetett.Szemere,

Battyány Kázmér gr., és Horvát nem valának honn. Aulich

megjelent. A három jelenlevők a sürgető körülmények által

indíttatván, nem várhatának tovább, s következő levelet irák

a kormányzónak: 

„Görgei tábornok nem gondolja, hogy aráruházott meg

bizásban sükerrel fog eljárhatni, ha az ön s a ministerium
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lelépése s az őpolgáriskatonaiteljhatalommali felruháztatása

formaszerint ki nem mondatik s nyilvánossá nem tétetik. Mi

vel ajelen sürgető körülmények hosszasb tanácskozást nem

engednek, kérjük önt, midőn egyszersmind kimondásunkat

ezennel nyilvánitjuk,ugyanazt tenni, sajáts az egész ministe

rium nevében, s valamint ezt, úgy Görgeinek teljes status

hatalommalifölruháztatásáthivatalosankihirdetni; Önnekha

tározatát haladék nélkül elvárván." –

Ezen irat elküldetése után Vukovich találkozott Bat

thyányval, s közlévele a történteket. Ezután fölkeresé Sze

merét, kit épen elutazása előtt otthon talált.Szemere azonban

szinte, mint Batthyány gróf, nem volt különböző vélemény

ben. Ha más veleményen lett volna, még elégidővala indit

ványaközlésére,mivelKossuth feleletemégmeg nemérkezett,

s a formaszerinti lelépést meg lehete akadályozni. Ellenkező

vagy különbözővéleményének legkisebbjelét sem adván,–

elutazott. Nemsokára megérkezettCsányi,Kossuth tudva levő

lemondásával. Ehez egy irat volt mellékelve Vukovichhoz,

melyben megkéré, hogy ezen okiratot nyomassa ki, s tegyen

rendelést, hogy Görgei kormánya még esteli 8 órakor életbe

léphessen. Erre az okirat Csányi és Vukovich által alájegyez

tetett. Epillanatban megjelentHorváth is.A történtekről tu

dósittatván, a lemondásba beleegyezett, s aláirta azt. Aulich,

a Kossuthozintézett levélegyik aláirója, nemvoltkörünkben.

Az eddig előadottakból kiviláglik tehát : 1) hogySze

mere Bertalan a lemondási-okiratot alá nemjegyezhette, mi

vel az ellenjegyzés alkalmávalAradrólmárelutazott;2)hogy

Szemere Görgei követeléséről, s ennek következtében a kor

mányzóhozintézett fölhivásról tudósitva volt; 3) hogySze

mere a kivánt formaszerintilemondás-és azegyetemesstatus

hatalomnak Görgeire átruházása ellen nem nyilatkozott; 4)

hogy ezen okirat leglényegesb része, t. i. a kormány felosz

latása, s Görgeinek az alkudozásraifölhatalmazása volt az

utolsó ministeri-tanács egyedüli határozata, melyben Sze

mereisjelen volt s beleegyezett.

Tisztelt barátunk kinyilatkoztatja,hogy hazaellenibün

nek tartotta volna, az okiratot aláirni. Föltevén, hogy ez volt

akkori véleménye, midőn a lemondásrólVukovicháltal tudó

sittatott, nem volt-e mulhatlan kötelessége, ezen meggyőző
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dését tiszttársaival közleni?–Sőt mi több, mivel nem az

alak, hanem az okirat lényeges része, t. i. az alkudozásrai

fölhatalmazás s a kormány feloszlása volt a legfontosabb,

miért nem nyilatkozott a ministeri-tanácsban a határozat el

len, mely által a teljhatalom Görgeire, mintfővezérre, átru

háztatott?–Miigen tiszteljük hazafiúi indulatát,svalódibb

barátságos vonzalommal viseltetünkiránta, sem hogybenne

az őszinteség hiányát, sőt elmulasztást tennők föl, mely eset

azon esetben fordulna elő, ha akkor más nézetei levén, eze

ket előttünk elhallgatja vala. Sőt inkább azt hiszszük, hogy

ily nyilatkozatra őt egyedül a világi szerencsétlen esemény

birta, el akarvánválnimindazon eseményeksorozatától,mely

lyek a nemzet sorsátGörgei árulókezeibe ejtették.Amde ezen

ösztönt, bármily becsületes legyen is az magában, a tények

kényszerinti előadásávalés sorsosai iránti igazságtalanságáltal

kielégitni nem szabad.

Kötelességünknek tartván a tényeket valódilag elmon

dani, tartoztunk ezen nyilatkozattal mégCsányi és Aulich

szerencsétlen tiszttársaink emlékénekis, kik közől az első több

mint harminczévi folytonos működése s rendithetlenjelleme,

– a másikpedig kitünő katonai képességesvalódi köztársa

sági erényeimiatt országunk általnagybecsületben tartatott."
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ifjusága- s szelleméhez adatok.

Görgei Arthur, a forradalom legimádottabb vezére,

ki juliusban még magyar Napoleonnak s a szabadság oszlo

pának neveztetett, avilágosvári capitulatio hőse,a klagenfurti

confinált, kit mos sok ember becstelen árulónak nevez,Sze

pesmegye egyikkis falujában,Toporczban,született, 1818.ja

nuár havában.

O és három fitestvérei : Armin, ki mint ezredes szol

gálván a magyar seregben, elitéltetett,Guido, a bécsi mi

nisterium bányaszékénél tanácsnok, és István, ki százados

hevén a honvédeknél, minap közlegénynek avattatott be, de

rék de kissétulságos anyjuktól (született Percián) olly neve

lést nyertek, mely által testük edzett lett s ők mindent tűrni

tanultak. Arthur, mint hatéves fiú, már nem egyszer hált a

padon, ha vendégek jöttek a szülékhez és a kis házban nem

volt elég hely a gyermekek számára. Nyárban topán, télben

köpeny nélkül szaladgált az udvaron, és asztal alatt medve

bőrön hált; éjfélkor pedigfölébresztéőt atyja, s a szobában

ide s tova szaladgálnia kellett. Ezen nevelésnek köszönheti,

hogyő mind a tél, mind a nyár kellemetlenségeit egykedvű

leg tűrheté, és csekély vagyonával– szüléi jövedelmüket

szerencsétlen speculátiok által elvesztvén–beérni s nélkü

lözni tudott. -

Többnyire Késmárkonjárt iskolába, de Lőcsén és Eper

jesen is hallgatá egy ideig a tanfolyamot. Iskoláit jól végez
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vén, mint 14éves ifju a tulni árkász-intézetbe lépett, hol igen

kitüntette magát; már akkor is mindent legkisebb nehézség

nélkül felfogott, a hadi tudományokat tüzzel mivelé és talen

tomai már ekkor nagy hadvezértjósoltanak benne.

Azintézetetelhagyván,tanítói őt aministeriumnak aján

lották, mindazáltal csak főhadnagygyá léptetett elő. Atyja

meghalván,örökségét (4000pftot) atömegből elvette ésmint

tiszt leköszönt.Ugy látszik, megunta a lassú előléptetést és

tán megtagadtatván egy kérése etárgyban,hiúsága sértetett.

Annyi bizonyos, hogy ez időtől fogva oly ellenszenvvel vi

selteték az austriai kormány ellen, mely talán annak is in

doka volt,hogy az oroszoknak, és nem az osztrákoknak adta

meg magát Világosnál. -

Kilépte után Prágába ment, s az ottani egyetemben két

évig a vegytant tanulá, melytudománytmár régótakedvelt.

Nem levénugyansokköltenivalója, rokonaitól mégis sohasem

kért semmit, és ha küldtek is nekipénzt, el nem fogadta. Ez

időben egy kisasszonyba szeretett, s ezt feleségül is kérte a

leány szüléitől, de ezek tőle leányukat megtagadván, még

ezen nap a kisasszony nevelőnőjét, egy nem igen szép s nem

igen fiatal elzászi nőt vett feleségül.„Nekemcsak egyingem

vala, neki szinte csak egy; ekkép sympathisálván, összekel

tem vele"–igyjelenté rokonának házasságát. – Ezen nő

vel Toporczba ment, s nénjejószágán gazdálkodott. E törek

véseit nem nagy siker koronázá, mert e dologbanis tulzó lett,

igy például a vegytant a gazdászatra is alkalmazni akará.

Egyideig csupán tiszta lisztből készített ételt evett, s állitá,

hogy csupán ezzel is elélhetne. -

Emódon vagy egy évigToporczban élt,mig a martiusi

események őt is tettekre hivákföl. MájusbanPestre ment s a

honvédek közé lépett, nejét pedig rokonainál hagyá.

Mit ezen idő óta tett, mikép bálványoztatott a forrada

lom alatt, mikép árulta el hiuságának és dicsvágyának esz

közeit, már eléggé ismeretes, és nálamnál ügyesebb férfiak

megirták, mintsem én ezen, még kevés ember által felfogott

férfi életrajzát megkisérteném.

3 4
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Görgeit egy angol lap professionel soldiernek nevezte.

Egyébnek nem is tartja. -

Anélkül, hogy az emlitettitélet szoros taglalásába eresz

kedném,ugyhiszem,nemtévedek,hakimondom,mikép ő ka

tona, rendszerető, pontos katona volt.

Még a perczben is, midőn fegyvereit leraknikezdte, egy

rendzavarót büntettetett.

Görgei, ha áruló volt is–de nem adta el honát.Van

nak bünei, miket menteni nem lehet, a Budaostrománál elpa

zarolt idő és erő, a vesszőzési ut, melyet Világosig olymó

don tett, hogy a sereg demoralizálódék sat.

Degondoljuk meg, hogy e perczben is, midőn a dolgok

legkétségbeesettebben álltak, hánypárt volt az országban!

Két hatalmas előnyomuló ellenség– egy kis megtört

sereg s három dictaturára törekvőfőnök.

Ki hihetné, hogy nem szerette volna az árulónevet s a

nemzet megvetését elkerülni?

Jól tudá, hogy nyomor és megvetés vár rá, s mégis

utolsó tette is olyan volt, mi katonai nevének hirének hi

zelgett. -

Tények beszélnek.Oly kormányt, mely az engedetlen

kedőnekkatonai hirétfennenhirdeté,kénytelenvolt megvetni.

Nem mentem őt. Büne elégvolt. De ne terheljükőtmin

den bünnel – másnak isvolt része benne.

S az egyet nem vitathatni el tőle, hogy a Magyar kato

nai dicsőségét fénypontra emelte.
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